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طبعا من لم َجسنً له لراءة الجزء اْول من الرواَة سَصعب علَه لراءة الجزء الثانٍ مهما حاول 
ْنها جخجلؾ عن الرواَات الجٍ جسجلم فٍ كل جزء منها لصة لبطلَن أو مجموعة أبطال ثم فٍ 

بمَت الجزء الجدَد جبدأ مع ؼَرهم ففٍ جنون المطر خجمنا الجزء اْول وجمَع أبطالنا فَه لصصهم 
 . معلمة فكان للجزء نهاَة لكنها لم جكن النهاَة ٌْ من لصصهم

 

 

 

 

 

 



 

 المقدمة

 

 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه

 كل عام وجمَع اْمة أسٗمَة بؤلؾ خَر وكل عام وأحبابٍ ومجابعٍ وكل من لرأ لٍ

َاد وكل من فمد لهسطراً فٍ َوم بؤلؾ ألؾ خَر , جعل هللا عَدكم رخاء وجمَع أَامكم أع  

 شخص عزَز علً للبه هذا العَد جعل هللا عَده فٍ الجنة بؤلؾ عَد , وحمن هللا دماء

 اللَبََن وجمَع المسلمَن فٍ كل بٗد جعانٍ

 عدت وموعدٌ اللماء مع أحبجٍ ، جؤخرت عنكم وكان الجمصَر منٍ مجكررا لكن كان اللماء

مابنا من جدَد لكن المركب سَسَر إن شاء هللا بفضل هللا وحده ، الظروؾ باعدت بَنٍ وبَن ل
 وَكمل رحلجه مهما كانت الصعوبات وبمساندة كل حبَباجٍ مجابعات ومحبات جنون المطر

 مإكد َذكر كل واحد منكم جنون المطر فٍ جزبها اْول وإن كنجم نسَجم الجفاصَل ، جذكرون

بؤعَن مجفابلة ) الجراب الواحد الحلم الذٌ بنَناه معا وشجعناه ... صفمنا له وجطلعنا له 
اْرضالموحدة والعَش بكرامة وعزة ( كانت أسطر فٍ رواَة لكنها حاكت حلمٍ وحلم كل لَبٍ 
 وكل عربٍ َعانٍ فٍ بٗده .. َنام خابفا وَسجَمظ مجوجسا .. مهجراً داخل وطنه ؼرَب بَن أهله

 . أو موجود خارجه وَموت فٍ الَوم مبة مرة حسرة علَه

لم َجسنً له لراءة الجزء اْول من الرواَة سَصعب علَه لراءة الجزء الثانٍ مهما حاول  طبعا من
ْنها جخجلؾ عن الرواَات الجٍ جسجلم فٍ كل جزء منها لصة لبطلَن أو مجموعة أبطال ثم فٍ 
 الجزء الجدَد جبدأ مع ؼَرهم ففٍ جنون المطر خجمنا الجزء اْول وجمَع أبطالنا فَه

لمة فكان للجزء نهاَة لكنها لم جكن النهاَة ٌْ من لصصهملصصهم بمَت مع  . 

لذلن دعونٍ أوٖ أذكركم بشخصَات رواَجنا اللذَن فصلجنا عنهم أشهر عدَدة حجً ججذكروهم جمَعا 
ْن أطفال رواَجنا باْمس باجوا الَوم شبانا والمصص الجٍ كانت جداعبها نسابم الطفولة سججحول 

هاتلجارَخ من العشك والمجا  . 

 ( ؼسك & نذكر جمَعا بالجؤكَد بطلَنا اْساسََن ) مطر

 (وابنجهما ) جَما

ؼسك ورباها شراع صنوان أشمابها ) الكاسر ، رماح ، رعد ، جبران ( وعمجها ) جوَرَة ( ورعد 
 ( وحده من بمَت له لصة معلمة مع الفجاة الثنانَة ) آسجرَا



ؼَهم ( سَكونان ضمن أبطالنا الجدد وسنجعرؾ علً مطر .... شمَمجه جوزاء لها ابنَن ) أبان ، 
 بالٍ عابلجها

 . عمه ) صمر ( وعمجه ) نصَرة ( وابنها المخجفٍ ) لاسم ( وسَكون أحد أبطالنا الجدد أَضا

 وٖ ننسً طبعا أطفالنا الذَن جعلمنا بهم عشنا لصصهم بكَنا لبكابهم وفرحنا لفرحهم

 وؼضبنا لمؤساجهم وسنراهم الَوم ولد كبروا وجؽَرت مٗمحهم الجٍ نسجناها لهم فٍ أعماق مخَٗجنا
. 

مارَه ( الطفلة البرَبة الجٍ انجهً الجزء اْول ولم نمسح دمعجها بعد ، و ) جَم ( الفجً الذٌ هاجر  )
 . وللبه الَجَم َنزؾ كرها لبل اْلم

( ت الظلم وجماذفجها أَدٌ البشر وسجوصلها الَوم لعابلة جدها ) زَزفون ( الطفلة المرَضة الجٍ عان
 . ضرار ( جحمل لكم معها من ماضَها المبهم الكثَر

ولاص ( الفجً الذٌ اججهد منذ صؽره لَعلم عن خباَا أمر جلن الطفلة ودوره الذٌ سَلعنه مجددا  )
 فٍ حَاجها

حاق ( وهو والد زَزفونوعابلة ضرار سلطان ججكون من الجد ) ضرار ( أبنابه ) إس  

 (سلطان ( وله ثٗخ زوجات وأربعة أبناء ) ولاص ، نجَب ، رواح ، ضرار)

 (وطبعا لن ننسً الطفلة ) ساندرَن

جمَع هإٖء اْطفال وؼَرهم سَكونون أبطال الجزء الجدَد مجمنَة من هللا أن َكون له فٍ للوبكم 
نهاَجه ولع الجزء اْول وأكثر وأن نواصل جحمَك الحلم حجً  

عاما بعضكم رآها مدة طوَلة خصوصا فَما َجعلك بمطر وؼسك 14طبعا المدة بَن الجزأَن   

 (والبعض انجمد كون ابنجهما ) جَما ( سجكون إحدي اْبطال خاصة أنها فٍ مواجهة ) لاسم

 !! الذٌ سَكون فٍ السادسة والثٗثَن , فؤبشركم ثمة بطلة جدَدة أصؽر منها

اْمور من البداَة ولنعجبرها جسلَط ضوء علً فبة من الفجَان لنمجرب من  فدعونا ٖ نحكم علً
الصعوبات الجٍ جواجههم خاصة أن الزواج فٍ مثل هذا السن أمر شابع جدا ولَس ؼرَب أبدا كما 
 . سبك ورأَجموه

نمطة أخري أحب أن أنوه عنها وهٍ الممجطفات الجٍ خجمت بها الجزء اْول وكانت جخص الجزء 
ٍ فمد جٗحظون جؽَر بسَط جدا فٍ فمرة أو اثنجَن مع أحداخ هذا الجزء لذلنالثان  

 سنجرن جلن اْسطر خلفنا ولن نفكر فَها ونبدأ مع أبطالنا من جدَد علً بركة هللا وبمعونجه

راجَة أن أخجمها معكم علً خَر وإن حدخ منٍ أٌ جمصَر مسجمبٗ فالجمسوا لٍ العذر من للوبكم 
ال ٖ َعلمه إٖ هللاالواسعة ْن الح  



 الفصل االول

 

 جلست بشهمة من وسط نومها وَدها علً للبها الذٌ كان َنبض بجنون , عَناها

ٖزالت فٍ ذان الكابوس حجً اِن وكؤنها شاخصجان فٍ الظٗم حولها جشعر أنها  

 رمَت بموة من الفضاء الخارجٍ ولم جدرن بسهولة من هٍ وأَن جكون , زحفت

ؼطَة الناعمة هامسة " ابنجٍمن بَن جلن اْ  " 

 ؼادرت ذان السرَر الواسع حافَة المدمَن لم جشعر وٖ باْرضَة الباردة الجٍ

 ٖمسجها لدماها ما أن اججازت جلن السجادة الحرَرَة الناعمة ولد اسجدلت طرَمها

 سرَعا جهة الباب دون أن جراه فٍ ذان الظٗم الدامس وكؤنها جحفظ طرَمه كاسمها

جفة َدَها أضاعت مكان ممبضه وهٍ جبحخ عنه دون هدي ودموعها لدوفٍ ر  

 وجدت لها سبَٗ عبر وجنجَها الجٍ لم جفارلها إٖ من أَام للَلة وٖزالت شفجاها

 " المرججفة جنادٌ بهمس " ابنجٍ ... أَــ ن أنجم

 فجحت الباب أخَرا وخرجت راكضة فٍ ذان الممر الطوَل الذٌ كان واجهة منه

ن سَاج خشبٍ َشبه الشرفة جطل علً الطابك اْرضٍ لذان المنزل الفخمعبارة ع  

 . الذٌ َمكن جسمَجه بالمصر الصؽَر لٗجساع والفخامة فٍ كل زاوَة فَه

 نزلت السٗلم النصؾ دابرَه المطل علً البهو الواسع بؤثاثه اْبَض الفخم وسط

 جلن أضاءة الخافجة وصمجه الممَت وكانت وجهجها الباب مجددا لكن هذه المرة باب

 المنزل الزجاجٍ الضخم , فجحجه دافعة له للداخل بموة وخرجت لَلفحها ذان الهواء

 البارد ٖسعا دؾء ذراعَها ووجهها ولد نزلت جلن العجبات النصؾ دابرَة مججاهلة

هدي بَن أحواض وممرات الحدَمة المنسمةكل ذان الطمس الصمَعٍ وركضت بٗ   

 بعناَة ججدلً فولها اْضواء كالنجوم فٍ جلن اللَلة المؽَمة السوداء , ولفت ونظرت

 حولها كجابه اكجشؾ فجؤة بؤنه أضاع طرَمه , أنفاسها الساخنة جخرج مججالَة

 جلهخ منادَة بهمس ابنجها الجٍ ججهل حجً اسمها



 " !! ؼسك "

ا جحضن نفسها بَدَها شعرها الطوَل بسبب الرَح َجطاَر حولالجفجت خلفها فور  

 جسدها الذٌ جؽطَه بَجامة لطنَة سوداء بدون أكمام , لهخ جنفسها وهٍ جسحبه

 " !! بموة وهمست بضَاع " عمجٍ

 الجربت منها وأمسكت بذراعَها لابلة " ؼسك ما أخرجن وحدن هذا الولت وبهذه

نذار بعد فجحن للبابالثَاب ؟ لمد أفزعنٍ صوت جهاز أ  " 

 لم جسجطع أن ججَبها بشٍء وهٍ فٍ ؼمرة ارججافها ذان وشفجاها ٖزالت جهمس

 " ابنجٍ عمجٍ .... ابنجٍ "

 حضنت وجهها بكفَها الدافبان جنظر باسجؽراب لعَنَها النجٗء الواسعة والدموع لد مٓت

ربعة عشرة عاما ونَؾ الجٍجلن اْحداق السوداء الكبَرة فهٍ لم جذكر ابنجها جلن طوال اْ  

 لضجها بعَدا عنها , لم جبكها َوما أمامهم ولم جري منها ضعفها اِن فَما َخصها ولد اعجادوا

 علً ججاهل ذكرها أمامها حجً نسو وجودها وهٍ من اخجفت حدَثة وٖدة مع والدها ولم

ٗد وما فعلهَسجطع أحد وٖ جلب أخبار عنهما رؼم نفوذ والدها الذٌ رباها كربَس للب  

 ابنَه من جهد دون علمها , مسحت بكفها علً ؼرجها الناعمة لابلة بملك

 " !! ما بها ابنجن ؟ من أخبرن عنها َا ؼسك "

 هزت رأسها بضَاع وجماطرت دموعها لابلة بعبرة " ابنجٍ لَست بخَر عمجٍ

 " للبٍ َخبرنٍ بذلن ... لَفعل لٍ أحدكم شَبا أرجوكم

بحزن " جعوذٌ من الشَطان َا ؼسك واذكرٌ هللا وادعٍضمجها لحضنها لابلة   

 " لها َا ابنجٍ وسجكون بخَر

 " ! ما بكما ؟ ما بها أمٍ "

 نظرت جوَرَة للخَال الذٌ ظهر ممجربا منهما ركضا ولالت جضم جلن لحضنها

 " جهدئ من ارججافها " ٖ شٍء َا كاسر سندخل اِن

 نظر لهما بحَرة وللمخجببة فٍ حضن عمة والده جبكٍ بصمت , من ربجه وأرضعجه

 وكبر علً َدَها فٍ مشهد لم َراه لها وٖ حَن وصلهم خبر ممجل جده شراع وعمه



 رماح فٍ عملَة اٖؼجَال البشعة جلن الجٍ عصفت بحال البٗد كالموج الؽاضب فمد

نه سوي اللون اْسود الذٌ بات ٖاحجفظت بحزنها لنفسها فٍ خلوجها لم َظهر م  

 َفارلها , رالبهما بعَنَن للمة وهما جعبران أمامه ولم َفهم حجً اِن ما َحدخ فلم

 َري جلن الموَة الجٍ بنت مملكة الؽسك بؤكملها ودافعت عن حموق المرأة بكل لوة

بضعَفة ومنهارة هكذا ! جبعهما للداخل َخفٍ كفَه فٍ كمٍ بَجامجه الطوَٗن بسب  

 شدة البرد فٍ الخارج وأؼلك الباب خلفه نظراجه ججبعهما ولد ابجعدت عمة والده بها

 وأجلسجها بجوارها علً اْرَكة الواسعة المموسة َجكا رأسها علً كجفها جمسح

 علً شعرها الحرَرٌ اْسود بحنان مسمَة باهلل علَها وهٍ جهمس بصوت

ن ذلنضعَؾ مرججؾ " هٍ لَست بخَر عمجٍ أنا مجؤكدة م  " 

* 

* 

 الجفجت للخلؾ وٖزالت راكضة , مسحت عَنَها بكفها بموة لجسجدل طرَمها من بَن جلن

 الدموع الجٍ ٖزالت جنزل بؽزارة وركضت جهة الباب الخشبٍ الذٌ ظهر لها عند آخر

 الممر الذٌ دخلجه وكان المنفذ الوحَد فٍ ذان الرواق الطوَل المجسخ كرَه الرابحة

الحانة الجٍ ٖزال صوت الموسَمً والصراخ َصلها منها حجً ذان الموجود خلؾ جلن  

 المكان وجشعر بها كالزلزال فٍ للبها النابض بجنون , كانت جركض بخطوات مجعثرة

 من شدة خوفها ٖ جفكر سوي فٍ الخروج من ذان المكان جلعن ؼبابها وإطاعجها لجلن

جه وخرجت منه حجً صرخت بذعرالفجاة لجؤجٍ بها إلً هنا , ما أن وصلت الباب وفجح  

 بسبب الَد الجٍ شدجها من ذراعها ولفجها بموة جطاَر معها شعرها اْسود الطوَل المموج

 وشخصت عَناها الزرلاء الواسعة بذعر وهٍ جنظر للوالؾ أمامها وذراعها ٖزالت فٍ

لم َفارقلبضة َده لجكجشؾ أنه لَس من كان َطاردها بل الشاب الذٌ كان والفا فٍ الداخل   

 جلن الزاوَة منذ دخلجا ولد ٖحظت نظراجه المركزة علَها رؼم ولوؾ رجلَن أمامه َحدثانه

 ولم َلجفجا للخلؾ أبدا رؼم شدة الصخب فٍ ذان المرلص , نظرت بذعر لعَنَه الجٍ كانت

 جنظر لعَنَها فٍ صمت وعلمت حَنها أنها هربت من لدر ِخر لد َكون أسوأ منه ولن جنجو



لَلة أبدا وهٍ جمع فٍ لبضة مجهول آخر لَست جعلم ما جعله َلحك بها ما أن ؼادرتهذه ال  

 راكضة مججازة جموع الرالصَن ولد جبعها ذان الرجل اٖنجلَزٌ دون علمها وبؤمر من ربَسه

 أو لرَبه الذٌ كان َمؾ مٗصما له , كانت عَناهما محدلة ببعض بصمت , نظراجها المذعورة

 وعَناها الممجلبة بالدموع كجوهرجَن جعكسان عرض المحَط وعَناه الرمادَة الواسعة الجامدة

 الباردة كجلن اللَلة الصمَعَة الؽابمة , نظرة لم جرها فٍ عَنٍ رجل من لبل ملَبة بالثمة بالنفس

 والكبرَاء جنظر لعَنَها نظرة عمَمة وكؤنه َسبر أؼوارها , وما هٍ إٖ لحظة وسمعا صوت

 جلن الخطوات الثمَلة جمجرب من خلؾ ذان الباب فشدها نحوه بموة ودسها خلؾ ظهره هامسا

 بشٍء من بَن أسنانه لم جفهمه ولم َكن أمامها من حل سوي اٖخجباء خلفه فٍ مكان ٖ

 !َمكنها فَه حجً الهرب منه ولَست جعلم أَن سجذهب إن هٍ ٖذت بالفرار ؟

فٍ وجهها فَها والجصمت به دون شعور منها حَن انفجحشدت ظهر سجرجه بمبضجَها بموة جخ  

ثمَنا لد فمده فازدادا ارججافها الباب بموة وخرج منه الذٌ صرخ بضحكة وكؤنه وجد شَبا  

 وجعلمها بسجرجه بل والجصالها بجسده جلجمس اْمان من شخص ٖ جعرفه ولم جراه إٖ اللَلة

مست فسجانها وكؤنه َثبجها لججماسنوهٍ جشعر بؤصابعه علً خصرها حَن أدار َده وٖ  

 والفة , صرخت بموة وكادت جولعه للخلؾ من شدها له حَن سمعت صوت جلن الرصاصة

 الجٍ كادت جصم أذنَها ولد كان جسده وكجفَه كفَلَن بإنماذها من رإَة ذان المشهد وذان

ه منالرجل الذٌ كان َٗحمها َهوٌ أرضا بعدما أصابت جلن الرصاصة أربطة مشط لدم  

 مسدس لم َكلؾ صاحبه نفسه وٖ عناء وضع كاجم صوت له لَخفٍ فعلجه جلن وهو َعَد

 مسدسه لحزامه بكل ثمة وللب جامد هامسا من بَن أسنانه " بجر لدمن سَعلمن أن ٖ

 " جكرر هذا مجددا

 فانفجحت عَناها علً وسعهما من الصدمة وابجعدت عنه ٖ جصدق أن الكلمات الجٍ سمعجها

نظَفة بل وبنفس لهججها , جراجعت خطوجَن للخلؾ جنظر بذعر للذٌ الجفت لهاعربَة   

 ولال بنبرة حادة لاسَة

" What brought a girl of your age here?" 

 ( ما الذٌ جاء بفجاة فٍ مثل عمرن هنا ؟ (



 لم جسجطع لول شٍء وٖ أجابة جسجؽرب أن خمن سنها والجمَع ما أن َروها َضنونها ابنة

شرَن عاما , كان صوت أنَن ذان المرمٍ أرضا ٖزال َصلها بوضوح والطنَن فٍ أذنَهاالع  

 بسبب صوت جلن الرصاصة َضرب فٍ رأسها جحاول جمع الصورجَن للشاب الوالؾ أمامها

 سواد شعره ولحَجه المشذبة أدلة لم جسجنج منها أن َكون عربَا فثمة أجانب َحملون جلن

خاصة مع بَاض بشرجه ومٗمحه الشدَدة الوسامة وعَنَهالصفات خاصة فٍ برَطانَا و  

 الجٍ لم ججؤكد من لونها بعد , مثلما أن مٗمحها لم ججعل ذكابه َدرن بؤنها عربَة أَضا

 سرعان ما انجمل بصره خلفها والجفجت هٍ جهة نهاَة المبنً خلفها حَخ صوت الركض

 المادم من جلن الجهة وكلَهما َعلم أنه ْلدام بالٍ حراس ذان الرجل وأجباعه , جوجه نحوها

 بخطوجَن واسعجَن وشدها من َدها وسحبها معه وركضا بسرعة فٍ الجهة اْخري , لم جكن

 جكاد ججارٌ خطواجه الواسعة جشعر بخوؾ لم جعرفه فٍ حَاجها رؼم الكؾ الدافبة واْصابع الموَة

كانت جمبض علً نعومة َدها وجسحبها بعَدا عن كل ذان الخطر .. لكن أَن وإلً ماذاالجٍ   !! 

 ذان ما كان َرعبها بمدر رعبها من مٗحمَهما رؼم أن معرفجها بجنسَجه أراحها للَٗ , كانت

 جماوم كٍ جركض بسرعة وٖ جمع وجعَك ركضهما فَلحك بهما من ٖزالت أصواجهم وأصوات

وح فؤٌ جؤخَر سَكون ثمنه ؼالَا جدا ولَس علَها وحدها بل وعلً منركضهم جصلها بوض  

 أنمدها منهم دون أن َعرؾ من جكون أو أٌ سبب لد َجعله َعرض حَاجه للخطر أو حجً للهٗن

 من أجلها , أؼمضت عَنَها بموة ودموعها ججماطر منها حَن سمعت جلن الخطوات وهٍ جخرج

لهما ولَس أمامهما سوي ممران أحدهما لد َوصلهما لهم للشارع الذٌ أصبحا فَه , لمد وصلوا  

 مباشرة , ولؾ فجؤة فصرخت حَن سحبها ممسكا بَده اْخري ذراعها لجصبح أمامه مولَا ظهره

 لنهاَة ذان الشارع وجولفت أنفاسها جماما حَن ضمها لصدره بموة مطولا لها بذراعَه دافنا إَاها

ر بجسده الملجصك بها وضربات للبه المندفعة بموةفٍ حضنه الدافا وجَبس جسدها وهٍ جشع  

 ٖ جفهم سبب ما فعل ولد انكمشت صارخة ومجمسكة به بموة حَن سمعت صوت جلن

 الرصاصة الجٍ لم جعرؾ من أَن خرجت وأَن اسجمرت حجً أبعدها عنه ورفع

 َده ودفعها بموة صارخا

" Just go from here now.. Run " 



. اركضٍؼادرٌ من هنا اِن .. )  ) 

 نظرت له بذعر وهو َمسن كجفه بَده وفهمت حَنها أَن وصلت رصاصجهم جلن وأَن

 اسجمرت , جراجعت للخلؾ ببطء جنظر له بعَنَن دامعة مذعورة وصرخت مؽلمة أذنَها

 بَدَها حَن خرجت رصاصة أخري من مسدس الوالؾ هنان عند رأس الشارع وانحنً

رض ولد صرخ بها مجددا رؼم صوجه المجعبالوالؾ أمامها علً إحدي ركبجَه لٓ  

" .... leave fast " 

 ( ....ؼادرٌ بسرعة )

 فركضت فورا جهة الشارع اِخر دموعها جنزل دون جولؾ ولد رافمها صوت بكابها الذٌ

 لم جعد جسجطَع إمساكه جاركة خلفها منمذها المجهول ذان وهو َضع سماعة ما فٍ أذنه مخرجا

ل الولوؾ مجددا رؼم كل ما به , وما أن وصلت جماطعا وسلكتمسدسه ذات الولت َحاو  

 إحدي الطرَمَن فَه حجً سمعت صوت الرصاصة الثالثة فولفت مكانها ونظرت خلفها حَخ

 ذان الصوت بعَدا وأؼلمت فمها بَدها جمسن عبراجها وبكابها المرجفع ججخَل أن ذان الرجل

 مات علً أَدَهم وبسببها هٍ , كرهت نفسها جلن اللحظة مبات أضعاؾ المرات وجمنت أن

 لجلوها بل أن ماجت من لبل أن جعجب لدماها خارج باب منزلهم فمن َنمذها من والدها اِن

 إن علم بما فعلت وخالفت أوامره من أجل لصة من جلن الفجاة لَست جعلم حجً إن كانت

صارخة بذعر بسبب الَد الجٍ أمسكت بذراعها ونظرت برعب صادلة أو جكذب , لفزت  

 للشاب اْشمر الذٌ أبعد َده ما أن رأي كل جلن الدموع والخوؾ ولد لال بهدوء

Hurry.. I will take you home miss before " 

they start looking for you " 

 بسرعة سؤوصلن للمنزل َا آنسة لبل أن َبدإوا بجمشَط)

ثا عننالمنطمة بح ) 

 نظرت له بصدمة فاؼرة فاها الصؽَر ثم نظرت خلفها مجددا , هل ذان الشاب من أخبره

 لَؤجٍ وإٖ كَؾ علم مكانها وأنها بحاجة لمن َوصلها !! لم جسجطع جفسَر اْمر إٖ بذلن

 وهٍ جري نظراجه الودودة الجٍ جدل علً شخصَة لطَفة جدا َمكن الوثوق بها , نظرت



َد مرججفة من حَخ جاءت لابلة ببكاء له وأشارت بؤصبع  

" They shot him.. Murdered him " 

 ( رموه بالـ ـرصاص .... لمد لــ ـجلوه )

 جوجه للسَارة المرَبة عند الرصَؾ وفجح لها الباب الخلفٍ لابٗ

Don't think about him he will find a way out.. Come " 

on.. Hop in and I will take you wherever you want " 

 (ٖ جفكرٌ فَه سَجد لنفسه مخرجا , هَا اركبٍ ْوصلن

 (حَخ جرَدَن

* 

* 

 فجح باب السَارة وولؾ فٍ مواجهة الرَح الباردة َنظر للخَال الذٌ خرج له من

 بَن اْشجار حجً وصل عنده وأصابع طوَلة اندست فٍ طرؾ جَب معطفه

بصوت رجولٍ خشنالشجوٌ الثمَل جدس ورلة صؽَرة مطوَة وهمس   

"He entered London hours ago , we want total surveillance " 

" for him and reports about all his telecommunications 

" 

 لمد دخل لندن منذ ساعات , نرَد مرالبه جامة لهذا الشخص وجمارَر (

 ) عن جمَع اجصاٖجه

ثم ربت بَده علً كجفه وهو َمر من عنده لبل أن َجواري ذان الخَال من جدَد فٍ عجمة جلن 
 الشوارع الباردة المظلمة

* 

* 

ومسح جبَنه بظهر كفه وعاد أخرج طرؾ الخَط من بَن أسنانه ثم بصك مجؤففا  

 لجمطَب جرح الجالس أمامه مججاهٗ أنجه المجؤلمة لخشونجه فَما َفعل ولد لال



" كنت أعلم أنٍ سؤلضٍ أؼلب ولجٍ أعالج جراحكم السخَفةبجمود   " 

 أمسن الجالس أمامه عضلة ذراعه وهمس بصوت مجؤلم " كؾ عن الجذمر

 " َكفَن أن نسلم لن أنفسنا وأنت لم جصبح طبَبا بعد

 لم َعلك مجابعا ما َفعل فجابع ذان بسخرَة رؼم جؤلم مٗمحه " لو أعلم ما

جرن الطب فٍ آخر عام لن ؟هذا العمل الذٌ فٍ رأسن ج  " 

 ججاهل ما سمع منه مجددا ورفع مجموعة من المطن من المنضدة الجالس علَها

 الموجود أمامه ووضعها علً الجرح مزَٗ الدماء لابٗ ببرود" إما أن الذٌ

 " أطلك علَن النار ثمل أو أنن صاحب حظ جحسد علَه

هواء من فمه بموة وهمسرفع ذان رأسه لٓعلً مؽمضا عَنَه بجؤلم ونفخ ال  

 " بصعوبة " أٖ بنج موضعٍ لدَن علً اْلل أم جفعل هذا مجعمدا ؟

 وضع له الشرَط الٗصك فوق المطن الجدَد الذٌ ؼطً به جرحه لابٗ بذات بروده

 لما ٖ جخبرنٍ أنت َا أحمك من هذه الجٍ كدت جموت من أجلها ومهمجن هنان "

وٖ بعد خروجن لجدس أنفن فٍ أمر لمكانت مرالبة رجل لم َجرن المكان   

 " جرسل له

 شد ذراعه ونظر للشرَط الٗصك الكبَر فولها ولال ببرود َجارَه فَه

 " الثرثار اْرعن ذان َحجاج من َمطع له لسانه كٍ ٖ َجحدخ عن كلما َراه "

 شخر الوالؾ خلفه ساخرا وجمجم َجمع أشَابه " ٖ جنسً َا لاسم أنه ممنوع عنا

لنساء هنا , وأن جمجرب من أٌ منهن معناه أن جكشؾ الكثَر عن نفسنجمَع ا  

 " وجلن فَها هٗكن وهٗكنا َا رجل

 هز رأسه نفَا مطؤطؤ به لٓسفل وهمس " لن َكون ثمة شٍء بَننا , وأنا أعلم

 " منن بالموانَن أَضا

 جوجه للكرسٍ المنزوٌ جحت النافذة الجٍ عكست نورها الخفَؾ علً جانب لسمات

 وجهه وسط جلن الؽرفة بنورها الباهت , رفع الممَص ولال وهو َرمَه له " وٖ

 هٍ جركت لن أثرا خلفها فمد طلبت منه أن َنزلها فٍ مكان عام ولم ججحرن



 " من مكانها حجً ؼادر

 ولؾ ذان ورمً الممَص علً كجفَه وأدخل َده السلَمة بصعوبة لَلبسه ولم َعلك فهو َعلم

خر بَنهما مثلما َجهل السبب الذٌ دفعه للحاق بها والخروج خلفها بلجَدا أن ٖ لماء آ  

 ومرالبجها طوال الولت فٍ ذان الملهً ولَس َعلم إن كان السبب كما َضن أنه اسجؽرب

 خوفها فٍ مكان مثله فمط لَس إٖ أو ثمة شٍء آخر ؟ فلم جشده واحدة من لبل وهو مولن

ن رجل لد جكون جراه ْول مرة كؽَرها منمن أنها سججرن مكانها ذان لجنام فٍ حض  

 أولبن النسوة الؽربَات , رفع سجرجه ولال بصوت مرجخٍ ووجهجه باب الؽرفة

 " جصبح علً خَر وشكرا لن َا جَم "

 " لوح له بَده وجمجم ساخرا " حضا موفما وٖ جنسً أن جرجع لجعمَم جرحن

ه بعنؾ وأشعل سَجارة بعدماثم نظر من النافذة للرصَؾ جحجها وحبات المطر جرجطم ب  

 الجمطها بشفجَه لَجصاعد دخانها أمام نظره وجلن العبارة الجٍ سمعها منه ججكرر ) لو

 ( أعلم ما هذا العمل الذٌ فٍ رأسن ججرن الطب فٍ آخر عام لن ؟

 أبعد سَجارجه َمسن بطرفها وشرد بنظره فٍ الشارع وصورة والدجه علً سرَرها

اجها له َومها ججكرر وكؤنها أمامه والوعود الجٍ لطعها لهاذان فٍ جلن الؽرفة وكلم  

 فٍ مرضها , مشاهد لم َكن الزمن كفَٗ بمسحها من ذاكرجه وٖ جعله َنساها

 لجطارده كحبل َلجؾ حول عنمه فلم َخشً الموت ولم َفكر فَه إٖ من أجلها

مع حباتوبسببها , نظر لسَجارجه مبجسما بسخرَة ثم رماها من النافذة لجنزل   

 " المطر الباردة وهمس ببرود " وهذه أَضا من أجل جلن الوعود البابسة

* 

* 

 دخلت الؽرفة ضاربة بابها خلفها بموة وأمسكت بطرفٍ كنزجها الصوفَة الحمراء

 ونزعجها عن جسدها ورمجها بطول َدها علً السرَر لجبمً بالبنطلون الجَنز

ت للسرَر فورا وجلست علًاْزرق الؽامك والممَص اْبَض الضَك وجوجه  

 طرفه جبعد شعرها البنٍ الناعم جانبا عن وجهها ثم انحنت جنزع حذابها لَرجع



 للجسالط مجددا علً وجهها وَدَها , نزعت الحذاء ورفعت جسدها مبعدة شعرها

 بؤصابعها ثم جمددت مضجعة علً السرَر جمد َدها للدرج بجانبه , فجحجه

م ارجمت للخلؾ علً ظهرها لَجناثر ذانوأخرجت منه هاجفها المحمول ث  

 الحرَر البنٍ حولها وهٍ جرفع هاجفها عالَا أمام وجهها وهمست بملل وهٍ

 " جملبه بسبابجها " زهور .. زهور , اثنا عشرة مكالمة ورسالجَن أَضا

 طلبت رلمها فورا فؤجابت جلن سرَعا لابلة بجذمر " ضننت أنٍ أجصل

 " بربَس البٗد وٖ أحصل علَه ولَس فجاة ؼبَة أسمها مارَه

 لَصلها هنان الرد منها سرَعا لابلة ببرود " وأنا ضننت أن أمرا مهما

 سَحدخ معٍ وأنا أري كم المكالمات فٍ هاجفٍ ْجدها جمَعها من

 " معجوهة فاشلة اسمها زهور

 شخرت جلن ساخرة فورا ولالت " ومن ضننت َا حبَبة عمن ؟

 " زوجن المهاجر مثٗ ؟

 شعرت بجلن الؽصة وإن كانت كجمجها ككل مرة بل وكل دلَمة ججذكره فَها

 ولالت ببرود جمرر أصابعها للخلؾ فٍ شعرها " لما ٖ نجولؾ عن

 " الحدَخ عنه أم ٖ سٗح لدَن ؼَره جإذَنٍ به كل مرة

 وصلها صوت صدَمجها الممربة بل والوحَدة هادبا نادمة وهٍ جمول

 " آسفة مارَه َبدوا أنٍ آذَت مشاعرن "

 ابجسمت بمرارة فها هٍ انكشفت حجً دواخلها ولم جسجطع إخفابها ككل مرة َجطرلا

 فَه لموضوعه , انملبت علً بطنها جخفٍ وجهها فٍ أؼطَة السرَر الزهرَة الناعمة

 والسمَكة والهاجؾ ٖزال علً أذنها وهمست بؤسً " ججدد عمد زواجنا الَوم أَضا

 " َا زهور وهذه المرة بعد عامَن ولَس أربعة أعوام كالمرات الثٗخ السابمة

 " وصلجها جنهَدة جلن واضحة " مارَه ذان الشاب َضَعن معه

 لبضت بَدها وأصابعها البَضاء الرلَمة علً لماش الؽطاء جحجها

 " وهمست بوجع " أنا ضابعة فٍ كل اْحوال



لرفعت لضَة خلع وجزوجت من ؼَرهلالت جلن من فورها " إن كنت مكانن   

 وعشت حَاجٍ كؽَرٌ بدٖ من أن جسجنٍ نفسن فٍ لولعة جرفضَن

 " دخول أحد لها بسبب ما حدخ وما َمال

 " همست مجددا جؽمض عَنَها بموة " أنجٍ لم جعرفَه َا زهور

 صرخت جلن بحدة " أعرفن أنجٍ وأعرؾ ما حدخ وعانَجه َا مارَه , ٖ أعلم ما

مواجهة كل شٍء وأٌ أحد إٖ اسم وذكر اْحمك الفار ذان , مارَه بن لوَة فٍ  

 أنجٍ ما جزالَن فٍ الجاسعة عشرة اِن لكن العمر َركض منن َا صدَمجٍ وجكبرَن

 لبله ْنه رجل , ألم َكفَه ما جركن جعانَه حجً اِن والناس جنهش شرفن ولحمن

 وجرفضَن حجً الدفاع عن نفسن أمامهم وهو كل ما فعله أن اعجرؾ بشٍء لم

 " َفعله وفر جاركا إَان وحدن جعانَن وَٗت ذلن

 انملبت علً ظهرها مجددا مبعدة شعرها عن وجهها وهمست بهدوء معاكس ٖشجعال

 " محدثجها جلن " لكنٍ من طلب منه الهرب َا زهور

لب أجل .... ولكنه َعلم بالجؤكَد أن عمن لم َمتأجاها ردها مباشرة " لكنن من ط  

 َومها مثلما َسجطَع اِن ججدَد عمد زواجكما مجً أراد ومثلما َوكل محام َشرؾ

 علً لضَجه من أعوام َصد أٌ محاولة لفن ذان العمد , ومثلما َا مارَه هو من

ه َنمصنمرر أوراق انجسابن للكلَة لَؤجٍ ذان الخطاب من الوزارة لمبولن رؼم أن  

 درججَن علً النسبة المطلوبة هنان وكؤنه سمع بكابن المحجج ذان الَوم وأنت

 " ججلمَن خبر رفضن من جلن الجامعة فما حججه اِن ؟

 " جلست مجربعة ولالت بملل " زهور لما ٖ نؽَر الموضوع

 " لالت جلن من فورها " جحضرٌ معٍ زواج ابنة خالٍ اللَلة

وس " جعالٍ هنا نشاهد فَلما أفضل لنا ألَس كذلن ؟أنزلت كجفَها مجمجمة بعب  " 

 " لالت برفض لاطع " ٖ

 فرمت الهاجؾ بعدما لطعت علَها اٖجصال وؼادرت السرَر جهة الحمام

 مججاهلة رنَنه الملح



* 

* 

 " َمكنن أخذ جوازن أَها السَد "

در بخطواترفع نظره الشارد لها ومد َده ساحبا بها جواز سفره الذٌ خجمجه للجو وؼا  

 كل من رّكز علَها شعر أنها مسموعة رؼم الضجَج من حوله , خطوات ثابجة ثمَلة

 واسعة َمبض بؤصابعه الطوَلة علً َد حمَبجه الدبلوماسَة الجٍ ججحرن بجناؼم مع

 خطواجه , بذلة رسمَة سوداء لم َخفٍ لمَصها اْبَض عضٗت صدره العرَض

ظره علً ذان الباب الزجاجٍ الواسع الذٌ َفجحوٖ بنطالها اْسود طوله الفارع , ن  

 ألَا كل حَن فٍ وجه الداخلَن أو الخارجَن منه مججاهٗ بعض الرإوس الجٍ الجفجت

 مع حركجه , وصل للخارج وولؾ أمام أحد اْرصفة الداخلَة للمطار َنظر لساعجه

خاطفةبشٍء من الضجر وعَناه جمشطان المكان , جحركت حدلجاه السوداء فٍ نظرة   

 سرَعة للسَارة الجٍ مرت مسرعة من أمامه ولد أثارت الهواء حوله بموة عابثا بؤطراؾ

 سجرجه الفاخرة وربطة عنمه وشعره اْسود الناعم المصَر محركا ذان المشهد شفجَه

 بابجسامة ساخرة وجلن السَارة البروش الرَاضَة السوداء ججراجع للخلؾ حجً اسجمرت

 والفة أمامه ومد أصابعه لممبض بابها وفجحه وركب لابٗ ببرود والسَارة

 " ججحرن لبل حجً أن َؽلك بابه " فٍ المرة المادمة اصدمنٍ بها لجرجاح

 لجخرج جلن الضحكة الساخرة من الجالس بجانبه خلؾ الممود لابٗ

 " وكنت طلبت من سابمن المجٍء ْخذن مادامت لَادجٍ ٖ جعجبن "

لنافذة بججاهل ولال " هل جحدثت مع خالن فَما اجفمنا علَه ؟نظر ل  " 

 مد َده لزر الجكََؾ ولال وهو َرفع من نسبجه " جحدثت معه ولال بؤنه

 " سَجكفل باْمر بنفسه وَبدوا لٍ جادا هذه المرة

 هز رأسه بحسنا دون كٗم علً صوت شمَمه لابٗ

 " وأنت ؟؟ "

أنا ؟؟نظر له بطرؾ عَنه ولال " وما بٍ   " 



 أمال ابجسامجه ونظره ٖزال علً الطرَك ولال " ٖ جضن أنٍ ؼافل عما

 " بَنن وبَن نجَب مإخرا َا ولاص

 جؤفؾ دون صوت مشججا نظره علً مٗمح اْشجار الجٍ ججٗشً صورها بسرعة مع

 سرعة سَارجهم الجنونَة ولال بشٍء من البرود " جعلم كما َعلم شمَمن ذان أنٍ لم

عن كل ما فعلوه وما خطط لهأكن راض   " 

 لال الجالس بجانبه مباشرة " لكنن لم جعجرض َا ولاص والصمت َعنٍ الموافمة

 " وأنت أكثر من َعلم ذلن

 علت مٗمحه ابجسامة مجهكمة ساخرة ولال " لو كنت جحدثت لضن شمَمن اْحمك ذان

لبداَة أخبرجكم أنأنٍ أفعلها عمدا ْخسره جولة لد جرفع مكانجه كما َجخَل , ومنذ ا  

 جنسوا أمر جلن الفجاة وججركوها فٍ ؼرفجها وعالمها المجهول لكن نجَب كعادجه

 " دابما ٖ َرجاح ما لم َعكر مزاج جمَع سكان المنزل

 انطلمت ضحكة رَواح الساخرة ولال " جخَلت كل شٍء إٖ أن ٖ َخرج جلن اللَلة

مجنونة ! سحما للرجال من عندها إٖ صباحا , هذا علً أساس أنها خرساء  " 

 هز حَنها ولاص رأسه ولال ببرود " أران مهجما كثَرا بذان اْمر ؟ هّٗ 

 " شرحت السبب

 حرن أصابعه علً الممود بجرالص ولال مبجسما " فضول لَس إٖ ْعلم ما رآه

 شمَمن خلؾ ذان الباب فكل جولعاجٍ كانت أن َجزوجها من أجل مخططه ذان

صون الؽول ومن أول لَلة ! جلن لم أجولعها منه وصراخهافمط لكن أن َمجحم ح  

 " لَلة دخل لها َإكد كل ما سمعناه عنها

 هز ذان رأسه مجبرا نفسه علً عدم الجفوه بؤٌ حرؾ وجمجم ناظرا للخارج

 " هل سجكون فٍ المنزل اِن ؟ "

 لال ذان من فوره محركا الممود بموة " ٖ َا رجل فعلَا أن أخجفٍ ساعات

 " الصباح من المنزل فرارا من والدجٍ

 جولفت حَنها السَارة بعدما اججازت شوارع ) برَسجول ( واججازت جلن البوابة



 الضخمة ودارت حول النافورة مسجمرة أمام باب ذان المنزل الفخم بطوابمه

 الثٗثة علً صوت رَواح لابٗ بفخر " حمدا هلل علً السٗمة سَد ولاص وٖ

ن فٍ ولت لَاسٍ ٖ جحلم به مع سابمن الشخصٍ ذانجنسً أنٍ أوصلج  " 

 فجح الباب ولال نازٖ منها " وٖ جنسً أنن نفخت لٍ رأسٍ طوال

 " الطرَك وأشعرجنٍ أنها أطول من المعجاد بؤضعاؾ

 وضرب الباب دون أن َسمع ردا منه وٖ أن َلجفت له وٖ أن َخبره أنه اخجاره

عا وكان واثما أنه سَكون هنا فٍ زمنخصَصا ٔحضاره من المطار لَصل سرَ  

 لَاسٍ , دفع باب المنزل ودخل علً حركة الخادمات العشوابَة حَخ جوجهت

 " إحداهما نحوه مسرعة وأخذت حمَبجه لابلة " حمدا هلل علً السٗمة سَدٌ

 سار أمامها َده فٍ جَب بنطاله وهٍ ججبعه لابٗ " حَن َؤجوا بالحمابب

شٍء مكانه حَن أرجع مساءخذوها لجناحٍ أرَد كل   " 

 لجسَر جلن فٍ اججاه مؽاَر له منفذة اْوامر وجابع هو خطواجه الواسعة الواثمة لوجهجه

 اْساسَة وولؾ مكانه راسما ابجسامة جانبَة علً مٗمحه المججهمة لسبب واحد فمط

ههو إثارة ذان الموضوع الذٌ لشمَمه نجَب ضلع فَه , ولؾ ونظره علً الوالفة جولَ  

 ظهرها أسفل السٗلم المإدٌ للطابك الثالخ وجبدوا منشؽلة بشٍء ما علً الطاولة

 الرخامَة المرجفعة بؤذرعها الذهبَة ججوسطها جحفة باللون البنٍ الٗمع جؤخذ شكل

 . رجل َحمل دلوا جنزل منة المَاه خلفه مسندا لدمه علً جدع شجرة

والشال الحرَرٌ َؽطٍ رأسها جمدم نحوها جمسح عَناه جفاصَل جسدها المجناسك  

 منسدٖ علً جوانب كجفَها ووجهها ولم جشعر هٍ بمن جمدم نحوها مجفابٗ لما َري

 فلم َجخَل أن جعطٍ الحمَة نجابجها فٍ هذا الولت المَاسٍ وَبدوا جهدَده لها أعطً

 ثماره وفجرة الثٗثة أشهر الجٍ كان فَها خارج البٗد اسجؽلجها جَدا ولن َكونا فٍ

 شجار جدَد ومجكرر حول جلن العملَة الجٍ جصر علَها دابما وهو َرفضها , وصل

 عندها ودون أن َجساءل عما جفعله كل هذا الولت عند جلن الجحفة مرر ذراعَه حول

 خصرها فٍ حركة جعلت جسدها جَبس مكانه بَن جلن الذراعَن الموَة الجٍ شدجها



 لذان الجسد الصلب ومال برأسه داسا وجهه فٍ عطر وشاحها الموٌ الؽرَب عنه

 كعادجها جعشك جؽََر كل شٍء وَراه هذه المرة أروع من كل سابماجها وهو َعبك

 برابحة الزهور ولَس عطرا فاخرا كعادجها , همس وٖزال جحت ولع خدره

رفه للمرةالؽرَب عنه باسجنشاق عطرها وجحسس جسدها الطرٌ وكؤنه َع  

 اْولً " جَد فعلجها فٍ ؼَابٍ وكنِت عاللة , أرأَِت أن اْمر ٖ َحجاج

 " لجلن العملَة لجنحفٍ هكذا

 ججمدت أطرافه وأنفاسه حَن لم َري منها أٌ اسججابة ولم َسمع صوجها وٖ شٍء

 سوي أنفاسها المجٗحمة الجٍ جحولت ْنَن خافت َشبه البكاء أو هو بكاء مكجوم

فؤرخً ذراعَه عن خصرها وفكرة واحدة جعصؾ بعمله وكادت جدمرهبالفعل   

 ( من جكون هذه إن لم جكن زوججه جلن ؟؟ )

 وما أن ارجخت ذراعاه جماما عنها انطلك ذان الجسد راكضا عبر السٗلم لٓعلً وعَناه

 ججبعان بذهول الشعر الحرَرٌ اْشمر الؽامك الذٌ جطاَرت أطرافه من جانبٍ جسدها

ها ولد وصل طوله لنهاَة خاصرجها وزوججه لم َعرفها إٖ بشعر أسود لم َجعديمع ركض  

 طوله كجفَها , ولم َؤخذ ولجا كبَرا فٍ جفسَر كل ذلن وهو َنظر لجلن الجٍ جعثرت وكادت

 جمع علً السٗلم بسبب اندفاعها الموٌ ومفاجؤجها ولد أمسكت بإحدي أعمدة الدرابزَن

نسابا علً اْرض جحجها فمد علم فورا أنها ساكنة ذانلَصبح ذان الشٗل الحرَرٌ م  

 الطابك الوحَدة والجٍ سرعان ما اسجمامت فٍ ولفجها وواصلت صعودها دون أن َصدر

 عنها أٌ رد فعل وٖ أن جلجفت للخلؾ لجري من َكون ذان الذٌ اججاح وحدجها وصمجها

الؾ مكانه َحدق فٍ مكانهامنذ للَل عابثا بخصرها بَن لمساجه , بل ولم َسجوعب عمل الو  

 الخالٍ منها كَؾ أن صاحبة هذا الجسد والشعر الجٍ لم َري وجهها بعد جكون ذاجها من

 سمع كل ذلن عنها طوال فجرة وجودها هنا ! بل وما أخرجها من سجنها الدابم !! ظهر

 نجَب من آخر الممر دون أن َنجبه حجً لمدومه ومر من جانبه وفٍ عَنَه جلن النظرة

لجٍ َطمر بها مشاعر ٖ َمرأها إٖ المعنٍ بها ولال بسخرَة ٖذعة ضاربا كجفها  

 " ومجابعا طرَمه " حمدا هلل علً السٗمة , جدٌ َنجظرن َا زعَم



 لكنه لم َسججَب للمسجه وٖ مؽزي كلماجه الساخرة بل ولم َحرن عَنَه عن المكان

عب عمله بعد كل جلن الصورالذٌ اخجفت منه جلن الؽرَبة منذ لحظة فمط , لم َسجو  

 ولم َركبها !! بل ولم َخرج من ؼمرة ذان أحساس بعد , مرر َده علً صدره

 حَخ ٖزال َشعر بجسدها ... كانت هنا امرأة ؼرَبة عنه ولرَبة فٍ ذات الولت

 امرأة ما كان لَدنوا منها لكل ذان المرب إن كان َعلم أنها لَست من ظنها جكون ...

 مرر إبهامه جهة للبه جحت سجرجه السوداء الفاخرة وضؽط علَه ونظره ٖزال معلما

 ناحَة نهاَة جلن السٗلم وكؤنه انجهً هنان , أجفل فجؤة ونظر َمَنه لصاحبة الَد

 الجٍ مسحت علً ذراعه لابلة بحنان وحب " ولاص حمدا هلل علً سٗمجن بنٍ

 " مجً عدت ؟

جلمابَة " سلمن هللا خالجٍ كَؾ حالن ؟دار جهجها ولبل رأسها وهمس ب  

 " كَؾ هٍ صحجن ؟

 جعلك نظرها به رافعه رأسها لٓعلً لجنظر لعَنَه ولالت بمودة " بخَر , ما

 كل هذا الؽَاب عنا ؟ لم جؽب هكذا من لبل ! ما لصدن بهذا النوع من

 " اٖحججاج َا ولاص

إٖ خالجٍ , واْمورهرب بنظره من عَنَها ولال بجمود " كانت رحلة عمل لَس   

 " المجراكمة هنان من ولت كانت جحجاج لفجرة طوَلة ٔنجازها علً أكمل وجه

 هزت رأسها بحسنا رؼم عدم الجناعها بسبب ؼَابه مدة الثٗثة أشهر الماضَة وفٍ هذا

 الولت بالذات فهٍ من ربجه مع ابنها وجعرفه جَدا إن لم َسجطع الجكلم ومنع ما ٖ َرَد

ٍ هذه العابلة َبجعد ْن بمابه كان سَكون فَه شجار محجم وعنَؾ مع شمَمهأن َحدخ ف  

 نجَب وبالجالٍ جده وهو من كان َعلم أنه لن َسجطَع الصمت إن كان هنا , مسحت

 بَدها مجددا علً ذراعه ولد رفعت نظرها لوجهه " هل جرَد شَبا بنٍ ؟

 " هل أعد لن شَبا جؤكله ؟ سؤصنعه بنفسٍ فمط أطلب

م لها ولال " ٖ ججعبٍ نفسن خالجٍ أكلت فٍ الطابرة سؤسجحم وأري جدٌابجس  

 ثم أخرج ثمة مشوار ضرورٌ َنجظرنٍ ثم علَا زَارة مكجب المدعٍ العام



 " وسؤجناول العشاء هنا وأرجاح اطمبنٍ

 أومؤت بحسنا مبجسمة ثم ؼضنت جبَنها ولال عالدة حاجبَها الرلَمان

رن هناأَن رواح ؟ سمعت أنه من سَحض "  " 

 لم َسجطع كبت ابجسامجه وهو َمول " فر من عند الباب , وأعجمد أنن لن

 " جرَه لبل آخر اللَل

 ؼادرت من عنده مجمجمة بضَك " إن كان ثمة من سَمجلنٍ لبل أوانٍ سَكون

 " ذان المجنون

 رالبها مبجسما حجً اخجفت ثم نظر لساعجه فٍ معصمه , ألمً نظرة أخَرة

اْبَض الضخم ثم جحرن من هنانعلً ذان السٗلم   

* 

* 

 جنهد بعجز أمام ؼضبها المفاجا ونمل نظره منها لشمَمجه ذات الثٗثة أعوام وهٍ مجمسكة

 بثوب والدجها جمسن بَدها اْخري لطعة حلوي جمصها ودمعجها ٖزالت معلمة فٍ رموشها

 الكثَفة بعد صراع طوَل معها لجعطَها لها فٍ هذا الولت من الصباح ولبل أن ججناول

 فطورها , عاد بنظره لمٗمحها الحانمة المججهمة ولال بجموده المعجاد

 " أمٍ أرجون لما ٖ ننسً هذا الموضوع للَٗ "

 لالت برفض لاطع " أبدا ... ولدم لٍ عذرن اِن ْعلم سبب رفضن ؟ هل

من الهازان أم ْنٍ من اخجارها ٖ جرَدها ؟ْنها   " 

 جؤفؾ ولال بنبرة هادبة هذه المرة " أمٍ ما هذا الذٌ جمولَنه ؟ أنا ٖ جعنَنٍ جلن

 اْمور الجٍ بدأت ججٗشً مع السنَن وَنساها الكبار لنجمسن بها نحن الشباب

 " وٖ سبب سوي أنٍ لست مسجعدا لذلن اِن

سجعدا وأنت أصبحت فٍ السابعة والعشرَن اِن ؟لالت بحنك " ومجً سجكون م  

 إن كان هذا ردن أنت ؼَهم ما سَكون كٗم أبان طوَل اللسان ذان ؟ ضننت

 " أنن سجوافك ما أن جعلم أنٍ أرَد ذلن



 حرن رأسه وهمس بضجر " وأبان جهزت له عروسا أَضا ؟ حسنا إن وافك

 " هو أنا موافك

مجمجمة بؽضب " حسنا كن عند كلمجن وذان ؼادرت من عنده جسحب ابنجها من َدها  

 " لٍ جفاهم آخر معه

 هز رأسه مجنهدا بَؤس ونمل نظره فورا لباب المنزل الذٌ انفجح حَنها ودخل منه ذان

 الشاب ذو الشعر اْسود الحالن الذٌ ورثه وحده عن والدجه والعَنَن السوداء الجٍ

ندن لحنا والجرب منه مبجسمالم َنافسها ؼَره فَهما َلؾ مفاجَحه حول أصبعه َد  

 " ما بن مججهم هكذا َا ابن الحالن ؟ "

هٍ والدجن َا ابن صنوان وأعجمد أن والدٌ والدن لال ؼَهم بحنك " والدجٍ  

 " أَضا وأنن من َشبهها ولَس أنا

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولد سند ساعده علً كجؾ شمَمه لابٗ بسخرَة

لمبابلهم أحسدن َا رجل فكل من رآنٍ نسبنٍ "  " 

 أبعد َده عنه ولال ببرود " جهز نفسن إذا َا ابن جوزاء شاهَن الحالن ْنها

 " وجدت لن عروسا

 " شهك أبان بذعر ولال " أعوذ باهلل من أَن أجت بجلن اْفكار الجدَدة ؟

 ! جمجم الوالؾ أمامه بعبوس " ٖ أعلم ما جعلها جؽرس الفكرة فٍ رأسها فجؤة

 " وأعرؾ عنادن فٗ جوافك وجورطنٍ معن

 كان سَجحدخ لوٖ انجمل نظرهما للذٌ نزل السٗلم وجوجه نحوهما لابٗ بضَك

 " من منكما الذٌ أؼضب والدجه هذه المرة ؟ "

 جمجم أبان ونظره علً والده الممجرب منهما ٖزال ببَجامة النوم

 " ولعنا اِن شر ولَعة "

بان " هل جكجرخ لو أخبرجن أنٍ لم أسمعوصل عندهما ولال ناظرا ْ  

 " ما للت ؟

 نظر ذان فورا بطرؾ عَنه للوالؾ بجانبه ولال " ؼَهم من كان معها



 " أنا دخلت وهٍ مؽادرة من هنا

 نمل نظره فورا ٖبنه اْكبر فجمجم ذان ببرود " هٍ من جبدوا لٍ بمزاج

 " سٍء الَوم

ٖ َضاَمها أحد ولست أراها سوينمل نظره بَنهما لابٗ بضَك " كم مرة للت   

 مسجاءة من أحدكم كل َوم وكؤن جمَع من فٍ هذا المنزل َصؽر ولَس َجمدم

 " فٍ العمر

 جمجم أبان َمسن ضحكجه " لكننا أربعة أبناء واْسبوع سبعة أَام فمن المسبول

 " عن الثٗثة أَام البالَة

لعب بمفاجَحه ولال مبجسمارماه والده بنظرة لاسَة ججاهلها كعادجه وأمال ولفجه َ  

 " بمكر " أعلم أنه لَس أنت َا أَوب فلَجن فمط جمدرنا أبنابن كما جمدرها هٍ

 وكزه الوالؾ بجانبه َشعر بجسده جملص من حَابه بَنما ؼادر والدهما مجمجما

 " جَل جنمصه الجربَة "

 وصعد السٗلم ولد وصلهما صوجه لابٗ بجهدَد حازم " هذه آخر مرة أراها

 " ؼاضبة بسبب أٌ منكما جفهما

 واخجفً عن نظرهما فنظر ؼَهم ْبان ولال بضَك " أٖ جسجحٍ أنت ججحدخ

 " هكذا أمام والدن ؟

 ضحن ذان وضرب له كجفه بطرؾ مفاجَحه ولال " جعلم الرومانسَة منه َا أخرق

فمناأعان هللا زوججن المرَبة علَن , ثم لو لم أحرجه ما فارلنا حجً علم باْمر ووا  

 " علً زوجات المسجمبل رؼما عن أنفَنا

 " هز ؼَهم رأسه وهمس بكدر " كنت سؤجحدخ معها عن سفرٌ

 ضحن أبان مجددا ولال مؽادرا جهة ممر ؼرفجه " جسافر وهٍ جخطط لجزوَجن ؟

 " لسما أن جرمَن خارج المنزل إن للت كل هذا أمامها الَوم

* 

* 



* 

 رمت شعرها للخلؾ ولعبت بؤصابعه خٗله ولالت للوالفة عند الخزانة مكجفة

 " َدَها لصدرها " ما رأَن ؟

 " وجحولت نبرجها للرجاء وهٍ ججابع " لولٍ أنٍ أشبهها َا كنانة حلفجن باهلل

 " خرجت ضحكة الوالفة هنان رؼما عنها ولالت " جشبهَن من َا حمماء ؟

ح شعرها بؤصابعها " أشبه ؼسك شراعنظرت جلن للمرآة ولالت جسر  

 " صنوان طبعا

 ثم عادت بنظرها لها ولالت بحماس " من َوم رأَجها السنة الماضَة طار عملٍ

 " من برجه وكرهت لون شعرٌ ولون عَناٌ وحجً مٗمحٍ

 جمعت كفَها عند فمها ولالت برجاء طفولٍ " لولٍ أنٍ أشبهها ولو واحد

 " بالمابة

ضحكجها ولالت " أنا لم أراها مثلن ْلَّم اْمرلم جسجطع جلن كجم   " 

 انخفض كجفاها وجمجمت بعبوس " مصروفٍ ضاع فٍ صبؽات الشعر

 " والعدسات الٗصمة كل شهر وهذا َكون جوابن ؟

 رفعت جلن كجفَها بملة حَلة ولالت مبجسمة " جعلمٍ أنها جرفض الظهور إعٗمَا

فمن أَن سؤراها وأنا فٍ برَطانَا رؼم مكانجها فٍ البٗد ورؼم كل ما فعلجه  

 " هنا منذ صؽرٌ ولم أسافر لبلدٌ لط

 لفزت جلن جالسة علً السرَر ولالت " جعَسة لو رأَجها لشل دماؼن , ٖ أصدق أنها

 كانت فٍ الواحدة والثٗثَن من عمرها حَن رأَجها السنة الماضَة, لم أسمع شَبا

ة الفاه فَهامما لَل فٍ جلن الندوة النسابَة وأنا فاؼر  " 

 " ساندٌ ... سااااااااااندٌ "

 جمجم بسخط ناظرة للباب الذٌ فجح بعد ذان النداء المرجفع " ساندرَن أمٍ

 " ساندرَن هو اسمٍ كم مرة للت ٖ جخجصرَه هكذا ...

 لكن جلن ججاهلت كل ما لالت ونظرت حانمة لشعر ابنجها " ألن ججولفٍ عن جنونن



 المفاجا هذا ؟ حَن رأَت منابت شعرن جرجع لطبَعجها ظننجن جخلَت عن ذان

 " المظهر الجدَد

 مررت أصابعها فٍ شعرها شدَد الكثافة بلمعجه السوداء اٖصطناعَة الشدَدة ولالت

 " مبجسمة وهٍ ججركه من بَن أصابعها " هذا مظهرٌ الدابم علَكم أن جعجادوه

بلة بضحكة " طبعا حجً جري شمراء جسحرهاوعمبت الوالفة عند الخزانة لا  

 " وججعلها جرجع لشكلها المدَم

 ؼادرت جلن مجمجمة بسخط ولالت الجالسة عند السرَر بضَك ونظرها علً

 " الوالفة هنان " لرَبجٍ أنجٍ أم لرَبجها ؟

 " ضحكت ولالت " ٖ ألرب ٌْ منكما طبعا

لً لرَبجٍ َا ذكَةلفزت ساندرَن من السرَر ولالت مجوجهة للمرآة " ب  " 

 وجابعت مخللة أصابعها فٍ شعرها ونظرها علَه فٍ انعكاس صورجها " ألَس ذان

 الشاب الجاؾ البارد الوسَم المدعو جَم ابن عمن ؟ ووالدٌ َكون عم والدجه ؟

 " إذا نحن لرَبجان

 " ضحكت جلن ولالت " لرَبجان ؟؟ لولٍ كل واحدة لرَبة له هو فمط

ٍ ججمجم بسرحان جرجب شعرها اْسود " لو َمول لٍ أحدهمججاهلت ما لالت وه  

 " أنٍ أشبهها ولو جزء بالمابة أحبه كل عمرٌ

 وجنهدت مجابعة وأصابعها ٖزالت فٍ شعرها " َا للبٍ ما أجملها , ٖ أعلم كَؾ

 لعمل ذان الرجل أن َمرر فمط أن َطلمها وَجرن البٗد لٓبد جاركا جلن

 " الحسناء خلفه

* 

* 

* 

رت بعَدا حَخ الجالس علً الصالون اِخر ونظره علً شاشة حاسوبه من ولت لمنظ  

 َبعده وٖ حركة جصدر منه سوي جنمل مملجَه السوداء الداكنة فٍ جلن الشاشة المضَبة



 الجٍ عكس نورها لون لحَجه وبشرجه البَضاء , لحَجه الجٍ كحال شعره رؼم ججاوزه

ظ بلونه ولمعجه الملفجة للنظر ولن َٗحظ أحد جلنالخامسة واْربعَن بملَل ٖزال َحجف  

 الشعرات البَضاء الملَلة المجفرلة إٖ إن الجرب منه وكؤنه َحكٍ الجذور النظَفة لذان

 ( الرجل الجٍ لم َخالطها نسب آخر وخصال لبَلجه الجٍ عرفت بها ) لبَلة الحالن

صفها من كمٍ كنزجهاسوي ن نزلت بنظرها للكوب بَن َدَها جمسكه بؤصابع ٖ َظهر  

 الصوفَة البَضاء وؼابت بنظرها فٍ البخار المجصاعد منه جالسة فوق اْرَكة جرفع

 سالَها أَضا فولها وهذا مكانها منذ ولت , نظرت للدوابر الجٍ جحركت بوضوح فٍ

 شرابها الساخن بسبب ارججاؾ َدَها ما أن عادت بذاكرجها ْحداخ البارحة , اْحداخ

 الجٍ لم جؽب عنها لحظة لجنساها فمد أمضت ساعات الفجر فٍ شٍء ٖ َشبه إٖ الكابوس

 وجسدها بؤكمله َرجعش وكانت مجبرة علً الخروج من ؼرفجها والجلوس هنا الَوم كٍ

 ٖ جثَر شكون والدها حولها وهٍ أكثر من جعرؾ جَدا دلة مٗحظجه وجحلَله لٓمور

ضع عبارات فمط لسردت كل شٍء دون شعور منهاوذكابه المخَؾ فإن اسججوبها بب  

 وهذا ما جعلم جَدا أنه لن َؽفره لها مهما بررت ولالت وحلفت بؤنها لن جكررها

 جعرفه جَدا وجعرؾ مدي حرصه علً كل ما جفعل وزلة كهذه جعد جرَمة فٍ لاموسه

دافإن كانت هٍ ٖ جراها إٖ جرَمة شنعاء فكَؾ سَراها هو ؟ رفعت نظرها له مجد  

 مع رفعها للكوب لشفجَها ورشفها منه ببطء وعلك نظرها علً عَنَه وحركة جلن

 اْحداق الواسعة وعاد ذان الشعور بالرعب فٍ أوصالها فؤؼمضت عَنَها بشدة

 لجظهر صورة ذان الشاب أمامها ... الصورة الجٍ عبثا حاولت محوها من مخَلجها

ولجها وَنمدها منهم , أبعدت الكوب ولَست جعلم ما كان سَحدخ لها لو لم َلحك بها  

 ومررت ظهر كفها علً شفجَها وذلنها جمسح ما جسرب من شراب الشكوٖجه الساخن

 بسبب عدم جحكمها فٍ َدَها المرججفة جلن اللحظة , عادت بَدَها مجددا لحجرها

 وجنفست بموة وزفرت ذان النفس بحدة , ٖ جشعر أنها بخَر أبدا ولَست جعلم حجً

مثل هذا الدور من الصمود والٗمباٖة ومجً سَفضحها جسدها وجسمط فٍمجً سج  

 نوبة جشبه الصرع أو ٖ جعلم ما جكون ؼَر أنها سجعبر عن كل ما جكبجه من ارججاؾ



 ٖزال َسكن أوردجها وَصل حجً لملبها , أرخت جفنَها لٓسفل َخفَان جلن اْحداق

سنانهاالزرلاء الواسعة وهمست جمسن شفجها السفلً بؤ  

 " َا رب ٖ َكون مات بسببٍ "

 " جَما "

 انجفض جسدها بموة ونظرت فورا لصاحب ذان الصوت الجهورٌ المبحوح المحدق

 " بها ولالت جمسن الكوب بموة كٍ ٖ َمع من َدَها " نعم أبٍ

 رالبت بملب َصرخ بموة من جسارع نبضاجه عَنٍ الذٌ عاد بهما للشاشة أمامه

أخافجها " ما المشكلة ؟ ولد لال بنبرة ؼامضة  " 

 رطبت شفجَها بلسانها وحمدت هللا أنه أبعد نظراجه الثالبة جلن عنها ولالت بصوت

 " جاهدت كٍ َكون طبَعَا " ما من مشكلة أبٍ

 جل ما كانت جخشاه أن َكون َعلم بما حدخ أول لَلة أمس رؼم اسجبعادها لذلن فهٍ جعرفه

 جَدا فإن كان َعلم ما كانت لجكون ردة فعله باردة ٖ مبالَة هكذا ولعلم كَؾ َعالبها بطرَمة

 سججعلها جندم علً فعلجها ِخر عمرها , زفرت نفسا كبَرا كم شعرت به خرج من أعمالها

 ساحبا معه كل ذان الخوؾ والفزع وهٍ جراه َعود ٖنشؽاله بما كان َفعل ولم َزد حرفا

, رشفت من كوبها مجددا وٖزالت جرالبه بصمت من فوق طرؾ الكوب الذٌعلً ما لال   

 لم جبعده عن شفجَها , أحَانا جشعر أنها ٖ جفهمه وكؤنه لَس والدها ولم جعش معه كل هذه

 السنوات رؼم للة رإَجها له أو باْصح حدَثها معه فهو طوال الولت مشؽول إما مع أحدهم

به ذان , َججمع طوال الولت بمجموعات من اْشخاص ٖأو بؤحدهم أو بجهازه الملجصك   

 جعرؾ سوي أسمابهم الجٍ جسمعها من الخادمة الجٍ جنطك أؼلبها بشكل خاطا ْنها أسماء

 عربَة ولم َسبك لها ولابلت أٌ منهم وجها لوجه , أحَانا جسمع فمط صوت بعضهم إن

ما جعرفه أنهم مجموعة كبَرةأجابت علً الهاجؾ واٖحجكان بؤٌ منهم أو ؼَرهم ممنوع ,   

 منظمة جنظَم ٖ َمكن ٌْ جهاز أمنٍ برَطانٍ خرله َعملون لَل نهار ومنذ سنوات من

 أجل أمر مرجبط ببٗدها هنان .... بٗدها الجٍ لم جزرها َوما وٖ جعرؾ عنها سوي ما

خذهاجراه فٍ الجلفاز , جنهدت بحزن وأنزلت الكوب مجددا فمجرد الجفكَر فٍ وطنها َؤ  



 ْن جفكر فٍ والدجها الجٍ لم جراها َوما ولم جسمع وٖ حكاَات والدها عنها لَشبع فضولها

 لجعرؾ المرأة الجٍ كانت زوججه وأنجبجها من صلبه فلَس لدَها سوي أسمها وما َمال

 إعٗمَا عنها , رفعت نظرها مجددا للجالس هنان جرالب مٗمحه الجامدة الجٍ ٖ

ع جؽَر اْلوان الجٍ جصدرها شاشة حاسوبه علً نظارجه وعادتجعبَرات فَها وٖ م  

 جلن الجساإٖت الجٍ جزورها دابما كلما فكرت فٍ صمجه الدابم والؽامض عن ماضَه

 كانت جسؤل ومنذ صؽرها عن جلن اْم الجٍ حرمت منها لكنها مع مرور اْعوام جعلمت

وبة لدَه , وكانت ببراءة جضن أنهأن ججولؾ عن كل جلن اْسبلة ْنها لم جكن ججد لها أج  

 ٖ َعرؾ الجواب وحَن كبرت علمت أنه َرفض لوله والفرق بَنهما كبَر , جذكر حَن

 سؤلجه َوما وكانت فٍ عمر الثالثة عشرة وَوم مَٗدها جحدَدا ولد طلب أن جخجار هدَة

؟لها فمالت دون جرججع أو جفكَر " هل أشبه والدجٍ ؟ هل أخذت لون عَناٌ منها   

 " هل صورجها َمكننٍ أن أراها كلما نظرت فٍ المرآة

 كانت أسبلجها مجٗحمة مجلهفة وكؤنها خشَت أن َسكجها وٖ ججد ولجا لسردها جمَعها وكم

 شعرت ولجها بانجراؾ مشاعرها لهوة عمَمة وندمت .... ندمت حما علً ما لالجه وهٍ

أخفً شَبا عمَما وعظَما فَهماجري انسدال جفنَه لجخفٍ عَنَه عنها وعلمت حَنها أنه   

 لم َشؤ ْحد أن َراه , كانت سججراجع بل لد جركض مؽادرة المكان لجرحمه من أجابة

 لوٖ أن سبمجها كلماجه ولم َرفع عَنَه بها " عَنان كلون عَنٍ جدة والدجن فهٍ كانت

 خماصَة من الهازان أما شكلن فكجدجن من والدجن أمَمه ؼزَر ... والدجن أخذت

 " شكل جدجها الخماصَة وعَنٍ والدجها أمَمه

 وكم كانت خَبجها عظَمة َومها فهٍ خسرت الهدَة الجٍ كانت جفكر ما سجكون منذ العام

 الماضٍ رؼم أنه أجاب علً أسبلجها جمَعها , وعلمت حَنها أنها ووالدجها النمَض جماما

نها أنها لو كانت جشبههاوأن والدها ٖ َري فَها وٖ شبح زوججه جلن , وكم جبادر لذه  

 فكَؾ كانت سجكون نظراجه لها ولربه منها ؟؟ كانت جعلم أنها أفكار سخَفة ساذجة من

 فجاة رباها والدها وعلمها لجكون أكبر من سنها بكثَر لكن ذلن كله كان سببه ؼموض

 الجالس هنان وصمجه عن كل جلن اْمور الجٍ جخص ماضَه مع المرأة الوحَدة الجٍ



منه كجسد واحد , ورؼم كل ذلن كانت جراها فَه حما , رؼم صمجه وجهربه من الجربت  

 أٌ حدَخ لد َمود لجلن المرحلة من حَاجه كانت جراها فٍ كل شٍء حجً فٍ صمجه ذان

 فٍ عَنَه ونظراجه الجٍ َشَح بها عن أٌ امرأة جمجرب منه وكؤنه َحفظ جلن العَنَن ٖمرأة

, جراها فٍ ؼرفجه فٍ سرَره الذٌ َنام فَه وحَدا وفٍ واحدة لن َخونها وٖ بنظراجهما  

 ذان النور المنبعخ من جحت باب جلن الؽرفة لولت طوَل خٗل اللَل رؼم أنه ٖ َدخل لها

 أٌ شٍء َخص عملهم السرٌ المبهم ذان وٖ حجً حاسوبه , بل وجراها أكثر فٍ

جعبجدلَكه لعنمه المجعب وهو مؽمض العَنَن حَن َهمس مجنهداً ب  

 " لَجن رحمت نفسن بها َا مطر "

 لم جكن جفهم معنً ما َموله فٍ كل مرة جصدر عنه ذات جلن الحركة لكنها جمرأها فٍ كلماجه جلن

 فٍ اسمه الحمَمٍ الذٌ ٖ َنطمه إٖ فٍ جلن العبارة الهامسة وهو من اجخذ اسما مسجعارا ممنوع

بوالدٌ وٖ َعلم اسمه الحمَمٍ ذان إٖ زمرة عنها حجً هٍ اسجخدام ؼَره إن اخجارت أن ٖ جنادَه  

 معَنة وضَمة جدا كما ٖحظت وفهمت من جعلَماجه لها . نملت نظرها منه للخادمة الجٍ الجربت

 " وولفت عند كرسَه هنان ولالت جضم َدَها لبعضهما " سَدٌ كَسم َطلبن علً الخط اْخضر

َة المنخفضة فذان الذٌ جنادَه الخادمةفولفت حَنها بعدما وضعت كوبها علً الطاولة الزجاج  

 بمَسم ورؼم جهلها لهوَجه وشكله جعلم أنه سَدخل لوالدها فٍ مكجبه خاصة ٖجصاله علً ذان

 الخط جحدَدا وهٍ َُمنع علَها النزول لبل أن َؽادر , صعدت لٓعلً ودخلت ؼرفجها وجوجهت

ر وْنه جم حضر اْرلام الؽَررأسا لهاجفها ضاربة الباب خلفها ورفعجه وهو فٍ رنَن مسجم  

 مسجلة فَه وٖ َجصل به إٖ أرلام معَنة علمت من سَكون صاحب ذان الرلم , وضعت

 الهاجؾ علً أذنها بَنما أمسكت خصرها بَدها اْخري ولالت من فورها

 " ٖ أهٗ وٖ سهٗ ومن الَوم وصاعدا ٖ أنجٍ عمجٍ وٖ ألرب لن "

 " لالت من فٍ الطرؾ اِخر من فورها " َا حمماء ما هذا الذٌ فعلجه البارحة ؟

 جلست علً السرَر بموة وصاحت بحنك " وما ججولعَن منٍ فعله ؟

 كدت أكون ضحَة لما هللا وحده َعلم ما سَكون وأحدهم لد َكون اِن مَجا بسببٍ

ررجها لوالدٌ وأخبرجهوجلومَننٍ َا ؼَسانة ! ألسم إن رأَت جلن الفجاة مجددا ج  



 " بكل شٍء ولن جلعبا بعملٍ مجددا كالبلهاء

 جؤففت جلن ولالت " أخفضٍ صوجن إن سمعن اِن لن َرحم أحدا وأولهم أنا , أنجٍ

 من جهورت كانت اْمور جسَر علً خَر ما َرام , لما ؼادرت الملهً ؟ أنجٍ سبب

 " ما حدخ وما كان سَحدخ لن

ت الهاجؾ علً السرَر بموة مجمجمة بحنكأؼلمت الخط فٍ وجهها ورم  

 " سحما لن ولها , أنا الؽبَة الجٍ أطعجكما "

* 

* 

* 

 أبعدت َده عنها والجفجت له وهمست بضَك " كاسر أبعد َدن , كم أكره حركجن

 " هذه فٍ شد الثَاب , أنت لم جعد طفٗ

 " همس بضَك مماثل ناظرا لعَنَها " عمجٍ هذا لَس ولت جوبَخن لٍ

ت بحدة والجفجت وعادت للنظر من خلؾ العمود العرَض الذٌ َخجببان خلفه للجالسة هنانجنفس  

 علً الطاولة البَضاوَة البَضاء جمسن شعرها اْسود الحرَرٌ الطوَل لٓعلً بعشوابَة ووجهها

 كعادجه من أشهر خال جماما من مساحَك الججمَل , جحجل جزبا من جلن الطاولة واْوراق مبعثرة

ا جمسن إحداها بَن أناملها وجرفعها للَٗ ونظرها علَها وبَدها اْخري جثبت هاجفها المحمولأمامه  

 علً أذنها وجمرأ أرلاما وأمور َجعسر علَهما فهمها محدثة من فٍ الطرؾ اِخر ولَست جعلم شَبا

 عما َجرٌ حولها , همس الفجً ذو السجة عشر عاما من خلؾ أذن عمة والده ونظره علً

سة هنان " عمجٍ لنمجرب واسؤلَها أنجٍ ففٍ أٌ لحظة لد جمؾ وجؽادر لمبنًالجال  

 " الجمعَة ولن جرجع لبل ممربة المساء

 " وكزجه بمرفمها للخلؾ وهمست من بَن أسنانها " كاسر إما اسكت أو جحدخ أنت معها

رلةحركة بسَطة من الجالسة هنان جعلجهما َخرجان من مكانهما رؼم أنها لصدت فمط جلب و  

 بعَدة للَٗ عنها ولم جنجبه لهما إٖ بسبب خروجهما والجرابهما منها وعمجها ججمدم علً الذٌ َكاد

 " َكون ملجصما بظهرها ولالت مبجسمة " كنت أود الجحدخ معن لكن َبدوا لٍ أنن مشؽولة



 عادت بنظرها لٓوراق جحجها ولالت وهٍ ججمعها " انجهَت عمجٍ وسؤؼَر مٗبسٍ

 " وأذهب لمكجبٍ إن كان اْمر َطول الحدَخ فَه فلنجركه للمساء

 الجفجت للذٌ َكزها بإصبعه من ظهرها وجؤففت فٍ وجهه ثم عادت برأسها ونظرت

 " للجٍ ولفت ججمع بالٍ اْوراق وهٍ جمول " كاسر أَن المدرسة الَوم ؟

أنها أَام ذكريثم رفعت نظرها له حَن لال مبجسما " ٖ مدرسة الَوم أمٍ أم نسَت   

 " جوحَد البٗد وهٍ لٕجازة ولَس اٖحجفاٖت فمط

 انحنت لٓسفل ورفعت حمَبة سوداء أنَمة وضعجها علً الطاولة وجمعت اْوراق فَها

 ولم جعلك بشٍء علً ما لال فمالت جوَرَة " لمد اجصلت جوزاء شاهَن َبدوا لٍ أنها

منزل لالت فمط أنها جسؤل عناأرادت الجحدخ معن وحَن أخبرجها أنن لست فٍ ال  

 " وبؤنها لد جمرنا لرإَجن ولت ذهابها لزَارة خالة والدها فٍ الجنوب

 أنهت جملجها وكالعادة لم َمابلها سوي الصمت من الجٍ انجهت من جمع أورالها وؼادرت

 المكان بخطوات ثابجة هادبة لم جعبر عن شٍء مما َعصؾ داخلها , رالباها جخجفٍ خلؾ

لزجاجٍ وجصعد السٗلم الموجود بالجانب اَْمن لبهو المنزل والمإدٌ أَضاالجدار ا  

 للطابك العلوٌ لكن لؽرفجها مباشرة , ومع اخجفاء لدمَها عن نظرهما عند آخر عجبة جظهر

 لهما من ذان السٗلم اْبَض الضخم الجفجت جلن للوالؾ خلفها وهزت رأسها بَؤس ودون

لٓسفل " لو أعلم ما بها عمجٍ فهٍ كانت علً عٗلة كٗم فهمس بإحباط منزٖ كجفَه  

 " جَدة بهم نسبَا لبل وفاة جدٌ شراع ! ما سر لطع عٗلجها بها بعد ذلن ؟

 " جنهدت الوالفة أمامه بعجز هامسة " ٖ أعلم أكثر مما جعلم بنٍ

 ؼرس أصابعه فٍ شعره اْسود الكثَؾ المبعثر للَٗ ولال بؤحرؾ كسولة

اضٍ عمجٍ ألَس كذلن ؟السر فٍ الم "  " 

 هزت رأسها بحَرة ولالت " ٖ أحد َعلم ما السبب وما حدخ لها هنان فٍ اْشهر الجٍ عاشجها

 معهم فمد أؼلك ذان المنزل بعد اخجفاء ابن شاهَن وموت عمجه وسفر عمه وعودة شمَمجه

نت نفسهالزوجها لجُؽلك مع أبوابه أسطورة ذان الرجل وللب والدجن الصؽَر لٓبد , ودف  

 فٍ أعمالها وجربَجها لن وبثنا نري ؼسك جدَدة لم نعرفها من لبل جمجل جلن الفجاة



 " المرحة داخلها شَبا فشَبا

 " جمجم بعبوس شَبا لم جفهمه ثم لال " والنجَجة لم جحدثَها عما اجفمنا علَه

 حركت كجفَها لابلة ببرود " أردت أن أمهد لٓمر ولم أنجح وٖ فٍ الجمهَد

خ أنت معها فلن جحبنٍ أكثر مننجحد  " 

 ؼادر من عندها ولال وهو َبجعد وَدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الرَاضٍ

 " ٖ َبدوا لٍ سَنجح اْمر أبدا مع مزاجها هذا , سؤرجع لدراسجٍ "

* 

* 

* 

 مسحت برفك بالمرهم علً الكدمة الخضراء الواسعة علً ذراع الجالسة أمامها

 لابلة بضَك " كسر هللا َده ذان المجرم , أكثر من أسبوعَن مرا وٖزالت

 بذات لونها بل وجزداد لجامه , هذا ؼَر الخدوش اْخري ٖ بارن

 " هللا فَه وٖ فٍ من أنجبه ورباه

 عادت لمسح المرهم مجددا ثم سوت ولفجها ونظرت للجٍ جخفٍ مٗمحها المجؤلمة فٍ راحة

ن شدَد وهٍ من عرفجها واعجنت بها لست سنوات خلت ومنذ كانتَدها , نظرت لها بحز  

 فٍ الحادَة عشرة من عمرها حَن أحضروها ووكلت بالعناَة بها وأحبجها وكؤنها ابنجها الجٍ

 أنجبجها ولَست ؼرَبة عنها حجً فٍ الدم والوطن فهما جبمَان ؼرَبجان هنا فٍ بٗد أجنبٍ

وهٍ الجٍ َفجرض أنها جعَش وسط عابلجها اِن .. جدهاوٖ جري هذه الفجاة إٖ مثلها وأسوأ   

 وعمها وزوجاجه وأبناء عمها لكنها لم جري منهم إٖ كل سوء , رالبجها وهٍ جبعد َدها وجمسح

 عَنَها بموة رؼم أنها لم جسمح ٌْ دمعة بالجسلل منهما وكم جحار فٍ صبر هذه الفجاة فرؼم

خٗل سنوات حَاجها منذ صؽرها ما لم َره أحد أنها فٍ الثامنة عشرة من عمرها بل ورأت  

 لم جراها َوما منهارة وجبكٍ ولم جشجكٍ لط إٖ فٍ مرات نادرة جدا جؽلب فَها ألمها وحزنها

 وذكرَاجها الموجعة علً صبرها وعزمها الموَان , فٗزالت جذكر جلن الحالة البشعة الجٍ

صؽَرة منهارة شبه فالدة للعمل وكؤنه كانت علَها فٍ أول لماء لهما وهٍ جري أمامها فجاة  



 ثم خراجها من براثن الؽول , هزت رأسها بؤسً وهٍ جنظر لعَنَها البلورَجان الزرلاوان

 والدمعة سجَنة جلن اْحداق وهٍ جنظر لذراعها ولجلن الكدمة البشعة ممررة سبابجها فولها

عها دون أن ججحدخبرفك وعَناها جحكٍ لصصا من الصمت َفهمها كل من عرفها وعاش م  

 وهٍ من ٖ ججفوه إٖ بالملَل النادر , حسناء شابه وفجَة مثلها هذا لَس مكانها وٖ ذان

 المجوحش َنفع زوجاً لها , كانت جلن أفكارها كلما رأجها فٍ كل لحظة وَوم لججساءل مجً

بحنان سَنجهٍ عناء هذه الفجاة ؟؟ رفعت َدها لها ومسحت علً شعرها اْشمر الؽامك لابلة  

 زَزفون لما ٖ جبحثٍ عن وسَلة لججصلٍ بالزعَم ذان مجهول الهوَة وجخبرَه ما فعلوا "

 " بن هإٖء اْوؼاد

 هزت رأسها فورا برفض وهٍ جنفخ بشفجَها الرلَمة برفك علً ذراعها فذان الهواء البارد

إصرارَشعرها ببعض الجحسن لجنسً ذان اْلم ولو للَٗ , جلست جلن أمامها ولالت ب  

 زَزفون ٖ جنسٍ أنه وافك ما جرَدَن اِن جحت إصرار وضؽط كبَرَن منن ولو "

 " َعلم ما َحدخ فلن َعجبه هذا ولد َعالبن أَضا

 أنزلت المماش الرلَك علً ذراعها مؽطَة له بكاملة ونظرت جهة زجاج النافذة الؽَر لابل للكسر

 والمحمٍ من الفجح وهمست بخفوت ونبرة لاسَة ونظرة شاردة فٍ البعَد" لن أخرج من هنا

 " حجً َحدخ ما خططت له وأرَد وذان الرجل َعلم هذا جَدا وموافك علَه

 كانت الجالسة أمامها سججحدخ فؤولفها همسها ونظرها ٖزال هنان عند السماء الكبَبة

ونالمؽَمة " اجركَنٍ وحدٌ َا خالة أرج  " 

 فولفت جلن من فورها مجنهدة بَؤس وعجز بل ورحمة علً حال الجٍ جركجها خلفها وسارت

 بخطوات بطَبة جهة الباب المشجرن بَن ؼرفجَهما , الؽرفجان اللجان صممجا لجكونا سكنهما

 الدابم حَخ َعزل أهل ذان المنزل المجنونة الخرساء كما َضنون وأرادت هٍ أن َفهموا

من جهجم بشبونها وَُمنع عنهما الخروج منها , أؼلمت باب ؼرفجها برفكمع رفَمجها أو   

 ونظرها علً الجالسة هنان حجً أؼلمجه جماما وجركجها لصمجها المعجاد وشرودها الؽامض

 الممجد وحدلجَها الزرلاء ٖزالت جعانك السماء الرمادَة الملبدة بالؽَوم ولد مررت طرؾ

د أن جزَل ذان الشعور بجلن الذراعَن الموَة الجٍإبهامها علً ذراعها نزوٖ , جرَ  



 احجضنجها فٍ اْسفل وجعجز عن فعل كل ذلن فٗزال إحساسها بهما علً خصرها

 وجلن اْنفاس الدافبة علً بشرة وجهها حجً اِن , جكرههم ... جكرهه وجرَد طرد

ن َكونكل هذا الشعور الذٌ ٖزالت جرسله خَٗا بشرجها , لم جره لكنها علمت م  

 من مناداة ذان له بالزعَم , مررت أناملها علً المماش الحرَرٌ الناعم علً ذراعها

 وهمست بنبرة ساخرة " ولاص سلطان ضرار سلطان .... أنت إذاً ربة

 " الجنفس لجدن العزَز

* 

* 

* 

 فجح باب الجناح ودخل مؽلما إَاه خلفه والهدوء والصمت َعمان المكان وكؤنه ٖ أحد فَه

لحماببه الجٍ أوصلجها الخادمات هنان ولم ججحرن من مكانها رؼم أنه مر بمكجب جدهنظر   

 لبل لدومه إلً هنا , جوجه لباب ؼرفة النوم رأسا وفجحه ودخل وولع نظره فورا علً الجالسة

 أمام الطاولة الخاصة بصالون الؽرفة الواسعة وأطباق مجنوعة من المؤكوٖت مصفوفة أمامها

ودموعها علً خدَها , أؼلك الباب ورمً سجرجه علً الكرسٍ المرَب منهوهٍ جنظر لها   

 وجوجه للمرآة ولال وهوا َرخٍ ربطة عنمه عودَة اللون " إما جناولَه أو ارفعَه من

 " أمامن َا جمانة وكفً جعذَبا لنفسن

 ولفت من فورها وجوجهت نحوه وما أن وصلت عنده حجً حضنجه بموة جلؾ ذراعَها حول

 خصره وشدها هو لصدره برفك وجابعت هٍ مسح دموعها الصامجة علً لمَصه اْبَض

 " وهمست بنشَج باكٍ " جربت كل الطرق ولم أنجح ... كم أكره نفسٍ َا ولاص

 مسح علً شعرها اْسود لابٗ بهدوء معاجب " جمانة كم مرة للت أنه ٖ َعنَنٍ

الناس هٍ ما جعنَن ولَس زوجنوزنن وهو معجدل بالنسبة لٍ لكن َبدوا أن أراء   " 

 ابجعدت عنه بموة ولالت مندفعة وبنبرة حادة " أنا أسمع كٗم الناس ولَس كٗمن أنت

 وهم َمارنونٍ بن ... حمماء عادَة الجمال والطلعة بدَنة .... وأخرها لم جنجب له

 " رؼم مرور ثٗثة أعوام علً زواجهما



" جمانة للجها وسؤعَدها وِخر مرة جلنخرج هو من هدوبه هذه المرة ولال بمسوة   

 العملَات الججمَلَة لن ججرَها فؤخرجٍ جلن اْفكار من دماؼن , أنا راض بن كما

 أنجٍ هكذا ولم أشجكٍ َوما والمرأة ٖ جماس بشكلها , السذّج فمط هم من َفكرون

 " بهذا المنطك

ت وافمت علً الزواجرمت َدها فٍ الهواء لابلة بحنك باكٍ " أنت لست راض عنٍ , أن  

 بٍ نزوٖ عند رؼبة جدن ولمصالح مشجركة بَن العابلجَن , أنا لست ؼبَة وٖ حمماء

 " وأعلم عن كل ما حدخ

 ولبل أن َعلك بؤٌ كلمة نزلت جالسة علً اْرض وحضنت وجهها بَدَها ولالت ببكاء

فسٍأنا آسفة لم ألصد أن أرفع صوجٍ َا ولاص لكنٍ كرهت حما حجً ممارنة ن "  

 " بن , أكره نفسٍ وشكلٍ وجسدٌ وحجً جفكَرٌ

 مرر أصابعه فٍ شعره مجنهدا بعجز وجوجه نحوها جلس أمامها علً اْرض فوق السجادة

 ولال بحزم " جمانة لن أُذكرن بكٗم طبَبن فٍ كل مرة وهو َمول لن بؤنن سبب ما أنجٍ

جعانَن من كل هذه فَه اِن وحجً مشاكل الحمل نفسَة لَست إٖ ولن جحملٍ مادمت  

 اٖضطرابات , أنا وافمت جدٌ فٍ اخجَاره ٖ أنكر ذلن لكنه ما كان سَفرض علَا

 " الزواج بن إن كنت ٖ أرَد

 كانت ما جزال جخفٍ وجهها بكفَها وأصابعها الطوَلة الممجلبة والطٗء اْحمر النارٌ َؽطٍ

الخطبة , لم جهجم وٖ ْن جرانٍ أظافرها ولالت بذات بكابها " لكنن لم جطلب وٖ رإَجٍ بعد  " 

 جنفس بموة َهدئ نفسه لدر المسجطاع ولال بصبر " لكنٍ لم أهرب منن لَلة جزوججن وأنجٍ

 " لسِت كما َصور لن عملن َا جمانة وأنا سبمت من جكرار ذات العبارة بؤنن جعجبَننٍ كما أنجٍ

نجَها الممجلبة ولالت بنحَبأبعدت َدَها لَظهر وجهها والكحل لد خط خطان أسودان علً وج  

معٍ أنا أعلم ذلن جَدا , أنت جحاول أن جحجوَنٍ جراعَنٍ وجعاملنٍ لكنن لست سعَداً  "  

 " بالحسنً لكنن ٖ جحبنٍ كرجل َحب امرأة , ٖ جشعر بالسعادة معٍ ... أنا لست ؼبَة

 ولؾ ولال بضَك طؽً علً صبره كله " جعبت فٍ إَجاد طرَمة أفهمن بها َا جمانة

 عوضاً عن أن جسجمبلٍ زوجن الؽابب من ثٗثة أشهر كؤٌ زوجة ؼاب عنها



 " زوجها جسمعَنٍ محاضرجن المعجادة وكؤنٍ ٖ أحفظها عن ظهر للب

ك فجحرن منعادت ٔخفاء وجهها فٍ كفَها وعادت للبكاء مجددا وأسوأ من الساب  

 هنان مجؤففا وجوجه للحمام ودخله ضاربا بابه خلفه

* 

* 

* 

 " ما جعلَمن َا لاسم ؟ "

 أبعد نظره فورا عن الوالؾ عند النافذة ٖزال َرممه بجلن النظرة الجٍ َعلم ما جعنٍ جَدا وٖزال

إن لالَحمد هللا علً صمت الجالس أمامه خلؾ الطاولة لم َجحدخ بشٍء وهو َعلم حدَثه جَدا   

 شَبا , همس ونظره علً أصابعه َده ولد مررها علً ذراعه المجروح " كان مجرد أمر

 " َمكن جسمَجه بالعمل أنسانٍ

 لال دجً بحزم " كانت لدَن مهمة محددة َا لاسم ولد خضنا شوطا طوَٗ جعلمون

َن ؟جَدا أن الجلكإ فَه لد َفمدنا الكثَر فٍ أٌ لحظة فما َعنٍ مخالفة اْوامر لد  " 

 رفع نظره له ولال بنبرة صلبة " الهدؾ كان مجرد رجل سكَر جالس بَن امرأجَن ٖ

 " .... َفعل شَبا والفجاة كانت جواجه مـ

 لاطعه فورا " هل كنت سجلحك بؤٌ فجاة جخرج من ذان الملهً ؟ هل سججرن أٌ مهمة جوكل

َكن لن سوابك مشَنةإلَن ْنن سججد فرصة فٍ كل مرة لما جسمَه عمٗ إنسانَا ؟ لم   

 " هكذا َا لاسم

 نظر لٓسفل ولبض أصابعه بموة وأول ما ظهر أمامه صورة عَنَها وحدلجَها الزرلاء الواسعة

 الدامعة وجلن النظرة المذعورة , َعلم صحة ما َموله خاله جَدا وما بمٍ هنا بعد جحرَره من

ا لكٍ َسٍء لمبادئ عملهم الذٌابن راكان وُحرم من رإَة والدجه ولو لمرة واحدة لبل موجه  

 " اخجار اٖنخراط فَه , همس ولو مكرها " لن َجكرر اْمر مجددا

 جحدخ حَنها الجالس خلؾ الطاولة الزجاجَة السوداء خارجا من صمجه ْول مرة منذ

 دخولهم للؽرفة " المنطمة كانت مرالبة جَدا برجالنا , لما لم ججصل بؤحدهم للحاق بها



رجت أنت جحدَدا فٍ أثرها ؟وإنماذها بل خ ! " 

 رفع نظره ونظر له باسجؽراب من سإاله وكان سَجحدخ لوٖ سبمه مطر مجابعا بخشونة

 " هل جعرؾ من جكون جلن الفجاة َا لاسم ؟ "

 " هز رأسه بٗ فورا فمال مطر بحزم " إذا ٖ داعٍ للجحدخ فٍ اْمر أكثر

 لال جملجه جلن منهَا الموضوع بؤكمله ونظرات لاسم المسجؽربة ٖزالت ججفحصه ولم َبدوا

 له مكجرثا بنظراجه جلن وهو َملب اْوراق أمامه , طرلات علً الباب جٗها دخول جَم الذٌ

 ألمً الجحَة همسا وجلس فورا فٍ الكرسٍ الممابل له دون أن َضَؾ شَبا كعادجه فجنفس

ء الجو المشحون فٍ ذان المكجب وانجهاء جولة الجحمَك معه وجوبَخه فالوافدونبارجَاح ٖنجها  

 جباعا سَلهون خاله أكثر لٗبجعاد عن الموضوع , وما هٍ إٖ لحظات ودخل من ذات الباب

 " شخص آخر لابٗ " جَد ٖ َبدوا أننٍ جؤخرت فالعدد ٖزال فٍ أوله

* 

* 

* 

َشعر به خرج ٖفا المنشفة حول خصره وولع نظره فورا بعد حمام لم َشعر بؤنه أزال شَبا مما  

 علً الجالسة مكانها السابك جؤكل بنهم وجمسح دموعها ولم جلجفت جهجه أبدا فهز رأسه بَؤس

 وجوجه للمرآة رفع مشطه وسرح به شعره للخلؾ ثم دخل ؼرفة المٗبس ولبس ثَابا مرَحة

هنان ولم َحاول فجح أٌ مجال للحدَخوعملَة أكثر وخرج ووجهجه الباب فورا مؽادرا من   

 مع من جركها خلفه جفرغ ؼضبها وانفعالها فٍ أفراط فٍ اْكل كعادجها حَن جصاب بجلن

 النوبة الدابمة من الَؤس , فما أن رأجه َخرج مؽلما الباب خلفه بهدوء دون حجً أن َنظر

ت لطعة اللحم من َدها بموةناحَجها ازدادت نهما فٍ أكلها أكثر وكؤنها لم جؤكل حَاجها , رم  

 لججطاَر صلصة الطماطم واْعشاب من الطبك بسبب ارجطامها الموٌ به ما أن سمعت رنَن

 " هاجفها وولفت جمسح شفجَها بالمندَل بموة ورفعجه وأجابت بحزن " نعم أمٍ

 " وما أن لالت من فٍ الطرؾ اِخر " مرحبا َا جمانة

فٍ نوبة بكاء جدَدة لم جهدأ بعدها بسهولة ولم جسمع حجً انهارت جالسة علً السرَر ودخلت  



 وٖ ما كانت جمول والدجها بشكل واضح ولالت بنشَج باكٍ " ٖ لم نجشاجر .... بلً جشاجرنا

 " وأنا السبب لمد خرج ؼاضبا منٍ , أمٍ لما ٖ جرحمونٍ من لعب هذا الدور الؽَر مناسب لٍ

َدَن الجصرؾ أبدالالت جلن بحدة " حمماء طوال عمرن وٖ جج  " 

 رشفت أنفها فٍ المندَل ولالت بذات بكابها وبحسرة " فٍ ثَابه عطر امرأة أمٍ , لمد فعل

 ما لم َفعله طَلة السنوات الثٗخ الجٍ عشت فَها معه , كنت أعلم أنه سَبحخ عن ؼَرٌ

 " أخبرجكم من البداَة أنٍ ٖ ألَك به لكن والدٌ لم َحاول وٖ سماع رأٍَ

لدجها بصدمة " من هذه الجٍ جمول حمالة كهذه ؟ زوجن وحَاجن هنان ججمناهما كلصاحت وا  

 فجاة عربَة فٍ انجلجرا بل وحجً أنجلَزَات وَحسدن علً ما لدَن الجمَع , لوٖ سوء

 جصرفن وعدم ثمجن بنفسن ونهمن فٍ اْكل كالّدابة ما كان ذهب منن لؽَرن وهو من

 َُعرؾ بنزاهجه وبعده عن النساء بجمَع أنواعهن فٍ بٗد جرمٍ فَه المرأة بنفسها فٍ

 " حضن الرجل دون حجً أن َدعوها إلَه

 وجابعت صراخها بها " لو فمط عّجلوا للَٗ لبل أن ججزوج شمَمجن جَهان لكانوا خطبوها هٍ

خاجما فٍ أصبعها وجزوججه بدٖ من ذان النكرة الذٌ جزوجها وكانت سجعرؾ كَؾ ججعله  

 " فهٍ لَست ؼبَة مثلن ٖ ججَدَن سوي اْكل وإهمال نفسن

 رشفت أنفها مجددا ولالت بعبرة وكؤنها لم جسمع كل ما رمجها به بمسوة " هل سَكون ولاص

 كزوج جَهان الحالٍ لجضعه خاجما فٍ أصبعها ؟ ٖ أعجمد أمٍ ثم هو ٖ َسجحك واحدة

فعًكحبَبجن جَهان امرأة خبَثة كاْ  " 

 ججاهلت جلن أَضا حدَخ ابنجها ولالت بحزم " جصرفٍ َا جمانة حكمٍ عملن المجولؾ عن

 العمل ذان فبما أنه َرفض أن ججرٌ العملَة ولم َجذمر من مظهرن لط فهو ٖ َهجم بذان

 " اْمر فاكسبَه َا ؼبَة لبل أن جخسرَه نهابَا

ٖ َحبنٍ ما فابدة كل جعامله النبَل معٍعادت للبكاء الموٌ لابلة بعبرة " ٖ َحبنٍ َا أمٍ   

 " ومراعاجٍ وهو لم َسمعنٍ كلمة حب مرة واحدة ؟ اْمور لَست كما ججخَلَنها أبدا

 صرخت فَها بموة فوق صوت بكابها " جولفٍ عن شرب السوابل علً اْلل لجخؾ هذه

هون المرأةالدموع الحمماء الجٍ ٖ ججولفَن عن ذرفها , كم مرة أخبرجن أن الرجال َكر  



 " الضعَفة الحمماء وٖ أران إٖ جزدادَن جمسكا بطبعن المدَم

 كجمت بكابها بَدها ولالت ججاهد عبراجها " جولفٍ عن معاملجٍ أنجٍ أَضا بهذا الشكل

 " فؤنا أخذت بنصابحن دابما ولم أجد طرَمة ججدٌ أبدا

جمانة حَن جرٌ َاوصلها صوت والدجها الحانك " سجعلمَن الطرَمة وسجعرفَنها جَدا   

 ؼَرن جطبمها علَه وولجها فمط سججعلمَن لكن اْوان سَكون لد فات ولن ججنٍ إٖ

 " الندم والحسرة

 أبعدت الهاجؾ عن أذنها حَن انمطع الخط ثم رمجه علً السرَر وولفت وجوجهت لخزانجها

نان من كثرةفورا وسحبت بابها الكبَر بموة جانبا وأخرجت الصورة المبروزة الجٍ أخفجها ه  

 ما كرهت النظر إلَها وكانت صورجها وولاص لَلة زفافهما , وما أن ولع نظرها علً

 وجهَهما حجً انفجرت باكَة من جدَد

* 

* 

* 

 نزلت السٗلم العرَض الموجود فٍ طرؾ بهو المنزل الواسع بؤثاثه العاجٍ المذهب وهٍ

 جلؾ حزام حمَبجها اْنَمة خلؾ رأسها لَسجمر علً كجفها اَْسر بَنما نزلت جلن الحمَبة

 بنعومة علً وركها اَْمن وجمعت ممدمة شعرها بمشبن فضٍ صؽَر كانت جثبجه بَن

 أسنانها فعلَها الخروج مجددا والمحاولة مرة أخري لبل أن جؽلك مكاجب رإساء اْلسام

جها فٍ آخر العجبات جنظر حَخ الجالسة هنان أمام شاشةولت الظهر , جباطؤت خطوا  

 الجلفاز جرمٍ لشور حبوب دوار الشمس حولها دون اكجراخ لمكان رمَها لها بعد جناولها

 للبها وعَناها معلمة بشاشة الجلفاز أمامها رفعت َدها ونظرت للساعة فٍ معصمها ثم

ومدرسة لدَها !! فمد بلؽت ابنةعادت بنظرها هنان وهزت رأسها بَؤس , هذه أٖ دراسة   

 عمها جلن الخامسة عشرة من أشهر وكان لهما ابن رزلا به منذ لرابة اْربعة سنوات وبعد

 محاوٖت حثَثة وجهد كبَر لَرزلا بابن آخر أو ما َسمَانه بالعوض عن ابنهم المفمود

 ( ظافر )



ات هنان فسحبتجوجهت جهة المطبخ وما أن دخلت وجدت زوجة عمها مع إحدي الخادم  

 الكرسٍ وجلست علَه ورفعت حبة برجمال وبدأت بجمشَرها دون أن ججبادل أطراؾ الحدَخ

 مع أحد وٖ أن جسؤلها أٌ منهما شَبا جؤكله فطورا لها وهٍ من َعلم الجمَع أنها لم جؤكل شَبا

نانمنذ الصباح فٗ هٍ اعجادت اهجماما من أحد وٖ هم اعجادوا اعجبارها شخصا موجودا ه  

 بدأت بجناولها ؼَر عاببة بحدَخ زوجة عمها والخادمة وضَوفهم المادمَن ْنها لن جشارن

 فٍ اسجمبالهم كالعادة , شعرت بشٍء ما َدفعها من وركها فنظرت لٓسفل وإذا بَدَن

 " صؽَرجَن جدفعها ولد لال صاحبها بضَك " انهضٍ من كلسٍَ َا ناكصة

مت بالٍ البرجمالة ولالت ببرود ووجهجها بابفرمت َدَه بعَدا عنها وولفت ولد ر  

 " المطبخ " ومن جعلنٍ نالصة ؼَر والدن

 وخرجت مججاهلة الجٍ لحمت بها جرمَها بسَل من الشجابم حجً خرجت من باب المنزل ولم

 ججرن عبارة جارحة ومنمصة لمَمجها إٖ ورمجها بها وكؤنها ٖ جعلم حمَمة ما حدخ معها وجلفَك

ن الجهم كمن كذب كذبة وصدلها , بل وجُعلمها ٖبنها الصؽَر لَكون نسخة عنهمزوجها لكل جل  

 بل وكؤنهم ٖ َعَشون بمالها ولد أصبحوا ما صاروا علَه اِن بسبب جلن اْموال وجضخَمها

 علً مر اْعوام لججحول ْرلام ضخمة جمَعها جصب فٍ أرصدة عمها , نزلت عجبات المنزل

بها علً سطحها الٗمع ممزوجة بصوت آِخر عبارات جلن صارخةالرخامَة َضرب كعبا حدا  

 من خلفها " ٖ أمل حجً فٍ زوج َؤجٍ ْخذن ونرجاح منن فلن َمربن أحد وأنجٍ

 " موصومة بالعار

 ابجسمت بسخرَة ألرب للمرارة ولد داعب النسَم البارد خصٗت شعرها مبعثرا لها حول

 وجهها ما أن نزلت آخر جلن العجبات العرَضة مججاهلة كل ما لَل كعادجها فجلن المرأة

 جحولت من المججاهلة لها علً مر أعوام وكؤنها ؼَر موجودة لسلَطة اللسان هذه ما أن

 حاولت وزوجها رفع لضَة لجطلَمها من الزوج المهاجر والمخجفٍ عن اْنظار لَنزاح

مال الذٌ َملكانه , وحَن حاوٖ إجبارها علً المضٍ معهماعنهما كابوس اخجفاء كل ال  

 للمحاكم واجها شابا شرسا لد وكل كمحام عن الطرؾ اِخر الؽابب عن الصورة أٖ

 وهو ) جَم ( وعرؾ كَؾ َجعلهما َجراجعا عما َنوَان فعله رؼم الولت الطوَل والشوط



لد اسجخدم ذان المحامٍالذٌ خاضاه علً مر ثٗخ سنَن فٍ محاولة جطَمها منه , و  

 معهما ومحامَهما حجً الجهدَد ونجح اْمر نهاَة المطاؾ واسجسلما لكن الثمن كان

 جضََك الخناق علَها أكثر لَجحول الصمت والٗمباٖة والجهمَش طوال جلن السنوات

 لججرَح مسجمر وكؤنهما َذكرانها بما فعٗه من جرم حَالها من أعوام وهما َجعٗنها

همة شرؾ لم َنساها أحد وضلت ملجصمة بها حَثما ذهبت وكانتضحَة لج  . 

 خرجت للشارع ومسحت بطرؾ كم كنزجها الصوفَة جلن الدمعة الجٍ فكرت فٍ الجمرد

 علً رموشها السوداء الكثَفة مخلفة احمرارا بسَطا فٍ أسفل طرؾ جفنَها فهٍ جعلم

مدَمة ولن جمحوا لصجها منجَدا أن الدموع لن جفعل لها شَبا .. لن جشفٍ جراحها ال  

 أذهان الناس , رفعت رأسها ووجهها فٍ مواجهة الرَح الباردة كٍ ٖ جحنَه أرضا

 " مجددا ولد همست بوجع " أنجٍ اعجدت كل هذا َا مارَه فٗ جكجرثٍ

 ثم أشارت بَدها فولفت سَارة اْجرة أمامها مباشرة فهٍ ٖ جرَد الخروج بسَارجها وإثارة

بسبب لونها الذهبٍ الممَز , ما أن اسجمرت علً الممعد الجلدٌ فٍ الخلؾ أٌ شكون حولها  

 لالت وهٍ جسحب الباب مؽلمة له " خذنٍ لمحكمة بَنبان وسؤعطَن فوق أجرجن فمط

 " خذنٍ هنان وعد بٍ إلً هنا

* 

* 

* 

 أوصلجه الخادمة حجً منجصؾ الممر وؼادرت فٍ اٖججاه اِخر فنزع سجرجه المصنوعة

الطبَعٍ فلم َعد لها من داع بسبب الجدفبة الجٍ كانت جؽمر ذان المنزل الواسع من الجلد  

 فجح الباب ما أن وصله فكان العدد لد انجهً جمرَبا من نظرة سرَعة له علً الموجودَن فٍ

 ؼرفة المكجب جلن , دخل بخطوات سرَعة ملمَا الجحَة وأدار الكرسٍ وجلس علَه لَصبح

مكان جسعة أشخاص ولال ما أن اسجوي جالساعدد الموجودَن فٍ ذان ال  

 " آسؾ علً جؤخرٌ "

 وما أن أنهً جملجه حجً اندفع الباب ودخل منه من َرافمه ضجَجه طوال والولت , ضرب



 جبَنه بَده ضربة جحركت معها خصٗت شعره اْسود المصَر الناعم ولال بسخط

 " آه ٖ .... كنت سؤجحجج بؤن ولاص سَؤجٍ بعدٌ , ما هذا الَوم السَا "

 لال جَم ببرود مكجفا َدَه لصدره ناظرا له عند الباب " إن لم ججؤخر أنت َنفض

 " اٖججماع ْن ثمة أمر ؼَر طبَعٍ فٍ الموضوع

 دخل رواح ولفز آخر خطوة وجلس بجواره لابٗ " وبما أنن أنت نطمت فاْمور

ٌ فٍ مسارها السَا بالجؤكَدججر  " 

 ججاهله ذان كعادجه فمال برأسه لشمَمه ولاص مسجؽٗ انشؽال مطر ودجً مع الوالفان

 معهما َنالشون ورلة ما وهمس له " نحن جمَعنا أرمٗن ومطلمان وخمس شباب

 " عزاب ما مولعن أنت المجزوج الوحَد بَننا

المجزوج هنا فٗ جخلط اْموررممه ذان بطرؾ عَنه لابٗ ببرود " لست وحدٌ   " 

 كجم رواح ضحكجه وجمجم بخشونة خشَة أن َسمعه ابن خاله الجالس فٍ جانبه اِخر

 نسَت أن ثمة مجزوج ؼَرن لكن من هذا الذٌ َسجطَع الجحدخ معه فٍ اْمر ؟ "

 " أخشً أن َخنمنٍ إن فمط ذكرت أسم زوججه البعَدة جلن

ه فعدل رواح جلسجه ونظر الجمَع فورا لوجهٍجحرن الوالفون هنان وعاد كل لمكان  

 الوالفان خلؾ الطاولة من لن َمل أٌ منهم من النظر لهما كلما ولفا هكذا جنبا لجنب

 لابد جلن المجموعة وعمه وذراعه الَمَن ورؼم اخجٗؾ شكلَهما جماما فمن َراهما َعلم

اخجلطت دماء ذان فورا أنهما من ذات جلن السٗلة من ذات عروق أشراؾ الحالن وإن  

 الذٌ لم َسرق الشَب من لون شعره اْسود الفاحم سوي مساحة للَلة من صدؼَه رؼم

 ججاوزه للخامسة والخمسَن من عمره فٗزال َمكنه منافسة ابن شمَمه فٍ البنَة والحَوَة

 والمَادة , جلس مطر علً الكرسٍ الجلدٌ خلؾ الطاولة ولال " شاهر لد َجؤخر

لذلن سنبدأ لبل مجَبه بضع دلابك أخري  " 

 لم َؽب عن أؼلب الجالسَن هنان إن لم َكن جمَعهم إشاحة الجالس أمام الطاولة لوجهه وجصلب

 فكَه ولسوة مٗمحه بشدة وذان الومَض اْسود فٍ حدلجَه لَعود ذان الجوجر َمٓ ؼرفة المكجب

َل بمٓ المكان بشخصَجهالجٍ ضالت رؼم وسعها لوجود كل جلن اْجساد فَها وكل واحد منهم كف  



 الجٍ جمَزه عن ؼَره , جوجهت أؼلب اْنظار له ولد جحركت َده داخل سجرجه السوداء الجلدَة

 " لججصلب مكانها ما أن خرج صوت مطر لابٗ " ٖ سجابر هنا َا جَم

 فحول جَم نظره له فورا ولد جابع بحزم ونظره علً اْوراق الجٍ َجمعها

 " وٖ شجارات أَضا "

 فولؾ من فوره وؼادر المكان بخطوات ثمَلة واسعة , وما أن جحرن من كان َجلس

 " ممابٗ له حجً أولفه صوت مطر آمراً " أجلس َا لاسم

 فصر علً أسنانه وعاد للجلوس مكرها ونظره علً مٗمح ابن خاله الجامدة لبل أن َبعده

من أن هذه اللحظة بالذات مشَحا به لٓسفل وٖ َفهم سبب منعه من اللحاق به وهو مولن  

 سَشعر فَها جَم بالوحدة والوحشة أكثر من أٌ ولت كان وإن لم َكن َعجرؾ بذلن وٖ

 َظهر علَه لكنه َعلم حساسَة اْمر بالنسبة له كما َعلم جَدا الحَز الكبَر الذٌ َؤخذه جَم

ً إَمافهفٍ للب مطر وجفضَله له علً الجمَع وعدم منالشجه له فٍ أٌ لرار َجخذه فحج  

 لدراسجه وهو فٍ آخر عام له لم َنالشه فَه أبدا , بل ووحده من سمح له باٖنضمام

 للوحدات البرَطانَة الخاصة رؼم خطورة عملهم واسجماجة جدرَباجهم فكان الوحَد منهم

 المنطوٌ جحت جلن الزمرة الجٍ جضم أشخاصا من دول مخجلفة ووحده الذٌ ُسمح له

نان حَخ الموت والموت للخونة فٍ نظرهم فكانا هو وولاصلَكون ذراعهم السرَة ه  

 من ألوي أسلحجهم حَخ اِخر الجرب من أن َكون وسط مكجب المدعٍ العام الربَسٍ

 وذان المكان سَخدمهم بشكل ٖ َصدق إن لم َخن الحظ ذان المحامٍ الشاب وأرداه

ة , رفع نظره مجدداْجله المحجوم وهو السجن طوال العمر أو أعدام بجهمة الخَان  

 حَن بدأت المجموعة بجماسم اْوراق الجٍ وزعها خاله دجً علَهم ونظره َجبعه

 مسجؽربا ولد لال " شؽل الشاشة َا مصعب فالمجموعة هنان جنجظرنا من أكثر

 " من ساعة

 نمل لاسم نظره بَن الذٌ ولؾ مسججَبا لٓوامر وبَن خاله دجً الذٌ عاد للولوؾ

جالس خلؾ الطاولة ولال " هل نسَجم إعطابٍ ورلة أَضامكانه ثم نظر لل  ! " 

 لم َنظر مطر له وحدلجاه معلمة بالشاشة الكبَرة المثبجة علً الجدار جعكس نظاراجه ألوانها



 الحمراء المجدرجة وهٍ جنجمل لمراحل جشؽَلها ولد لال ببرود " أنت لن جكون فٍ

 " المهام المادمة ْنن سجؽادر البٗد

دلجا الجالس أمامه علً اجساعها فؤن َججمع لادة المجموعات اِن وهنافاجسعت ح  

 المجموعات الجٍ َنطوٌ جحجها ما َفوق الخمس مبة شخص بعضهم حجً أجانب

 وأن َنالشوا خطوجهم المادمة وَسجثنً هو وإن كان سَسافر فهذه لَست أول مرة

ؼَره منهم ْنه منَسافر فَها فٍ مهام ورؼم أن مهامه لم جكن بخطورة وحساسَة   

 عابلة مطر شاهَن لكنه لم َسجثنً أبدا من لبل !! شرد بنظره ودهنه بعَدا عن كل ما

 حوله وما َمال وَنالش فٍ ذان اٖججماع الممجد لساعات وفكرة واحدة جشؽله هٍ

 مؽزي الكلمات الجٍ لالها ابن خاله فذان معناه أمر واحد فمط فهمه فورا وهو أنه

 سَرجع لبٗده وفٍ ولت لد ٖ َكون بعَدا

* 

* 

* 

 " ؼسك "

 رفعت جفنَها المسدٖن علً اْوراق المبعثرة علً الطاولة أمامها لجكشؾ عن جلن

 اْحداق السوداء الواسعة ولد ؼشاهما وجوم كبَب أبهت لونهما وكؤنها كانت ؼارلة

هدرج صوجها وهٍ جمولفٍ دوامة ٖ نهاَة لها من اْفكار , نظرت للجالس لربها وج  

 " نعم َا رعد "

 لوح بملم الحبر المذهب فٍ َده لبل أن َضرب به طرؾ أنفها ولال مبجسما

 " أنجٍ لست معٍ أبدا وٖ جسمعَن ما ألول "

 أومؤت برأسها وحركت أطراؾ أناملها المرجعشة للَٗ علً اْوراق جحجها ولالت ببعض

لمضاء اْعلً وخطورة اٖحججاجالجدَة " بلً أسمعن كنا نجحدخ عن رأٌ ا  

 " لكنٍ مصرة علً مولفٍ وسؤجمدم بالطعن فٍ المانون

 أمال رأسه ولال بابجسامة صؽَرة " لم نكن عند هذه النمطة ولكن ٖ بؤس نرجع



 " للخلؾ للَٗ

 وجابع بحزم أخوٌ لم جؽَره السنَن ٖزال َربطهما وبشدة " ؼسك لن ألول أنن جنوَن

صحَح أنن أنجزت بجمعَة مملكة الؽسك أمور لم َنجزها أحد ونساء الجٗعب بالمانون ,  

 كثر ممجنات لما لدمجه الجمعَة بضخامة حجمها علً مر أعوام لكن أن جنجملوا لمرحة

 اٖحججاج ولن ألول الطعن فٍ بعض اْحكام المجعلمة بالمرأة أمر لن َسَر فٍ

 " صالحكم ؼالبا حجً وإن كنت ابنة ربَس البٗد السابك

 شعرت بجلن الطعنة الجٍ ججؽاضً عنها بجهد كبَر كلما سمعت جلن الكلمات الجٍ جمودها

 للمفمود الذٌ لن جعوضها الحَاة بمثَل له ولالت ججاهد صوجها كٍ ٖ جخونها عبرجها أمام أٌ

 أحد ؼَر وسادجها وأؼطَة سرَرها " لكننا ٖ نطالب بشٍء َسٍء للمانون َا رعد , لضاَا

ٌ ضد المرأة من المضاَا الجٍ جعانٍ جهمَشا كبَرا فٍ المحاكم , ٖ عموباتالعنؾ الجسد  

 " وٖ أولوَات جشجع علً رفعها

 لال بصبر فوق طباع شخصَجه الصبورة " لكنها من المضاَا الرابحة دابما َا ؼسك فَكفَكم

نفسَة أن اجخذجم علً عاجمكم جمعها وإخراج بعض النساء من لولعة صمجهن عن اْمر ومعالجة  

 لهن بعدها وجوكَل محامَات للجكفل بها لجكون لضاَا مجانَة وخضجم فٍ اْمر شوطا رابعا

 " فما َمودن اِن للدخول فٍ صراعات مع الموانَن

 جمجمت بسخط جنظر لٓوراق الجٍ جحركها جحجها " ٖ رجاء فَن أبدا َا رعد كان علَا

 " أن أفمد اْمل

 ابجسم َرالب مٗمحها الجمَلة الحزَنة الجٍ َحَطها حجابها اْسود الملفوؾ بعناَة وأنالة

 مثبت طرفه بمشبن كرَسجالٍ كبَر وأنَك ولال " َكونٍ عضواً هاما فٍ البرلمان الحاكم

 ٖ َخولنٍ لجلن الصٗحَات وحدٌ َا ؼسك , أسجطَع أن ألدم لن مساعدات كبَرة لكن

َر لد َحجاج حجً ٖحججاج شعبٍ ولن جحصلوا علَه فانجظرٌما جصبَن له أمر كب  

 " ربَسا جدَدا وحكومة أخري

 وجابع َكجم ضحكة " أو لودوا احججاجات وأسمطوا الحكم سَكون رابعا أن

 " جنظموا البٗد كما جرَدون ولجها



املهاكان َجولع منها جعلَما ٖذعا أو جمجمة ساخطة كعادجها لكنه جفاجا بصمجها وانمباض أن  

 البَضاء فوق اْوراق أمامها ونظرها عاد للشرود بعَدا بحزن أو عبوس أو ٖ َفهم ما

 َكون ذلن فجنهد ولال بهدوء " ؼسك لن جسوء أحوال البٗد كثَرا بعد اْحداخ اْخَرة

 كما َجولع المرالبون فالجمَع َموم بجهده , صحَح أن ثمة هوة ججسع لد جبجلع البٗد

ماعات جشكل وجمرد لد َكون وشَكا لكنـوما فَها وثمة ج .... " 

 " ٖ أرَد أن أراه َا رعد "

 جمدت مٗمح الجالس أمامها لبل جولؾ كلماجه وجحجرها أمام شفجَه وهو َنظر لها بصدمة

 وأناملها جمبض علً اْوراق فٍ َدَها بموة وجفناها المنسدٖن لٓسفل َخفَان ما لد َمرأه

ن سبب جؽَرها الَوم , همس وٖزالت الصدمة جعلوا مٗمحهفٍ عَنَها وها لد فهم اِ  

 " .....ؼسك من أخبرن أ "

 لاطعجه ولد رفعت عَنَها ونظرت له بحدلجَن ٖمعة بحمد " سَؤجٍ وٖ أرَد رإَجه

 " وٖ حجً جحت مسمً أنٍ ربَسة جمعَة ومملكة الؽسك

مضطرب الذٌ َعلو معهكان ذهوله َزداد وهو َنظر لعَنَها الماجمة وجنفسها الموٌ ال  

 صدرها وَهبط بشدة , لالت حَن طال صمجه وجحدَمه بها ولد جحول كل ذان الحمد الدفَن

 فٍ نظراجها لمزَج من اْلم والحنك " أعلم مثلن عن حال البٗد َا رعد فٗ جحاول

 طمؤنجٍ وأعلم أكثر ما لد َحدخ خٗل اَْام المرَبة المادمة , أنت لن أحمَة شرعَة

ة فٍ البٗد وجعلم ما جسجطَع فعله لجحمَك ما طلبت مننكبَر  " 

 هز رأسه بحَرة وكؤنه لم َسجوعب بعد ما لالت ثم همس بخفوت

 " لن أعدن بالكثَر َا شمَمجٍ "

 وجابع لبل أن جعلك " لَحدخ ذلن ثم لكل حادخ حدَخ فٗ جكدرٌ نفسن بؤمور

 " لد ٖ جحدخ

 كانت لبضجَها جشجد أكثر فوق الطاولة البَضاء المسجدَرة ومٗمحها جمسوا ولد

 جمجمت بصوت مسموع " سَحدخ ذلن رؼم أنٍ ٖ أجمنً إٖ أن جؽلك أبواب

 " مجلس البرلمان فٍ وجهه



 كانت دهشجه جزداد جباعا فهو لم َري هذا الوجه الحالد الكاره منها سابما وٖ حجً

وهٍ من عرفت طوال سنوات حَاجها معهم ومنذ صؽرهافٍ مواجهة من آذوها   

 بجفوق لوي الجسامح فٍ للبها الرلَك ! وكل هذا الحمد والؽضب ناحَة ذان الرجل

 لم َسبك وأخرججه أمام أٌ منهم منذ ؼادر جاركا إَاها خلفه بل وآخذا ابنجها معه فمد

كجمانها الماسٍجسلحت بصمت وصبر فاجا الجمَع لكجمانها كل ما اعجلً مشاعرها ك  

 الكبَر لكل ما حدخ معها منذ أصبحت زوجة له هنان ولم جُطلع أحد عن أٌ شٍء مما

 كان بَنهما كزوجَن لجبمً جلن الفجرة من حَاجها وسط الحالن وبَن جدران منزل

 زعَمه لؽزا حجً الَوم والساعة , جصلبت فكاه وهو َمول بجدَة " ؼسك الناس لم

فعل مطر شاهَن وذكره ٖزال َصدح فٍ كل جدران فٍ جنساه , لم جنسً َوما ما  

 " البٗد فكَؾ سَرفضونه برأَن وجؽلك اْبواب فٍ وجهه إن عاد ؟

 أرخت لبضجاها ودست َدَها جحت الطاولة فٍ حجرها جخفٍ انفعالها من سماعها

 ٖسمه الذٌ لم ججولؾ الناس لحظة عن جذكَرها به كما لال , ألمت نظرها علً

الت جهرب بنظرها منه " كَؾ حال رماح ؟أصابعها ول  " 

 حرن رأسه برفض لجؽََرها لمجري الحدَخ ولال بالجضاب " رماح علً حالجه

 وبالعودة لحدَثنا السابك لن َسجطَع أحد منع الوالع َا ؼسك فؤنجما كنجما زوجَن

 " وججمعكما ابنة

َا رعد فهورفعت رأسها بسرعة ولالت بحزم " أنا ٖ أجحدخ عن الصعَد الشخصٍ   

 لن َرجع من أجلً وٖ بسببٍ وٖ شٍء َربطنا أو َجمعنا , أنا ألصد النواحٍ العملَة

 " وكوننا صرنا مإسسة من مإسسات الدولة مإخرا

 نظر لها بحَرة لمٗمحها المشدودة وعَنَها الجٍ ألر بؤنها جاهدت ببراعة لجخفٍ أٌ مشاعر

لمح البصر ولال " ؼسك ما سر الحدَخلد َمرأها فَها وعادت ذاكرجه لولت لرَب فٍ   

 اْخَر الذٌ دار بَنن وبَن والدٌ لبل وفاجه ؟ ولما أنجٍ أكَدة اِن من عودة ذان

 " الرجل المخجفٍ من أعوام طوَلة

 صرَر الكرسٍ خلفها كان الجواب الوحَد عن سإاله حَن ولفت رافضة الرد علَه وإنهاء



 الحدَخ فٍ اْمر فولؾ مثلها أَضا ولال َحثها علً عدم المؽادرة وهو مولن من أن

 " ذان ما جفكر فَه " ؼسك حدَثنا لم َنجهٍ بعد

 لم جسجطع الجحرن من هنان وجركه وجرن المكان لبله احجراما له , لالت بجمود َشبه

عَة الجٍ ذكرتالصمَع برودة " انجهً َا رعد وسؤإجل أمر الطعن فٍ الموانَن الوض  

 حجً َسجمر وضع البٗد لكنٍ لن أؼلمه نهابَا وشكرا لن َا شمَمٍ أعذرنٍ علً

 " إهدار ولجن

 لرأت فٍ مٗمحه جَدا أنه َنوٌ لول شٍء ما وأن ذان الشٍء لاسٍ جدا ولن َعجبها

 لكن سرعان ما ارجخت خطوط وجهه وابجسم لها جلن اٖبجسامة الجٍ جحب لابٗ

ا حسناء صنوانعنَدة دابما َ "  " 

 ظهر علً محَاها شبح ابجسامة بسَطة رؼم لمحة الحزن فَها وهمست جرالبه وهو َؤخذ

 معطفه الكشمَرٌ من علً ظهر الكرسٍ وَلبسه " لمد نسٍ الناس لولها فلما ٖ

 " جنساها أنت ؟

 ابجسم ورفع بعضا من اْوراق الجٍ كانت أمامها ولال وهو َججازها " لم جنساها الناس

َضا َا ؼسك , سآخذ هذه معٍ وأرجعها لن فَما بعد , أران فٍ ولت ٖحك َاأ  

 " شمَمجٍ

 الجفجت ججبعه وهو َمر بمربها لجولفه نبرجها الهادبة الرلَمة

 " رعد "

 الجفت لها بعدما ولؾ مكانه فمالت ناظرة لعَنَه " هل فكرت فَما

 " جحدثنا عنه آخر مرة ؟

فكر فَه وعلَن نسَانه جماماهز رأسه بٗ ولال مبجسما " لم أ  " 

 ظهر الضَك فٍ نبرجها وهٍ جمول " أجعجبن حَاجن هكذا وحَدا فٍ ذان المنزل الضخم ؟

 لمد أصبحت فٍ السابعة والثٗثَن وٖ َنمصن ٖ مال وٖ سلطة وكل فجاة فٍ البٗد

 " ججمنان فلما جعاند هكذا ؟

أنجٍ من لم ججركٍ لٍ أحدا َعَش معٍأومؤ لها برأسه واٖبجسامة لم جفارق ثؽره ولال "   



 " عمجٍ اسجحوذت علَها بؤنانَة والكاسر َرفض أن َفارلن لحظة فلم َبمً لٍ أحد

 " جمجمت بعبوس " عن الزوجة واْبناء أجحدخ َا رعد فٗ ججؽابً

 خرجت ضحكجه خشنة ولد ؼادر لابٗ " ٖ جفكرٌ فٍ اْمر فلن َحدخ , أو لننجظر

منجظر ذان فمد ججؽَر اْمور حَنهالدوم الؽابب الؽَر   " 

 وؼادر واخجفً خلؾ الباب الذٌ أؼلمه بعده بهدوء علً نظراجها المسجؽربة ولم جفهم

 شَبا مما َمول وما عٗلة ذان الرجل بزواجه الذٌ َرفض الحدَخ فَه !! انفجح الباب

لسوداء والمرَل اْبَضمجددا كاشفا هذه المرة عن الخادمة مجوسطة العمر بثَابها ا  

 " وابجسامجها الهادبة لابلة " سَدجٍ اجصال لن من المكجب الخلفٍ , إنها السكرجَرة

 أومؤت لها برأسها بحسنا وخرجت خلفها صوت ضربات كعب حدابها علً اْرضَة

 الرخامَة َجبع خطوات حداء جلن اْرضٍ المسطح حجً وصلت ردهة المنزل الفسَحة

رَكة ورفعت السماعة لابلة " أجل َا راوَةوجلست عند طرؾ اْ  " 

 لالت من فٍ الطرؾ اِخر " سَدجٍ آسفة ٔزعاجن , ثمة اجصال َبدوا

 " مهما ولَس مسجٗ

 انفرجت شفجَها وكانت سججحدخ فارججفت فٍ صمت ٖرججاؾ أوصالها حَن

 " جابعت جلن " إنها مكالمة خارجَة سَدجٍ والرلم لمسجشفً

حاجبَها الرلَمان هامسة " من أَن ؟ نظمت جنفسها وعمدت  " 

 لالت جلن من فورها " لندن سَدجٍ وَبدوا الشخص مجعبا من صوجه وٖ َمكنه

 " اٖنجظار أكثر

 مررت أصابعها علً عنمها الذٌ َخفَه حجابها الناعم ولالت ببحة

 " حولٍ اٖجصال َا راوَة "

ت الذٌ َشبه الرَح وهووردها كان طنَنا مجواصٗ لجهاز الهاجؾ جٗه ذان الصو  

 َجسلل عبر ثموب السماعة واشجدت أصابعها جمبض علَها بموة وجدلت دمعجها من

 بَن رموشها الطوَلة وما جولعجه حدخ حَن وصلها الصوت الرجولٍ الرخَم

 بحروفه المرججفة وهو َهمس



 " ؼسك "

 نهاَة الفصل

 الفصل الثاني

 

 ~ المدخل

 بملم : ثلج دافا

 من مطر ل جَما

ولكن لذكري جمجلنٍ♥نعم انا اهمشن َابنجٍ   

واسمع صوجها من شفجَكٍ♥اراها بَن عَنَكٍ   

حجً انا جهت فٍ حَرجٍ♥ٖ جبكٍ َاصؽَرجٍ   

وفرطت فٍ بهججٍ♥ضَعت منٍ مهرجٍ   

فبَدٌ اعمَت بصَرَجٍ♥اعذرٌ اباكٍ َا صؽَرجٍ  

 من ؼسك ل جَما

لكٍ ٖ اجعذب بذكراكٍ♥هربت من لمَاكٍ  

ولكن فٍ للبٍ مؤواكٍ♥اخادع الجمَع بنسَانكٍ  

وٖزلت انجضر لمَاكٍ♥نعم لم انساكٍ  

َاجري هل جشبهَننٍ♥كَؾ انجٍ صؽَرجٍ  

ام لم جسؤلٍ َوما عنٍ♥هل جعرفَن اسمٍ   

 أبعد نظره عن النافذة ودار معطَا ظهره لمنظر اْمواج المجكسرة علً

كل شٍء فٍ الصخور والجفت للوالفة خلفه ججحدخ منذ ولت وكؤن  

 العالم َسَر عكسها

 كجؾ َدَه لصدره ولال ببرود " أمٍ سَكون كل شٍء

 " كما خططت وأرَد وسجرٌ بنفسن فٗ جشؽلٍ بالن بشٍء



 لالت بضَك " ما هذا الذٌ َسَر كما جرَد ! زواجن من جلن الخرساء

 المجنونة أم ولوفن جشاهد البؽَض المؽرور ولاص ذان َسرق كل

 شٍءلنفسه

طفٗ وهو فٍ الممدمة , كنت أضن أن السبب جدن منذ كان  

 " لكن َبدوا لٍ أنكم أنجم الفاشلون أمامه وٖ سبب آخر

 أمسن جبَنه بؤصابعه وصاح بحدة " أنجٍ جمولَن هذا أمٍ فما جركت

 لؽَرن ؟ الجمَع َعلم أن جدٌ السبب هو من كان َفضله علَنا وَمدم

هله اْفضل دابما حجً جعلنا عبَد جحت أمرج  " 

 وعاد ملجفجا للنافذة الواسعة َشد لبضجَه بموة وأسنانه جكاد ججحطم من

 الضؽط علَها كجحطم جلن اْمواج الؽاضبة وذان المحَط الذٌ جلون

 بسواد مخَؾ عكسجه ؼَوم شجاء برَسجول السوداء , وصله صوت

 الوالفة خلفه

 " وكؤنها ججحدخ من ببر عمَك " وما فعلت جلن اللَلة ؟

علً ذراعه وجلن الذكري عادت أمامه وكؤنها اِن ولال بؽَظمرر َده   

 جلن المجوحشة لم ججركنٍ ألمسها ولم ججرن شَبا لم جرمَنٍ به "

 وملبت جسدٌ بآثار أظافرها الكرَهة لكنٍ لها وسجري من َكون نجَب

 " الذٌ سخرت منه

 " .... لالت من خلفه بضَك " وما سججولع منها وهٍ مجـــ

 " الجفت مماطعا لها بحدة " لَست مجنونة أمٍ

 شهمت بصدمة جنظر له بعَنَن مجسعة وهو َجابع " لد جكون خرساء

 مرَضة بها علل نفسَة كبَرة وكثَرة لكن مجنونة ٖ وهذا ما جؤكدت

 منه بنفسٍ ولن أفوت فرصة نسل طوَل ْحد أفراد عابلة السلطان

اص الذٌ ٖزال َحلم بحملفهذا ما لن َمدمه وٖ الحفَد المبجل ول  

 " زوججه الؽبَة جلن



 المهمهة الساخرة الجٍ جبعت كٗمه جعلت الوالفة أمامه جبجهج وعلمت

 بسخرَة " َحمل الجدار وٖ جحمل جلن المجرهلة ولن َنجب إن لم

 َجزوج علَها ولن َجركه جدن َفعلها بالجؤكَد وهٍ ابنة ألرب

ماالممربَن له ومصالح مشجركة كبَرة بَنه  " 

 اجكؤ للخلؾ وكجؾ َدَه لصدره ٖفا ساق حول اْخري ولال بابجسامة

 انجصار " لم جرٌ وجهه حَن أخبرت جدٌ عن كٗم عالم الموروثات

 ذان وعن إمكانَة كبَرة جدا ٔنجاب أبناء مجعددَن إن جزوج أحدنا من

 ابنة عمنا جلن , ولم جرٌ وجه جدٌ حَن علم فمد رأَت فٍ مٗمحه

سجمبلَة لسنَن طوَلة وإن لم َكن فَها وهو َري عابلةرإَجه الم  

 السلطان جزدهر بدٖ من أن ججٗشً مع موت الرجال فَها , كنت أري

 فٍ عَنَه أنه َحسب حسابا لكل شٍء حجً جزوَج أبنابٍ منها بؤبناء

 أعمامهم الثٗثة وإن كانوا واحدا لكل واحد منهم وبذلن أسم نجَب هو

ه أكثر من البمَةمن سَخلد مرجبطا باسم  " 

 عاد للمهمهة بطرَمة مجوحشة َنظر لٓعلً وهو َمول " كاد َؽمً

 " علً حبَب جده المدلل حَن علم ما كنت أرَد فعله

 جٗشت اٖبجسامة الحماسَة للوالفة أمامه جدرَجَا ولالت ما أن جولؾ

 ابنها عن لهمهجه الساخرة " وما مناسبة حفلة هذا المساء ؟ هل

سبب ؟علمت عن ال  " 

 نظر لها ولال ببرود ممررا َده علً لفا عنمه " لال جدٌ أنها مفاجؤة

 سَجم أعٗن عنها فٍ حفل الَوم , ومن عدد ومراكز المدعوَن لها

 " َبدوا لٍ اْمر مهما وسَجم أعٗن عن خبر سار

 صرت علً أسنانها ولالت بكره " لن َجخطً حفَده ولاص بالجؤكَد

 " ٖبد وأنه سَعطَه شَبا أو َرلَه فوق مكانجه فٍ إدارة أعمال العابلة

 جحرن من مكانه وجوجه لباب الؽرؾ َدَه فٍ جَوبه لابٗ



 " سنعلم ما َكون اللَلة علً كل حال "

 وؼادر الؽرفة بخطوات كسولة َدندن لحنا إنجلَزَا ونظراجها ججبعه لبل أن

هٍ جراه َجوجه للسٗلم المإدٌجلحك به وجولفت منجصؾ الطرَك فجؤة و  

 للطابك الثالخ فحركت كجفَها بٗمباٖة وجابعت طرَمها بَنما صعد هو حجً

 كان عند باب ذان الجناح ومرر الرلم السرٌ لَفجحه ودخل مؽلما له خلفه

 ونظره َجول علً الردهة الفارؼة من أٌ شخص والجٍ اخجصرت ممجنَاجها

خشبَة ولاعدة رخامَة ثمَلة , ٖ جحؾ علً أرَكة وكرسََن وطاولة بؤذرع  

 ٖ زجاج ٖ مناظر علً الجدران وٖ أٌ شٍء ضنوا أن من فٍ مثل حالجها

 لد جضر به نفسها أو ؼَرها , نظر فورا لباب ؼرفجها المؽلك وما أن جحرن

 جهجه حجً انفجح باب آخر ممابل له وخرجت منه امرأة مجوسطة العمر جرجدٌ

َلة فضفاضة ججمع شعرها للخلؾ , جحركت فورالمَصا واسعا وجنوره طو  

 وولفت أمام باب جلن الؽرفة ولالت بنظرات حارلة " إنها نابمة , لم جنم منذ

 " َومَن وما صدلت أن نامت أخَرا , َمكنن المدوم فٍ ولت آخر

 جمدم نحوها جعلو شفجَه العرَضة ابجسامة ساخرة وما أن وصل عندها حجً

ا الكجانٍ برإوس أصابعه وكؤنها شٍء موبوءأبعدها ممسكا كجؾ لمَصه  

 أو لذر , جمدم جهة باب الؽرفة لابٗ " هذه المرة سؤمررها لن

 " بمزاجٍ فمط , ففكرٌ مجددا بالولوؾ فٍ وجهٍ

 ثم فجح الباب ودخل مؽلما له خلفه مججاهٗ نظرات الكره الممزوجة بالعجز الجٍ

ناحَة السرَر الموجود فٍ آخر جرمَه بها , جوجه فورا وبذات خطواجه الكسولة  

 الؽرفة َدَه فٍ جَبَه حجً ولؾ لربه ونظره علً النابمة فوله بدون ؼطاء

 جحضن بإحدي ذراعَها وسادة جؽطٍ بها وجهها ٖ َظهر منها سوي شعرها

 البنٍ المابل للشمرة مجناثرا خلفها والَد اْخري مرمَة جانبا ٖزالت جمسن

َه معرفة نوعها , نزل بنظره لبالٍ جسدهابضعؾ علبة أدوَة لم َصعب عل  

 المجناسك رؼم نحوله وللممَص اْبَض الحرَرٌ الذٌ َؽطَه ولد ارجفع حجً



 ركبجَها منسجما مع لون بشرجها العاجَة الناعمة المشدودة , عاد به صعودا حجً

 ذراعها الذٌ َكشفه كمه المصَر والكدمة البارزة فَه بوضوح وابجسم بسخرَة

 وهو َجذكر جلن اللَلة ... ابجسامة سرعان ما اخجفت من مٗمحه لَعلوها ججهم

 مظلم وهو َجذكر ما حدخ وشعر سرَعا بالؽضب من نفسه , ٖ َعلم ما أولفه

 جلن اللَلة عن فعل ما أراد فعله ! صحَح أنها لاومجه بشراسة لكنها جبمً أنثً

سهولة وهذا ما حدخ ولدوأضعؾ منه مََٗن المرات وَمكنه الجؽلب علَها ب  

 انجهً بها اْمر جحت لبضجه فوق هذا السرَر جحدَدا ثَابها ممزلة وجسدها

 أوهن من أن جماومه أكثر فما الذٌ حدخ ؟ لماذا لم َكمل اْمر وكَؾ خرج

 من هنا مسرعا جاركا حجً ما نزعه من ثَابه خلفه ؟! شد لبضجه بؽضب وفكر

مر وَشدها منه مجلسا لها وَنهٍ ما جراجعللحظة أن َمد َده لذان الشعر اْش  

 عنه سابما وٖ َعلم ما ثناه عن فعلها وكؤن ثمة خوؾ ما لحظٍ سكن داخله

 مرر أصابعه علً فكه العرَض وصوٖ لمفا عنمه ونظره ٖزال علً

 " جسدها مجمجما " لست جبانا َا نجَب وما جرَده سَحدخ بالجؤكَد

ومد َده له وفجحه فكان ملَبا بعلب أدوَة نمل نظره منها للدرج بجانب السرَر  

 مخجلفة فجش فَها بَده للَٗ ثم ضربه مؽلما له وؼادر الؽرفة مججاهٗ حجً الباب

 الذٌ جركه خلفه مفجوحا وؼادر الجناح مؽلما له لَنفجح باب الؽرفة اْخري فور

 خروجه وخرجت منه الجٍ ضلت جكَل له السباب والدعوات طوال طرَمها لباب

ؽرفة المفجوح حجً دخلجه وجوجهت من فورها للنابمة هنان كما جركجها منذ أكثرال  

 من ساعة , سحبت علبة الدواء من بَن أناملها ووضعجها علً طاولة السرَر

 وجلست بجانب رأسها جمسح علً شعرها الحرَرٌ بحنان هامسة بحزن

 " لَحفظن هللا من شره َا صؽَرجٍ "

* 

* 

ع دموعها من اٖنزٖق وشدت أناملهاعضت طرؾ شفجها بموة جمن  



 الرلَمة علً سماعة الهاجؾ هامسة بصعوبة " رماح !! أهذا أنت حما

 " َا شمَمٍ

 وصلها جنفسه المجعب مخجلطا بحروفه المرجخَة وهو َمول

 " كَؾ أنجٍ َا ؼسك ؟ أفجمدن َا شمَمجٍ "

 رفعت أصابعها المرججفة جمسح بؤطرافها عَنَها ولد بللجها دموعها

 الجٍ أشبعت رموشها السوداء الكثَفة وهمست ببحة " رعد المخادع

 لم َخبرنٍ أنن اسجعدت وعَن أخَرا وأنه جم نملن من فرنسا

 " للندن ... لمد خدعنٍ

 وصلجها النبرة المبجسمة فٍ صوجه رؼم جعبه وهو َمول " كان كل شٍء

 سرَا َا ؼسك فؤنجٍ جعلمٍ الظروؾ الحالَة وأن نجاجٍ من الموت خبر

 " ٖ َعلم عنه الكثَرَن حجً ججحسن أوضاع البٗد وحالجٍ الصحَة

 جذكرت عجبها ولجها وؼزا الضَك نبرجها وهٍ جمول " كان َفجرض أن

 ٖ َكون سرا علً البعض أَضا َا رماح , مجً سجرحم جلن الفجاة

ٍ ؟ لست جعلم حالجها منذ ذان الحادخ , جلَلةالمسكَنة َا شمَم  

 " ٖ جسجحك منن كل هذا , َكفٍ جركن لها معلمة ْعوام

 ساد الصمت للحظات وفهمت فورا سببه وسبب جهربه من الحدَخ

 عن اْمر فهمست بنبرة َابسة " فٍ كل مرة ألسم أنٍ لن أحدثن

 " فٍ اْمر لكنٍ فاشلة دابما وفٍ كل شٍء

لن الضحكة المجعبة مخجلطة بؤنَنه المجؤلم ولال " فاشلةوصلجها رنة ج  

 وأنجٍ ربَسة جمعَة الؽسك ! بل وأمَرة جلن المملكة البَضاء

 " الضخمة ! ماذا جركت للناجحَن إذا ؟

 كانت سجعلك لوٖ سبمجها كلماجه لابٗ بهمس مجعب " لَس هذا حدَثنا

 " اِن َا ؼسك وٖ ما جعلنٍ أؼامر وأجصل بن

نبضات للبها جعلو حجً وصلت لحد الصخب وبشفجَهاشعرت ب  



 " ججفان وهٍ جهمس " ماذا هنان َا رماح ؟

* 

* 

 " جحرن اِن ... الهدؾ جاهز َا جَم "

 همس الصوت الرجولٍ فٍ أذنه بجلن العبارة عن طرَك السماعة المثبجة فَها

 فوضع الكؤس من َده وجحرن من هنان َؽلك زر بذلجه الرسمَة

فادي الجصادم مع أٌ من الموجودَن فٍ جلن الصالة الواسعةالسوداء َج  

 ونظره ذات الولت علً الجسد اْنثوٌ الرشَك الذٌ انساب علً

 جفاصَله لماش أزرق حرَرٌ لد ٖمس اْرض رؼم علو كعبٍ حذابها

 جظهر منه بشرة ظهرها العارٌ ناصعة البَاض ,

لكرز ججاوزوهٍ جولَهم ظهرها ولد جدرج علَه شعر أحمر بلون ا  

 كجفَها بملَل

 ججحدخ بانسجام فٍ الهاجؾ الذٌ جضعه علً أذنها وفٍ َدها اْخري

 كؤس شراب لدمه لها النادل للجو جرجشؾ منه كلما جحولت لوضع

 اٖسجماع للطرؾ اِخر ولد جركت زخم جلن الحفلة خلفها وولفت لرب

 باب الشرفة الزجاجٍ الممسم لثٗخ أجزاء واسعة وصوت ضحكاجها

 الرلَمة َسمع بَن الحَن واِخر

 الجرب من مكان ولوفها بعد مروره بالنادل الذٌ كان َمؾ عندها ولد

 أشار له بإَماءة من رأسه لَفهم أن دوره انجهً وسَسجلم هو بالٍ

مسح طرؾالخطة , ولؾ خلفها ببضع انشات فمط َدعٍ انشؽاله ب  

 . حدابه الٗمع منحن له لٓسفل

 حفل هو السادس لهذا العام ولد ضم شخصَات بارزة ومهمة فٍ

 برَطانَة

 وهٍ مناسبة جمؾ لها الدولة علً لدم وساق .. الجنسَك والجحضَرات



 كلها علً أعلً مسجوي والحراسة جكون مشددة ولَس أٌ مجموعة

َدا سبب وجوده ضمنهم كؤحدجلن الجٍ َسمح لها بالجواجد هنا وهذا جحد  

 أفراد الوحدة العسكرَة الخاصة وهٍ مجموعة رجال مجعددٌ الجنسَات

 َنطوون جحت جلن الوحدة مشكلَن الفرَك اْول لمواجهة اْزمات

 العالمَة وَمع ممرها فٍ انجلجرا وجضم أعضاء من الموات البرَطانَة

 الخاصة والفرق اْجنبَة فٍ الجَش الفرنسٍ

ْمرَكَة ولوة الدلجا وهم النخبة فٍ الموات الخاصةوالموات ا  

 اْمرَكَة وَشكلون معا مجموعات مجماسكة من المحاربَن َمومون

 بؤعمال خطرة ٖ َفكر أحد وٖ مجرد الجفكَر فٍ المَام بها وَعملون فٍ

 أخطر اْماكن وأكثرها صعوبة كما َمومون بحماَة الشخصَات المهمة

هاواْماكن الجٍ جججمع فَ  

 كما أنهم وحدة ُدربت جدرَبا خاصا لَس جسدَا فمط بل ولمواجهة أكثر

 الضؽوط النفسَة شدة والجؤللم مع الضؽط النفسٍ فؤصبحت جوكل لهم

 المهام اْخطر فٍ العالم وفٍ الخفاء فهم َعملون بٗ عرفان لهم

 بالجمَل لذلن ٖ َنجسب لها أٌ شخص , فالذٌ سوي ولفجه اِن

ه لد اسجحك وبجدارة أن َكون أحد أهم أعضاء جلنمنجصبا علً طول  

 )الوحدة الجٍ حملت أسم ) أرمور ( أو ) الدرع

 وهو َفاجا الجمَع بمدرجه علً أداء المهام وجحكمه الجام فٍ جوجره

 وبرود أعصابه فٍ أصعب وأشد مهامهم جلن .... ) جَم صمر ( هو

 المعنً العربٍ لٗسم الذٌ حمله وهو كان لطفل فمد خٗل ؼرق سفَنة

 فٍ للب محَط المكسَن

 واخجفً لخمسة أعوام لم َجد أحد جثجه ولم َكن من الناجَن وبجٗعب

 بسَط فٍ اخجبار الحمض النووٌ وجشابه لوٌ فٍ مٗمح الطفل المفمود

علً أنهوالفجً الذٌ ظهر لَؤخذ شخصَجه لم َصعب علَه أن َعَش   



 شخص آخر ٖ َحمل من جَم شاهر كنعان سوي أسم مشطوب وذكرَات

 من طفولة أؼلبها كان مرَرا لَصبح الَوم شخص آخر

 , جعجمد علَه مجموعة أخري كلفت نفسها لحماَة وطنها اْصلٍ

 لحماَجه خارجَا ممن َكَدون له فكان بذلن من أبرز رجالها لوصوله

لجٍ جصل حجً لمنازل الرإساءْن انضم لهذه الموات الخاصة ا  

 ومجالس البرلمانات الحاكمة فٗ َصعب علَه بذلن جلب

 بعض وأهم المعلومات وجحركات بعض الشخصَات والدخول ْوكار

 العدو جحت أسم مزور ودرع حامٍ َدعً بــ )الموات البرَطانَة

 )الخاصة

تنظر لساعجه ما أن اسجوي والفا وعلم حَنها أن ساعة الصفر لد حان  

 فخمس دلابك فمط هٍ المدة الكافَة لَؤخذ ذان الدواء مفعوله , وما أن

 أنزل َده حجً رفعها سرَعا وهو َجلمً ذان الجسد الرشَك الموام الذٌ

 جرنح مكانه لبل أن َهوٌ لٓرض فكان خصرها النحَل فٍ ألل من جزء

 من الثانَة فٍ لبضة ذراعه ورأسها َجكا علً العضلة البارزة فٍ

ؼاببة عن الوعٍ جماما , وما أن الجفت اْلرب لهم منصدره   

 الحضور الموجودَن هنان ناحَجهما وبدأ البعض بالجحرن جهجهما

 مذعورَن حجً أخرج بَده اْخري بطالة من جَبه ورفعها أمامهم فجمد

 الجمَع مكانهم حَن علموا عن هوَجه أو نوع العمل الذٌ َموم به هنا

هو من أحد الذَن ٖ َمكن مجرد الشن فٍوهو حماَة كل واحد منهم ف  

 أنه لد َإذٌ أٌ شخص فَهم خاصة ابنة الجنرال ( ؼامسون ( المابد

 اْعلً للموات البحرَة , رفعها بَن ذراعَه بخفة وجحرن بها

 من هنان لبل أن َصل الخبر لوالدها وحرسه الشخصٍ , وما أن وصل

 باب الماعة الواسع حجً فجحه الخدم أمامه وخرج بها لابٗ بؤمر لاطع

 " أَن َمكننٍ وضعها ؟ "



 انطلمت إحدي الخادمات لابلة بخوؾ من رإَجها للوجه الشاحب لذان

 " الجسد بَن ذراعَه " ؼرفجها الخاصة بعد طابمَن وثمة مصعد هنا

نعلم سبب ما لال لبل أن ججحرن " أرَد مكانا ألرب وأكثر أمنا حجً  

 " حدخ لها

 أنهً جملجه جلن وعَناه جججوٖن فٍ المكان وكؤنه ٖ َحفظ جفاصَله عن

 ظهر للب من لبل أن َدخله رؼم أنها المرة اْولً الجٍ َدخله فَها

 فكان علَه دراسجه جَدا لبل المضٍ فٍ اْمر , ابجسم بانجصار حَن

إنه فٍ نهاَة الرواقأشارت الخادمة بَدها لابلة " هنان مكجب والدها   

 " الؽربٍ وهو آمن جماما سؤرافمن لفجح بابه لن

 وسارت أمامه فورا وهو َجبعها حجً أدخلجه ذان المكجب بواسطة بصمة

 من أصبع ابنجه النابمة بسكَنة بَن ذراعَه فدخل دون أن َبدٌ أٌ

 اهجماما بؤمر دخوله هنان وٖ أن َنظر ٌْ من جفاصَل جلن الؽرفة

سه بدلة فؤٌ خطؤ لد َودٌ بحَاجه أو َكون السبب فٍَحسب أنفا  

 اخجفابه مدي الحَاة حَخ لن َجمكن أحد من إَجاده

 وكان من َكون , وضعها برفك علً اْرَكة المواجهة لطاولة المكجب

 جحدَدا ولال وهو َنزع المندَل الحرَرٌ عن عنمها لكسب ولت مع

عن أمر سموطها حجً الوالفة خلفه " علً سَادة الجنرال أن ٖ َعلم  

 نجؤكد من سٗمجها وَمن السبب وراء ما حدخ معها , الشوشرة حول

 " اْمر سجعَك عملنا , لمد أبلؽت لابد الفرلة

 لالت من فورها " أبلؽنا الحرس بالجكجم والموجودَن فٍ الماعة

 " سَحرصون علً ذلن فهذا المجعارؾ فٍ مثل هذه اٖججماعات

نبض فٍ رسؽها َسرق بجلن الحركة نظرههز رأسه بحسنا َجحسس ال  

 " لساعة معصمه َحسب ما بمٍ له من ولت حجً جفَك ثم ولؾ لابٗ

 جبدوا حالجها جَدة , أرَد عطرا لوَا لنجؤكد إن كان السبب أؼماء مجرد



 " إرهاق أو سوء فٍ الجؽذَة

 لم َلجفت للوالفة خلفه مجمنَا أن ٖ َكون طلبه موجودا هنا وابجسم

 " بانجصار حَن جحركت جلن من خلفه لابلة " سؤحضر لن واحدا حاٖ

 , وخرجت من فورها فجحرن فورا جهة لدمَها فعلَه الجحرن بسرعة

 نزع حدابها عنها حَخ كانت لدماها فٍ جهة طاولة المكجب وفٍ حركة

 سرَعة وخفَفة ثبت جهازالجصنت الصؽَر الدابرٌ جحت لاعدة الطاولة

بواسطة علكة شفافة الخشبَة المصمولة  

 كان َمضؽها ْجل هذا الؽرض جحدَدا وأنزلها لَده ما أن انجمل لنزع

 الحداء منها , ولؾ علً طوله بعدما أنجز مهمجه وجوجه لرأس النابمة

 علً اْرَكة دون حران وبوخزه بسَطة من دبوس فٍ ساعجه ججعدت

لةمٗمحها بجؤلم وفجحت ببطء عَنَها الجٍ جلونت حدلجَها بزر  

 المحَط جنظر للوجه بالمٗمح الجامدة والنظرة الحادة الواثمة المحدلة

 بها فرمشت بعَنَها للَٗ

 وكؤنها جرَد رإَجه بوضوح وهو َمؾ علً طوله ولد لال ببرود ناظرا

 " لها " جَد أنن أفمت أَجها اْمَرة

 رطبت شفجَها الرلَمة بطرؾ لسانها لبل أن جمول مبجسمة " هل َحدخ

الوالع حما وثمة منمذَن شبان ووسَمَن هذا فٍ  !! " 

 جراجع خطوة للخلؾ ودس َده فٍ جَب بنطلونه لابٗ بذات بروده

 " َبدوا أنن جمربَن الكثَر من المصص الرومانسَة السخَفة "

 خرجت منها ضحكة صؽَرة وهٍ جسوٌ جلسجها وجرجب خصٗت

لمزاح أبداشعرها اْحمر لابلة " بل َبدوا أنه أنت الذٌ ٖ جعرؾ ا  " 

 جصلب فكاه وكان سَجحدخ لوٖ أولفه الصوت الذٌ همس فٍ أذنه

 بجحذَر

 " جَم ٖ جبالػ فٍ المسوة معها كن حذرا وأبعد طبعن النزق جانبا"



 صر علً أسنانه ؼَظا فلو كان اِن أمامه كان َعلم كَؾ َجَب علً

ن جمفٍمٗحظجه السخَفة جلن , جنفس بموة ومد َده لها لابٗ " جربٍ أ  

 " سمون َبدوا أنه دوار بسَط بسبب أرهاق فمط

 أمسكت َده فورا وولفت جنظر حولها لٓرض جبحخ عن حدابها لابلة

 " ٖ أشعر سوي بالراحة لخروجٍ من ذان المكان الخانك "

 ثم انحنت ورفعت الحداء ممسكة أشرطجه بؤصابعها واسجمامت فٍ ولفجها

را َاولالت مبجسمة وناظرة لعَنَه " شك  ..... " 

 " ومدت َدها مجابعة بضحكة صؽَرة " لم أعرؾ ما هو أسمن

 " مد َده وصافحها لابٗ وٖ َزال َجمسن بجموده " جَم

 سحبت َدها ولالت جمررها علً شعرها الحرَرٌ المصَر جرسم

 ابجسامة رلَمة علً شفجَها المطلَة بؤحمر شفاه زهرٌ خفَؾ " أسم

 جمَل وأنا أدعً لوسٍ فٗ جنادنٍ بسمو اْمَرة مجددا وشكرا علً

 " مساعدجٍ ونملٍ إلً هنا

 رافك حدَثها ذان دخول الخادمة وفٍ َدها زجاجة عطر بارَسٍ فاخر

 ولد لالت مبجسمة بحبور " حمدا هلل أران بحال أفضل سَدجٍ َمكنن

 " اٖنضمام للحفل مجددا اِن لبل أن َملك سَادة الجنرال

 حركت عَنَها بضجر لبل أن جسجمرا علً الوالؾ أمامها ولد مسحت

 جسده بنظارجها ابجداًء بشعره اْسود الكثَؾ الناعم لبشرجه الجٍ

 أعطجها الشمس لونا ممَزا فعَنَه السوداء بنظرجها الواثمة الحادة

 لشفجَه الرلَمة الحازمة نزوٖ لجسده الذٌ لم جسجطع جلن البذلة

مة إخفاء جفاصَله المجناسمة وعضٗجه الموَة البارزةالسوداء اْنَ  

 وصوٖ لسالَه الطوَلجان , رفعت نظرها له مجددا حَن همس

 " بثمة " أري الوضع مطمبن وٖ داعٍ للملك أو عدم العودة هنان

 حركت الحداء بَدها لابلة باسجَاء " بلً لكنٍ ٖ أرَد العودة لذان



 " المكان

بة " ما رأَن فٍ نزهة فٍ الخارج وعشاءوجابعت مبجسمة له بمشاؼ  

 " فٍ مطعم أنت جخجاره ؟

 أنهت جملجها جلن علً شهمة الخادمة المصدومة من لرارها ذان

 فرماها بنظرة باردة كالثلج ثم جحرن من هنان ووجهجه باب الؽرفة لابٗ

 إن كان ٖ شٍء لن جفعلَنه سمون فؤنا ثمة مهمة جنجظرنٍ هنا وٖ "

 " َمكننٍ جركها

 وؼادر الؽرفة علً الكلمات الساخطة الجٍ ولعت فٍ أذنه من جلن

 السماعة المثبجة فَها " هل جننت َا معجوه ! كَؾ ججحدخ معها بجلن

 " الطرَمة

 أخرج خَط السماعة من بذلجه حجً وصل الجهاز المثبت فٍ منجصفه

 وهمس بحدة ممربا له لشفجَه " أنجزت المهمة وأعجمد أنه لَس من

 " ضمنها أن أطَع فجاة مدللة جرَد الجسكع فٍ شوارع لندن

* 

* 

 " عفوا "

 عدلت سجرجها بعد اصطدامها الخفَؾ بكجؾ المار من الباب لبلها وهٍ

 جدخل ثم جالت ببصرها فٍ المكان حجً ولع علً الجالسة عند طاولة

 خلؾ الزاوَة َظهر لها جانب وجهها ومٗمحها المكجببة الجٍ جنبا عن

ا السَا جحرن الملعمة فٍ كوب المهوة أمامها دون جولؾمزاجه  , 

 هزت رأسها مبجسمة وجوجهت نحوها وما أن وصلت عندها حجً

 جلست علً الكرسٍ الممابل لها ووضعت حمَبجها علً الطاولة ولالت

 " مبجسمة وهٍ جسحب الكرسٍ بجسدها لجمجرب من الطاولة أكثر

رَه مججهمة هكذا ؟صباح المزاج السَا , ما بها السَدة ما  " 



 وضعت ملعمجها فٍ الصحن ولالت ببرود وهٍ جرفع الكوب

 " لشفجَها " لم نعد فٍ الصباح آنسة زهور

 جمجمت جلن بالشكر للنادل الذٌ وضع لها كوب لهوة أمامها ثم رفعت

 كمٍ سجرجها لابلة " حسنا ما لدَن الَوم َبدوا أن مشوارن لم

 " َكن موفما

ها وهٍ جسندها بمرفمها علً الطاولة ولالتأراحت ذلنها علً َد  

 بضَك" اسجطعت أخَرا أن أصل لذان الشاب المحامٍ لكنٍ لم أحصل

 منه علً شٍء فهو موكل من شخص موكل من آخر مجهول وكؤننٍ

 " أدور فٍ مجاهة مؽلمة

 شفطت الجالسة أمامها من كوبها شفطه صؽَرة ثم أعادجه مكانه جضَؾ

ت وهٍ جحرن الملعمة " مارَه علَن نسَانله مزَدا من السكر ولال  

 أمر ذان الشاب واٖلجفات لدراسجن فالمحاضرات جضَع منن إن

 " لم َكن لدَن علم بذلن

 جحول اللون العسلٍ فٍ حدلجَها لومضات ذهبَة ؼاضبة وهٍ جمول

 " لن أذهب ٌْ مكان ولَضَع العام بؤكمله فلست أهجم "

ضراب عن الدراسة حللالت الجالسة أمامها بضَك " هل أ  

 " فٍ رأَن ؟

 أجابت بضَك مماثل " بل وسؤضرب عن الطعام أَضا بما أنه علً

 ما َبدوا َعلم عن كل ما َحدخ معٍ وعلَه أن َظهر وَجحمل معٍ

 " عمبات ما جحملجه وحدٌ ْربعة عشر عاما

 لالت جلن بحنك " علً من جضحكَن َا مرَه ؟ هل سجمنعَننٍ اِن أن

 " السبب هو ما َمال وجحملن له ؟ لولَها لشخص آخر ٖ َعرفن

 ججاهلجها وأشاحت بوجهها جانبا فمالت زهور بجدَة ونظرها علً مٗمحها

 المسجاءة " مارَه حل مشاكلن لَس فٍ ظهوره بل فٍ لضَة خلع



 وزواج من ؼَره فجنجهٍ بذلن كل مشاكلن وأولها كٗم الناس عما حدخ

 " فٍ الماضٍ

ها ولالت ساخرة بمرارة " ومن برأَن سَرؼب بالزواجنظرت ل  

 " ! ممن جمولَن عنها ؟ هل ثمة عالل َفعلها

 " أجابت من فورها " بلً وجعرفَه جَدا

 ولفت وسحبت حمَبجها وؼادرت من هنان جرفع الخصٗت الجٍ

 جسالطت من شعرها بسبب حركجها العنَفة لابلة بضَك " الحك

م أنها ٖ جعنَن شَباعلً أجحدخ معن فٍ أمور أعل  " 

 لفزت جلن خلفها وسحبت حمَبجها علً عجل ولحمت بها حجً كانت

 بجانبها ولالت وهٍ جسَر مجارَة خطواجها " ٖ جؽضبٍ منٍ مارَه

 " لدٌ حل لن وشخص لد َساعدن كثَرا فَما جبحثَن عنه

* 

* 

 ولؾ علً طوله ولال بضَك ناظرا للجالس أمامه " ما هذا الهراء

وله َا مطر ؟ وكؤنٍ لم أفهم معنً ما جرمٍ إلَهالذٌ جم  " 

 نصب ساق علً اْخري ناظرا له لٓعلً وجابع بذات بروده " أنت

 جفهم ما كنت ألول بالجؤكَد , واجلس ودعنا ننهٍ حدَثنا بعَدا عن

 " الؽضب والجصلب

 جملجه جلن وبروده الماطع لم َزَدا الوالؾ أمامه إٖ اشجعاٖ وهو َصَح

دا لبضجَه " لن جورطنٍ مع شمَمجن المجنونة جلن َا مطربحدة شا  

 " لَس لن اْحمَة فٍ إمٗء أوامر شخصَة علَا مثلها

 وجحولت لهججه للسخرَة وهو َجشدق هازبا " بعد أعوام من فشلن فٍ

 إلناعها بشكل حضارٌ كما كنت جمول وبعدما ججاوزت جلن المنحلة

 سن طَشها وجمردها الدابم علَن ودخلت سن الثٗثَن أصبحت جفكر



 كمثَٗجها اٖنجلَزَات وجرَد اِن اٖرجباط والزواج ْنه السن

 " المناسب فٍ نظرهن

 وانملب مزاجه للؽضب مجددا وهو َمول بحزم " لكنٍ لست الطعم

 " أبدا َا مطر , لن أجزوجها وإن علموا مشنمجٍ

الؽاضبة ما أن أنهً جملجه ولم َمابلها سويوسحب أنفاسه الموَة   

 الهدوء فٍ نبرة الجالس أمامه وهو َمول " اجلس نكمل حدَثنا

 " َا شاهر ولن ما جرَد

 جلس علً مضض ؼَر ممجنع وٖ باٖسجماع لذان الحدَخ , رفع كوب

 الماء ورشؾ منه جرعة كبَرة علً صوت مطر الجاد لابٗ " لم ألل

د علً ذلن , هٍ خطبة مزَفة لمدة معَنة أناججزوجها ولن َجبرن أح  

 " وأنت فمط نعلم طبَعجها

 وضع الكوب بعنؾ مبالػ فَه ولال بجشدَد " ابحخ لن عن شخص

 ؼَرٌ َروض جلن المجنونة ْنٍ سؤلجلع عَنَها ما أن أراها

 " ...أمامٍ , وٖ جنسً كرهها لٍ و

أَضالاطعة بحزم " للت أنه عماب ولَس جروَضا وإن حدخ ذلن   

 " فسَكون أفضل وكٗنا كاسبان

 مرر ذان أصابعه فٍ شعره اْسود الذٌ خالطه لون رمادٌ خفَؾ جدا

 " وهمس من بَن أسنانه " جعالبها علً ماذا ولما أنا الجٗد جحدَدا ؟

 لال مطر مباشرة " ْنها جكرهن طبعا وعلَها أن ججعلم درسا جَدا لفعلة

لذلن أُفضل جركها فٍ نفسٍ ما كنت ْؼفرها لها لو جحدثت عنها  " 

 كان شاهر سَجحدخ ومٗمحه المجصلبة الماسَة جنبا عن نوع ذان

 الحدَخ فسبمه مطر لابٗ " اطلب الممابل الذٌ جرَده وٖ جنسً أن

 " المسؤلة مجرد جمثَلَة صؽَرة , خذها من باب الجسلَة إن أردت

  ٌْ شٍءعاد للولوؾ علً لدمَه ولال بضَك " منذ مجً أطلب ممابٗ



 أفعله ؟ أنت جهَننٍ بهذا َا مطر , جد مسوؼا آخر ْفكارن الجٍ جرَد

 جطبَمها عن طرَمٍ , ثم ٖ جنسً جَم هو لم َؽفر لٍ حجً الَوم كل ما

 حدخ فٍ الماضٍ وَعاملنٍ وكؤنٍ ؼرَب عنه بل وأسوأ فجصور

 " النجَجة وهو َعلم عن هذه الخطبة اللعَنة

 كان رد مطر ٖ مبالَا وهو َمول " لن َؽَر اْمر شَبا إن لم جفعلها

 هل جضن بؤنه سَعجرؾ بن والدا له إن لم جفعل ما طلبت منن ؟

 " وضعكما سٍء فٍ الحالجَن َا شاهر

 شد لبضجَه بموة ولال بجصلب " أنت جعلم مثلٍ عن الظروؾ ولجها

ودٌ وأنها منورؼم شرحٍ اْمر له وأن والدجه كانت جعلم عن وج  

 رفض أن أخرجهما من هنان كٍ ٖ اعرض حَاجٍ للخطر لم ججؽَر

 نظرجه لٓمر

 وبمٍ علً رأَه بؤنٍ سبب موجها وهٍ لم جبلػ الثٗثَن عاما بعد وأنٍ

 " سبب جردٌ حالجها الصحَة

 وجابع بمرارة وحرلة " حجً أنه صرح بؤن موجٍ كان أشرؾ لٍ من

نا حَاجٍ ْهبها لها وجبمً هٍجركها جموت وأنه جمنً أن خسرت أ  " 

 أبعد مطر نظره عنه وهو َجابع بضَك " سجكبر الفجوة بَننا َا مطر إن

 حدخ ما جخطط له وإن كان زابفا فؤنت جعلم أكثر منٍ كم هو عنَد

 وشدَد المراس ومجصلب الرأٌ وٖ أحد َفرض علَه شَبا وٖ َجبع إٖ

أعوام فما الحكمة الجٍكٗم عمله وكؤنه دفن عواطفه مع والدجه من   

 جراها فَما جرَد منٍ فعله ؟ حجً أنن جرفض الجحدخ معه فٍ اْمور

 الشابكة بَننا رؼم َمَنن من أنن وحدن من َحجرمه وٖ َرفض له طلبا

 " وإن كرهجه نفسه

 ولؾ مطر مثله وصار ممابٗ له لجمارب طولهما ولال بحزم " ٖ أحد

ؾ ممدار جلن المعاناة الجٍَسجطَع لومه َا شاهر فوحده من َعر  



 عاشها علَن أن جسلن طرَمن وحدن وسط اْشوان الجٍ ؼرسجها

 بَنكما سابما

 ٖ جنجظر من أحد أن َشهر سَفه وَمطعها لجنبسط لن الطرَك فٗ

 " َجعلم المرء إٖ من ججاربه

 جصلبا فكٍ الوالؾ أمامه وخرجت حروؾ كلماجه كالفوٖذ وهو َمول

ما اسمع نصَحة مجرب فؤعطنٍ نصَحجن بعدببرود " َمولون داب  

 " اكجمال ججربجن َا ابن شاهَن

 أكمل جملجه جلن ولم َفجه الخطوط الماسَة الجٍ ظهرت فٍ وجه

 الوالؾ أمامه وجصلب مٗمحه وهو َفهم مؽزي حدَثه ذان ولد جحول

 حوارهما ْشبه بمعركة بَن لابدَن وهما َنظران لبعضهما كنمرَن

 َسجعدان للمجال

 كسر مطر ذان الجو المشحون لابٗ بجدَة ومٗمحه ٖ جزداد إٖ صٗبة

 َوم أكون فٍ موضعن اِن لن أطلب من أحد أن َصلح ما "

 " لمت أنا بجدمَره َوما بَداٌ

 حرن شاهر رأسه مبجسما بسخرَة ولال " عواطؾ المرأة لَست

 " كالرجال َا مطر لن جعرؾ ذلن أكثر منٍ

جعرؾ أنت من كانت زوججٍ أكثر منٍلال مطر مباشرة " ولن   

 " مثلما لن جعرؾ جَم كما أعرفه أنا

 كان سَجحدخ لوٖ لاطعه الوالؾ أمامه بحدة " لنرجع لموضوعنا

 " اْساسٍ وٖ جخلط اْمور لجهرب

 زم ذان شفجَه وجلمً جلن الكلمات بصبر فهو َعرؾ معنً إثارة

من فعلها , رفعموضوع جلن المرأة أمام مطر وسبك وحذره عمه دجً   

 أصبعه ولال بنبرة لاطعة " شرط أن ججحدخ مع جَم فٍ اْمر وجخبره عن هذه

 اللعبة , أنا لست مثلن أبنٍ آماٖ علً لدراجٍ وحدٌ ٔصٗح شك



 " جحول مع اْعوام لصدع زلزال فٍ أرض صلبة

 " همس مطر ولد عاد للجوس " لن ذلن

ا بشؤن سفر عمن ولاسم ؟جنفس شاهر بموة معلنا اسجسٗمه ولال " ماذ  " 

 لال الجالس جحجه دون أن َنظر له " ٖزلنا نجباحخ اْمر وثمة عثرة

 " فٍ سفر لاسم

 لال شاهر باسجؽراب " عثرة ماذا جلن وأوضاع البٗد هنان ٖ

 " جحجمل أٌ جؤجَل ؟

 " همس مطر ونظره جانبا " الموضوع شخصٍ

علم ما مخططن الجدَدهز الوالؾ فوله رأسه باسجسٗم مجمجما " لو أ  

 " هذا ؟ وأجمنً أن ٖ جولع ذان الشاب فٍ مطب مثلٍ

 ودون أن َكجرخ للنظرة الجٍ رماه مطر بها ولد دمجت الضَك باٖسجهجان

 جحرن من هنان ووجهجه الباب المؽلك علَهما وما أن أمسن بممبضه

 وفجحه حجً ولؾ مكانه والجفت بوجهه للجالس خلفه ولد عاد الجمرد

 للسانه مجددا وشجع نفسه بؤن ٖ بؤس فٍ أن َؤخذ ثمنا كدفعة أولً

 علً رمٍ نفسه فٍ براثن شمَمجه المجوحشة جلن , لال ما أن حول مطر

 نظره له منجظرا سبب جولفه المفاجا " لَكن فٍ علمن َا مطر أن

 الحدَخ عن اْمر لَس أبدا كججربجه وما أن جصَر فٍ وضعٍ اِن

نصاؾ الحلولسججد نفسن جرضً بؤ  " 

 لم َعر اهجماما لجؽَر مٗمح الجالس هنان وجابع وهو َشك طرَمه عبر

 الباب " سجري بعَنن وجصدق حَن جؽفر لوالدها الذٌ جركها كل هذا

 " الولت جضن أنه مَجا , صدلنٍ سجؽفر له دون لَود أو شروط

 شد الجالس علً الكرسٍ أصابعه علً ممبضَه وآخر جملة لالها

وهو َؽادر " بَنما سجعجز أنت عن فعلها وحدن َاذان جصله   

 " ابن شاهَن وسجري بنفسن



* 

* 

 نظرت للهاجؾ المحمول بَن َدَها بحزن َصلها صوت المجَب اِلٍ

 , وهوَخبرها مجددا وللمرة ما َمارب العاشرة بؤن الرلم مشؽول

 جحركت الوالفة خلؾ سرَرها الجالسة علَه حَخ كانت جمؾ عند الباب

ٍ لجلن الشرفة الواسعة , دارت حول السرَر حجً أصبحتالزجاج  

 " أمامها ولالت ببرود " جَد َبدوا أننا جعادلنا

 رفعت نظراجها بها وارجفعت رموشها السوداء الطوَلة كاشفة عن

 جرلرق الدموع فٍ جلن اْحداق الزرلاء الواسعة ولالت برجاء شبه

فثمة أمل ولن أسمحباكٍ " سؤحاول مجددا بما أن الرلم لَس مؽلما   

 " لن بالجراجع عن اجفالنا َا ؼَسانة

 لوحت جلن بَدها أمام وجهها لابلة بسخط " اجفاق ماذا وأنجٍ أفسدت

 كل شٍء ؟ لوٖ طَبة للبٍ ما أكملت ذان اٖجفاق اْخرق فلم َعد

 " .... من حمن أن

لمالاطعجها الجالسة أمامها بعبرة مخنولة " بلً كان اجفالنا أن ججلبٍ ر  

 " َوصلنٍ لوالدجٍ وأن أكلمها من هاجفن ممابل مساعدجٍ لصدَمجن جلن

 جخصرت الوالفة فولها ولالت بضَك " وأنجٍ لم جساعدٌ كارمَٗ بل

 ورطجنٍ معها وأفسدت كل شٍء بخروجن الذٌ كان ٖ داع له فمد كاد

 الرجل َمع فٍ المصَدة ونرجع المرص منه وَنجهٍ كل شٍء لكنن

 " فررت كالدجاجة

 شدت أناملها المرججفة علً الهاجؾ بسبب ذكري ما حدخ ودمعجها

 الَجَمة جلن جفارق رموشها مجدحرجة علً وجنجها المشمشَة الرلَمة

 ولالت بضَك

 كَؾ جرَدَن منٍ البماء هنان ؟ أنجٍ لم جرٌ نظرات ذان الرجل كدت "



ن أسجمبلهأموت رعبا وأنا أراه َمجرب منٍ , هل كنت ججولعَن أ  

 " باْحضان مثٗ ؟

 صاحت بها بحنك " وما جنَت من خروجن َا ؼبَة ؟ لمد فمد الرجل

 " لدمه وجحولت جلن اللَلة لكابوس ما ضننت أننا سنفَك جمَعا منه

 أسدلت رموشها لٓسفل مجددا وهمست بحزن جكابد دمعة جدَدة

َتجرفض الخنوع لسَطرجها " معن حك ما الذٌ جنَجه سوي أنٍ أود  

 بحَاة شاب ٖ دخل له من أجل انمادٌ , كنت أسجحك أن ألمً مصَرٌ

 " هنان وأواجه خطبٍ وحدٌ

 جؤففت الوالفة فولها وجحركت بخطوات ؼَر منجظمة ضجرة وكسولة

 وهٍ ججمجم " كان علَا أن ٖ أجك بن وأنسً بؤنن مجرد عربَة جبانة

 " وطفلة جفجمر لحسن الجصرؾ

لفت ممابلة لها مجددا ولالت مشَرةرفعت نظرها بها مسجاءة فو  

 بسبابجها جؽلك أمامها أٌ باب للرد علً هجومها " جربٍ هَا وِخر

 " مرة بعدها سآخذ هاجفٍ منن وأعجمد أننا جصافَنا وجساوَنا

 رفعت الهاجؾ ْذنها وهمست ناظرة لعَنٍ الوالفة فولها " سؤجرب

ذهبت بنفسن ِخر مرة ولعلمن فمط فؤنجٍ الجبانة ولَس أنا لكنت  

 " ولم جرسلَنٍ

 ثم أبعدت نظرها عنها فورا مججاهلة النظرة النارَة الجٍ رمجها بها

 وشعرت بها ججلس بجوارها وللبها َدعوا بؤن َنجح اْمر اِن وٖ

 جفمد فرصجها الوحَدة لسماع ولو صوت المرأة الجٍ جالت لرإَجها

 ولو لمرة فٍ حَاجها وللمسة حانَة حنونة منها

* 

* 

 وضعت السماعة وَدها ٖزالت علَها وأمسكت جبَنها بَدها اْخري



 رأسها لٓسفل مؽمضة عَنَها بموة ٖ جصدق ما سمعجه منه وأنه لاله

 لها هكذا وبكل بساطة , شعرت بصداعها َزداد حدة وهٍ ججذكر جلن

ركها خلفهالجملة جحدَدا من بَن كلماجه ) أنجٍ لم جعودٌ ملزمة بشروط ابن شاهَن جلن الجٍ ج  

 ولَدن بها كسلعة رخَصة لبماء والدٌ فٍ مركزه ربَسا للبٗد ولجوحَد

 ألطارها , لمد جحررت منه بموت والدٌ ولم جعودٌ حكرا للعَش

 ( علً شروطه وذكراه

 زادت من شد أصابعها علً صدؼَها أكثر وصوجه ٖزال َرن فٍ أذنَها

بل َحجاجن أنجٍ كالطرق علً الحدَد ) جبران َحجاجنا جمَعا َا ؼسك  

 أنجٍ من َمكنه ردعه عن ذان الجفكَر المجنون , هل جعٍ معنً أن

 ( َمود حركة جمرد أو حجً أن َكون جزءا فَها ؟

 أَمضها من أفكارها جلن وحرر صدؼَها اللذان كادا َجحطمان من ضؽط

 أصابعها رنَن الهاجؾ مجددا فرفعت رأسها ونظرت له بعَنان مجهدة

ً شاشة كاشؾ اْرلام فَه فما بال اْرلام الخارجَةلججمد نظراجها عل  

 جنهال علَها الَوم ولما ٖ َكون مكان رنَنها كالعادة علً مكجبها الخاص

 هنان أو هاجفها المحمول !! اسجؽربت من الشخص الذٌ لد َعلم برلم

 منزلها وَسجخدمه إن كان رماح أؼلك منها للجو ؟ مدت َدها بجوجس

سجكون أثمل من الفوٖذ فلم َعد للبها َجحمل أكثرلسماعجه جشعر أنها   

 ثمل هذا الَوم علَها .. كوابَسها البارحة .. لماء رعد ثم مكالمة رماح

 وكم جخشً اِن من هذا الجهاز وما َحمل وراء رنَنه الملح , رفعت

 السماعة ببطء ووضعجها علً أذنها ولررت الصمت وأن ٖ جُعرؾ

الطرؾ اِخر لكن كل ما وصلهاعن نفسها حجً َجحدخ من فٍ   

 كان صوت أنفاس مضطربة فمط , شدت أناملها علً السماعة

 وخرج صوجها منخفضا فوق رلجه " ؼسك شراع ججحدخ .. من

 " المجكلم ؟



 جناهً لها صوت هامس من جلن الثموب الملجصمة بؤذنها , كان همسا

مربةبعَدا وكؤنه دعاء خافت أنثوٌ رلَك , ؼضنت جبَنها الصؽَر م  

 حاجبَها الرلَمان وشعرت بنؽزة ما فٍ للبها لم جفهم سببها , خانجها

 َدها المرججفة وكانت سجعَد السماعة مكانها لوٖ جصلبت أصابعها وشعرت

 بجلن المبضة جطبك علً للبها بموة , ذات جلن الَد الحدَدَة الجٍ

 اعجصرت للبها من أعوام طوَلة وذات ذان الصوت الذٌ لم جنساه َوما

 وحفر فٍ ذاكرجها ْعوام , صوت امرأة سكن أحٗمها لسنوات خلت

 وحاربت ذكراه بشراسة حجً ضنت أنها نسَجه لكنها مَزجه اِن

 وبسهولة مَزت رلجه الممزوجة بخشونة أنثوَة .. ذاجه لم َجؽَر من

ن ساخطا " آه َا رجل أنت ٖ جعرؾ طرقأعوام وهو َصلها اِ  

 " اْبواب أبدا

 شعرت بالهواء َفرغ من ربجَها حد اٖخجناق وصوت آخر بعَد

 بنبرة رجولَة مبحوحة ساخرة مجسلَة َصل لها " هل علَا حما

 " طرق باب ؼرفة من ؼرؾ منزلٍ َا ؼَسانة

َنلم جشعر بنفسها إٖ وهٍ جضرب سماعة الهاجؾ به بموة مرة واثنج  

 وثٗثة , كانت جضربها بكل لوجها صارخة ٖ جعلم ضرباجها ما جصَب

 منه وما خلفت ولطع منه ججناثر هنا وهنان , كانت جضربه وجصرخ

 بعبارات هٍ نفسها ٖ جفهمها وٖ جعلم ما جكون ؼَر أنها نار مشجعلة

 دفنت داخلها ْعوام وأعوام , بركان سدت فوهجه بحرفَة لولت طوَل

َطرجها اِن حد أنها لم جعد جعٍ ما جفعل وما جمولوخرج عن س  

 وفمدت صٗبجها جلن الجٍ جمسكت بها كدرع لوٌ حولها وعادت لها كل

 جلن الذكرَات الجٍ دفعت عمرها ثمنا لدفنها , عاد لها كل ما حدخ جلن

 اللَلة َضربها كموج ؼاضب من اْلم والحرمان , فإن أخطؤت

إن لم جعرؾ صوت جلن الصوت اْول فلن جخطا اِخر ,  



 المرأة فهٍ جعرؾ صوت ذان الرجل كما جعرؾ نفسها

* 

* 

 جحولت نظراجه منها للجالسة بجوارها والجمطت عَناه فورا جوجرها لجسمطا

 علً الهاجؾ فٍ حجرها مما زاد اضطرابها وهٍ من فمدت كل لدرة لها

ب ورأجهعلً الجماسن والجفكَر بل حجً إنهاء المكالمة ما أن انفجح البا  

 أمامها , جحرن نحوها عالدا حاجبَه وهمس ولد نمل نظره بَنها

 " وبَن الهاجؾ المرججؾ فٍ َدَها " ما اْمر َا جَما ؟

 كادت دموعها أن جنفجر من عَنَها وجعجرؾ بكل شٍء لوٖ أسعفجها

 الجالسة بجوارها حَن اخجطفت الهاجؾ من َدَها بخفة لبل أن َصله

 لابلة بسخرَة " ابنجن لم جرخ الشجاعة منن علً ما َبدوا , لمد جفت

 " عرولها من ممطع صؽَر لرجل َمجل علً أَدٌ مجموعة إرهابَة

 وسارعت لفجح لابمة اْفٗم المحملة بعد أن مسحت جلن المكالمة بخفة

 خبَر وللب لوٌ لبل أن جخجطؾ أصابعه الهاجؾ منها , نظرت له فولها

ونظرها علً عَنَه المركزة علً حركة أصبعه علً بضَك وجمجمت  

 شاشة هاجفها " ٖ جخؾ لم أكن أرَها مماطع مخلة ولن أكون

 " سببا فٍ انحرافها

 ثم وكزت الجالسة مٗصمة لها بمرفمها جحذرها من خوفها المبالػ فَه

 وكان رد جلن علَها وكزة مماثلة فهمست بضَك من بَن أسنانها " هل

كل جلن الصلوات الؽبَة لجحدثَها ؟ لمد أضعت كان علَن جٗوة  

 " الولت والفرصة َا جبانة

 رمً لها بالهاجؾ بعدما فجش لابمة المكالمات الواردة والصادرة فحَلجها

 جلن رؼم ذكابها لم جنطلٍ علَه وهو من َعرؾ ابنجه جَدا وَعرؾ

 شمَمجه جلن أكثر منها لكن ٖ بؤس سَعلمها درسا لن جنساه حَاجها



جعلها جسَرعلً الطرَك الموَم , دس َدَه فٍ جَبٍ بنطاله ولالوَ  

 ببرود ونظره

 علً اللوحة الزَجَة المعلمة علً الجدار البعَد " ثمة من خطبن

 " منٍ وأنا وافمت

 نظرجا لبعضهما باسجؽراب ثم له وخرجت ؼَسانة من صمجها أوٖ لابلة

ننت ؟؟باسجنكار " ٖزالت صؽَرة علً الزواج َا مطر ! هل ج  " 

 انجملت نظرجه الصمرَة لعَنَها فورا فارجدت للخلؾ للَٗ من جؤثَر ذان

 " الؽضب الؽرَب المبهم عنها فَهما ولال بجمود " أنجٍ ولَس هٍ

 ولفت بشهمة لوَة ونظرت له مصدومة فمال لبل أن ججحدخ

 وموعد الزواج طبعا هو من اخجار جحدَده ولو كان اْمر "

سبوعبَدٌ لكان نهاَة اْ  " 

 " صرخت فَه باسجنكار " ما هذا الهراء ؟

 ازداد اللون اْسود فٍ عَنَه لجامه ولال بحزم " جحدثٍ معٍ

 " باحجرام َا ؼَسانة

 رفعت َدَها جانبا ولالت بحدة لم جسجطع الجؽلب علَها " اجعلنٍ أفهمها

 " ! بروَة إذا , فٍ أٌ عالم نعَش نحن َخطبنٍ المجهول منن

 عاد لبروده لابٗ " فٍ عالم أنن شمَمجٍ وأننا مسلمون وعرب , ٖ

 ججخَلٍ أنن سججزوجَن بالطرَمة الجٍ َجزوج بها أنجلَز لن أعلم

 " عن ذان الزوج إٖ َوم زفافكما فؤبارن ذلن بكل جرحاب

 أشارت لنفسها ولالت بحنك " باخجَارٌ ورضا منٍ علً اْلل

 " أراه أجعرؾ علَه

صدره ولال " سبك ورأَجه وجعرفَه منذ زمن بعَد وفجرةكجؾ َدَه ل  

 " الخطوبة سجكون كفَلة بؤن ججعرفٍ علَه كما جشابَن

 نملت نظراجها بضَاع بَنه وبَن الجالسة علً السرَر لبل أن َسجمر



 نظرها علً ابنجه المحدلة بها بذهول َشبه ذهولها ثم لالت بحنك

لَوم دورٌ ؼدا الدور علَنلولٍ شَبا .. لما جالسة كالبلهاء ؟ ا "  " 

 زمت جَما شفجَها بحنك لبل أن جفرج عنهما لابلة " لن أعارض

 " والدٌ فهو َعلم ما َصلح لٍ

 نظرت لها بصدمة وجمجمت بضَك " جبمَن طوال حَاجن دابة

 " َسولها الرجال

 أنهت عبارجها جلن ونظرت للوالؾ أمامهما ما َزال محجفظا بجموده

ة جحدٌ " وافمت أنت علً الخطبة حسنا أحجرموصٗبجه ولالت بنظر  

 " لرارن لكن أمر الزواج لٍ الحرَة فَه

 " لال مباشرة " بل وافمت زواجن به إٖ إن ؼَر هو رأَه طبعا

 لوحت بمبضجها فٍ الهواء صابحة بحنك " ٖ هذا فوق احجمالٍ , هل

 ْجل هذا رفضت أن آخذ الجنسَة البرَطانَة وأبمَجنٍ جحت عهدجن

لجارَة لججحكم بمصَرٌ ولراراجٍ ؟كا  " 

 لال من دون أدنً اهجمام بؽضبها واعجراضها " أعجمد أنن لم جعودٌ

 صؽَرة واحجرمت لراراجن بهذا الشؤن لولت طوَل ولن أجد لن

 " زوجا أفضل منه خاصة أمام المسجمبل

 شدت لبضجَها بموة جحاول إخماد النار المشجعلة فٍ داخلها ولالت بجنفس

ٖ جنسً أنن من رفض أكثر من شخص سابما ٖهخ "  " 

 لال ببرود " لَسوا عربا وجعرفَن رأٍَ جَدا فٍ ذلن , علَن أن

 " جنسٍ نصؾ دمن اٖنجلَزٌ ذان ْنن عربَة َا ؼَسانة

 حاولت لدر جهدها أن ججماسن فهٍ جعلم جَدا ؼضبه إن أخطؤت بؤٌ

 كلمة جهَنه بها وفكرت أنه ثمة فرصة بما أن ذان الخطَب المجهول

 فٍ َده إلؽاء كل جلن المهزلة فٗ أسهل من أن ججعله َفر منها هاربا

 همست من بَن أسنانها " ومن َكون هذا الذٌ لن ججد لٍ



 " زوجا أفضل منه ؟

 " لال من فوره " شاهر كنعان

أن جفعل أٌ شٍء وإن إحراقجولع أن َري أول بوادر ؼضبها الماجم ,   

 نفسها إٖ ردة فعلها جلن حَن ولعت علً السرَر خلفها ضاحكة , بل

 ودخلت فٍ نوبة هسجَرَة من الضحن فنمل نظره منها ٖبنجه الجالسة

 بجوارها جنظر لها بصدمة ثم عاد بنظره لها ولد لالت من بَن ضحكها

نٍ وإن من بعَدلل دعابة ؼَرها َا مطر , ذان الرجل َكره أن َرا "  

 وعَناه كادت جحرلنٍ بنظراجها الكارهة فٍ المرات الملَلة الجٍ

 " رأَجه فَها

 فن ذراعَه من علً صدره ولال " بل خطبن ووافمت ومسبولَجن

 " سجنجمل له من اِن

 وثبت والفة خارج السرَر ورمت شعرها المربوط للخلؾ ولالت بحنك

َه بوابا لمنزلٍ ولَسلست موافمة , ذان آخر رجل لد أفكر ف "  

 " زوجا بل وحجً خطَبا

 لابلت كلماجها الثابرة جلن كلماجه الباردة لابٗ " بل خطَبن رؼما

 " عنن وسججزوجَنه ْنٍ ولَن

 اججازجه فٍ لمح البصر وصرخت وهٍ جعبر باب الؽرفة خارجة منه

 لن َحضا بها ذان الهمجٍ البربرٌ وَطوق عنمٍ بَدَه , لست "

بره جمردا أو رفضا أو ما َكونموافمة واعج  " 

 وؼادرت الممر ججبعها كلماجها الؽاضبة حجً اخجفت فعاد بنظره من

 الباب الذٌ خرجت منه للجالسة علً السرَر مكانها أمامه فهربت

 بنظرها منه فورا ونظرت لَدَها فٍ حجرها ووصلها صوجه الحازم

عنها َا جَما أران جحجكَن بها كثَرا هذه الفجرة , ٖ أرَدن نسخة "  " 

 هزت رأسها بٗ فورا وٖزالت جنكسه لٓسفل وهمست " لن أخالؾ



 " أوامرن َوما , وإن زوججنٍ أنا به سؤوافك

 جنهد بصمت جنهَدة فهمت الجالسة أمامه فورا أنها لَست جنهَدة راحة أبدا

 ونظره علً شعرها اْسود بجموجاجه الناعمة السمَكة مجسالطا علً كجفَها

 وذراعَها , دار مولَا ظهره لها ووجهجه الباب حجً خرج منه وأؼلمه خلفه

 بهدوء جاركا إَاها وحَدة فاندست فٍ سرَرها فورا جحت اْؼطَة السمَكة

 مؽمضة عَنَها بموة ٖ جفكر فٍ شٍء سوي فٍ ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك

ا فسجكجفٍالذٌ ٖزال محفورا فٍ رأسها وهٍ جسمع اسم والدجها منها جحدَد  

 وإن بذكري صوجها لبالٍ العمر حجً إن لم جسجطع الحدَخ معها وإخبارها

 من جكون , دفنت رأسها جحت الوسادة مجمجمة ببكاء خافت حزَن

 " أحبن أمٍ .... كم أحبن وأشجاق لن "

* 

* 

 شد بؤصابعه الطوَلة علً الكؾ الناعم بَنها وهٍ جمسن بؤصابعها

ها بموة َٔماؾ الدم النازؾ منه وَدهامندَل ورلٍ جمبض علَه فٍ كف  

 اْخري جسند بها جبَنها ورأسها المنحنٍ لٓسفل وأصابعها جخللت

 خصٗت ؼرجها الممصوصة الناعمة بعدما جحررت من حجابها المنسدل

 علً كجفَها , نظرلها الجالس بجوارها كفها فٍ حضن َدَه ولد أصبح

ا وهو َدخل سنواتطوله َفوق طولها بملَل لنموه السرَع مإخر  

 مراهمجه اْولً , زم شفجَه الجٍ حفها

 شارب خفَؾ َنظر بؤسً لمٗمحها وعَناها المؽمضة وَعجز لسانه عن

 لول أٌ شٍء وكم َحجاج اِن جحدَدا لوجود عمجه جوَرَة , ٖ َفهم

 سبب ثورة والدجه المفاجبة وهٍ من ججسم بالهدوء والرلة وكؤنهما

هاجزء من جسدها لبل شخصَج  

 بل وَحار أكثر فٍ جمودها المطلك جفناها َشجعٗن احمرارا َعٍ جَدا



 سببه

 وهو رفضها الجام ْن جذرؾ أٌ دمعة لسبب ٖزال َجهله , جنهد بحزن

 ورفع َده من فوق كفها النابم فٍ كفه اِخر ومسح به علً شعرها

 " الحرَرٌ هامسا بؤسً " أمٍ هل أصبحت بخَر ؟ هل أجصل بالطبَب ؟

بوضوح طرؾ لسانها َرطب شفجَها لبل أن ججمجم ساخطة " علَن رأي  

 أن ججولؾ عن مشاهدة جلن المسلسٗت السخَفة , طبَب ماذا هذا

 " الذٌ سجحضره لٍ ؟

 اجكؤ بجبَنه علً رأسها َحضنه بَده ولال بحزن " ٖ أرَد أن أخسرن

 " ..... أنجٍ أَضا أمٍ , حالن ٖ جعجبنٍ منذ

 " وجكسر صوجه وهو َهمسها بصعوبة " ... منذ وفاة جدٌ شراع

 رفعت رأسها للَٗ وما َزال ملجصما برأسه وضمت كجفَه بذراعها

 جحضنه بلطؾ ونظرها هابم فٍ الفراغ أمامها جشعر بملبها َنزؾ كطَر

 جرَح وهو َجابع بعبرة حزن " فمدت والداٌ لبل أن أعرفهما , فمدت

بدأت أفمدن أَضا وأنا أران جبجعدَن عنا َوماجدٌ وعمٍ رماح بؽدر و  

 بعد َوم , أخبرنٍ عمٍ رعد سابما أنن لست أبدا ؼسك الجٍ كانت لبل

 " زواجها من ابن شاهَن لكنٍ أران اِن أخري ؼَرهما كٗهما

 ابجعدت عنه جمسح بظهر كفها خفناها وهمست جرفع حجابها فوق

 رأسها

أنٍ السبب فٍ ذلن ؟أنت مدلل كثَرا , هل سبك وأخبرجن  "  " 

 مد شفجَه بعبوس َنظر لها وهٍ جعَد لؾ حجابها وجمسح كؾ َدها

 بالمندَل الملطخ ببمع من الدماء وعلم أنه أفسد كل شٍء بالجطرق

 للحدَخ عن ذالن الرجل ولن َفَد اٖعجذار منها اِن , رالبها وهٍ

 جمؾ ولد سحبت حمَبجها

" لماذا الذهاب للجمعَة الَوم ؟ فوثب والفا وجبعها ما أن جحركت لابٗ  



 " أري مزاجن سٍء منذ الصباح

 لالت وهٍ جعبر الرواق الخلفٍ لبهو المنزل وهو خلفها " أخبر ربَس

 الحرس فٍ الخارج أن َموم بإلؽاء خط المنزل وأن َرسل أحدهم لَجفك

 " معهم لمد خط آخر ؼَره

َسعفه لَسؤل رفع حاجبَه مسجؽربا وٖزال َجبعها وْن الولت لم َكن  

 عن أٌ شٍء وثب أمامها لبل أن جدخل من الباب ولال برجاء " أمٍ ٖ

 " جؽضبٍ منٍ لسما لن أذكر اسم ذان الرجل مجددا

 جنهدت لابلة بضجر " كاسر ٖ جكن طفٗ فذان الرجل لم َعد

 " َعنَنٍ ٖ هو وٖ ذكره

 " نزلت كجفاه وخنع هامسا " حسنا آسؾ علً أٖ شٍء

 وشمت ابجسامجه الواسعة شفجَه ما أن رأي شبح جلن اٖبجسامة علً

 مٗمحها الحزَنة ثم لفز فٍ مكانه عدة لفزات صارخا ولبضجاه لٓعلً

 " ولال بضحكة " هللا أكبر , أَن أنت َا عمٍ رعد لجري فمد كسبت الرهان

 أمسكت طرؾ كجؾ لمَصه بؤصابعها ولالت جسحبه جانبا

عمن ذانٖ أحد َفسدن مثل  "  " 

 جنحً جانبا ولحمجها كلماجه الباردة وهٍ جفجح الباب " ظننت أنن

 " من أفسدنٍ ولَس عمٍ رعد

 " همست وهٍ جدخل " بل أفسدنان كٗنا

 وعبرت خطواجها ذان الممر اْبَض الطوَل وكلماجه جصلها مادا رأسه

 من عند الباب الذٌ جركجه خلفها " أنا رجل ولست مدلٗ وسجرٌ ما

ن مسجمبٗ , وأحبن أمٍ مهما للت عنٍ وٖ َمكننٍسؤكو  

 " العَش من دونن

 وسمعت صوت الباب َمفل خلفها فولفت عند آخر ذان الرواق الذٌ

 سَوصلها مباشرة لمكجبها ثم سندت َدها علً الجدار وأراحت جبَنها



 علَه , ٖ جرَد أن جنهار وأن ججراجع للخلؾ , جرَد أن جبمً ؼسك الجٍ

منذ أربعة عشرة عاما لوَة واثمة من نفسها واْهم أصبحت علَها  

 رمت الماضٍ خلفها بما فَه , أؼمضت عَنَها بموة جرَد طرد ذان

 الصوت من أذنَها , جرَد نفَه كما نفجه طَلة جلن اْعوام .... لن َفهم

 أحد لن َفهم أٌ منهم السبب الحمَمٍ خلؾ ما سموه بؽسك الجدَدة

جركه لها وٖ طٗلها منه وٖ أخذه ٖبنجها فلَس ما كسرها ولجل للبها  

 معه وٖ حجً جكبَله لها وربطها دون زواج فهٍ فٍ كل اْحوال ما

 كانت جرَد ذلن وعافجه بل ما كسرها هو الخذٖن وجرح الملب الذٌ

 أحب بكل ما فَه , رفعت رأسها واسجمامت فٍ ولفجها وجحركت من

الجٍ جري أنها جخطجها منذهنان رافضة الؽوص أكثر فٍ جلن اْفكار   

 زمن بعَد ولن جسمح ٌْ شٍء وأَا كان بإرجاعها مجمهمرة للوراء

 وٖ ابن شاهَن نفسه وٖ ألؾ اعجذار جشن أنها سجسمعه منه فلن

 َإذَها أكثر من اْذي الذٌ لمَت منه ولن َؤخذ منها

 أكثر من أخذه لفلذة كبدها وحرمانها منها , وصلت لباب آخر فٍ نهاَة

ان الرواق لم َكن سوي باب مصعد مزدوج , رفعت َدها وضؽطتذ  

 علً جلن اْزرار بجانبه بخفة ومهارة مدخلة الرمز الخاص به لَنفجح

 ودخلجه جاركة خلفها ذان البساط اْحمر السمَن والممر الطوَل الذٌ

 َفصل منزلها عن مبنً الجمعَة الجٍ اخجارت أن َكون مٗصما له

 فكانت واجهجه واجهة منزل بطابمَن ضخمَن فخمَن أما سطحه

 فامجداد من مبنً حلزونٍ الشكل َعلوه , من َمؾ أمام ذان المنزل َري

 أمامه مبنً أبَض اللون لمجه جرجفع وكؤنها لبة جؽطَه عن مشرق

 الشمس خلفه وهٍ لَست سوي امجداد لطوابك مبنً جمعَة الؽسك

جٍ َعرفها كل من َعَش علً أرض جلنالجٍ جكون واجهجها خلفه وال  

 البٗد بل وحجً خارجها فمن سَجهل ما الذٌ صارت علَه مدَنة



 العمران سابما

 حجً إن جؽَر اسمها مع مرور اْعوام لَصبح ) مملكة الؽسك ( أو كما

 , َنادَها البعض ) المملكة البَضاء ( نسبة ْلوان مبانَها الموحدة

ا ) مملكة النساء ( لما احجوجه جلنومنهم من أطلك علَها إعٗمَ  

 المدَنة من مرافك حضنت نساء فٍ حاجه للمساعده أو ما َسمونهن

 بالنساء المنكوبات وأصبحت جلن المملكة خلَة نحل جحوٌ جمَع

 الفبات العمرَة وأصبحت ملجؤ ْؼلب من َعانن فٍ جلن البٗد علً مر

, كانت ثوان فمط أعوام حجً حضت بمكانة لم َجخَلها أحد فٍ البٗد  

 جلن الجٍ احجاججها لجصعد لوجهجها وسحبت الباب

 من ممبضه جانبا ودخلت لعالم آخر مخجلؾ جماما عن ذان الذٌ جركجه

 خلفها ... مكجب فخم عاجٍ اللون وواجهة زجاجَة واسعة جطل علً

 أجمل مناظر جلن المدَنة وثٗثة أبواب بَضاء مصمولة ومفعمة بنموش

ماشً مع ألوان السجابر المجداخلة بانسجام ... إحداهاذهبَة واضحة جج  

 باب لماعة اججماعات واسعة جحمل ذات الطابع اْبَض المذهب واِخر

 لجناح صؽَر مجصل بذان المكجب الواسع أما الثالخ فموصول بؽرفة

 سكرجَرجها المباشرة الجٍ جعد الرابط بَن مكجبها وبالٍ أرولة ومكاجب

سحبت الباب خلفها لَرجع ذان المنظر الطبَعٍ وطوابك ذان المبنً ,  

 مكانه ولَعود جزءا من جدار ذان المكجب , ولعت نظراجها فور علً

 صورة والدها شراع الجٍ جوسطت الجدار الممابل لها بشعره الرمادٌ

 وابجسامجه الحنون ونظرجه الواثمة فعادت أحشابها للجمزق ولَست جعلم

 كم سجحجاج من الولت لجعجاد النظر لها كل حَن وهٍ مولنة من أنها

 لن جري صاحبها مجددا دون أن َنجابها هذا الشعور !! ربما جحجاج

 ْعوام أو لدهور لكنها لن جسجطَع انجزاعها من مكانها مهما عانت ْن

 ذلن لن َخفؾ عنها شَبا فمكانه فٍ للبها لبل جدار مكجبها اْصم



ٖ حَاة فَها كملبها الذٌ جركه بعده وكؤَامها الجٍ وصورة مَجة  

 أصبحت جراها ملونة

 بسواد لاجم منذ فمدجه فكم خافت هذه اللحظات وكم جمنت أن ٖ جراها

 لكن الموت ٖ َمسكه أحد , جنفست بعمك وأبعدت نظرها عنها للباب

 الذٌ فجح َمَنا وللسَدة مجوسطة العمر الجٍ دخلت منه مبجسمة ولالت

ٍ جؽلمه خلفها " أخبرجنٍ راوَة أنن جرَدَن رإَجٍ سَدجٍ , كلوه  

 " شٍء جاهز واٖججماع كما طلبت بعد ساعجَن

 جحركت من مكانها ولالت وهٍ جضع حمَبجها فوق مكجبها " جَد علَنا

 " منالشة أمر ما لبل أن أججمع بهم

 وجابعت وهٍ جخرج بعض اْوراق منها " هل جهزجم الماعة

أجل لماء اللَلة فٍ اْسفل من  " 

 " جلست جلن لابلة " كل شٍء جاهز سَدجٍ كونٍ مطمبنة

* 

* 

 رفع طرؾ كم سجرجه الفاخرة ومرر أصابعه الطوَلة علً الساعة فٍ

 معصمه ثم رفع نظره لباب الماعة الضخم المفجوح َمابله من بعَد

 السٗلم العرَضه المإدَه للطابك الثانٍ من منزلهم , جؤفؾ بحنك ودس

ه فٍ جَب بنطلونه الكحلٍ ولم َعد َسجمع ٖ للوالفَن أمامه وَٖد  

 حوله , أصر علَها أن جنزل وجكون ضمن الحاضرَن فٍ الحفل وبؤنها

 مناسبة مهمة بالنسبة له جحدَدا

 ولمظهره أمام المدعوَن , ٖ َعلم ما الحل معها فمد جرب جمَع الطرق

َمت هنا أو كانواولم جنجح وفٍ كل مرة ججهرب من حفٗجهم إن أل  

 مدعوَن لها

 فإما أن جعجصم فٍ ؼرفجها بعذر مضحن أو بدون عذر أو أن جحضر مرجدَة



 جلن الفساجَن السوداء الجٍ جضن أنها جساعدها علً اكجساب مظهر

 بوزن ألل وججلس جامدة عند أحد اْرابن كجمثال حجرٌ جحاول إخفاء

 ما جظن أنها جخفَه من جسدها ذان , جنهد بضَك محركا رأسه بعجز

 , فهو ٖ َكره جسدها بمدر كرهه لعدم ثمجها بنفسها بسبب الجفكَر فَه

 رفع كؤس العصَرلشفجَه ورشؾ منه جرعة كبَرة وولع الحدَخ الدابر

 خلفه فٍ أذنه وكان أحد النواب المرشحَن فٍ البرلمان َجحدخ مع جده

حدَثهما عن السَاسة الجٍ جعمما فَها لولت وسؤلجه زوجة ولد ابجعد  

 ذان بنبرة لطَفة مبجسمة

 أَن زوجات أحفادن ؟ علمت أن حفَدن الثانٍ جزوج أَضا فلست "

 " ! أري لها أثرا وٖ زوجة ولاص

 "وجاء جواب جده الجاهز سلفا وصوجه الذٌ لم َخلو من الجمود

ب منها الراحة الجامة أمازوجة ولاص جعانٍ بعض الرشح والطبَب طل  

 حفَدجٍ زوجة نجَب فجعانٍ من بعض الظروؾ الخاصة وَصعب

 " جواجدها معنا

 علك زوجها فورا " سمعنا أنها خرساء ألهذا السبب ججمنع عن حضور

 " الججمعات ؟ ٖ أري ذان سببا أبدا

 ؼَر ضرار الموضوع مباشرة لابٗ " أري أن سَر العملَة اٖنجخابَة

خطط له خارجَاالمادمة م  " 

 , وجذبهما فورا لمسجنمع السَاسة الذٌ ألهاهم عن حدَثهم السابك

 شد أنامله علً عنك الكؤس الكرَسجالٍ بموة وٖ َعلم لما شعر فجؤة

 بجلن اْنفاس وملمس

 ذان الجسد النحَل الؽض فٍ حضنه وكؤنها فَه اِن , شعوره بالندم

سعٍ وراء إَجادها وإلناعأصبح َجعاظم شَبا فشَبا فما كان علَه ال  

 جده بؤن َضمها



 لعابلجه وأن َعجرؾ بها حفَدة له أمام الجمَع , لم َجخَل أن جصل

 اْمور لما وصلت له اِن , سعً جهده ٔلناع مطر شاهَن من كان

 َرفض وبشكل لاطع أن َخبر أٌ معلومات عنها وبعد ثٗثة أعوام من

 المحاوٖت الَابسة

سَساعده فٍ إَجادها ! لرار كان مفاجباً له ولنفاجؤه بمراره فٍ أنه   

 َصدق أنه ولَد المصادفة فهو َعرؾ ذان الرجل جَدا وَعرؾ صٗبة

 رأَه ٖ َجراجع عنه مهما حدخ إٖ إن كان ثمة من ألنعه ؼَره ! ونهاَة

 اْمرأوصله لخَوط جوصل لها فمط وأنكر أن َكون مسبوٖ عنها أو

 أنها جحت حماَجه ولد ٖحظ أنه لم َسؤله عنها منذ دخلت لصرهم وذان

 ما أكد له أن ٖ مسبولَة له عنها لَما كان رضٍ جزوَجها وهٍ بهذه

 الظروؾ , لو علم أن هذا سَحدخ وأن نجَب سَسجؽل اْمر ما فكر فٍ

 البحخ عنها من أساسه فكل ما كان َرَده أن جرجع الفجاة لعابلجها

وأن َُعنً بها عناَة من هم فٍ مثل وضعها وججلمً الرعاَةالحمَمَة   

 الجٍ جسجحمها كحفَدة لضرار سلطان

 وأن َكفر جده عما فعله فٍ حك والدها ووالدجه ومن َكونا زوججه

 وابنه

 لكن ما رآه العكس وهو َرفض أن َولؾ ذان الزواج أٖ منطمٍ

ده ٖ َكجرخوإصراره علً جنفَذ ما خطط له نجَب , وْول مرة َري ج  

 وٖ لؽضبه منه وسفره كل جلن المدة ! ٖ َفهم أسبابه ودوافعه وٖ

 َصدق أن اْسباب الجٍ لدمها نجَب جمنع رجٗ مثله حجً إن كانت

 !! صحَحة

 اعجذر بانحناءة بسَطة من الوالفَن حوله وجوجه حَخ باب الشرفة الواسعة

وشعره اْسود الناعم وخرج منه لَسجمبله نسَم اللَل البارد مداعبا وجهه  

 المصَر المصفؾ بعناَة َجحرن مجناؼما مع حركة طرؾ سجرجه الفاخرة



 المرجفع للَٗ بسبب َده الجٍ ٖزالت حبَسة جَب بنطاله , نزل عجبات

 الشرفة المموسة وأخذجه خطواجه البطَبة حَخ أشجار الحدَمة المنسمة بعناَة

َج والموسَمً والضحكاتوارجشؾ بالٍ كؤسه معطَا ظهره لكل ذان الضج  

 الجٍ جركها خلفه , ٖ َعلم لما ٖ َشعر بلذة ما وصل له وسبب احجفالهم

 ! هذه اللَلة !! لماذا َشعر أن ثمة هوة فٍ حَاجه لم َسدها شٍء

 ... أصبح رجٗ

 ... نجح فٍ حَاجه ... لاد أعمال العابلة بجانب والده وجده وأثبت جدارجه

مكجب المدعٍ العام .. جزوج وأسس حَاةأصبح محامَا ٖمعا ووصل ل  

 مسجملة ولم َعد ما َنمصه هو اٖكجفاء الجسدٌ كرجل كما َعجمد الكثَر

 من العزاب وٖزال َشعر بذان الفراغ فٍ عالمه وكؤنه َبحخ عن شٍء

 لم َجده حجً اِن ! وكؤن ذان الشٍء لَس مكمٗ من مكمٗت الحَاة

 بل أساسا من أسسها المهمة , ارجشؾ آخر ما فٍ كؤسه ودار للخلؾ

 بحركة واحدة سرَعة

 , حَن شعر بالَد الجٍ ٖمست مرفمه وابجسم بفجور للوجه الذٌ لابله

 ذان الوجه البَضاوٌ والبشرة النمَة شدَدة البَاض َحَطها شعر أشمر

الخافجةٖمع وكؤنها أشعة شمس ذهبَة جسربت وسط الظٗم واْضواء   

 وعَنان خضراء واسعة بلون العشب الندٌ الذٌ برق فٍ ضوء النهار

 جرسم ابجسامة رلَمة أنثوَة علً ذان الثؽر الصؽَر , أبعدت َدها عن ,

 مرفمه جبعد بؤناملها خصٗت شعرها لابلة برلة " ما الذٌ َخرج وكَل

فٍالنَابة الجدَد وسبب كل ذان اٖحجفال للخارج جاركا ضَوفه لَكون   

 " ! هذا المكان البارد

 وضع الكؤس من َده علً طرؾ الطاولة الحجرَة بجانبه ودس َده

 اْخري أَضا فٍ جَب بنطلونه لابٗ باخجصار " أردت هواء نمَا , ما

 " هٍ أخبارن أنجٍ إَلَنا ؟ لم أحضا بفرصة الجحدخ معن الَوم



 خرجت منها ضحكة صؽَرة ورفعت خصٗت ؼرجها الخفَفة لٓعلً

اشفة عن جبَنها الصؽَر لابلة " كَؾ سنجحدخ وأنت سَد المكان وكلك  

 من فٍ جلن الماعة ثمة موضوع لدَه َحدثن فَه فلم أران والفا لوحدن

 " وٖ لثانَة واحدة

 واسجرسلت فورا جحكٍ له عن أهم أحداخ اْسابَع الماضَة الجٍ لم

أن جحدثه َلجمَا فَها بسبب سفره الطوَل ذان , فكما اعجادت هٍ علً  

 عن كل ما َحدخ معها اعجاد هو علً سماعها دون جذمر , إَلَنا الفجاة

 الشمراء اٖنجلَزَة الجٍ الجمً بها أول مرة فٍ رحلة بحرَة نضمها

 مَناء لناة برَسجول الجدَد حَن جم نمله هنان وْن شركجهم كانت من

لالشركات الجٍ ساهمت فٍ بنابه نظموا جلن الرحلة لرجال اْعما  

 والنخبة الجٍ عملت علً جشََد ذان الصرح الواسع

 ولد الجمت به عند سطح جلن السفَنة منذ أربع سنوات حَن كانت ابنة

 العشرَن عاما فجاة مرحة سلبت لب الكثَر من الرجال فٍ جلن الرحلة

 لجمالها الفجٍ ومرحها

, ورؼمحَخ كانت كالفراشة الملونة الجٍ جنشر ألوانها فٍ كل مكان جصل إلَه   

 اٖهجمام الواضح لمعظم رجال اْعمال علً ظهر جلن السفَنة بها إٖ

 أنها اخجارت مرافمجه ودعت نفسها بنفسها لذلن , ٖزالت ججذكر عندما

 رأجه للمرة اْولً ووجدت فَه ما َثَر الفضول , شٍء من اٖكجفاء

 الذاجٍ وكؤنه ٖ َهجم مثمال ذرة برأٌ أٌ شخص آخر فلم جسجطع

 مماومجه بل والجرحت لضاء اْمسَات معه ولم َإثر فَها

 أبدا حدَثه الصرَح حَن كان جوابه أنه رجل مسلم َخجلؾ عمن جعرفهم

 وٖ َمكنه وٖ الجواجد معها فٍ مكان منمطع لوحدهما وإن كان فٍ

 وضح النهار , بل ٖحظ أنها جمبلت اْمر برحابة ولالت ولجها بابجسامة

َا ولاص رضَت بذلن حبٍ عذبة ) صدَمان إذا ) 



 وامجدت صدالجهما جلن لما بعد جلن الرحلة رؼم َمَنه من عدم الجناعها

 بؤسبابه وبالحد الذٌ وضعه بَنهما ولم َنسً اللحظة الجٍ انهارت فَها

 دفاعاجها وكَؾ بكت بحرلة حَن أعلمها عن لرار زواجه وموعده

ججؽَر مشاعره المرَب واعجرفت ولجها أنها كانت جعَش علً أمل أن  

 نحوها وثارت نهاَة اْمر ورمجه بكلماجها

 الؽاضبة الٗذعة لابلة ) هكذا أنجم الرجال العرب ٖ ججزوجون من امرأة عبثجم معها

 حجً إن كانت عربَة مسلمة بل جخجارون امرأة لم جعرفوها لط ْنكم ٖ

مًجثمون فَمن لد جفعل ما جفعلونه أنجم وهذا ما ٖ نفعله نحن ( وجل  

 اجهاماجها َومها بصبر وجفهم

 رؼم أنه َعلم مثلها أنه لم َعبخ معها ولم َعدها بشٍء بل كان صرَحا

 معها منذ البداَة

 وجل لماءاجهما كانت ضمن حفٗت أو اججماعات ورحٗت عمل نجَجة

 لمركزوالدها وجدها والد والدجها , وكانت جلن المرات للَلة جدا الجٍ

مَا ْمر جرَد إخباره عنه أو أخد مشورجه فَهطلبت فَها وألحت أن َلج  

 بحكم أنه محامٍ وأنها جدَر مجموعة صؽَرة من معامل طباعات أعٗنات الججارَة

 زمت شفجَها الصؽَرة

 حَن أدركت أنه لم َكن منجبها لكل ما كانت جمول وججحدخ عنه بحماس

ابعهاوأن عَنَه معها لكن جفكَره سافر بعَدا ولم َشعر إٖ بملمس أص  

 الدافبة علً خده البارد

 بسبب مواجهجه للرَح لجعَده لعالم الوالع وأصابعها جداعب خده بنعومة

 ولالت مبجسمة جمَل رأسها للَٗ " ولاص أنت لست معٍ أبدا , ٖ

 أشعر أنن بخَر

 الَوم ولد ٖحظت شرودن طوال الحفلة رؼم ولوفن بَن الكثَر ممن

 " َجحدثون معن أو عنن



 وجابعت وأناملها ججابع حركجها نزوٖ لعنمه " لن َكون ؼَاب زوججن

 عن الحفل السبب ألَس كذلن ؟ هٍ لَست أول مرة ججؽَب فَها عن

 " ! مكان َفجرض أن جكون فَه بجانبن ولم أران جهجم سابما فما بن

 رفع رأسه وذلنه للَٗ وجعلها حركة عادَة لكن كل ؼرضه منها كان

جلن رؼم َمَنه من أنها سجفهم بؤنها رفض لها الجهرب من لمسجها  

 بطرَمة لبمة وكان ذلن واضحا من إبعادها لَدها مع ارجفاع رأسه وكؤنه

 َحاول رإَة شٍء ما فٍ اْعلً

 بؤكثر وضوح ... لكن ذلن حدخ فعٗ حَن جمدت مٗمحه وكؤنها

 منحوجة علً حجر

مضَبة الوحَدةوشعر بذان اٖنمباض فٍ أضلعه وهو َري جلن النافذة ال  

 فٍ الطابك الثالخ واْخَر فٍ المنزل المابع أمامه , َعلم أنه ٖ ساكن

 لكل ذان الطابك الواسع إٖ شخص واحد بَنما َعَش هو وزوججه فٍ

 جناح مخصص فٍ الطابك الثانٍ

 وجحجل زوجات والده وأبنابهم ذات الطابك أما جناح جده ففٍ اْسفل

الرلص وؼرؾ الجلوس والطعام , لمحَخ مكجبه ولاعات اٖحجفال و  

 َسبك أن ٖحظ ذان النورَشع من جلن النافذة ْن سجابرها لم جبجعد

 سابما وَكاد َري اِن جمَع جفاصَل الظل

 الوالؾ خلفه والَد والذراع النحَلة الجٍ جبعد السجار المخملٍ الفاخر

 جانبا , بل وَكاد

جدَد , من جكونَن َاَشعر بملمس ذان الشعر والجسد بَن أصابعه من   

 حفَدة ضرار

 الجدَدة وما سر خروجن َومها والجمَع َعلم أن جناحن محصن ٖ

 !! َمكن العبخ بؤنظمجه

 أنزل رأسه بسبب الَد الجٍ شدت علً ذراعه مع انسدال ذان السجار



 ذات الولت ونظر للوالفة أمامه وهٍ جمول بعبوس " ولاص هل فمدت

 " ! حاسة السمع َا رجل

 رسم ابجسامة صؽَرة ججسدت فٍ جاذبَة ؼرَبة لشفجَه الحازمة ولال بهدوء

 ما رأَن لو نجمابل ؼدا فٍ أٌ مطعم جخجارَنه وأسجمع لحكاَاجن "

 الشَمة

 " فاللَلة كما جمولَن َبدوا أننٍ لست بخَر

 أومؤت برأسها فورا وبحماس فهذه أول مرة َطلب هو فَها موعدا معها

كها فٍ أنه اخجار ذلن فمط لَجهرب من إرؼاموأن َخرجا سوَا رؼم ش  

 نفسه علً الجركَز معها اللَلة كالسابك حَخ كان مسجمعا جَدا

 وناصحا صبورا وهذا أكثر ما َشدها إلَه

إضافة لما ٖحظجه طوال جلن السنوات اْربع من جحفظه الشدَد رؼم لفجه ٖنجباه الكثَر من النساء 
مال عابلجهحوله إن كان فٍ محَط عمله أو أع  

 الجفجت للخلؾ حَن سمعت الخطوات الجٍ الجربت منهما لَظهر صاحبها

 من خلؾ ظٗل النور المجكسر

 بَن أوراق اْشجار المرَبة ولم َكن سوي جده ضرار ولد ولؾ بجانب

 الوالفة أمامه جرسم اْضواء خطوطا علً مٗمحه الجامدة وجرمٍ

َحجفظ بكثافجه , َمسن ببرَمها علً صفحات شعره الفضٍ الذٌ ٖزال  

 فٍ َده عصاه السوداء الٗمعة

 الجٍ ٖ جفارله مثبجا بها ولفجه المسجمَمة بمٗمسجها لٓرض بثبات جشد

 . أصابعه علً رأس الصمر المصنوع من الذهب الذٌ َعلوها

 كان َعلم من مٗمحه أنه مسجاء إما من جواجده هنا لكل هذا الولت أو

علً خٗؾ وإن كان بسَطا منذ سفره من أمورأخري ٖ َهم فهما  

 اْخَر

 خرج ضرارمن صمجه لَمٓ صوجه الجهورٌ الصمت الوجس لابٗ بجمود " الحفل لم



 " َنجهٍ وضَوفن لم َؽادروا بعد َا ولاص

 جحركت حَنها الوالفة بجانبه واعجذرت بلبالة عابدة للداخل فلم َفجها

 الجو المشحون

مح الجد المججهمة الصلبة والمٗمحالذٌ طرأ علً ولوفهم ذان من مٗ  

 الباردة المسجفزة للوالؾ أمامه , وما أن جوارت خلؾ ظٗل اْضواء

 خلفهما حجً جحدخ ضرار مجددا " ما حدود عٗلجن بهذه الفجاة َا

 " ولاص ؟

 لم جعجبه نبرة اٖجهام فٍ صوجه وهو من رباه وَعرفه جَدا لكنه َفهم

 جماما أن كل ما َصدر عن جده اِن أسبابه أمور أخري بعَدة عن كل

 اٖنجمادات الجٍ َوجهها له , لال ببرود " أنا فٍ الجاسعة والعشرَن َا

 " جدٌ ولم أعد طفٗ وأعلم الصواب من الخطؤ جَدا

 زم ذان شفجَه فلن َلوم إٖ نفسه فهو من رباه علً أن َسجمل

 بشخصَجه حجً عنه

احجرامه البالػ له , لال بنفاذ صبر " حجً مجً سجلجزم هو جده رؼم  

 الصمت عن جصرفات زوججن الصبَانَة وٌْ مدي سَسجمر كذبنا

 " وجسجرنا علً أفعالها جلن ؟

 ظهر شبح ابجسامة ساخرة علً شفجَه فٗزال الوالؾ أمامه َحوم حول

 السبب الحمَمٍ للنظرات الؽاضبة الجٍ َراها فٍ عَنَه , مرر أصبعه

 فٍ شعرات لفا عنمه رافعا نظره لٓعلً حَخ جلن النافذة الجٍ ٖزالت

 جسبح فٍ الظٗم ولم جُفجح

 سجابرها مجددا بعد جلن المرة الوحَدة ولال وذات جلن اٖبجسامة

 " الساخرة ٖزالت جعلو شفجَه " هل جحدخ السَد فَلَبس معن الَوم ؟

مر خاطا وسَجلب لنأجاه الرد منه فورا " جعلم إذا أن ما فعلجه أ  

 " المجاعب



 عاد بنظره له وأعاد َده فٍ جَبه مجددا ولال بجمود " أنت جعلم رأٍَ

 فٍ اْمرمنذ البداَة , والدٌ لن َجحدخ كعادجه أما نجَب فٗ َعنَنٍ ما

 " سَفعله

 كان الوالؾ أمامه سَجحدخ ومٗمحه ٖ جزداد إٖ لسوة وسوءا لكنه

نٍ خارج ذان الموضوع وأنا مثلكمسبمه لابٗبحزم " سبك وللت أ  

 وصلنٍ البٗغ فمط من ذان المحامٍ وٖ صلة لٍ باْمر فعلً حفَدن

 ذان أن َعلم أنه ثمة ما َولفه عند حده إن فكر فٍ الجمادٌ علً حك

 فجاة مرَضة وضعها خاص

 وجدت نفسها زوجة لرجل ٖ جعرفه ولد جكون ٖ جعرؾ حجً

 " معنً الزواج منه

ك مهددا " نجحت فٍ المحاماة ووصلت لمكجب المدعٍلال ضرار بضَ  

 العام ٖ بؤس لكن ٖ جمارس جلن الموانَن علَنا َا ولاص أجفهم ؟

 وججخَل أنن جحاصرنا بالمانون فلست ؼبَا ْصدق أنه ٖ َد لن فٍ

 " اْمر وإن من بعَد

 لم َعلك فجابع ذان حدَثه بحزم " ما ٖ أرَده هو خٗفات ججحدخ عنها

 الناس بَن أحفادٌ , ثم الطبَب لال أن الفجاة جعانٍ من اضطرابات

 نفسَة ٖ أكثر

 " وأعجمد أن الخرس ٖ َمنع المرأة من الزواج

 صر علً أسنانه ومر ذان المولؾ أمامه مجددا وصوت بكابها الخافت

 من صدمجها

 لوجودها المفاجا بَن ذراعٍ رجل ٖ جعرفه وجصلب جسدها فٍ حضنه

ة من خشب فهو لَس ؼبَا لَفوجه أن َٗحظ أن جصرفها لموكؤنه لطع  

 َكن جصرؾ فجاة مجنونة

 أبدا , جحدخ جده مجددا حَن ٖحظ صمجه المجعمد " مإكد جذكر أنن



 سبك وألسمت أن ٖ ججدخل فٍ اْمر لبل سفرن ونعّت كل جلن الفكرة

 بالجنون

 " فما سبب جدخلن اِن ؟

سابما ولال مؽادرا من هنانرفع الكؤس الذٌ وضعه علً الطاولة   

 " للت أنه ٖ عٗلة لٍ باْمر فابحثوا عن السبب بعَدا عنٍ "

* 

* 

 , نزلت السٗلم بخطوات سرَعة ؼاضبة فمد انجظرجه لساعات وبٗ فابدة

 كان ثمة أمل لدَها أن جراه وججحدخ معه مجددا فٍ موضوع الزواج

 الجعَس ذان

جنظر لباب مكجبه المؽلكلكن أملها جٗشً الَوم , جمجمت وهٍ   

 " واْصوات جخرج منه " هذا الرجل مجً َكون لوحده ؟

 جؤففت بؽضب ما أن جذكرت ما دار بَنهما ثم جحركت من هنان ووجهجها

 باب المنزل فٗ جدوي من انجظاره وسجإجل حدَثها معه لولت آخر

 وجري حٗ للمصَبة الجٍ رماها فَها , نزلت العجبات كعب حذاها

وضوح علً أرضَجهم الرخامَة مجمجمة بسخرَةَضرب ب  

 " لال َزوجنٍ لال ! هل هٍ فوضً ؟ "

 وما أن خرجت حجً جدثرت بالمعطؾ جَدا حول جسدها بسبب البرد

 الذٌ اسجمبلها وسارت بخطوات سرَعة خفَفة بالكاد جسمع بسبب

 طرَمة سَرها

 ٖ جنظر سوي أن ججد نفسها فٍ سَارجها ثم فٍ شمجها ففٍ سرَرها

 وجنام نوما َنسَها ذان الكابوس الذٌ جنجظر أن جسجفَك منه وججد أنه

 اخجفً

 ولفت مكانها ونظرت َمَنا جبعد خصٗت شعرها المجموجة عن وجهها



 والرَح َرمَها علَه , دلمت النظر حَخ المسبح الذٌ جوسط جلن

 الجهة واْضواء الخافجة حوله وخَال الرجل الوالؾ هنان معطَا ظهره

 لها

لخادمة الجٍ ؼادرت من عنده للجو , كان َنظر لمعصمه وَبدوا َنجظروا  

 شخصا والملل جسلل له , ابجسمت ابجسامة ذبب وجد فرَسجه فهٍ لن

 جخطا صاحب ذان الجسد وإن كان فٍ النور الخفَؾ ومولَا ظهره لها

 فجسده اْلرب لشمَمها واٖخجٗؾ واضح جدا وهو لون شعره البنٍ

ت ضوء المصباح اْلرب له , الجربت من جلن الجهةالؽامك الٗمع جح  

 بخطوات خافجة كخطوات رلصات البالَه الذٌ احجرفجه لسنوات عند

 طفولجها ومراهمجها , الجربت منه جسَر علً رإوس أصابعها وكؤنها

 جرلص علً الحلبة رلصة الفراشة والعنكبوت , الجربت أكثر من ذان

طوله لركبجَه وٖزال نظرهالجسد الطوَل َلفه معطؾ سمَن وصل   

 وَده َعبثان بساعة معصمه المضَبة ولم َشعر بها حجً وصلت عنده

 وولفت خلفه مباشرة وبعد نفس لوٌ جذبجه لربجَها مدت َدَها

 ودفعجه من ظهره بكل ما جملن من لوة جعلت الؽافل عما َجرٌ حوله جماما

المسبحَجرنح بموة ورؼم محاوٖجه ْن َجزن وجد نفسه فٍ مَاه   

 المججمدة وصوت ضحكجها َعلو فوق صوت اصطدامه به

 " صارخة " أرنٍ أٌ زواج هذا الذٌ جحلم به معٍ َا مزَؾ

 جراجعت للخلؾ فورا حَن رأت َدَه جمسكان بحدَد سلم المسبح

 وابجعدت أكثر

 وهٍ جري جسده َظهر من هنان والماء َمطر منه ولد خرج

نها لَست من فعل ذلن بكلبحركة هادبة جعلت الجوجس َسكنها وكؤ  

 للب لوٌ للجو

 رالبجه َمؾ خارجه ولد خلع معطفه ورماه أرضا ولم َنظر ناحَجها



 مطلما

 وكؤنه ٖ َعلم بوجودها , مرر أصابعه فٍ شعره َنفضه من الماء

 ونظراجها المجوجسة ججبع حركاجه حجً خَل لها أنه ٖ َعلم بؤنه ثمة من

 دفعه أو أنه مولن

 من أنها فرت هاربة وٖ وجود لها هنان , جراجعت جحت الظٗم الذٌ جوفره

 أوراق الشجر فولها وابجسمت بانجصار وهٍ جراه َخلع لمَصه المبلل

 أَضا وَخجار البماء عارٌ الصدر فٍ هذا البرد علً جركه علً جسده

 جصفمه الرَاح المججمدة وكادت ضحكات النشوة أن جخرج من حلمها وهٍ جسمع

 شجابمه الهامسة الجٍ جصلها مع الرَح وهمست من بَن شفجَها الباسمة بسخرَة

 " ...هذا لَس سوي الدرس اْول فمـــ "

 كانت صرخجها مدوَة حَن لفزت وفرت هاربة ما أن انطلك ذان الخَال

 الطوَل جهجها بسرعة لم جلحظها وكؤنه نمر رشَك وسرَع جصَد

جه ولد نجح فعٗ فٍ مباؼججهاالفرصة المناسبة لٗنمضاض علً فرَس  

 حَخ اججمعت علَها المفاجؤة والفزع وعلو كعب حدابها وجخبطها

 الخابؾ فٍ الظٗم فكان

 من السهولة أن َصل لها فٍ لمح البصر ما أن ركض خلفها وأصبحت ذراعها

 فٍ لبضة أصابعه الفوٖذَة ورفعها عن اْرض بخفة وجسدها ورأسها َجلوي

ص منه وشعرها المموج َضرب وجهه بسببدون أٌ أمل فٍ الخٗ  

 الرَح وحركجها العنَفة , همس من خلؾ أذنها مطبما أسنانه المصطكة

 من البرد

 " سجدفعَن ثمن هذا َا ؼَسانة "

 حركت لدمَها فٍ الهواء جضرب بها سالَه خلفها وصرخت

 " أجركنٍ َا همجٍ , ألسم أن جندم إن فعلجها ورمَجنٍ فٍ الماء "

عدة خطوات جاركا المسبح َخجفٍ خلفهما ولال وأصابعه جشجدجمدم بها   



 علً ذراعَها أكثر " الفاشل فمط من َحارب بذات السٗح , عنمن أصبح

 " بَن َداٌ َا ابنة شاهَن الحالن وسجرٌ ما سَؤجَن منٍ

 رفعت رأسها لٓعلً فٍ مواجهة الرَح جشعر بمٗمسجه لذلنه خلفها

دَن إذا َا بربرٌ فلن جنطلٍ علَاولالت بكره " أرنٍ أفضل ما ل  

 كذبجن الجٍ ألنعت بها شمَمٍ وٖ أصدق أن جرؼب بٍ زوجة

 " ولن جري ذان الَوم وإن لجلجن

 صر علً أسنانه بؽَظ َجوعد صاحب هذه الفكرة من أساسها , ما

 َكسر ظهره أنه ٖ َسجطَع رفض طلبه مهما كان صعبا فكَؾ وهٍ كما

 لال مجرد جمثلَة , لكنها أشد علً نفسه من الوالع وهو َكره هذه

 المرأة حد الؽضب من ذان الرجل الذٌ َراه كامٗ وَعجبر جساهله هذا

 معها النمطة السوداء الثانَة فٍ سجل مطر شاهَن , جركها بعنؾ مبالػ

 فَه وكؤنه

اَرمَها رمَا ولال بسخرَة َرالب جرنح خطواجها لججزن " صدلٍ أنه  

 حمَمة والجنعٍ مثل شمَمن , وأحذرن من اِن أنٍ لن أكون

 " رحَما مثله

 رالبها جنزع حذابها وجؽادر بخطوات ؼاضبة َعلو البنطلون الجَنز

 الضَك الذٌ َلؾ سالاها الرشَمجان معطؾ من الفراء السمَن , جمجم

 بؽضب َعود أدراجه " ما كنت ْلجرب من طرَك جسلكَنه َا ؼَسانة

ن أراد وجحملٍ نجابج ما َرَدلكن شمَم  " 

 رفع سجرجه ومعطفه المبجٗن كحال بالٍ مٗبسه وجوجه جهة سَارجه

 وركبها ٖ َشعر بؤصابعه وٖ ذراعَه من شدة البرد الذٌ جعرض له

 جسده وٖزال َماومه ببنَة لوَة , ؼادر من هنان َجابع سَل شجابمه

 الجٍ وصلت لجد جدها وَجوعد شمَمها لبلها

* 



* 

جفت َدَها لصدرها مبرزة بحركجها جلن جسدها المجناسك وخصرهاك  

 النحَل من جحت كنزجها الصوفَة الطوَلة المؽلمة واْنَمة , ثنت ساق

 حول اْخري َلفهما بنطلون جَنز باهت اللون جحاول أن جبدد بجلن

 الحركة بعض الجعب

تمن كثرة ولوفها .. نظرها مركز علً شاشة الحاسوب اللوحٍ المثب  

 علً الطاولة أمامها وحدلجاها العسلَة الواسعة ججحرن بَن اْسطر

 والمساحات جباعا وسمعها مع الجالس جحجها مواجها لجلن الشاشة ٖ

 َظهر لها منه إٖ شعره اْسود الٗمع والنجمة الوحَدة المعلمة علً

 كجؾ بذلة الشرطة المحجضنة لجسده , لفت نظرها أمر مرَب جبعه

 صمت ذان الشاب

 فؤجفلت فجؤة ونظرت له جحجها لجكجشؾ أنه لم َعد َنظر لشاشة

 حاسوبه بل لوجهها فوله فجراجعت خطوة للخلؾ ٖ إرادَا

 " وشجت نظرها بعَدا عنه هامسة " جَد فهمت فؤَن المشكلة ؟

 عاد بنظره لشاشة حاسوبه مبجسما من حركجها المفاجبة جلن ولال وهو

" المشكلة أن ما جطلبَنه َا آنسة أمر َجصفح المولع مجددا  

 " لد َكون خطرا جدا علَن

 لوت شفجَها بامجعاض وجمجمت ونظرها علً حركة السهم علً الشاشة

 ٖ جملك بشؤن ذلن اْمر ولن أوضح لن ما سؤفعل إن كان "

 " ؼرضن من النصَحة معرفة السبب

ََنولؾ دافعا بعجٗت كرسَه الجلدٌ للخلؾ فابجعد خطوجَن أخر  

 جرالبه

 ولد انحنً علً طاولجه َكجب شَبا ما فٍ لصاصة ورلة صؽَرة ثم

 اسجوي فٍ ولفجه ومدها لها لابٗ " الرمز مكجوب فَها وعلَا أن



 " أإكد لن مجددا أن جكونٍ حذرة

 أخذت الورلة بؤطراؾ أصابعها ودسجها فورا فٍ الحمَبة الملجفة حول

ت لٍ معروفا ٖ َمدر بثمنكجفها وجسدها لابلة " شكرا لن أنت أسدَ  " 

 وجابعت وهٍ جؽلمها وجرفع نظرها به " لم جكذب زهور حَن لالت أن

 ما أرَده سؤجده لدَن فهذا رابع لسم شرطة أزوره , وجؤكد بؤنٍ لن

 أضركما بؤٌ شٍء فمد أجَت هنا بسَارة أجري وسؤسجخدم أَضا

 " جهازا محمَا من اٖخجراق

أفدجن بمعلومات ملموسة كما جرَدَن حرن كجفَه لابٗ " كنت أود لو  

 " لكن َمكن لذان المولع أن َخدمن بما أنن جرفضَن إعطابٍ اٖسم

 أبعدت خصٗت من شعرها البنٍ خلؾ أذنها الَمنً لابلة

 " سَفَدنٍ كثَرا شكرا لن "

 لكنه علً ما َبدوا لم َكجفٍ بذلن النوع من الشكر ومد َده لابٗ

ب والسعةبابجسامة واسعة " علً الرح  " 

 رفعت َدها مجبرة وصافحجه ساحبة إَاها بسرعة جعلت ضحكة صؽَرة

 " جفلت منه وهمس لها مبجسما " هل جمانعَن فٍ كوب لهوة ظهر ؼد ؟

 جصلب ظهرها ونظرت له بصدمة لبل أن جنمل نظراجها حَخ الجالسان

 خلؾ مكجبَهما فٍ ذات الؽرفة َنظران لها مبجسمان بطرَمة مضحكة

 وجلعثمت للَٗ لبل أن جمول بضَك " إن كنت جرَد ممابٗ للورلة

 " ؼَر المال فسؤعَدها إلَن حاٖ

 مرر أصابعه علً لفا عنمه ولال مبجسما " لما جفهمَن اْمر بهذا

 " النحو ؟ أنا لم أطلب ممابٗ منذ البداَة

 اججازجه لابلة ووجهجها باب المكجب المفجوح " إذا شكرا لن مرة

كانت فرصة سعَدةأخري و  " 

 وخرجت من هنان َصلها بوضوح صوت ضحكات زمَلَه ما أن



 ؼادرت فجمجمت بحنك جخرج بعض خصٗت من شعرها من جحت

 حزام الحمَبة عند كجفها " حسابٍ لَس معن بل مع ابنة خالجن

 " الحمماء زهور جلن

 وؼادرت من هنان وخرجت من نهاَة ذان الشارع المكجظ بسَارات

رطة المجولفة عند بوابة مركزهم الواسعة فٍ جلن المدَنةورجال الش  

 الجٍ جبعد عن مدَنجها عشرَن مَٗ وكالعادة دخلجها من دون سَارجها

 ولفت ونظرت َمَنا فكان علً امجداد الشارع الفرعٍ أعمال حفرَات

 والطرَك مؽلك واْشرطة الصفراء منجشرة فٍ المكان جمنع مرور أٌ

ن خلفها بعشوابَة , جنهدت بعجز ونظرتشخص ؼَر الذَن َجحركو  

 لٓعلً حَخ السماء الملبدة بالؽَوم السوداء ولطرات المطر الجٍ بدأت

 بالجسالط منها , أؼمضت عَنَها بموة لسموط إحدي جلن المطرات

 العمَاء فٍ عَنها فؤنزلت وجهها ومسحجها بظهر كفها بموة , ضمت

لمجوردان من البرد وسارتَالة كنزجها المفجوحة علً فكَها وخداها ا  

 مسرعة جهة الشارع اِخر

 نظرها علً خطواجها فوق الرصَؾ جاركة شعرها البنٍ

 للرَح الباردة ججٗعب به وحبات المطر الرلَمة جزَنه كمطع مجناثرة من

 اْلماس , سلكت الشارع مججاهلة جمَع اْصوات حولها وركض

ا , شدت لبضجها علًالناس لٗخجباء لبل أن َزداد ذان المطر جنون  

 الورلة فَها

 وضمجها لشفجَها وشعرت بجلن الدمعة وهٍ جسمط من رموشها المطبمة

 إلٍ اْرض وحذابها َدوس علَها جاركا إَاها خلفه ككل سنوات حَاجها

 الجعَسة الماضَة جلن , ؼشت سحابة دموع دافبة عَنَها ولهخ جنفسها

 وهٍ جهمس مؽمضة عَنَها جسَر بٗ رإَة " علَا أن أجدن َا جَم

 " علَن أن جرجع كما وعدت , ٖ ججركنٍ لظلم البشر أكثر من ذلن



 " هَه َا آنسة "

 ولفت مكانها ومسحت عَناها بطرؾ كمها ومدت َدها لباب السَارة

 الجٍ ولفت أمامها جفجحه ودخلجها مؽلمة الباب خلفها فورا جنفخ أنفاسا

 ساخنة فٍ لبضجَها ولال الجالس فٍ الممعد اْمامٍ خلؾ الممود َنظر

 لها فٍ المرآة " انجظرجن بعَدا , لم َسمحوا لٍ بالولوؾ طوَٗ حَخ

 باب مركز الشرطة ورأَجن وأنجٍ جؽادرَن لكن الشارع

 " كان مزدحما

 مسحت بظهر كفها علً وجنجَها جدس بؤصابع َدها اْخري جلن

 المصاصة

بنطلونها اْمامٍ لجضمن أنها لن جفارلها فلن جسجؤمن علَها فٍ جَب  

 فٍ حمَبة لَست ملجصمة بجسدها الجصالا , حركت شعرها بؤصابعها

 جبعد عنه حبات المطر الجٍ لم َجشربها بعد لابلة " عد بٍ من حَخ

 " جبنا لمد انجهً مشوارنا

للكثَر من انطلك من فوره مؽادران شوارع مدَنة بَنبان ولم َحجج اْمر  

 الولت لَصل بها لمدَنجها وَمؾ بالمرب من باب منزلها فالشوارع لم

 , جكن مزدحمة بسبب اْمطار الجٍ بدأت بسجن الكثَرَن فٍ أماكنهم

 جرجلت من السَارة بعدما أعطجه أجرا سخَا جعله َجمنً أن َكون هو

 من َوصلها

مؽلمةكل َوم وجوجهت للمنزل من فورها وصعدت لؽرفجها مباشرة   

 . بابها خلفها بالمفجاح

 خلعت عنها الكنزه الصوفَة الجٍ جبلل كجفاها بسبب اْمطار

 ثم زادت من الجدفبة الكهربابَة فٍ الؽرفة وجوجهت للخزانة ججر معها

 كرسَامؽطً بالمماش َؤخذ شكل للب , صعدت فوله حافَة المدمَن

وجودومدت جسدها وَدها لٓعلً بصعوبة حجً وصلت للصندوق الم  



 هنان وسحبجه بحذر

 كٍ ٖ جولعه , لفزت من الكرسٍ وجوجهت فورا لسرَرها ونظرها علً

 الصندوق الذٌ كانت جفجحه وما أن جلست علً طرؾ السرَر حجً

 رمت الصندوق جانبا بعدما أخرجت منه ذان الجهاز اْسود المسطح

 الصؽَر

 شؽلجه فورا وبخفة وبدأ إصبعها بالجحرن علً شاشجه بسرعة وإجمان

 حجً اجصل باٖنجرنت وجنملت بَن موالع معَنة كما علمها ذان الشرطٍ

 الشاب

 حجً وصلت لوجهجها المحددة وأدخلت الرمز الذٌ أعطاها إَاه , كانت

 ضربات للبها ججصاعد جدرَجَا وهٍ جُدخل جلن اْحرؾ واْرلام حجً

علً أَمونة الدخول وكادت جصرخ بؤعلً صوجها حماسا حَن ضؽطت  

 نجح اْمر ووجدت أمامها صفحة طوَلة ملَبة باْسماء اٖنجلَزَة كلؽة

 ذان المولع فانجملت بؤصبع مرججفة لمربع البحخ لجكجب ما جرَد البحخ

 عنه , كجبت اٖسم اْول باٖنجلَزَة فظهر لها سرَعا ثٗخ خَارات شبه

اخجارت احدها فورا وكانت الصورة لرجل لارب اْربعَن منمجشابهة ف  

 عمره أشمر الشعر فعادت للخلؾ واخجارت اٖسم اِخر وكانت الصورة

 والمعلومات أَضا ٖ جنطبك علَه , هٍ ٖ جملن من صفاجه سوي ما

 جحمله ذاكرجها عن مٗمح ذان الفجً الذٌ عرفجه فٍ صؽرها ولَست

 جعلم إن جؽَر أم ٖ

سجمَز بسهولة لون الشعر والعَنَن وحجً العمر بل وجلن النظرة لكنها  

 الجٍ لم جراها فٍ شخص ؼَره وٖزالت محفورة فٍ ذاكرجها حجً اِن

 حجً ( tem falcon ) ماأن ضؽطت علً اٖسم الثالخ والمجبمٍ ,

 ( ظهر لها خط أحمر كجب فَه ) أنت جدخل لعَن الزمرة

ة عن معنً جلن العبارة المكجوبةفمبضت أصابعها بجوجر وفكرت لبره  ! 



 هل اٖسم له مكانة خاصة !؟ مسحت بسبابجها علً شفجَها ثم ضؽطت

 موافك مججاهلة ذان الجحذَر جشعر بشراََنها جُشد بموة من فرض جلهفها

 لمعرفة ما َحوٌ ملؾ ذان اٖسم وإن كان صاحبه أم ٖ , فجؤة رمت

ارخة وركلجه بمدمهاذان الجهاز بموة علً الجدار ولفزت جهجه ص  

 بموة حجً جؤكدت من أنه جحول لمطع واجكؤت بجبَنها علً الجدار

 فوله جنظر لحطامه من بَن دموعها الجٍ جماطرت فوله

 ولكمت الجدار بؽضب

* 

* 

 " دفعه لداخل السَارة لابٗ " جحرن هَا نفخت لٍ رأسٍ َا رجل

 ركب الكرسٍ مجؤففا وأؼلك الباب بامجعاض وصوجه َخرج من النافذة

 المفجوحة َصل بوضوح للذٌ لؾ حولها لَجلس فٍ ممعد السابك

 " وضعٍ ٖ َشبه وضعن َا أبان مجً سجفهم ذلن "

 جلس أبان فٍ كرسَه مؽلما الباب خلفه وشؽل السَارة لابٗ " من َسمعن

عن عملَة جروَج للممنوعاتَضنن ججحدخ عن ابن ربَس البٗد أو   " 

 وجابع والسَارة ججحرن بهما " أعّدها مؽامرة صؽَرة َا رجل فلسنا

 " نعارض الشرع وٖ المانون

 كجؾ َدَه لصدره لابٗ بجنهَدة " ٖ جنسً أن والدن َكون ابن عابلة الشعاب

 المعروفة وأن والدجن جكون ابنة شاهَن الحالن شمَمة اْسطورة مطر

أنا فإن علمت فلن َخرجنٍ منها أحد ولن أؼامر بحَاجٍشاهَن أما   

 " ْنٍ أحجاجها أكثر مما جحجاجنٍ

 نظر له أبان بطرؾ عَنه لابٗ بمكر " من هذه الجٍ جحجاجها أكثر مما

 " جحجاجن ؟ ٖ جمل أنها الحَاة

 وانطلمت ضحكجه مرجفعة والسَارة جشك بهما الشوارع المظلمة



 بسرعة

م الجالس بجانبه بحنك " لن َفهم شخص مثلن ماارجفعت جدرَجَا فجمج  

 " َعانَه شاب مثلٍ

 جولؾ عن الضحن ونظر له لابٗ بهدوء " َمان لما ٖ جفجح لٍ للبن

 ألسنا صدَمَن ؟ لما أشعر أنه ثمة أمر َشؽل دهنن دابما ! هل جعانٍ

 " من مشكلة ما ؟ أخبرنٍ لد أساعدن فٍ شٍء , ٖ جسخر من حجم لدراجٍ

هزة خفَفة منكرا شكون الجالس بجواره واكجفً بصمجه ولد هز رأسه  

 أشاح بوجهه جانبا جهة نافذجه َرالب أنوار الشوارع والسَارات , عن

 ماذا سَخبره

 وما الذٌ سَساعده به ! همومه الجٍ ٖ نهاَة لها وسببها والده

 وزوججه أم عن شمَمجه ذات الثٗثة عشرة عاما .. طفلة لد ظلمجها

 الحَاة والظروؾ من َراها

 َضنها شبحا مما جري وجعانٍ , من كره العودة لمنزلهم نهارا كٍ ٖ

 َري جلن المعاناة الجٍ إن جدّخل لمنعها عنها كان نصَبه مثلها

 ونصَبها مضاعفا حجً

 أصبح َهرب من ذان المنزل حجً آخر اللَل لَدخله وهٍ نابمة , هذا إن

َة المطبخ الباردة ولَس بَده شٍءلم َجدها معالبة جنام علً أرض  

 سوي جؽطَة جسدها النحَل المرهك ببطانَجه الوحَدة وسحبها منها

 كاللصوص ولت الفجر

 كٍ ٖ جراها جلن المرأة , َعلم أن هروبه لن َنفع شمَمجه فٍ شٍء ولن

 َزَده إٖ كرها لنفسه وهو َفر كالجبان وٖ َفعل شَبا حَال وصَة

 والدجه له لبل موجها

ٖ بإخراجها من ذان المنزل وجلن الحَاة الجٍ جسجصعبها حجًو  

 الخادمات فكَؾ بمن فٍ مثل سنها وجسدها , ٖ َمكنه مواجهة ذان



 الوجه كل نهار .. جلن اٖبجسامة

 الصؽَرة والمٗمح الحزَنة الجٍ جمابله بها كلما دخل من باب المنزل

عل له أٌ شٍءوهٍ جركض جهجه جسؤله إن كان َرَد طعاما أو أن جف  

 آخر ولم ججحدخ َوما عن أٌ شٍء مما جعانَه ولم جطالبه لحظة بؤن

 َجد لها ولمعاناجها حٗ , وأٌ حل هذا

 الذٌ لد َمدمه لها وٖ أمل لخروجها من منزلهم فلم جبلػ سن زواج

 لَؤجٍ من َؤخذها

 منهم وَشن أن جفرط جلن المرأة فٍ خادمة جخدمها لَل نهار دون ممابل

كان زوجا سَسجفَدان منه , ومن هذا الزوج الذٌ سَفكر أن إٖ إن  

 ! َناسب رجٗ مثله

 شعر بسرعة السَارة ازدادت فجؤة فنظر للجالس بجانبه وأمسن بممدمة

 " ! السَارة لابٗ بخوؾ " ما بن َا رجل

 " نظر أبان فٍ مرآة السَارة اْمامَة ولال وهو َزَد السرعة أكثر

نذ جحركنا , إنها جمصدنا مسرعةثمة سَارة خرجت خلفنا م  " 

 نظر خلفه ورأي السَارة الجٍ أصبحت جججاز السَارات مسرعة لجلحك

 بهما كما

 لال فشعر بخوفه َزداد أكثر وأول ما مر أمام عَنَه صورة شمَمجه

 الوحَدة وكل ما َخشاه أن جفمده هو أَضا , نظر للجالس بجانبه َجحكم

 بحركة الممود ببراعة

 " ولال " ماذا َرَدون منا ؟

 لم َجبه أبان وهو َدَر الممود بموة وَدخل طرَما فرعَا أوصلهما

 للطرَك

 الساحلٍ مباشرة وأصبحت السَارة ججسابك مع الرَح بجوار البحر , نظر

 " ورابه مجددا ثم نظر له ولال بجوجر " أصبحجا اثنجَن



َن أسنانه وهونظر أبان فٍ المرآة لمرجَن مججالَجَن ثم همس من ب  

 " َدوس مكابح السَارة أكثر " جبا لهم

 كانت السَارة جكاد جطَر فوق الطرَك الواسعة بسبب سرعجها الجنونَة

 وٖ صوت َسمع فَها سوي همس َمان مجشهدا وهو َري انمٗب

 سَارجهم ألرب

 من نجاجهم من مٗحمَهم المجهولَن , فٍ كل مرة كانت إحدي

 السَارجَن جسرع

جسَر بجانب سَارجهم ثم ججراجع للخلؾ بمناورة من الجالس حجً جكاد  

 خلؾ الممود

 َحاول أن َنمد صدَمه علً اْلل ولم َعد َفكر فٍ نفسه حجً خفت

 سرعجها فجؤة

 " فنظر َمان خلفه ثم ْبان ولال بذعر " ما بن جولفت ؟

 أولؾ السَارة جانبا وسحب المفجاح منها علً أصوات صرَر عجٗت

خلفهما وجولؾ إحداهما أمام سَارجهم واْخري خلفها علًالسَارجَن   

 عرض الطرَك الجانبٍ ولال " هم َٗحموننٍ أنا , لن أجسبب فٍ

 " أذَجن معٍ

 نظر له باسجؽراب علً صوت أبواب السَارجَن وهٍ جؽلك بعد نزول

 " من فَها ولد همس " وما أدران بؤنن الممصود ؟

ه فٍ جَب بنطلونه الخلفٍ وسحبسحب أبان مسدسا من جَب سَارجه ودس  

 مفجاحا وضعه فٍ الجَب اْمامٍ ثم وضع له مفجاح السَارة فٍ َده ولال

 وهو َفجح الباب لَنزل منها " ْن كلجا السَارجَن كانجا جمجربان من

 " نافذجٍ َا ذكٍ .. ٖ جحجاج لجفكَر

 نظر له َمان باسجؽراب وهو َمؾ خارج السَارة , أجل كَؾ نسٍ أنه

 جخرج حدَثا من كلَة الحموق وسَفكر كؤٌ محامٍ وسَسجنجج سرَعا



 من َمصد أولبن الرجال اْربعة الوالفَن أمام السَارة , نظر خلفه

 ووجد رجلَن آخرَن فٍ الخلؾ

 فعلم أن اْمر أخطر مما َجولع كلَهما , نظر لمفجاح السَارة فٍ راحة َده وهو

ذلن أعطاه له , فجح باب السَارةَعلم أن أبان َرَد منه مؽادرة المكان ل  

 , ونزل منها َرالبه وهو َمجرب بثمة وخطوات ثابجة من أولبن الرجال

 رالبه حجً ولؾ أمامهم َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز ولد لال أحدهم

 مباشرة وبصوت

 ؼلَظ جهورٌ " أبان َعموب الشعّاب ثمة ما علَنا الجحدخ فَه لوحدنا

 " وبعَدا عن هنا

لجه جلن ونظر خلؾ كجؾ الوالؾ أمامه حَخ ولعت نظراجهأنهً جم  

 علً َمان فورا فشعر برجفة الخوؾ جسرٌ فٍ جمَع عروله , الجفت

 أبان له برأسه فمط ولال " خد سَارجٍ وؼادر من هنا واجركها لدَن

 " حجً آخذها منن بنفسٍ

 فجح فمه مصدوما لبل أن َؽلمه شادا علً شفجَه بؽضب من ثمجه بنفسه

أنه سَرجع حَا لَؤخذها منه وهم َنوون أخذه للمجهول وحَدا ومن  , 

 نمل نظره بَن الوالفَن جمَعهم وٖ َعرؾ كَؾ َمكنه أن َساعد صدَمه

 وٖ َجخَل أن َجركه

 وحَدا معهم وهو حده من َعرؾ ما َحدخ معه اِن , اسجمر نظره علً أبان

رة " هَا ٖ أرَدفحرن كفه ملوحا له ولد ؼمز بعَنه لابٗ بابجسامة ساخ  

 " أن جفمدن حبَبجن المجهولة جلن بسببٍ وجكَل الدعوات لٍ طوال الولت

 صر علً أسنانه بموة وهمس شاجما له لبل أن َجحرن حول السَارة

 , لَركب خلؾ الممود مجمجما بؽَظ وهو َشؽلها " معجوه وٖ َجؽَر أبدا

السخَفةحجً وهو َواجه المجهول ولد َكون الموت َلمٍ بدعاباجه   " 

* 



* 

 عطس مجددا وأخذ كومة المنادَل الجٍ مدها له الجالس أمامه ولال دجً

 ببرود " نصؾ الجسجَل لم أسمعه بسبب عطاسن المجكرر , ما بن

 " َا رجل كنت باْمس بكامل عافَجن ؟

 رمً المنادَل من َده بموة وكجؾ َدَه لصدره ولم َعلك َنظر بطرؾ

 عَنه بضَك للوالؾ عند النافذة مولَا ظهره لهم وذان حاله منذ بدأ

 , عرض جلن المكالمة المسجلة مسبما

 نظر لّلة أمامه علً الطاولة وأعاد جشؽَلها مجددا

 فٗ فرصة لٗنجمام منه كهذه الجٍ أججه علً طبك من فضة وسَسجؽلها

ة , عادت اِلةبسبب ما ورطه به وما فعلجه به شمَمجه جلن لَلة البارح  

 للدوران حجً منجصؾ ذان الشرَط ثم جولفت وعادت للحركة ببطء

 وخرج ذان الصوت

 اْنثوٌ الرلَك الناعم رؼم نبرة الضَك فَه ) رماح أنت لن ججولع منٍ

 فعلها بالجؤكَد ؟ أنا لست مسإلة عن جصرفات جبران ولن أكون

 )ضحَة لراراجه المجنونة دابما

لوالؾ هنان َشد لبضجَه ببعضهما بموةنظر بابجسامة شامجة ل  

 ومرفماه َجكبان علً حافة النافذة المفجوحة َنظر للخارج ورأسه

 لٓسفل وصوت رماح المجعب َمٓ صمت المكان لابٗ

 ؼسك أنجٍ نمطة ضعؾ جبران )

 الوحَدة , من أجلن سَفعل أٌ شٍء وَفعل ما َفعله اِن وبسببن

أبداً , بل منذ دخلت الحالن منأصبح ما علَه شخص لم نعرفه سابما   

 )أعوام وأصبحت زوجة لذان الرجل

 ؼزي الضَك نبرجها الرلَمة وهٍ جمول ) َكفَنٍ من هذا , لمد نبذت

 الرجال بجمَع أنواعهم وطبماجهم ما من شٍء َمكننٍ الجضحَة اِن



 من أجله , والدٌ وجركنٍ ... وحده من كنت لد ألبل لو طلب منٍ

 )ذلن وإن مكرهة

ل برجاء ؼزي صوجه المرهك ) فكرٌ فٍ اْمر َا ؼسك من أجلٍ َالا  

 شمَمجٍ بل من أجله وأجل مسجمبله , أنجٍ لم جعودٌ ملزمة بشروط ابن

 شاهَن جلن الجٍ جركها خلفه ولَدن بها كسلعة رخَصة لبماء والدٌ

 فٍ مركزه ربَسا للبٗد ولجوحَد ألطارها , لمد جحررت منه بموت

 والدٌ ولم جعودٌ حكرا للعَش علً شروطه وذكراه وجبران َعلم ذلن

 جَدا وهذا نصؾ سبب ما َفعله , جبران َحجاجنا جمَعا َا ؼسك بل

 َحجاجن أنجٍ

 أنجٍ من َمكنه ردعه عن ذان الجفكَر المجنون , هل جعٍ معنً أن

 َمود حركة جمرد أو حجً أن َكون جزءا فَها ؟ هو َمود نفسه للضَاع

سك فكرٌ فَه وإن من أجل ذكري والدٌَا ؼ ( 

 كانت سججحدخ فماطعها من فوره ) فكرٌ فَما للت َا ؼسك ٖ ججخذٌ

 أٌ لرار ولَد اللحظة , لد ٖ أران مجددا َا ؼسك فحَاة كل واحد فَنا

 أبناء شراع صنوان مهددة بالخطر وإن كنت خارج البٗد , فؤعجبرَه

 )الطلب اْخَر

صوجها الناعم وهو َخرج من جلن اِلة الصماءخنمت العبرة المكجومة   

 َكفَنٍ من الفراق َا رماح , َكفَكم ما جفعلونه بٍ وجولؾ عن (

 )ذكر الموت حاٖ

 لال بإلحاح ) عدَنٍ إذاً أن جفكرٌ فٍ اْمر , لولٍ فمط أعدن أنٍ

 )سؤفكر فَما للت وأنا أ ثك فٍ وعودن وحسن لراراجن

ن الؽرفة سماعه ثم خرج صوجهاجنفست بعمك اسجطاع كل من فٍ جل  

 ( ... مجددا ) أعدن َا رماح بؤن أفكر ولَس أن أنفذ

 أولؾ الجالس فٍ الجانب اِخر الشرَط لابٗ " ما جدوي إعادة سماع



 هذه المكالمة فالمفَد وصل وهو أن ابن شراع اْكبر ضمن من جلوح

 " حولهم الشبهة فٍ أحداخ البٗد اْخَرة

لصدره همس دجً مكجفا َدَه  

 " إن مس ابنجٍ سوء لن أسامح منهم أحدا "

 نظر شاهر للذٌ ٖ َزال والفا هنان ولم َجحدخ بشٍء حجً اِن وهو

 وحده من كان َرَد سماع صوجه , َبدوا أن السنَن لم جعلمن أن جمدر

 ججربجٍ َا ابن شاهَن وما مررت به ولن َكون ذلن إٖ علً َد ابنة

 عمن جلن , أمال ابجسامة

فزة ونظره ٖ زال علً الوالؾ هنان ولال " ٖ جخشً علً ابنجنمسج  

 فهٍ أثبجت نفسها وبجدارة امرأة اسجحمت لمب درع المرأة الذهبٍ الذٌ

 أطلك علَها

 فجلن الجمعَة الجٍ جدَرها بل مدَنة العمران بؤكملها عابداجها السنوَة

 بالمََٗن

 وجنفك جلن الجمعَة ما َزَد عن ملَونٍ جنَه شهرَا جُصرؾ رواجب

 لعابٗت ونساء هن بحاججها , وجدَر بنفسها سبعَن محٗ ججارَا

 ومركزا كبَرا وسط المدَنة

 وشركجَن صؽَرجَن للجصدَر مردود كل ذلن جصرفه علً خمسَن ألؾ

ا ولمامرأة وسبعة أٖؾ عابلة وخمسمابة لضَة فٍ محاكم الدولة , هذ  

 نجحدخ عن المعامل والمصانع الصؽَرة والمطاعم فٍ جلن المدَنة فكل

 ما فَها َعود لجلن الجمعَة , فمن جدَر كل ذلن بحرفَة وذكاء لن جهاب

 من مواجهة أٌ خطر

 " ولن جحجاج لرجل َرعً مصالحها وٖ لَحمَها

 ابجسم الجالس فٍ طرؾ اْرَكة الممابلة ناصبا ساق علً اْخري فهو

هم سبب كل هذا الحدَخ وهدؾ شاهر من لول كل ما لاله , اجكؤَف  



 بظهره للخلؾ مسندا ذراعه علً ظهر اْرَكة ولال مبجسما " سمعت

 أن نصؾ رجال اْعمال فٍ جلن البٗد جمدموا لخطبجها ... رلم مبالػ فَه

 بالجؤكَد لكنٍ أجزم

اأنه ممارب للحمَمة فؤؼلب زوجات أولبن الرجال شكل لهم ذكره  

 " كابوسا مرعبا

 ؼمز له شاهر ضاحكا بصمت وسرعان ما جمدت ضحكجه جلن ما أن

 الجفت الوالؾ هنان ولال بجمود " سجلت البٗد الَومَن الماضََن

 خمس حاٖت اخجطاؾ لرجال شرطة , ثمة أخبار عن جماعات ججمع

 " السٗح وعن جؤََد شعبٍ لبعضها

الشرطة والجَش وضاعلال عمَر من فوره " كارثة إن ُدمر جهازٌ   

 جعب

 اْعوام الماضَة جمَعها , علً لادجهم أن ٖ َجفككوا وأن ٖ َدخلوا فٍ

 " الصراع مع أٌ طرؾ أو ضاعت البٗد

 عمب دجً َشد لبضجه " لن َضَع جعبنا ذان كله , خسرنا الكثَر من

 أجل ما وصلت له البٗد وحاربنا الوحوش من أجلها مبعدَن أٌ خطر

بها لجنهار اِن من الداخل رؼم درع الولاَة خارجٍ للمساس  

 الخارجٍ الذٌ

 " شكلناه حولها !! ذان أسوأ كابوس لد َعصؾ بالبٗد

 جلس مطر فٍ الكرسٍ المجبمٍ فٍ جحلمهم ذان حول الطاولة الزجاجَة

 الدابرَة المنخفضة وشبن أصابعه ببعض َجكا علً مرفمَه وؼاب بنظره

 لٓرض لابٗ بهدوء ؼزي بحة صوجه الجهورٌ " كلفت من كان حلمة

 وصل مع ابن شراع المدعو رعد وهو من دخل البرلمان مإخرا بعد

 وفاة والده وثمة ججمع لبعض النواب حوله َرَدون أن َسجلم البٗد بعد

 والده لكنه َرفض وكذلن



نَنثمة معارضَن للفكرة وَرون أنه ابجعد عن السَاسة طوال الس  

 الماضَة باخجَاره

 والمرحلة اٖنجمالَة جحجاج لشخص ملم بكل شٍء , وكل ما لاله رعد

 شراع أنه لن َكون عضوا فٍ البرلمان ما أن َسجلم ربَس البٗد

 " مهامه كان من َكون رؼم بٗبه الحسن حجً اِن

 علك أحد الجالسَن بحَرة " اْخبار ٖ جسر وما َفعله أولبن الرجال

فٍ الرمال , لو أعلم من وراء ممجل شراع صنوان وإدخال كمن َحفر  

 " البٗد فٍ كل جلن البلبلة ؟ وكؤنهم َرَدون إرجاعها لما كانت علَه

 لال شاهر من فوره " مسجحَل فالمبابل جناسبت وجداخلت وإن كانت

 النسبة ثٗثون فٍ المابة فمط وَسجحَل جفرلجها وججزبجها لثٗخ محاور

 " كما فٍ الماضٍ

 علك دجً مبجسما بسخرَة " ٖ جنسً ما حدخ للكورَجَن انمسمجا رؼم

 كل جلن الجذور وجفككت العابٗت وعِلموا لٓبد فٗ جسجبعد ذلن لدَنا بل

 سَكون الوضع أسوأ فٗ جنسً أننا مججمع لبلٍ , ومن دبر كل ذلن

 ؼرضه إلهاء الناس بمجال بعضهم وسلب ما َمكنه اٖسجفادة منه وهم

عنه بالمجل والدماء وأول ما ؼافلون  

 سَجناحرون علَه هو النفط فآباره فٍ الجنوب وأؼلب مصافَه فٍ

 الشمال وهو ممجد فٍ خط الوسط للبٗد أٌ أن الكارثة لن َجخَل حجمها

 أحد خاصة مع كل الجحركات السرَة الحالَة فٍ الداخل , ونحن هنا لم

  َكفٍ أبدا خاصةَعد بَدنا شٍء سوي كؾ أدي من هم خارجها لكنه ٖ

 " وأننا فمدنا حلمة الوصل بالداخل وهو شراع صنوان

 ولؾ مطر مجددا ونظراجهم ججبعه ولد عاد للولوؾ أمام جلن النافذة

 شادا لبضجَه

 بموة وكمٍ لمَصه مرجفعان لمرفمَه كاشفان عن ساعدَه الموَان



 َداعب النسَم البارد خصٗت شعره اْسود ولد أطبك جفنَه برفك

 وكؤنه َنسلخ عن كل ما هوحوله وَنؤي بنفسه مع أفكاره ولد أطبك

 الصمت علً مجلسهم ذان وكؤنهم جزء

 من جلن اْفكار الجٍ جدور داخله , َعلمون أن ثمة ما سَفصح عنه فٍ

 أٌ لحظة

 وهو ما سَراه الحل الوحَد واْخَر لما َحدخ فٍ جلن البٗد الجٍ فدوها

اضَة وبؤحبابهم وكل ما جركوه هنانبؤرواحهم وبسنوات حَاجهم الم  

 خلفهم , من جسرب حبها فٍ شراََنهم مع الدماء .. حب أنانٍ لم

 َشاركه ولم َنافسه شٍء فمد كان رمزا

 . للجضحَة والعطاء دون ممابل حجً أخذ منهم الؽالٍ والنفَس

 الجفت لجلن اْعَن المحدلة به بصمت ونظراجه لد جالت بَنهم , َفهم

ل واحد منهم وكم من آمال َعلمونها علً لراراجه وما لدفَما َفكر ك  

 َفعله من أجل جلن البٗد الجٍ كافحوا ْعوام طوَلة من أجلها , دفع

 الكثَر من أجلها ولن َسمح ٌْ كان بؤن َدمر

 ما فعلوه ووصلوا إلَه وإن اضطره اْمر ْن َحارب أبناء وطنه

ب والدمار , لمد ضحوا منجمَعهم إن كان جفكَرهم سَمود البٗد للخرا  

 أجلها ولكٍ َنمذوها ممن أراد الفجن بوحدجها من خارجها ولن َسمح

 بؤن َكون أبنابها فٍ الداخل هم سبب

 حدوخ ما عجز عنه الكثَرَن فٍ الخارج , شد لبضجَه بجانبه بموة

 ونظره إلً اْعَن المحدلة به بفضول لبل أن َمول بجمود " سؤكون

 ضمن الرحلة

نزل أرض الوطنالجٍ سج  " 

 أعَن مجسعة جلن الجٍ حدلت به جعلوها الصدمة عدي نظرة عمه

 الباسمة المجفهمة , وكان أول من خرج من ذان الصمت الممَت الذٌ



 أعمب لراره

هو شاهر الذٌ علك ساخرا " المجموعات هنا جحجاجن أَضا وٖ أعجمد أن ابن شراع اْكبر ذان 
ب المعركةسَنال شَبا وٖ َبدوا لٍ أنه كس  " 

 جحركت خطوات مطر ووجهجه الباب لابٗ بجمود " الوضع لم َعد

 " َحجمل الصمت عنه فاجرن دعاباجن السخَفة لنفسن

 رالبجه نظراجه الحانمة حجً خرج ضاربا الباب خلفه فنمل نظره منه

 للجالس بجانبه

 " ولال ببرود " إَان أن جرجعها له َا دجً , ألسم أنه ٖ َسجحك وٖ ظفرها

 ولؾ دجً ولال " أنا خارج ملعبكم هذا حالَا فؤنا لد أدخل البٗد جحت أسم

 " مزور , وأعجمد أن اْمور كما أوضح مطر أصبحت ٖ َُسكت عنها

وأنتولؾ عمَر أَضا ولال ناظرا لدجً " إذا الرحلة سَكون فَها أنا   

 " وجمَم ولاسم ومطر

 لال مجوجها للباب " َبدوا لٍ ذلن ... وٖ جنسً ابنجه فلن َجركها

 " هنا وحدها بالجؤكَد

* 

* 

 أبعدت اللحاؾ عنها ببطء وهٍ ججلس مؽلمة المنبه الصؽَر علً

 الطاولة بجانب سرَرها ومررت أصابعها فٍ شعرها جشده للخلؾ , لم

م كانت أحٗمها جمَعها كوابَس وجبرانجحضا بدلَمجَن جنام فَهما بسٗ  

 من احجلها , جراه ممَدا بالسٗسل

 وجراهم َجرونه علً اْرض , وجارة خلؾ المطبان َلومها ْنها لم

 جنمذه وَنعجها بؤنها جبانة وٖزالت جعَش علً ماض رفضها وأنها أجبن

 من أن ججخلص من ذكري رجل طلمها ورماها خلفه , وكانت جلن آخر

سمعجها منه فٍ آخرمرة رأجه فَها , ولفت وجوجهت للنافذةعبارة   



 وفجحجها علً مصراعَها واسجمبلت هواء

 الصباح البارد , كانت الساعة السابعة والضباب ٖزال َرسم خطوطا

 مجفرلة علً المساحات الخضراء الممابلة من المدَنة ولرص الشمس

الجبال , أبعدت ارجفع لإلبَنا لد فمد لونه الذهبٍ المشع وهو َعانك  

 خصلة من ؼرجها طارت أمام عَنَها

 ثم دفنجهما فٍ كفها جؽرز أسنانها البَضاء الصؽَرة فٍ شفجها السفلً

 بموة جشعر بؤلم فٍ داخلها َصعب علَها كجمانه وٖ الجعبَر عنه ففوق

 جمزلات الماضٍ زادها

 .. إصابة رماح وابجعاده .. رحَل جبران ؼاضبا والمٗمة هٍ طبعا

 أحداخ البٗد اْخَرة وجدهورها المفاجا .. واْسوأ من كل ذلن رحَل

 والدها الحبَب , بل واْكثر ألما منه حدَثه اْخَر لها وحدهما لبل

 . موجه

 أبعدت كفها وأؼلمت مصراع النافذة واجكؤت علَه بجبَنها جري من خٗل

 زجاجه صورة لنصؾ وجهها ججداخل مع خضرة المنظر الضبابٍ خلفه

 ونصفه اِخر

 كان جهة المصراع المفجوح َلفحه برودة ذان الهواء وكؤنه انمسم

 لنصفَن

 مر لرابة الَومان ولم جسجطع حجً اِن أن جمرر شَبا بالنسبة لوعدها

 لرماح , ٖ َمكنها خداع جبران وإَهامه بمشاعر لن جسجطَع منحها له

 وٖ ٌْ رجل ْنها

ها شٍء َصعب علً أٌ بشرأصبحت مشوهة من الداخل ومات فٍ للب  

 إحَابه من جدَد , لَست جفهم لماذا ججعمد اْمور وججشابن حجً َصبح

 علَها هٍ وحدها فٍ النهاَة حلها وإن كرهت نفسها , وإن لم جفعل ذلن

 سججد أنها مٗمة من الجمَع



 نهاَة اْمر , ورؼم َمَنها من أن جبران ٖ َفعل ما َفعله اِن للضؽط

فالسنَن كفَلة بؤن جؽَره وأن َنضج عمله لكنهم جمَعا علَها أو علَهم  

 . سَرون أنها السبب وأن الحل بَدها كما سبك وفكر رماح

 جحركت من هنان ونزعت لمَص نومها الخارجٍ من مكانه ولبسجه

 علً عجل وهٍ جسمع الخطوات الراكضة فٍ الخارج وجعلم أنها

 للكاسر بكل جؤكَد

جربط حزام الممَص الحرَرٌ لحظةفجحت باب الؽرفة وخرجت منها   

 ولوؾ الذٌ كاد

 َصطدم بها فنظرت لجسده نزوٖ ثم عادت بنظرها لعَنَه ولالت مسجؽربة

 " ! كاسر لما ببجامة النوم حجً اِن ؟ أٖ مدرسة الَوم "

 جلعثم للَٗ وهو َنظر خلفه من حَخ جاء لبل أن َنظر لها وَهمس

 بجوجر

نٍ سؤصاب بالرشح وأخاؾ أن جسوءكــ ... كنت , أعنٍ أشعر بؤ "  

 " حالجٍ إن ذهبت

 نظرت لشعره الؽَر مرجب ثم لوجهه ولالت ؼَر ممجنعة " فٍ أشد حاٖت

 الزكام كنت جرفض الجؽَب عن دراسجن فما َبمَن الَوم وما سبب هذا

 " ......الركض و

 نملت نظرها فورا لنهاَة الممر حَخ جحجل ؼرفجه ذات ممر ؼرفجها

 وباخجَار منه , ؼضنت جبَنها ممربة حاجبَها باسجؽراب جركز سمعها

 لصوت الجلفاز

 المرجفع الذٌ ججاوز فجؤة باب الؽرفة المفجوح ثم ركضت فورا جهجه

 جؽلك لمَصها علً صدرها بَد واْخري جثبت حزامه كٍ ٖ َنفجح ودخلت الؽرفة

جً نجؤكدعلً خطوات الكاسر الراكضة خلفها لابٗ " أمٍ انجظرٌ ح  

 " من الخبر أوٖ ومن وجوده هنان



 ~ المخرج

 بملم/ أمَرة الوفاء

 .. لررت العودة َا مطر

 .. بعد جرح ظل لسنوات مسَطر

 .. حانت المواجهة فما هو العذر

 .. هٍ لن جمبل منن أٌ مبرر

 .. أخدت ابنجها وجركجها لعذاب وعبر

 .. جنزل كل مرة لن ججذكر

ظرٖبنجها جشجاق ، جحن ، جنج  .. 

 .. أعوام كثَرة سهرت بها جفكر

 .. جبكٍ وٖ جنام إٖ بعد الفجر

 .. إبعادن لجَماء كان لها آخر الصبر

 .. ؼسك )كرهجن( وانجهً اْمر

 .. أنت السبب َا مطر

 .. فكَؾ سجصلح اْمر

 .... نهاَة الفصل الثانٍ

 الفصل الثالث

 

 ~ المدخل

 بملم / نجمة المساء

 . . فٍ عبك الصفحات رواَة

 !جروٌ الملب بنهر أمانٍ

 . . جنون المطر(جظل الؽاَة)



ول والثانٍْبجزبَها ا  

 . . ومضات ٌ نمرأها سطرا

 وهٍ ألوؾ ٌ بمعانٍ

 . . وحروؾ َكفٍ رونمها

 أن َؽمر كل كَانٍ

 . . حب ٌ حرب ٌ سلم ٌ أمن ٌ

 وشرور ٌ فٍ كل مكان ِ 

 . . أمل ٌ ٖ بد سَبمً

ل . .وبإذعان ِألم ٌ َرح  

 . . أرض بٗدٌ وسماها

 وهواها ..مهوي وجدانٍ

جلن كم جرخص أرواح ٌ ْ . . 

 . . أموت لكٍ جحَا أوطانٍ

****** 

 ولفت مكانها منجصؾ الؽرفة جنظر بصدمة لشاشة الجلفاز المسطحة

 الكبَرة وللصورة فَها ولد احجلها المبنً العاجٍ اللون الشبه دابرٌ

ونوافذ طوَلة , بابه البارز الطوَل والمموس جلجؾ حوله أعمدة حجرَة  

 َجراء للعَان من خلؾ السَاج الحدَدٌ واْشجارالجٍ جزَن المكان

 حوله وثمة دخان رمادٌ َجصاعد من أحد جوانبه , كان هنان ججمع

 كثَؾ لرجال شرطة وسَارجان للجَش وصوت المراسل الصحافٍ َرجفع

ك للبها بجنون وجرلرلتبكٗم لم جسجطع وٖ الجركَز فَه ولد خف  

 الدموع فٍ عَنَها وهٍ جري الخبرالمرسوم فوق شرَط أحمر أسفل

 جلن الشاشة ) مجموعة كبَرة ومسلحة جطوق مبنً البرلمان واْعضاء

 بداخله والشرطة ولوات الجَش جعجز حجً اِن عن فعل أٌ شٍء



 )خوفا علً اْعضاء بالداخل

 انهارت علً الكرسٍ خلفها ولد رفعت راحة َدها لجبَنها واْخري

 علً صدرها وهمست ودموعها نزلت ججدحرج علً خدها

 "رعد شمَمٍ "

لبل أن ججحول لشهمات وهٍ جمسن فمها بَدها فجوجه الكاسر نحوها فورا وجلس بجوارها ممسكا 
ونبَدها ولال بملك " أمٍ سجكون اْمور بخَر لما البكاء , أرج  " 

 لكن ذلن لم َكن لَفد شَبا وعَناها ٖزالت شاخصة فٍ شاشة الجلفاز

 أمامها والدموع جنزل منها كحبات المطر الؽزَر وٖزالت عبراجها

 ججصارع بَن حلمها وصدرها

 َعجز عن إَجاد كلمات لد جطمبنها كما َعجز عن إَماؾ دموعها الؽالَة

ؼرفجه ولد كان كل علً للبه وكم لعن نفسه فٍ سره علً خروجه من  

 ؼرضه النزول لؽرفة الحرس فٍ الخارج ومحاولة اٖجصال بؤحد

 الحراس الشخصََن لعمه رعد وفهم ماَجرٌ معهم وأَن َكون جحدَدا

 وما َحدخ فٍ الداخل وما حجم أصابات لكنها فاجؤجه بخروجها

 المفاجا فٍ وجهه وهو من كان َعلم بؤنها لن جؽادر إلً مكجبها

ة لبل الساعة الجاسعة , رالبها بعَنَن وجلة وهٍ جمؾ مجددافٍ الجمعَ  

 بصٗبجها الجٍ ما جنفن جرجع وججمسن بها ما أن جفمدها للحظات , ولؾ

 وجبعها بخطوات بطَبة وهٍ جخرج من ؼرفجه وولؾ مكانه مجنهدا

 بعجز حَن دخلت ؼرفجها مؽلمة بابها خلفها

* 

* 

جسلل من خلؾ البحر وٖزالت السَارة جشك طرَمها لربه لم نظر من النافذة لنور الصباح الذٌ بدأ َ
جفارق الخط الساحلٍ , َحار ما كل هذا اٖنفراد الذٌ لالواعنه وهل َلزم اْمر أن َبعدوه عن 
صدَمه َمان كل هذا المدر كٍ ٖ َسمع ماسَدور بَنهم !! أم أن اْمر جعدي ذلن بكثَر ؟ سند خده 
 براحة َده المثبجة بمرفمه

ً حافة إطار النافذة ونظر للجالس فٍ اْمام بكسل لابٗ " إن كنجم جنوونعل  



 " لجلٍ فؤخبرونٍ علً اْلل أخبر والدجٍ ججولؾ عن البحخ عن عروس لٍ

 " الجفت له أحدهما ولال مبجسما " أخبر والدجن إذاً جسجمر فٍ بحثها

 عبس مجمجما " لما ٖ جهددونها بمجلٍ أو أن جُخرج جلن الفكرة

لؽبَة من دماؼهاا  " 

 ضحن الجالس بجانبه ولال فٍ أول خروج له عن صمجه " ْول مرة فٍ

 " حَاجٍ أري شخصا َؤخذونه للمجهول وَؤخذ اْمر بفكاهة مثلن

 رممه أبان بطرؾ عَنه لابٗ ببرود " وأنا ْول مرة فٍ حَاجٍ أري خاطفَن

 " بثَاب أنَمة وأسلوب لبك وابجسامة ودود مثلكم , ٖ َمكنكم خداعٍ أبدا

 لابل ذان بروده بابجسامة لابٗ " ْننا مجرد طرؾ سَوصلن لشخص َرَد

 " رإَجن فٍ مكان معَن , وٖ جخؾ هو أَضا ٖ َفكر فٍ أذَجن

َنبان ( ألصًوما أن أنهً جملجه جلن حجً دخلوا مدَنة َعرفها أبان جَدا وهٍ مدَنة ) ب  

 ؼرب مدن الحالن ولم َفهم سبب جلبه من ) جَمور ( ؼرب الهازان حَخ َعَش وعابلجه

 ْن عمل والده كان هنان منذ جوحَد البٗد لَوصلوه هم هنا من الشمال للجنوب !! شمت

 سَارجهم طرؾ المدَنة ولد اسجؽرب اٖنجشار الكثَؾ لرجال اْمن والبوابات الجابعة

لم جعهده وٖ المدن هنان فٍ الهازان !! جولفت السَارة بعد عدة أمَالللشرطة بشكل   

 عند ارجفاع الشمس لكبد السماء ججسلل أشعجها من بَن الؽَوم المجفرلة الجٍ ججمعت

 لجحجبها عنهم ولم َكن الطمس شبه معجدل كذان الذٌ جركه خلفه فٍ جَمور فٗزالت

ن بالٍ البٗد , وما هٍ إٖ لحظات حجًمدن الحالن جحافظ علً طمسها الذٌ َمَزها ع  

 ولفت فٍ مواجهجهم سَارة سوداء نزل منها رجٗن لهما هَبة جعلجه َجوجس فورا ولد

 فجح الجالسون معه أبوابهم ما أن الجربا منهم ففجح بابه أَضا وجرجل من السَارة فحرن

ح واسجمام فٍشعره اْسود هواء البحر الموٌ الذٌ لفحه فضَك عَنَه فٍ مواجهة الرَ  

 ولفجه وأؼلك الباب ممجثٗ بما فعله مرافمَه وجحرن معهم دون أن َطلبوا منه ذلن وٖ

 أن َنجظر أوامر منهم ونظره كان علً المادمان من هنان َسَران بخطوات واسعة

 واحدة وكؤنهما رجل واحد , مٗمح أحدهما عابسة واْخر جامدة جمود الصخر



لؾ السابرون معه وجراجعوا للخلؾ فنظر أمامه للذَّنجولؾ والجفت خلفه ما أن جو  

 الجربا حجً ولفا علً بعد خطوجَن فمط منه , مد َده لجَب بنطلونه الخلفٍ وأخرج

 مسدسه وحرن زناده ثم رفعه فٍ وجهَهما لابٗ " لَكن بعلمكم جمَعا أنٍ

 " ٖ أخشً الموت لكنٍ سؤآخذكم معٍ له أَضا

مح الجامدة الممابلة له ولد جحركت شفجاه الماسَةشمت ابجسامة طفَفة جلن المٗ  

 " لابلة " لن نجولع الجبن أبدا من رجل خاله َكون مطر شاهَن

 كان ولع الكلمات علَه كرصاصة اخجرلت صدره جعلجه َنزل سٗحه ببطء وجوجره

 َزداد , صحَح أنه ٖ َذكر الكثَر عن خاله ذان ْنه رآه لمرات معدودة لبل اخجفابه

َعرؾ جَدا ما فعل وما لدم للبٗد فٗزال ذكره َحجل مجالس كثَرة وٖزالت لكنه  

 الناس ججذكره رؼم مرور اْعوام وٖزالت شخصَجه المهَبة جلن محفورة فٍ ذاكرجه

 حجً اِن , نمل نظره بَنهما ثم لال بجوجس " ما الذٌ َمكننٍ أن أخدمكما به ؟

جلٍ وٖ اخجطافٍولما جلبجمونٍ إلً هنا إن لم َكن الؽرض ل  " 

 رفع أحدهما َده لجكشؾ عن مجموعة أوراق فَها أخذها منه فورا

 وألمً علَها نظره سرَعة

 لبل أن َرفع نظراجه المصدومة لهما

فمال أحدهما من فوره " منشورات مإكد عرفجها فورا , وَجم جوزَعها بَن طلبة الكلَات والمدارس 
 " بشكل ممنهج ولوٌ

 عاد بنظره لٓوراق الجٍ ججٗعب بها الرَح بَن َدَه ثم عاد ونظر لهما وهمس

 " هذا جحرَض صرَح لٗنمٗب علً حكومة البٗد "

هز ذان رأسه بإَماءة بسَطة ولال " من هم مثلنا ومثلن لد َدركون خطر كل هذا لكن من هم فٍ 
 سن ووضع طلبة المدارس والكلَات اْمر

ر للفوضً أكثرمخجلؾ , والبٗد جُج  " 

 مد له اْوراق فؤخذها فورا ولد لال بحَرة

 " وبما َمكننٍ المساعدة إذا ؟ "

 وأضاؾ بعدما نظر حوله



 " ! ٖ أضن أن هذا سبب لجلبٍ كل هذه المسافة "

كجؾ الوالؾ أمامه َدَه لصدره ولبضجه جمسن اْوراق بموة كٍ ٖ جحملها الرَح ولال مبجسما " 
وجولعتذكٍ كما علمت عنن   " 

 وجابع بجدَه ارجسمت سرَعا علً مٗمحه

رجالنا َحاصرون مبنً البرلمان منذ ساعات الفجر اْولً وبعض اْماكن ؼَره ولدَنا مطالب  "
 " معَنة

 نظر له أبان ؼَر مسجوعب ما َمول لبل أن َهمس

 " جحاصرون ماذا ؟ "

 جابع ذان حدَثه وكؤنه ٖ َسمعه

منه سوي أسطورة بما أن مطر شاهَن لم َبمً "  

وفمدت الناس اْمل فٍ ظهوره من جدَد وبما أن عمه صمر خرج من البٗد بعده بفجرة لصَرة 
ورفض أٌ أمر له صلة بالحكم هنا فلم َبمً من عابلة شاهَن ؼَر أبناء ابنجه وأنجم اْولً بحكم 

َداالبٗد كما كان َجب أن َكون وأن ٖ َخرج حكمها عن الحالن وعن عابلجكم جحد  " 

فؽر أبان فاه وكؤنه َسجمع لحكاَة من الخَال ؼَر مصدق ما َسمع وما َمال أمامه , شعر بجفاؾ 
 شدَد فٍ حلمه ولم َعرؾ بما َعبر فمال اِخر بثمة

 " لن َسجطَع أحد أن َجحد حك الحالن فٍ الحكم هذه المرة "

 عبست مٗمح أبان ولال بحزم

ضا أعبا لهذه المسمَات , ثم هل جرون فَما جفعلونه لكنٍ ابن صنوان ولَس الحالن ولست أَ "
 صوابا ؟

 إن علم خالٍ مطربما َجرٌ هل سَرضً بذلن ؟ ألم جفكروا فٍ مصلحة البٗد ؟ ألَست أنانَة هذه
!! " 

 اشجدت مٗمح الوالؾ أمامه ولال بجمود

شر فٍ الخفاء وهللا نحن من َعلم مصلحة البٗد أكثرمن ؼَرنا وإٖ ما كنا أطلعنان علً ما بدأ َن "
أعلم من ورابه جحدَدا , وابن شراع إن وافك علً جسلم أمور البٗد سَكون مصَره كوالده بالجؤكَد , 
 " وٖ جفكر فٍ اجهامنا بذلن فلسنا ورابه منذ البداَة وشراع صنوان كان َحبه الجمَع

 ضؽط فكَه بموة حجً برز عظمَهما من جحت بَاض بشرة لحَجه الخفَفة

من بَن أسنانه " أنجم جنوون إرجاع البٗد لنمطة اٖنمسام لثٗخوهمس   

 " محاور , والنجَجة حرب أهلَة من جدَد



 لال ذان من فوره

 بل إبمابها علً ما هٍ علَه سَكون نجَججه حربا وشَكة "

 لذلن جحركنا وسَحجاج ما نفعله اِن لثٗخ أو أربع سنوات حجً َنصب

 ربَس البٗد الجدَد وثمة رجال مهمَن فٍ الجَش سَنظمون لنا

 " وَنجظرون أشارة فمط

شد أبان لبضجَه بموة وَعلم أن الحدَخ لن َفَد وٖ الصراخ واٖعجراض مثلما َعلم أن حال البٗد 
بالفعل َحجاج لمن َجحرن لبل أن ججشجت من جدَد , لكنه ٖ َثك وٖ بكٗم هإٖء الرجال , لال 
 بعدما طال الصمت الذٌ ٖ َكسره سوي صوت اْمواج الؽاضبة

 آسؾ ٖ َمكننٍ مشاركجكم كل هذا وٖ جفكروا "

 " فٍ شمَمٍ ؼَهم فهو مجصلب جدا من هذه الناحَة

أوما الوالؾ أمامه بالموافمة ولال " نعلم ما َكون شمَمن وكنا نفكر فَن أنت جحدَدا كرجل لانون 
برن أحدوبما أنه هذا رأَن فلن َج  " 

 لال اِخر بعده مباشرة " ولن نخبرن أنه من مصلحجن أن ٖ َعلم أحد

 " عما دار بَننا هنا واِن

 وجحركا من فورهما ما أن أنهً كٗمه وركبا سَارجهما مؽادران

* 

* 

مررت ظهر كؾ َدها الممسكة بالهاجؾ علً وجنجها والَد اْخري جحمل جهاز الجحكم الخاص 
علً ذات المشهد والصورة والمناة الجٍ جعرض ذان المبنً الذٌ ٖزال َضم داخله بالجلفاز وٖزال 

 أفراد برلمان بٗدها وأحد من جعدهم أشمابها

جرالب عن كثب كل ما َجرٌ مباشرة وَصلها جدَد ما َحدخ حجً ؼرفجها عن بعض المساعٍ 
مطالب جلن المجموعة المسلحة الداخلَة الجٍ جبوء حجً اِن بالفشل الكامل وَعجز الجمَع عن جلبَة 

وحجً عن ردعها بالموة , وبعض المساعٍ الخارجَة الجٍ ألل كما َمال عنها أنها أشبه بالنفخ فٍ 
الرَح ٖ شٍء لدَهم سوي بعض الجصرَحات وإدانات ٖ جخَؾ عصفورا صؽَرا وكؤن الحال 

ها جفعله فجلوسها هنا لم َعدَعجبهم , نظرت للهاجؾ فٍ َدها مجددا وٖ جعلم ما بَد والوضع الراهن  

َعجبها وخروجها سَواجهه حرس منزلها بالرفض فٍ ضل الظروؾ الراهنة فوضعهم أبناء شراع 
صنوان فٍ خطر منذ ممجله علً أَدٌ المجهولَن , لبضت أناملها علً الهاجؾ بموة جصارع نفسها 

بعَدة فلم َبمً سوي جبران  لفعلها , ٖ حل آخر أمامها فرماح فٍ لندن والكاسر دفنجه منذ أعوام
حلها اْخَر لجفهم منه علً اْلل ما َجرٌ هنان أو لعله َملن أٌ معلومات عن جلن المجموعات 
 وما َرَدون فمد حاصروا خٗل الساعة المنصرمة حجً مبنً المصر الرباسٍ والمحكمة العلَا



ه الجحدخ معه بعد للمضاء والناس فٍ هرج ورعب شدَدَن , طلبت رلمه بؤصابع مرججفة جكر
حدَثهما اْخَر أو شبه الشجار الموٌ الذٌ دار بَنهما وكلماجه الجارحة الجٍ رماها بها بمسوة , جعلم 
أن جرحه منها أكبر من جرحها بكثَر وعلً مر أعوام طوَلة مضت ولن جنسً كَؾ اسجؽلت 
 مشاعره نحوها لجدخل الحالن ولجها وما انجهً له اْمر

ا من وافمت علَه ووعدجه ثم جخلت عنه بسهولة لم جسجطع الدفاع عن نفسها وٖ فحَن واجهها بؤنه
لول شٍء إزاء الحمَمة المرة , رالبت شاشة هاجفها وأسمه فَها بؤمل أخَر وصورة رعد أمام عَنَها 
, وما لبخ أن جكرر الرنَن حجً رمجه جانبا ومررت أصابعها فٍ شعرها حَن لطع اٖجصال علَها 

ا ما لم ججولعه منه وصّدلتمجعمدا وهذ  

 اِن أن شكون رماح لد جكون صحَحة وأن جبران بالفعل َنوٌ أن َدمر نفسه وؼَره

هدأت من جنفسها وأمسكت الهاجؾ مجددا , حاولت اٖجصال بمن َعرؾ بالمابد اْعلً لموات الجَش 
ها سبَلها الوحَد لجلمٍ لدَهم لكن رلمه كان مشؽوٖ علً الدوام وٖ سبَل لها ؼَره بعدما انمطع علَ

المعلومات وهو وزَر العدل الرجل الذٌ كان بعمر والدها شراع وكانت جكره أن جكون علً اجصال 
 برجل ؼَره , فمدت اْمل فٍ كل ما لد َحمله

لها هاجفها المحمول مهما كان مجطورا ونملت بصرها للجلفاز وبدأت جملب لنواجه بحثا عن المنوات 
نصؾ ساعة فمط ثم علَها المؽادرة لمكجبها فٍ الجمعَة أخبارَة فؤمامها  

 فسججد أمامها سَل ٖ نهاَة له من المشاكل الجٍ سججوالد مع اْحداخ اْخَرة الَوم

 اسجمر بها اْمر أخَرا علً إحدي المنوات المحلَة حَخ كانوا َنالشون وضع البٗد

كون من الداخل ومثلما ولدت علَها أن وكؤنها لطعة حلوي أمامهم أحدهم َري أن حلول مشاكلها َ
 جموت وآخر َري بؤن الؽرب هو من َرفض وَرَد لججداخل اِراء

 فصرح أحد الخبراء فٍ الوضع العربٍ ولال جملة واحدة

الوضع َحجاج لرجل واحد برأٌ واحد وججمع شعبٍ واحد , لَادة موحدة َثك بها جمَع من فٍ  )
 )جلن البٗد وبجمَع أطَافهم

دها وعادت لضؽط طرؾ أصبعها علً زر جؽََر المنوات فلطالما كرهت كل جلن الجرهات رفعت َ
الجٍ َلمَها من ٖ َعَشون داخل الوضع الذٌ َجحدثون عنه وٖ َعرفون ما َكون وٖ شٍء لدَهم 
 سوي فلسفات سخَفة ٖ ججعدي أنوفهم

جمد إصبعها مكانه وَدها معلمة فٍ الهواء حَن وصلت ٔحدي المنوات أخبارَة العالمَة المعروفة 
 وجعالت ضربات للبها ٖ إرادَا وهٍ جري النمل الحٍ والمباشر ٔحدي مدنهم الكبري

 وللجظاهرة الكبَرة وكم الناس الذَن َكجظ بهم الطرَك الطوَل وسط المدَنة

لبها جضرب كطنَن فٍ أذنَها عددهم الكبَر وٖ الٗفجات الطوَلة الجٍ لم َكن ما جعل ضربات ل
َحملونها ْنها لم جنظر وٖ لما كجب علَها بل ما جعل الدماء جججمد فٍ عرولها حد الوجع هو 
الهجاؾ العالٍ لهم وبصوت موحد وهم َرددون عبارة واحدة بصوت جهورٌ َرجفع جدرَجَا )) 

مطر شاهَننرَد مطر شاهَن .... نرَد  (( 



 رمت جهاز الجحكم دون وعٍ منها لَصطدم بالشاشة صارخة " جبناء

 " حجً مجً سجعلمون اِمال علَه لَجبر كسوركم

ولفت وجوجهت للخزانة وسحبت بابها بموة جخرج ثَابها منها لحظة دخول عمجها جوَرَة ولد ولفت 
ْرض والشاشة الجٍ شمت الكلمات علً رأس لسانها ما أن رأت جهاز الجحكم المحطم علً ا

لنصفَن ولد جداخلت الصورة فَها وجمطع صوت الهجاؾ الخارج منها وأصبح ؼَر مفهوم وجذكرت 
 فورا ما حكاه لها الكاسر عن جحطَمها لجهاز

الهاجؾ لبل َومَن !! حولت نظرها المصدوم للجٍ جخرج الثَاب وجرمَها علً اْرَكة المموسة 
لها ؼَر ؼسك الجٍ عرفوها رؼم جملباجها ِمن جلن المرأة البعَدة بعنؾ , وها هٍ جري وجها آخر 

 الصامجة بعد عودجها من الحالن للحزَنة الحازمة بعد وفاة والدها الذٌ

 رباها واِن الؽاضبة الثابرة الجٍ جخلؾ حطاما بعدها كلما أثارها أمر ٖزالوا َجهلونه

ذٌ َحدخ معن هذه اَْام ؟خرجت الكلمات منها بحزم لابلة " ؼسك هل أفهم ما ال  " 

 ورالبجها وهٍ ججوجه للحمام دون أن جنظر جهجها ولد همست من بَن أسنانها

 " ٖ شٍء حجً اِن عمجٍ "

 ودخلجه مؽلمة الباب خلفها بموة أكبر من الجٍ أؼلمت بها باب خزانجها

* 

* 

رعان ما جنفس بارجَاح فجح عَنَه مفزوعا وأمسن بذراعٍ الوالؾ فوله وكؤنه سَرمَه بعَدا عنه وس
حَن جبَن جلن المٗمح من بَن جلن الؽَمة البنَة للشعر المموج الكثَؾ كاشفا عن حدلجَن رمادَة 
واسعة جنظران له بذهول , حرر ذراعَها وجلس َمسح وجهه مسجؽفرا هللا بهمس فالكوابَس لم 

به بعد وصوله هنا ججركه طوال فجرة نومه المصَرة جلن وهو َري أبان ممجوٖ رؼم اجصاله 
 وطمؤنجه له بؤنه سَكون بخَر وأن اْمور لَست بخطَرة

 " َمان هل أنت بخَر ؟ "

 رفع رأسه ونظره للوالفة فوله ثم مسح لفا عنمه لابٗ " بخَر َا َمامة

 " لما أَمظجنٍ هكذا ؟ كدت جخلعَن لٍ كجفٍ

للالت بجوجس " كنت أرَد أن أسؤلن عن السَارة الجٍ فٍ الخارج , ه  

 " أنت من أحضرها َا َمان ؟

 " اسجلمً علً السرَر مجددا ولال بصوت مرجخٍ " نعم

 " نظرت له من فوله لابلة برَبة " من أَن أحضرجها ؟



نظر لعَنَها الواسعة بطرفَها الناعسان ورؼم أن شعرها المبعثر بججعَدجه السمَكة كفَل بؤن َخفٍ 
جمجله النظرة الحزَنة فَهما , أنؾ صؽَر وفم َماثله فٍ جزءا منهما لكنه َراها وَدرن جمالها مثلما 

صؽر الحجم وبشرة ناعمة منسجمة مع مٗمحها وشعرها رؼم الجنالض الكبَر مع الطبع النارٌ 
 لذان الشعر

 مررأصابعه فٍ شعره المبعثر بسبب النوم لابٗ

 " السَارة لصدَك لٍ , ٖ جخافٍ َا َمامة فؤنا لم أسرلها "

" أنا لست أجهمن بسرلجها َا َمان بل خابفة علَن منجنهدت لابلة   

 " والدٌ إن رآها فٍ الخارج

 جثاءب مطوٖ ثم انملب مولَا ظهره لها لابٗ بنعاس

ٖ جملمٍ إذاً فوالدن لن َسجَمظ إٖ لرب الظهر وسَكون صاحبها جاء ْخذها ولجها , وإن لم َؤجٍ  "
اعةسآخذها بنفسٍ لشمَمه فاجركَنٍ أنام هذه الس  " 

 عبست مٗمحها الطفولَة الجمَلة ثم لالت برجاء

 " حسنا هل لٍ أن أراها من الداخل ؟ "

 الجفت لها برأسه وكان سَجحدخ فجمعت كفَها أمام شفجَها لابلة برجاء أكبر

 لم أري واحدة بجمالها عن لرب هكذا , لن أفعل لها شَبا َا َمان "

 " فمط أركبها واراها من الداخل أرجون

جنهد بعجز أمام رجابها وهو من َعجز دابما عن جلبَة ما جرَد وججمنً وإن لم جفصح عنه , السَارة 
أمانة لدَه وَخشً من فضولها وعبثها بها لكنه أَضا َمدر شعورها نحو سَارة فارهة كجلن وهٍ 
 من لم جركب حَاجها وٖ واحدة أسوأ منها , اسجلمً من جدَد لابٗ

طلونٍ وإَان َا َمامة من العبخ بؤٌ شٍء فَهاالمفاجَح فٍ جَب بن "  " 

 لفزت من فورها وأخذت البنطلون بمفجاحه وركضت جهة الباب لابلة

 " شكرا َا َمان سؤعَد المفجاح سرَعا أعدن "

* 

* 

دارت للناحَة اْخري من جسده جحرن َدها الفارؼة بمبخرة وهمَة وكؤنها جحَطه بؤبخرجها 
الخاصة ببذلة الطَران علً رأسه وٖ َحاول أبدا أن َخفٍ العبوس المجصاعدة وهو َعدل لبعجه 

 والججهم فٍ مٗمحه , ضربها علً َدها ما أن أنهً عمله



 " فمالت مبجسمة " الحك علٍ أردت حراسجن من عَن زكَة وسنَة وذات البشرة الحنطاوَة

جفلح فٍ جعدَل مزاجه وضحكت فور إنهابها عبارجها جلن فنظر لها وابجسم رؼما عنه , فوحدها من 
دابما .. شمَمجه ذات الثٗثة عشرة عاما من ججصرؾ مع كل فرد فٍ العابلة وكؤنها أصؽر منه بعام 
واحد فمط فججدها لرَبة من الجمَع وجفهم كل واحد منهم وكؤنها لَست بذان السن والحجم الضبَل , 
 " ضرب طرؾ أنفها بإصبعه ولال ببرود

أو كسرت لن أسنانن الجمَلة هذه وأفسدت ابجسامجن الجٍ جوزعَنها فٍ  ابجعدٌ عن طرَمٍ َا بثَنه
 " جمَع اْركان

فركت أنفها بمٗمح مججعدة من اْلم ولالت " الحك علٍ أرَد أن أطرد عنن اْعَن الشرَرة وأنت 
 " جخرج بلباسن هذا ْول مرة منذ جخرجن

 جمجم ببرود ولد انحنً لحذابه

لست فَها وٖ مساعد طَار َا مضحكة لَست سوي رحٗت جدرَبَة "  " 

جخصرت جرالبه حجً اعجدل فٍ ولفجه جحار كَؾ ٖ َري نفسه وكفاءجه وذكابه الحاد منذ أن كان 
طالبا بل ومظهره هذا فٍ هذه البذلة الجٍ لم جزده سوي جاذبَة ولوة وجنهدت عندما جوصلت للسبب 
 دون جفكَر , لالت جرالبه وهو َعدل لبعجه مجددا

 رؼم أن الطَران لم َكن رؼبجن أبدا لكنن أفلحت فَه وبشهادة معدلن "

 " المرجفع وأساجذجن وسجصبح طَارا ماهرا بالجؤكَد عما لرَب

وضع َده علً رأسها وبعثر شعرها المصَر الناعم بؤصابعه مهدَا إَاها ابجسامة صؽَرة وجحرن 
 من هنان لابٗ

فعٍ رإوسناننجظر نجابجن أنجٍ عما لرَب َا مجدة لجر "  " 

لوت شفجَها بعبوس وجبعجه وهو َؽادر ؼرفجه وما أن خرجت من الباب حجً ولفت لولوفه المفاجا 
ما أن ظهرت والدجه فٍ طرَمه ونظرت له نظرة شاملة , لجلن البذلة الزرلاء الؽاممة وخطوطها 

دموع عبّرت الذهبَة جحضن جسده الطوَل المجناسك حجً عادت بنظره لوجهه وعَناها لد ؼشجهما 
 عنها السعادة الجٍ ظهرت علً وجهها وأمسكت وجهه بكفَها هامسة

حمدا هلل الذٌ أحَانٍ حجً رأَت هذا الزٌ علَن ورأَجن رجٗ كما أرَد , ٖ امرأة أسعد منٍ هذا  "
 " الَوم

شعر بشٍء ما اعجصر للبه بشدة ولم َسجطع الجحكم فٍ جلن المشاعر الجٍ ؼزجه فلن َنسً حرمان 
المرأة منهما ْعوام وكَؾ عوضجهما عن كل ذان الحنان الذٌ فمداه ما أن عادت للعَش معهم  هذه

وجعلجهم َروا ابجسامة والدهم وضحكاجه الصادرة من الملب الجٍ لم َروها إٖ بعد أن أرجعها زوجة 
 له ما أن جوحدت البٗد , كانت مثاٖ لٓم الحنون الجٍ

ل ما كان فَه صالحهما , وما خفؾ علَه اِن بعض ضَمه السعادة ٖ جخلو جربَجها من المسوة فٍ ك
فٍ مٗمحها وعَنَها حَن رأجه كما أرادت وجمنت رؼم أن اْمر كان ضد إرادجه ورؼبجه ووافك 
 علَه مرؼما , كان هو من أمسن وجهها هذه المرة ولبّل رأسها لابٗ



جودن بَنناٖ حرمنٍ هللا من رإَة هذه الفرحة فٍ عَنَن وٖ من و "  " 

 أمسكت َدَه من وجهها ونظرت له مبجسمة بفخر عجز لسانها عن الجعبَر عنه ولالت بحنان

 " أجم هللا فرحجٍ ْران عرَسا وأحمل أبنابن "

ثم سرعان ما جحولت جلن النظرة لٗسجهجان وهٍ جمول ناظرة حولها " وأَن ذان المجنون شمَمن ؟ 
 " أٖ َكفَه أن نام خارج المنزل ولم َخبرنا سوي مجؤخرا وجرن للبٍ َجآكل انشؽاٖ علَه

 نظر بحده للوالفة بجانبه وهٍ جمسن فمها جحجز ضحكجها الجٍ سرعان ما جحررت ولالت ضاحكة

ا هلل علً سٗمجن جوزاء الحالن ضننا أنن لن جعودٌحمد "  " 

 وفرت هاربة ما أن ارجفعت جلن الَد جهجها ولحمها صوت والدجها لسَرها خلفها

 " جهزٌ نفسن لجذهبٍ لمدرسجن أفضل َا أم لسانَن "

 رالبهما مبجسما ثم هز رأسه وجحرن من هنان ونزل السٗلم بخطوات سرَعة فبعدما

عن الرحٗت الجدرَبَة عاد وأسمط ذان البرج الحجرٌ من رأسه كما جمول والدجه  جمنع مجعمدا حجً
فلعله َرجاح اِن علً اْلل من سماع النصابح الدابمة ممن َعنَه وٖ َعنَه اْمر , خرج من 
 المنزل مؽلما الباب خلفه ومجنهدا باسجسٗم فلعله كما لالت له

فَه خَر لنشمَمجه بثَنة مرة ) لعل طاعجن لها وبرن  ( 

* 

* 

سحبت لطعة خبز أخري من الصَنَة أمامها ودهنجها بمربً الجوت ولضمجها مجلذذة بما جفعل 
ونظرها علً العَنان اللجان جنظران لها بسخط ، مسحت المربً من طرؾ شفجَها بإصبعها ثم لعمجه 
 " مجمجمة " حسنا لما اجصلت بٍ من أول الصباح إن كان مزاجن سَبا هكذا ؟

الجالسة فوق السرَر ٖزالت ببجامة النوم سالَها بذراعَها ولالت بضَكضمت   

 " إن انجهَت من ابجٗع فطورٌ فؤخبرَنٍ لما لم جخبرٌ ابن خالجن زابػ العَنَن ذان أنٍ مجزوجة "

رمت زهور الملعمة الصؽَرة من َدها مصدرة رنَنا مرجفعا ٖرجطامها بالصَنَة النحاسَة ولالت 
نه ما كان لَساعدن لَد أنملة إن علم أنن كذلنبضَك مماثل " ْ  

ابن خالجٍ وأعرفه جَدا َفمد عمله أمام النساء الجمَٗت مثلما َنفر من المجزوجات مهما كانت 
 حسناء فما كان أمامٍ سوي أن أخفٍ عنه حمَمة زواجن الزابؾ ذان

 " كٍ َساعدن وٖ َجحجج بؤٌ شٍء فمط كٍ أصرؾ الفكرة من رأسٍ



جها الطوَلة جلن وجنفست بعمك جسجرجع هدوبها وهٍ جرالب مٗمح الجالسة أمامها ولد أنهت جمل
أشاحت بوجهها ونظرها بعَدا عنها واسجؽربت أنها لم جعلك هذه المرة كعادجها حَن وصفت زواجها 
من جَم بالزابؾ ! جنهدت بهدوء وهٍ جرالب انسدال جلن الرموش الطوَلة ولالت " َبدوا أنه ٖ 

جَدة ؟أخبار   " 

وأضافت حَن لم جحصل علً جواب " علً ماذا جحصلت من معلومات أم ٖشٍء ؟ فلن َكون سبب 
 " ضَمن هذا ابن خالجٍ فمط فؤنجٍ أكثر من جكَؾ واعجاد علً مضاَمات الناس وكٗمها الجارح

 " ٖ شٍء وٖ معلومات "

للحاؾ ونظرها علَههمست مارَه بجلن الكلمات الباردة الجوفاء وأصابعها جداعب طرؾ ا  

 " فمالت زهور مشككة " ألسمٍ لٍ بذلن ْري ؟

 رممجها بطرؾ عَنَها بنظرة باردة فرفعت حبة زَجون ولالت وهٍ جمضؽها

 " ماذا علمت عنه ؟ َبدوا اْمر مهما وَسجحك "

 وجابعت وهٍ جرمٍ عظم الزَجونة

 " واجزم علً أنها معلومات سَبة جدا من مزاجن الصباحٍ هذا "

درت مارَه السرَر لابلة " رافمجن السٗمة ... الزَارة انجهتؼا  " 

 ضحكت زهور ولالت " طردة محجرمة لكنها ؼَر ممبولة بالنسبة لٍ

 " ولن أؼادر حجً أعلم ما حدخ

ولفت ممابلة لها وَدَها فٍ وسطها َفصلها عنها السرَر الواسع بؤؼطَه ألحوانَة اللون ولالت 
 زهور لبل أن جواجه مزاج مارَه الذٌ بدأ َشجعل كما ٖحظت

 " ....هل جلبجنٍ هنا لجطردَنٍ فمط ؟ مارَه أنــ "

 " سؤذهب للجامعة "

ةفؽرت زهور فاها ؼَر مصدلة ما سمعت ولد همست " الجامع  !! " 

 أشاحت مارَه بوجهها جانبا وارجخً صوجها وهٍ جمول

 " سؤداوم ابجداًء من بداَة اْسبوع "

أشارت لها بَدها بحماس لابلة " هَا عودٌ للجلوس وأخبرَنٍ ما هذا الذٌ حدخ جعلن جؽَرَن 
 " لراراجن هكذا ؟ وٖ جمنعَنٍ بؤنه ٖ شٍء



ٓعلً عن وجهها لبل أن ججحرر جلن الخصٗت مررت الوالفة هنان أصابعها فٍ شعرها جرفعه ل
من بَن أناملها مجسالطة لجرجع مكانها ونظرت لٓعلً وكؤنها جحاول سجن جلن الدمعة الجٍ جكابد 
 لجنزل من حدلجَها العسلَة الواسعة

 فهمست زهور بحزن ونظرها معلك بها

 " هل المعلومات سَبة لهذه الدرجة ؟ "

كفها لابلة " ٖ شٍء مهمنظرت لها ومسحت جفنَها بظهر   " 

 جنهدت جلن بعجز ولالت بصبر " حسنا هل جؤكدت منه أم لم جدخلٍ

 " المولع من أساسه

 أومؤت برأسها ببطء وهمست ببحة " بٗ دخلجه ولم جكن صورة الشخصَة

 " ... موجودة لكن المعلومات جنطبك علَه العمر لون الشعر والعَنَن

رأسها فكجفت َدَها لصدرها وجنهدت لابلةحثجها زهور للمجابعة بحركة من   

 " ٖ شٍء آخر "

 " وعلمت حَن رأت النظرة المسجنكرة فٍ عَنٍ صدَمجها " أعنٍ ٖ شٍء مهم

 أبعدت زهور الصَنَة من حجرها ووضعجها جانبا لابلة " حسنا لن

 " أضؽط علَن أكثر رؼم َمَنٍ من وجود خطب ما

وسنري ما فاجن حجً اِن لجدركَه ثم ولفت ولالت " لررت الصواب َا مارَة  " 

 وسارت بخطوات سرَعة جهة باب الؽرفة حجً فجحجه ثم الجفجت وممبضه ٖزال

 فٍ َدها ونظرت للجٍ ٖزالت والفة مكانها ولالت بجوجس من فجحها للموضوع

 " وماذا بشؤن لضَة الطٗق مارَه ؟ هل اجخذت مولفا حاسما َخصها أَضا ؟ "

َك الدموع فٍ عَنٍ صدَمة طفولجها الوالفة هنان وجمنت لحظجها بصدق أنها لم لم َفجها مٗحظة بر
جثر ذان الموضوع وصبرت للَٗ علً اْلل حجً جججاز الصدمة الجٍ ججهل كنهها وجسجؽرب إخفاء 
 مارَه لها عنها !! لم ججولع جوابا منها

اولم جنجظره بل خرجت مؽلمة باب الؽرفة خلفها بعدما همست لبل خروجه  

 " فكرٌ فَما َكون لصالحن فمط مارَه وٖ جعببٍ برأٌ أحد وٖ أنا "



نزلت بعدها السٗلم جشعر بالحَرة والضَاع فلطالما كانت مشاكل صدَمجها جلن جعجبرها شؤن من 
شبونها وججفهم معنً ما مرت به حَن كانت طفلة وما عناه ذان الفجً لها فهو ووالدجه َعجبران النماط 

َبة الوحَدة فٍ سجل حَاجها الباهت الكبَب وأنهماالبَضاء المض  

كانا َعنَان لها ) العابلة , اْمان والموة ( ومن الصعب أن جنسً أو ججناسً وجوده فهٍ جري بعَنها 
 أنها لم جسجطع حجً اِن وٖ نسَان والدجه المجوفاة فكَؾ به هو ؟؟؟

لكنها جلومه حما وجكرهه بعض اْحَان ٖبجعاده وجركه لصدَمجها جعانٍ ما عانت وهو َدرن جَدا ما 
سجمر به حجً إن كان ٖ َعلمه , وجراه السبب وراء الجزء اْكبر فَما حدخ وأن جنصله ٖ مبرر له 
 وأّن جمسكه بعمد زواجه منها بشراسة هكذا رؼم هجرانه للبٗد

وٖ َجب أن ججخذه مارَه مبررا لجرفض الجعاون فٍ لضَة الطٗق الجٍ رفعها ٖ َعد حسنة فٍ حمه 
عمها فمن حمها أن جنال حرَجها من لَده الوهمٍ ذان وججزوج من ؼَره لجكؾ عنها ألسن الناس 
 . ولججحرر من عابلة عمها البشعة جلن كما جصفها

طوَلة وكلها أمل أن ججد ؼادرت المنزل وجوجهت لمنزلها المجاور لهم كما كان منذ سنوات 
صدَمجها الممربة حٗ لجمَع مشاكلها ما أن ججحرر من نمطة ضعفها المجمثلة فٍ المدعو جَم فهٍ 
 جراه سببا حجً لجؽَر الطمس عندما َسوء

* 

* 

 حركت الملعمة فٍ كوب المهوة أمامها جنظر مبجسمة للجالس ممابٗ لها

مع الخلفَة الوالعة وٖ حدود لمخَلجها مع روعة مٗمحه فٍ نظرها  

 ورابه حَخ اخجارت هذا المطعم خصَصا لعشابهما الموعود كما سمجه

 وهٍ جنجظر هذه اْمسَة بفارغ الصبر ْنه من كان دعاها لها علً ؼَر

 العادة , كانت أطٗلة فرَدة من نوعها للمطعم الوالع علً ضفاؾ نهر

َرة من خٗل نوافذهالجاَمز حَخ جْٓت اْضواء من َعمارات لندن الكب  

 الواسعة الجٍ جرجفع من اْرض وحجً السمؾ فكان جلوسه

 ممابٗ لها وذان الجمال العمرانٍ خلفه بمثابة لوحة فنَة جمعت الشرق

 والؽرب فٍ نظرها , جنهدت بَؤس من أفكارها ونزلت بنظرها لكوب

 لهوجها ووضعت الملعمة جانبا حَن ٖحظت أنها كادت جذَبها فٍ السابل

 اْسود الذٌ َمٓ كوبها من كثرة جحرَكها لها فَه , كان العشاء ممَزا

 أحبه كٗهما رؼم جحفظه ناحَة بعض المؤكوٖت ففٍ المرات الملَلة



 السابمة الجٍ جناوٖ فَها الطعام معا كان هو من َخجار المكان

 وَؤخذها لمطاعم جعد اْكٗت الشرلَة أو جدمجها مع أخري ؼربَة

ها جرجبط لدَه بعبارة واحدة ) مطاعم اْكل الحٗل ( وكانتوآسَوَة لكن  

 جحجرم رأَه وٖ جعارضه أبدا بل كانت جسعد بجلن الفرصة وإن لضَاها

 علً صخرة فٍ الصحراء َؤكٗن اْعشاب البرَة لذلن اخجارت هذا

 المكان الهادئ نوعا ما والذٌ َجمَز بجصمَمه البرَطانٍ بسَط المظهر

وي وهو من المطاعم الفاخرة المشهورةولكن رفَع المسج  

 وكما كان الطعام ممجعا برفمجه فمد كان الحدَخ أكثر مجعة بالنسبة لها

 فلم ججولؾ عن الجحدخ طوال فجرة العشاء والجحلَة وطرحت علَه جمَع

 مسججدات اْمور فٍ شركجها الصؽَرة ومشارَعها المسجمبلَة المرَبة

مدم لها النصح كصدَك لبل إرشاداجهوهو َنصت لها بانجباه واهجمام وَ  

 كمحاٍم , ورؼم اسجرسالها المجواصل فٍ سرد حجً مشاكلها الجافهة

 البسَطة ٖحظت أنه وكالعادة َسجمع لها أكثر مما َجحدخ وَجحدخ عنها

 ولَس عن نفسه , رفعت نظرها من السابل المسجمرفٍ الدوران رؼم

 إبعادها الملعمة عنه ونظرت له ولالت مبجسمة

 " ماذا عنن أنت َا ولاص ؟ لمد أزعججن بكل ما َخصنٍ ولم ججحدخ عن مسججدات اْمور معن "

 وضع الفنجان من َده ولال " الجدَد فٍ حَاجٍ جعرفَنه مسبما ولن

 أزعجن بسرد ما حدخ معٍ فٍ رحلجٍ اْخَرة ْنها ٖ جخص سوي

 " العمل

ؤمور عملٍ منذأمالت شفجَها الرلَمة ولالت " هل جعنٍ أنٍ أزعجن ب  

 " أكثر من ساعجَن

 " ابجسم لابٗ " كم جعشمن أنجن النساء للب الطاولة علً رإوسنا

 خرجت منها ضحكة رلَمة مرجفعة ولالت

 " أفهمن َا ولاص كنت أمزح فمط "



 وجابعت جبعد خصٗت من شعرها اْشمر خلؾ أذنها " أحسد زوججن

أة كما ٖ أحسدهاعلً زوج مثلن َعرؾ كَؾ َكون مسجمعا جَدا للمر  

 " أبدا علً انؽٗلن علً نفسن

 أنهت جملجها جلن وهٍ جشجت نظراجها بعَدا عنه وجحاول إخفاء المرارة

 فٍ صوجها من ذكرها للمرأة الجٍ ارجبط بها دوناً عن جمَع النساء

 وأولهم هٍ الجٍ كانت علً اسجعداد لمنحه كل ما َرَد , نظرت له

جخفٍ بها ألمها ككل مرة ولالتمجددا ورسمت ابجسامة مشاكسة   

 " َبدوا لٍ أن مركزن الجدَد لم َرق لجمَع أفراد عابلجن "

 رفع حاجبه بجهكم ولد جابعت بضحكة صؽَرة " سمعت إحدي زوجات

 " والدن جمول أنن لم ججحول سوي من مدافع عن المجرمَن لمحمك معهم

ولم َعلك علً ما سمع فهو  اجكؤ للخلؾ مرخَا ظهره علً ظهر الكرسٍ وكجؾ ذراعَه لصدره
 َعرؾ جَدا من جكون زوجة والده جلن دون أن َسؤل , لالت الجالسة أمامه مبجسمة

 ٖ أري رأَها سدَدا فمركز مساعد المدعٍ العام َحلم به كل "

 " محام ناجح

 حرن كجفَه لابٗ بٗمباٖة " البعض َحجاج ْن َفهم الفرق الحمَمٍ بَن

هذا عابد لجهل الناس ولَس لسوء مركزٌالمحمك والمدعٍ العام و  " 

 حركت َدها أمام وجهها لابلة بابجسامة مداعبة

 أجل فهٍ بالجؤكَد جحجاج ْن جمؾ فٍ مكجبن كمجرمة لجعرؾ الفرق "

 " بَنهما جَدا

 خرجت ضحكة ولاص كمهمهة مكجومة بادئ اْمر ثم سرعان ما جحولت

 لضحن مرجفع لم َسجطع السَطرة علَه وهو َجخَل زوجة والده جلن

 مدانة فٍ مكجبه لجعرؾ الفرق بَن عمله وعمل المحممَن , أنهً ضحكه

 ونظر للجالسة أمامه جنظر له نظرة عمَمة َمٓها الشؽؾ وهٍ جراه

 , َطلك العنان لمشاعره بكل حرَة هكذا وبسبب كلمات منها هٍ جحدَدا



منه مجددا َشجت نظره عنها وما أن وضعه رفع كوبه ورشؾ  

 حجً وصله صوجها المنخفض كالهمس

ولاص ؟ نمت خارج المنزل البارحة َا "  " 

 رفع نظره لها ورفع حاجبه مسجنكرا فؤسدلت جفنَها جرالب حركة

 أصبعها الدابرَة علً طرؾ الكوب ولالت

لذٌٖ جبجعد بجفكَرن كثَرا فصدَمة لٍ جعمل مضَفة فٍ الفندق ا "  

 " نمت فَه البارحة

 وجابعت ببحة اخجرلت صوجها ولد رفعت نظرها له مجددا " كنت سؤفمد

 " عملٍ لوٖ أخبرجنٍ صباحا أنن لم جسجمبل أٌ امرأة فٍ ؼرفجن

 شد أصابعه الطوَلة فٍ لبضة واحدة مشدودة ولال بنبرة لم جخلو من الحزم

 " ...إَلَنا أنــ "

حول لبكاء مع جرلرق الدموع فٍلاطعجه بصوت مجهدج َوشن ْن َج  

 حدلجَهاالخضراء

 ولاص جولؾ عن جوبَخٍ كلما جحدثت عن اْمر , وعدجن "

 " أن نكون أصدلاء لكنٍ لم أعد أحدا أنٍ سؤجولؾ عن حبن

 دفع كرسَه للخلؾ لَمؾ لكن َدها سبمت حركجه وأمسكت برسؽه مولفة له ولد لالت برجاء

جؽادرلن أجحدخ عن اْمر ألسم لن فٗ  "  " 

 حرن رأسه بنفاذ صبر وعاد لجلوسه علً كلماجها الهادبة ونظرجها الحزَنة

 هل جعانٍ من مشاكل مع زوججن ؟ اعجبرنٍ صدَمة فمط وجحدخ ولو "

 " مرة عما َزعجن

 حن حاجبه َججنب النظر لها فؤكثر ما َكره إطٗع اِخرَن علً أموره

عه فٍ مولؾ ٖ َمكنالخاصة جحدَدا لكن معرفجها بمكانه البارحة وض  

 ججاهله وٖ الدفاع عنه , لال ببرود " مشاكل بسَطة جعجرض حَاة أٌ

 " زوجَن وسجحل سرَعا



 جنهدت الجالسة أمامه بصوت مسموع جنهَدة لم جدل علً ارجَاحها أبدا ثم جمجمت بصوت بالكاد فهمه

 " حمماء جلن الجٍ ججعلن جنام بعَدا عنها "

 ثم سرعان ما لالت لبل أن َعلك علً جملجها جلن

 " كنت أعجمد دابما أن الزواج الؽَر مبنٍ علً حب ٖ َنجح أبدا "

 وجابعت ولد سرحت بنظرها للمنظر خلفه جرَح خدها علً كؾ َدها

 لذلن علً المرء أن ٖ َمدم علً جلن الخطوة الخطرة دون أن َحسب "

 " حسابا لعوالبها

امها بسخرَة وعلكابجسم الجالس أم  

 للزواج أسس كثَرة إَلَن الحب جزء واحد منها فمط وعلً المرء أن "

 ً  " ٖ َضَع الفرص الجَدة بحثا عما َسمً حبا

 كانت سجعلك لكنه لاطعها وهو َنظر للساعة فٍ معصمه لابٗ

 " علَا المؽادرة اِن والنوم مبكرا "

 جنهدت بعجز وولفت لابلة

ول فٍ مكجب المدعٍ العاممعن حك فؽدا َومن اْ "  " 

 وجابعت جرالبه وهو َمؾ

 " أجمنً لن حضا موفما من كل للبٍ ولاص "

 ابجسم لها شاكرا وؼادرا المكان ما أن دفع الحساب وكالعادة ؼادر كل

 واحد منهما فٍ سَارجه مججنبا طلب جوصَلها كما جؤملت مرارا فٍ

ام فشمت سَارجهاالماضٍ حجً فمدت ذان اْمل الكسَر مع مرور اْعو  

 شوارع لندن مججهة لشمجها المابعة فٍ أشهر وأؼلً شوارع لندن فٍ

 منطمة ) بَلؽرافَا ( وسط المدَنة والذٌ سمٍ بشارع

 ات فَه , جضؽط لبضجاها البَضاء علً الممود بموةxxxxالمََٗن لؽٗء ال

 وكؤنها بذلن جعجصر اْلم داخلها وٖزالت كلماجه ججرحها كنصل سكَن

د وهو َلمح بؤنه علَها أن جمجنص الفرص الجَدة مع الرجال وٖحا  



 جنجظره وجعَش علً اْمل المَت , وبَنما جوارت سَارجها خلؾ أضواء

 المبانٍ المجٓلبة ؼادرت سَارجه شوارع لندن مسرعة جاركا إَاها خلفه

 لَصل إلً ضاحَجها الؽربَة ) برَسجول ( إحدي الملوب النابضة فٍ

ن أكبر مدنها اٖلجصادَة وحَخ منزل عابلجه الذٌ عاش فَهبرَطانَا وم  

 منذ صؽره وحَخ شركجهم وأعمالهم المجمثلة فٍ صناعة الطابرات

 المدنَة وإصٗحها وجصدَر لطع الؽَار الخاصة بها , ججارة امجدت

 معهم ْعوام وكبرت بكل ذرة مجهود لدَهم حجً أصبحت شركجهم من

 , أهم الشركات فٍ المدَنة الجٍ اشجهرت بجلن الصناعات جحدَدا

 اسجؽرق الطرَك منه فوق الساعة ونصؾ رؼم سرعجه الكبَرة ففٍ

 السرعة اٖعجَادَة هٍ جبعد عن لندن مسافة ساعجَن ورؼم أنه اعجاد

 ذان الطرَك َومَا إٖ أنه شعر بثملها الكبَر اللَلة وبؤنها جمجد إلً حَخ

بدا , كان حذرا حَن خرج من المنزل البارحة ولضً لَلجه فٍٖ جنجهٍ أ  

 ؼرفة ٔحدي الفنادق فٍ لندن كٍ َجنب نفسه سإاٖ سَطرحه علَه

 البعض فٍ ذان المنزل ولم َجخَل أن اْعَن ججرصد له من خارجه وأن

 الصدؾ جلعب دورها دابما , مرر أصابعه فٍ شعره اْسود ججٗعب

الداخلة من النافذة وَده اْخري ججحكم فٍ به الرَح الباردة الموَة  

 حركة الممود لبل أن َجكؤ بمرفمها علً إطار النافذة المفجوح وأطراؾ

 أصابعها جٗمس الممود , اخجار الهروب لَلة البارحة ْنه َعرؾ جَدا

 ما سَنجج عن نومه هنان خاصة بعد دخوله ؼرفجه فور انجهاء الحفل

مزلة المجناثرة علً اْرض وصوت بكاءورإَجه للفساجَن السوداء الم  

 جلن َخرج من خلؾ باب الحمام المؽلك , أراد بما لاله لها لبل الحفل

 أن ججخلص من جلن العمد بنفسها وبمساعدجه هو ٖ أن ججخلص من جلن

 المطع السوداء من الخزانة وجبمً عالمة فٍ داخلها , عرض علَها

من كل جلن اْفكار الجٍزَارة مخجص نفسٍ وأن َكون معها لججحرر   



 ججحكم بها ٖ أن جسجن نفسها فٍ الحمام وجبكٍ داخله لساعات , أراد

 أن َهرب من ذان المنزل لَعطٍ لكلَهما الفرصة لججنب جفالم المشكلة

 رؼم أنه َعلم بؤن ذلن لن َجدٌ شَبا وهو بالفعل سبم الوضع الذٌ

لزواجهما كانجحمله بصبر لثٗثة أعوام مضت فمنذ اْسبوع اْول   

 مضطرا لجهدبجها وإسكات بكابها المرججؾ وهٍ ججحدخ عما سمعت

 . من كٗم النسوة عنهما

 أولؾ سَارجه بجانب سَارة رواح الجٍ وكالعادة َولفها بشكل عمودٌ

 َحار حجً كَؾ َسجطَع ركنها بهذا الشكل الؽرَب ! وٖ َسجؽرب ذلن

منها ممجنا لوصوله منه فهو َحب مخالفة الطبَعة فٍ كل شٍء , نزل  

 لجنمطع كل جلن اْفكار مع صوت ضربه لبابها وكؤنه َؤمل بؤن جبمً

 عالمة فَها , دخل المنزل الساكن جماما فمن عادة ساكنَه النوم مبكرا

 وأؼلك الباب الزجاجٍ الذٌ َجمَز بكجمه ٌْ صوت لد َنجم عنه

 وجحرن بخطوات واسعة مججازا بهو المنزل الضخم المسجدَر وما أن

 وصل منجصفه حجً أولفه الخَال الذٌ خرج له من الظٗم فجنفس

 بعمك ما أن جبَن صاحبه

 " ولاص أَن أنت حجً هذا الولت بنٍ ؟ "

 كانت النبرة الملمة فٍ صوجها أكثر ما كان َعشك فوحدها جذكره بؤن له

وإن دفنوا الجٍ أنجبجه جحت الجراب , ٖمس بإبهامهوالدة لم جمت بعد   

 وجنة الوالفة أمامه جنظر له بملك ولال مبجسما

 " الساعة اِن الثانَة عشرة فمط خالجٍ وأنا ما عدت طفٗ "

 عمدت حاجبَها وظهر الضَك فٍ صوجها رؼم انخفاضه

مبل الواحدة إٖ ربع ولَس من عادجن الجؤخر كثَرا َا ولاص , والَو "  

 " لم جزر المنزل مطلما لمد شؽلجنٍ علَن

 أمسن وجهها ولبل جبَنها وهمس " أنا بخَر كنت فٍ لندن وأعدن أن



 " ٖ أفعلها مجددا , هل َرضَن هذا ؟

 جنهدت بعمك ونظراجها علً مٗمحها الجٍ جخفٍ انفعاٖجها اْضواء

الولتالباهجة والظٗم النسبٍ لكانت لرأت أرهاق فَها وعلمت أن هذا   

 اْنسب لوصوله , لالت برجاء

 ٖ جُحل المشكٗت بالهروب َا ولاص , إن علم جدن فلن َضمن أحد "

 " ردة فعله , علَن إصٗح اْمر بسرعة

 نظر لها باسجؽراب ولم َفهم الجزء اْخَر من كٗمها لكن جوابه كان

 جنهَدة حانمة

خطواجها فَبدوا أن خبر نومه البارحة خارجا وصل الجمَع , رالب  

 وهٍ جؽادر حَخ السٗلم الؽربٍ المإدٌ لجلن الجهة من الطابك الثانٍ

 حَخ جناحها الخاص , وما أن جوارت خلؾ الظٗم حجً صعد السٗلم

 المرَب منه والذٌ سَموده لذات الطابك حَخ الجهة الشرلَة من ذان

 المنزل الضخم , صعد السٗلم بخطوات واسعة لكنها خافجة وشك طرَمه

بر الرواق المصَر الذٌ انجهً بردهة نصؾ مسجدَرة بؤثاخ كٗسَكٍع  

 عاجٍ اللون وكانت جفجح علً ثٗخ أرولة أخري جشمل جمسَما

 مخجصرا لذان الطابك الممسم لصاٖت وأجنحة واسعة , وعند المنجصؾ

 ُربط ذان الطابك بالطابك الثالخ واْخَر بواسطة سٗلم نصؾ دابرٌ ٖ

 جخفً عن الوالؾ فٍ جلن الردهة جفاصَله لمصر عجباجه واجساعها

 عرضا , ولؾ مكانه وارجفع نظره للجسد الذٌ كان َجلس فٍ منجصؾ

 السٗلم َؽطٍ نصفه السفلٍ ورلة بَضاء كبَرة وأنامل اجكؤت علَها

 جمسن للم حبر سابل طوَل خصص للكجابة علً اْسطح الجٍ َصعب

َها , كانت أنارة فٍ ذان الطابك جشبه جلنجحرَن للم الحبرالجاؾ عل  

 الجٍ فٍ اْسفل الجصرت علً أضواء مخفَة خافجة ومصابَح صؽَرة

 , ججدلً من لواعدها المعلمة علً جدران السٗلم وأرولة المكان



 إضاءة لم جساعده مطلما فٍ رإَة مٗمح الجٍ ولفت علً طولها ما أن

ة المماش الجٍ ضن أنهاشعرت بوجوده جمبض بَدها بموة علً لطع  

 ورلة بَضاء كبَرة ولم جكن سوي لطعة لماش واسعة بَضاء لد جدلت

 علً العجبة جحت لدمَها الحافَجَن , ولد عكس بَاضها الناصع علً

 بَاض ثوبها الذٌ وصل لركبجَها كاشفا عن سالَن رؼم الضوء الخافت

َساعده كان جلَا بَاض بشرجهما المصمولة كما ذراعَها العارَان لم  

 ضوء المصابَح خلفها علً رإَة جلن المٗمح جَدا لكنه كان َري

 نظرجها المركزة علً عَنَه جماما مثلما أن جلن اْضواء كانت جساعدها

 علً روَة وجهه جَدا ونظرجه الجٍ هامت علً جسدها لبل أن جسجمر

 علً وجهها وعلً عَنَها جحدَدا , مرت الدلابك طوَلة وكٗهما علً

لحال نظرجه العمَمة الساكنة وكؤنها جحاول اخجراق دواخلها وفهمهذا ا  

 جلن النظرة الثابجة الجامدة الجٍ لم جزحها عن عَنَه , وجمود جسدها

 وكؤنها جمثال جَرٌ لجسد امرأة نحَل مجناسك ومؽرٌ فٍ ذان الثوب

 الحرَرٌ المصَر والضوء الخافت وسكون المكان , ارجفعت َده ببطء

بطَبة منه لعلمه الممجصر علً أنها ٖ جسجطَع السمع وحَاها بحركة  

 فٗ َمكنه فعلها بالكلمات , ولم َكن َفكر فٍ بحخ كَفَة خروجها

 من جناحها المإمن جَدا ووصولها إلً هنا ْنه َري أن هذا حك من

 حمولها وأن معاملجها كحَوان شرس إجحاؾ فٍ حمها وجدبَر مبالػ فَه

ً حركجه جلن أن ركضت صاعدة السٗلمكان رد فعلها الوحَد عل ,  

 ولطعة المماش ججبعها علً العجبات وخصٗت شعرها الطوَل

 فٍ انعكاس النور الخفَؾ جماَلت مع ركضها كذَول أشعة الشمس حجً

 اخجفت فؤنزل َده ونظره ٖزال حَخ جوارت عن ناظرَه , فجاة بمدر

 سكونها وصمجها جثَر فٍ المكان الذٌ جكون فَه ضجَجا ٖ مربَا ٖ

 َسجطَع فهمه وٖ جفسَره وكؤن كل شٍء حولها وحجً الجدران َجحدخ



 بدٖ عنها , لبض أصابع َده الجٍ ارجفعت لها لبل للَل ثم جحرن من

 هنان وشك طرَمه وسط أحد جلن اْرولة الجٍ انجهت لصالة اسجمبال

وزوججه جحدَدا َمسمها لنصفَن جدار زجاجٍ ولد واسعة خصصت له  

 صممت إحدي جهاجها كشرفة جطل علً الطبَعة فٍ الخارج بَنما المسم

 اِخر كان َحوٌ علً شاشة جلفاز ضخمة صممت ضمن الجدار

 وأرَكة طوَلة مموسة وضعت ممابٗ له , َفجح علً المسم

حدهما مطبخالخاص بالشرفة الزجاجَة باب جناحهما وبابان آخران أ  

 مجهز ججهَزا كامٗ واِخر َفضٍ لردهة صؽَرة حوت حماما وؼرفة

 مسجملجَن , دخل الجناح الساكن فٍ ظٗمه المعجاد وجوجه فورا لباب

 ؼرفة النوم الشبه مفجوح ودفعه مسجؽربا لَس فمط فجحها له علً ؼَر

صدراالعادة بل والظٗم الجام الذٌ لم َعجدها جنام فَه ! فرلع أصبعَه م  

 صوجاواضحا فٍ صمت المكان فاشجؽلت اْنوار فورا مجسلسلة ابجداءً 

 بمصابَح الجدار وانجهاًء بمصباحٍ السرَر الجانبَان , ؼضن جبَنه

 َنظر باسجؽراب للسرَر الفارغ والمرجب وكؤن أحدا لم َسجخدمه

 لساعات ! وسرعان ما جحول نظره جهة باب الحمام المفجوح وٖ

أنواره مطفؤة جماما فعلم فورا أنها علً ما َبدواأصوات جصدر عنه و  

 حذت حذوه ولررت المبَت خارج المنزل اللَلة إٖ إن كانت فٍ مكان

 آخر من المنزل الواسع وذان احجمال وارد رؼم أنها لم جفعلها سابما

 ولم َعهد منها الؽضب الذٌ َجعلها جؽادر أو حجً جهجر ؼرفجهما فلم

شخصَجها المهزوزة , لفت نظره الورلة ججخذ َوما لرارا ألوي من  

 المعلمة علً أحد أبواب الخزانة بل وعلً باب خزانجه جحدَدا , جوجه

 نحوها بخطوات واسعة واسجلها بموة لججحرر من الشرَط الشفاؾ

 الٗصك الذٌ كانت مثبجة به , رفعها أمام وجهه ولرأ الكلمات المكجوبة

) لمد عدت لمنزل والدٌ َاعلَها بملم حبر وخط مرججؾ بشكل واضح   



 ولاص وإماالعملَة أو لن أرجع لهذا المكان مجددا وواجه أنت جدن

 )ووالدٌ وأخبرهم بما للت لَلة أمس

 جعد الورلة فٍ َده بموة وفهم حَنها معنً كلمات زوجة والده , رمً

 الورلة المجعدة بطول َده شاجما بهمس " سحما لعملن َا جمانة , لَس

 " أنا من َُهدد بجده ووالدن أبدا

* 

* 

 نزل من سَارة اْجرة وهاجفه فٍ َده َجؤفؾ بسبب صاحب الرلم الذٌ

 ٖ َجَب ضرب باب السَارة بموة مجمجما

 "هل علَن أن جُمفل بالٍ المزاج َا َمان "

 نظر من النافذة للجالس خلؾ الممود َنظر له نظرة لطة جابعة منجظرا

 ثمن جوصَله له ولال

 " انجظرنٍ هنا للَٗ فمط وسؤعطَن ضعفٍ أجرجن "

 ابجسم له الشاب بحبور فهو لن َجولع أن َخدعه من نوع الثَاب الجٍ

 َلبسها ورابحةعطره الفرنسٍ الممَز ْنه سبك وأن عمل سابما بؤجر

 فٍ فندق عالٍ المسجوي فٍ البٗد وَعرؾ جَدا أنواع هذه العطور وكم

أنه لد َخجفٍ لَخرج له مجددا من هذاسجكون جكلفجها وإٖ ما صدق   

 المكان حَخ كانت مدَنة لد أحاطت منازلها مزارع جخص ساكنَها

 فججدها مجباعدة عن بعضها بمسافة ٖ جمل عن العشرَن إلً الخمسَن

 مجرا لوح له بَده موافما فجحرن أبان من هنان َدس هاجفه فٍ جٍ

حفظجه ومعطفه فٍبنطلونه الخلفٍ ٖ َعلم َلوم نفسه علً جركه لم  

 السَارة لبل نزوله منها أم َلوم صدَمه علً ججاهله ٖجصاٖجه الملحة

 ووضعه فٍ كل هذا المؤزق ، اججاز السَاج الحدَدٌ الشابن حَخ كان

 وحده الشٍء الذٌ َفصل أمٗن الناس هنا عن بعضها وعن الطرلات



ن أبوابالجرابَة الجٍ جعبر منها السَارات وحَخ أن اْسَجة هنا بدو  

 فٗ َصعب علً أحد اججَازها ولم َهجم أحد أبدا بفعلها فٗ خروق فٍ

 مثل جلن البلدات الجٍ َزرع أهالَها البسطاء ذات اْنواع من اْشجار

 المثمرة فلن َخشً الجار جاره ومعظم مزروعاجهم هٍ ْشجار الجَن

 والزَجون وبعضها جكون مزارع صؽَرة ْشجارالفسجك واللوز ، جحرن

 بَن اْشجار المجماربة نسبَا َري المنزل المجواضع لصدَمه من

 خلفها ... ) َمان ( الفجً الهادئ والشارد الصامت ؼالبا والصادق

 المحجرم كما عرفه منذ كانا بالمدرسة الثانوَة واسجمرت لسن الجامعة

 الصدَك الكجوم الذٌ لوٖ أنه عرض علَه أن َموم بجوصَله َومَا ,

َدة منذ أربعة أعوام ما علم أنه َعَش هنا وٖ أنه َعمللجامعجه البع  

 فٍ هذه اْرض بَدَه مع والده وهو لم َخبره فكل ما كان َعرفه عنه

 أنه فجً منعزل عن البمَة جمرَبا فٍ المدرسة , مجفوق ومنافس كبَر

 له وأنه كان َصل المدرسة عن طرَك حافلة صؽَرة مشجركة ومزدحمة

دراسجهم كان َصل مجؤخرا لَجلمً عمابا لاسَا بالطٗب , وأؼلب أَام  

 ْن جلن الشاحنة الصدبة كما كان َسمَها أبان لد جعطلت بهم وأكملوا

 الطرَك سَرا علً اْلدام , ولن َنسً اَْام الجٍ كان َصل فَها

 المدرسة مبجٗ جماما بسبب المطرالذٌ داهمهم فٍ الطرَك َرججؾ كؤَل

َجشارن معه ثَابه حجً ججؾ جلن فكانصؽَر عبر النهر وحَدا فكان   

 أحدهما َرجدٌ الممَص الصوفٍ واِخر َرجدٌ السجرة أوالمعطؾ وحده

 دون ثَاب , وٖ َنسً جلن النظرة فٍ عَنٍ َمان حَن كان َرفض أن

 َعَد له سجرجه ما أن ججؾ ثَابه بل َجماسما ثَاب َمان أَضا دون أن

وٖ َجبادٖ ثَابهما إٖ فٍَشمبز من بساطجها ولونها الباهت المدَم   

 الَوم الجالٍ خاصة وأن والدجه لم جوبخه َوما علً فعلها ذان الولت

 وهٍ أكثر من كان َؽرس فَه كل جلن المبادئ الجٍ ٖزال َمدرها حجً



 الَوم , وفٍ المرات الملَلة الجٍ وافك فَها جحت إصرار وضؽط كبَرَن

أو أن َدخل عند زَارجه منه أن َجناول إحدي الوجبات معه فٍ المنزل  

 له ْمر َخص دراسجهم كانت والدجه جوزاء جرحب به وجسجمبله

 بجرحاب فعزز ذان اْمر صدالجهما أكثر لجمجد ْعوام , وٖزال َمان ذان

 الصدَك الؽامض بالنسبة ْبان وٖزال ٖ َعلم عنه إٖ الملَل جدا , فٗ

من عمره وجركجه شٍء سوي أن والدجه جوفَت وهو فٍ الثانَة عشرة  

 وشمَمة أصؽر منه وأن والده جزوج من أخري فوروفاجها فٗ َعلم حجً

 كم من اْشماء لدَه من والده فلم َدخل منزلهم َوما واحجرم أنه لم َمم

 بدعوجه لفعلها فنظرجه الكسَرة كلما زاره هنا نبؤجه بؤنه َصعب علَه

هاسجضافجه ْمركان وٖزال َجهله وهو َحجرم صمجه عن  . 

 " ... ها هٍ "

 جنهد أبان بجلن الكلمجَن وهو َسَر بخطوات واسعة جهة سَارجه

 المجولفة خلؾ المنزل ففوق اججَازه لجلن المساحة المزروعة باْشجار

 كان علَه الدوران حول منزلهم اْرضٍ واسع البناء بحثا عنها وكما

 جولع كان َمان سَخجار جلبها هنا علً جركه لها فٍ أٌ مكان مهما كان

 آمنا ، كانت المساحة خلؾ المنزل ٖ جمل اجساعا عن واجهجه ؼَر أنها

 لم جكن مزروعة كجلن وكانت جحوٌ ببرٌ ماء كبَرَن مع سالَة وثمة

 جّرار زراعٍ صؽَر مجولؾ فَها وشاحنة صؽَرة ولدَمة َبدوا أنها

إطاراجها النالصة حَخ جرجكز علً إطارَن وحجرٌ طوبمعطلة من   

 لججوازن فٗ جمع , كما ٖحظ وجود لن للدجاج وجلن المخلولات

 الصؽَرة جطوؾ حوله وفٍ اْنحاء دون لَود , وأَضا لد أخذ جزأ من

 جلن المساحة سَاج حدَدٌ شابن وممفل بإحكام َحوٌ ما ٖ َمل عن

مرون كبَرة ومخَفه جؤكل بنهم منعشرة نعاج وثٗخ أو أربع خرفان ب  

 طعام َبدوا وضع لها حدَثا , وكان هذا بالنسبة ْبان جزء آخر من



 عالم َمان المجهول !! الجرب من السَارة َُخرج بطرفٍ إصبعَه

 المفجاح الموجود فٍ الجَب اْمامٍ لبنطلونه الجَنز وحمد هللا أنه أخد

فعل مع محفظة النمود ، لررالمفجاح اٖحجَاطٍ لها معه ولم َنساه كما   

 أن َؤخذها من هنا بما أن الولت مبكر وسَرسل له رسالة َخبره

 فَها أنها معه كٍ ٖ َضن أن ثمة من سرلها رؼم أن ذلن أمر َصعب

 فعله إٖ مع خبَر فٍ سرلة السَارات ، ولؾ فجؤة ما أن كانت المسافة

ون َمانالجٍ جفصله عنها مجرد خطوات للَلة جدا وهو َري بنطل  

 مرمٍ جانبا علً رؾ خشبٍ لدَم لد ركنت السَارة بجانبه ولم َكن

 َجبَن ما بداخلها بسبب زجاجها المعجم ، ؼضن جبَنه ونظر لها بجركَز

 عالدا حاجبَه اْسودان ولد ٖحظ باب السَارة اْمامٍ المفجوح أَضا

 !! فما َفعل َمان داخل السَارة وبنطلونه خارجها

ل فٍ ذهنه ولم َجد له جوابا أو كان َهرب فعٗ منجبادر ذان السإا  

 الجواب الوحَد عنه فهو َعرؾ صدَمه جَدا وَثك فٍ أخٗله أكثر من

 ثمجه فٍ نفسه ، انفجحت عَناه علً اجساعهما من الصدمة حَن اهجزت

 السَارة بشكل خفَؾ وخرج منها صوت جلن الضحكة اْنثوَة

 الرلَمة جدا بل .... ! جمجم أبان من بَن أسنانه

 " فٍ سَارجٍ َا َمان وفجاة لاصر أَضا "

 جحرن مجددا ناحَة السَارة ٖ َصدق أبدا ما َحدخ هنا فآخر من لد

 َفكر أنه َفعل هذا هو صدَمه المدَم ذان ! لكن البنطلون له َعرفه جَدا

ٖ بنطلونان لهذا الشابفٗ َراه َؽَر بنطلونه إٖ باخجفاء السابك أٌ   

 أبدا ، الجرب حجً وصل مإخرة سَارجه المرجفعة الفاخرة وعض شفجه

 بموة كاجما ؼضبه وهو َسمع جلن الضحكة والصوت مجددا

 " َمان سجملب السَارة بنا جولؾ هَا"

 كاد َفمد عمله حَن سمع جلن الكلمات وأول ما فكر فَه أن صدَمه ذان



مزارعهم هنا واخجار سَارجه هذه المرة َواعد فجاة بل شبه طفلة وسط  

 كؽرفة فندق فاخرة لهما ، حاول أن َزَح جلن اْفكار والظنون من

 رأسه وأن َجعوذ من الشَطان وٖ َضن بصدَمه سوءا لكن الولابع

 أمامه أعجزجه عن فعلها ، جمدم أكثر حجً كان عند الباب المفجوح

ج ذان الصوتلسنجَمجرات للَلة جدا لم جكن جكفٍ سوي لخرو  

والضحكات الرلَمة وٖ َسمح برإَة شٍء فٍ الداخل ، كاد َركل الباب بمدمه بموة وَخرج من فَها 
 جرا علً اْرض حَن لال ذاكالصوت من الداخل ضاحكا

 " حسنا لن ألمسها مجددا أبعد َدن عنها واجركنٍ أراها "

هللاصر علً أسنانه بموة حجً كاد َحطم فكَه وجنفس بؽضب مسجؽفرا   

 بهمس ولد جولؾ ذان الصوت عن الجحدخ والضحن وكؤن من فَها لد

 مات واخجفً جماما حَن ضرب بَده علً سمؾ السَارة وخرجت

 الكلمات الماسَة من بَن أسنانه ونظره علً شك الباب

 " َمان اخرج لٍ وحدن اِن وفورا "

* 

* 

 انكمشت عند باب كرسٍ السابك ممابلة للباب الذٌ بجانبه جضؽط

 لبضجاها بموة ودون شعور علً النظارة السوداء اْنَمة بَن َدَها

 , وزاغ نظرها المرجعب جهة الباب الذٌ دخل منه ذان الصوت الؽرَب

 لَس صوت والدها وهذا هو المهم لكنه لَس صوت شمَمها َمان أَضا

 ولم جسمعه سابما ؟ ولَست جعلم إن كان صاحب السَارة أم ؼَره وهذا

سابه , لمد عاشت حَاجها سجَنة جدران هذا المنزلما لم جحسب ح  

 والمزرعة المحَطة به ومنذ طفولجها ولعبها فٍ الشارع لم جري رجٗ

 وانحصر عالمها بَن شمَمها ووالدها وأخوجها الصؽار ولم َعد للجنس

 اِخر وجود فٍ حَاجها سوي ما جراه وجسمعه فٍ الجلفاز مصادفة فهٍ



 علَها أن جكون نشَطة طوال الولت لذلن الجلوس أمام الجلفاز لَس من

 , ضمن مهامها الَومَة الكثَرة وٖ َُسمح لها بمشاهدجه إٖ خلسة

 سمعت صوت طمطمة خفَفة فؤرخت أصابعها وعضت شفجها بموة جنظر

 بعَنان بدأت جؽشوهما الدموع للنظارة الجٍ جرججؾ بَن أصابعها , لمد

ا هٍ مجؤكدة منه جَدا وأصبحت المصَبة اثنجَن وٖزالتكسرجها هذا م  

 ججضاعؾ وهٍ جسمع ذان الصوت الرجولٍ الؽاضب َردد مجددا

  " للت اخرج َا َمان أو فجحت الباب اِن "

 بلعت رَمها بصعوبة لجفاؾ حلمها جماما وٖ جعلم لما َصر ذان الشخص

ا جخفٍعلً أن َمان هومن فٍ الداخل ! دست وجهها بَن ساعدَه  

 نفسها فٍ سالَها المضمومجان لصدرها حَن انفجح الباب بموة وجسرب

 الضوء أكثر للسَارة , سادت لحظة صمت طوَلة ظنجها لن جنجهٍ أو

 أنها ماجت من الخوؾ لذلن لم جعد جسمع شَبا !! حركت جفنَها جرمش

 بسرعة وكؤنها ججؤكد من أنها ٖزالت ضمن اْحَاء فابجسمت من بَن

ظنت بالفعل أن كل ما حدخ كان كابوسا وانجهً حجً رفعتخوفها و  

 رأسها ببطء ونظرت بعَنَن فزعة للشاب الوالؾ عند الباب ممابٗ لها

 َنظر لها بصدمة لم جفهم سببها !! واكجشفت حَنها هوَة ذان الشخص

 فهو بٗ رَب صاحب السَارة فلن ججخَل أن أحدا من هنا َمكن أن

ذه المٗمح الؽرَبة والشعر والعَنَن اْسودانَكون بكل هذه اْنالة وه  

 كاللَل , بمَت جرمش بعَنَها دون جولؾ .... إنه كؤولبن اللذَن جراهم

 فٍ الجلفاز جماما وكؤن أحدهم خرج لها منه

 " من أنجٍ ؟ "

 كانت جلن الكلمات الوحَدة الجٍ كسرت الصمت بَنهما وكل واحد َحدق

ن الخوؾ الممجزج بالفضول الؽرَبفٍ اِخر من نظراجها المخجلطة بَ  

 ونظراجه الجٍ اججازت صدمة أنه ٖ وجود لما كان َجولع هنا وأصبحت



 نظرات مسجؽربة جبحخ عن جلن المٗمح بَن ؼَمة الشعر البنٍ المجعد

 الذٌ وصل لحد كجفَها حجً أنه أخفً أؼلب مٗمحها , والجسد الضبَل

 المنكمش عند الباب , كرر السإال بحزم حَن لم َجد منها جوابا

 " للت من أنجٍ ؟ "

 خرجت الكلمات من بَن شفجَها المرججفة الجٍ جخفَها فٍ ذراعَها

 الملجفجان حول سالَها جحضنهما بموة

 " َمامة "

 ؼضن جبَنه مسجؽربا فرفعت َدها الصؽَرة المرججفة من الخوؾ

بها خصٗت شعرها المموج عن وجههابحركة ٖ إرادَة ورفعت   

 لجكشؾ حركجها جلن عن جلن اْحداق الرمادَة الواسعة وكؤنها لطعة

 زجاجَة مطلَة ومصمولة جلمع فٍ الضوء الخافت وحاجبان بنَان

 , رلَمان وطوَٗن وجبَن صؽَر جدا مساحجه جكاد جكون كؤصبعَن

هها لكنحررت جلن الخصٗت سرَعا من بَن أصابعها لجرجع علً وج  

 بوضع أفضل من السابك أجاح لها الرإَة أكثر وللوالؾ هنان حرَة أكبر

 فٍ حركة حدلجَه المجؤملة لها , أمال ابجسامة مجهكمة علت شفجَه

 " ولال " لست أعنٍ أٌ أنواع الطَور جكونَن فمن أنجٍ ؟

بموةزمت شفجَها بسخط من سخرَجه ولهججه ولالت برجفة ما أن ضربت َده سمؾ السَارة   

 " شمَمة َمان "

 دس َده فٍ جَب بنطلونه ولال بنفاذ صبر

 لولٍ هذا منذ البداَة , انزلٍ بسرعة من السَارة وأخبرٌ شمَمن أن "

 " ٖ َجرن أؼراضا ٖ جخصه فٍ أَدٌ اْطفال

 " خرجت من لولعة خوفها أخَرا ولالت بضَك " لست طفلة

 أمال ولفجه أكثر ولال مجهكما

نة جدرسَن َا كبَرة ؟حما ! وفٍ أٌ س "  " 



 حركت أصابعها فورا ونظرها علَهم لجحسب من فٍ مثل عمرها فٍ أٌ

 عام دراسٍ سَكونون اِن وهو َنظر لها مسجؽربا حجً رفعت نظرها

 له مجددا ولالت

 " فٍ الصؾ الثانٍ أعدادٌ "

 حرن حدلجَه السوداء الواسعة لجنجهٍ علً وجهها مجددا ونظر لها بنصؾ عَن

بشن " طابر صؽَر كاذب ولال  " 

 رفعت رأسها مبعدة هذه المرة شفجَها وذلنها الصؽَر عن ساعدَها

 ولالت بضَك

 " لست كاذبة وعمرٌ بالفعل ثٗثة عشرة عاما "

 حرن سبابجه لابٗ

 هَه ٖ جؽضبٍ َا صؽَرة كنت أمزح معن وهَا انزلٍ من "

 " السَارة علَا أن أؼادر وثمة من َنجظرنٍ فٍ الخارج

 شعرت بحجم ورطجها حَنها ورفعت َدها فٍ محاولة جدَدة منها ٔبعاد

 جلن الخصٗت المجنونة عن مرمً نظرها لكن هذه المرة فٍ محاولة

 لدس جزء منها خلؾ إحدي أذنَها

 ولالت بصوت ضعَؾ مسججدٌ

 لن جخبر َمان أنن وجدجنٍ هنا ألَس كذلن ؟ "

 " سَؽضب منٍ إن علم

َارة حَخ ٖزال كفه مسجندا بها ولالنمر بإصبعه علً سمؾ الس  

 جمَل ... هو ٖ َعلم إذاً أنن سرلت بنطلونه وأخذت المفجاح وحولت "

 " سَارجٍ لفندق لن ؟

 لررت أن َبمً علً ضنه بها وٖ جخبره أنه من أذن لها بؤخذه كٍ ٖ

 ججسبب له بمشكلة معه فاسججدجه مجددا بنبرة رجاء طفولَة

لن ؟ سؤؼسلها وأنظفها من الداخل وألوم بكلأنت لن جخبره ألَس كذ "  



 " ما جطلبه منٍ فمط ٖ جخبره وٖ جؽضب منه

 هز رأسه بحسنا دون أٌ جعلَك ثم لال

 " شكرا علً العرض السخٍ , هَا انزلٍ "

 لكنها لم ججحرن من مكانها وهمست وهٍ جنكمش علً نفسها مجددا

 " وثمة أمر آخر "

مصدرة صوجا مجسلسٗ لجلن النمرات أعلً السَارة ولالنمر بؤصابعه جمَعها هذه المرة   

 " رابع .... ما الذٌ فعلجه أَضا َا كرة الشعر "

 امجٓت عَناها الواسعة بالدموع فورا فلوح بَده لابٗ

 " هَه أنا آسؾ أسحب كلمجٍ ٖ جفجحٍ لٍ مناحة َا فجاة "

لت ببحةأدخلت َدها فٍ حجرها ثم أخرججها ونظاراجه السوداء فَها ولا  

 ولد كسرت اْحرؾ عبرجها المكجومة

 " لمد كسرجها دون لصد "

 نظر لَدها بصدمة ولال

 " كسرجها ؟؟ هل جعلمٍ كم ثمن هذه النظارة وكم َكلؾ إصٗحها ؟ "

 زمت شفجاها جكابد الدموع الجٍ أصبحت بالفعل علً وشكل النزول

 وهزت رأسها بالنفٍ

 فجنهد بضَك وعدل ولفجه حجً اخجفت أؼلب مٗمحه عنها سوي لحَجه

 الخفَفة جدا والمنسمة بعناَة وشفجَه المجساوَة ولال

 هَا انزلٍ لن أخبره بؤٌ شٍء من كل هذا وخذٌ هذه الخردة معن "

 " فٗ َمكن إصٗحها مجددا

 , لم َسمع بعدها سوي همسها شاكرة له ثم صوت الباب وهو َُفجح

من فوق سمؾ السَارة ذان الجسد النحَل الذٌ ركض مبجعدا حجًرالب   

 دخلت من الباب الخشبٍ المدَم الموصول بالمنزل ثم حرن رأسه

 مبجسما ودار حول السَارة وركبها وؼادر من هنان



* 

* 

 ركضت مسرعة جشك طرَمها بَن المنازل جرفع فسجانها بَدَها كٍ ٖ

اَر مع حركة رأسها َمنهَعَك حركجها وشعرها البنٍ المموج َجط  

 وَسري وكؤنها جبحخ عن شٍء ومكان ججهله رؼم أنها جحفظ كل شبر

 فٍ جلن البلدة وجسَر فَه وعَناها مؽمضة لكن عملها فٍ جلن اللحظة لم

 َسجطع جركَب أٌ شٍء وكؤن ثمة من رماها فٍ مجاهة مؽلمة وصلت

ها حَخأخَرا لوجهجها الجٍ ركضت نحوها بسرعة أكبر ما أن ظهرت ل  

 ججمع بعض الشبان عند الباب المفجوح لممهً البلدة الوحَد وهو

 , المبنً الوحَد أَضا المزود بجهاز جلفاز موصول باْلمار اٖصطناعَة

 ضربات للبها جصرخ بَن أضلعها بجنون جحاول الرإَة من فوق جلن

 الرإوس لججؤكد مما َمال وسمعت الناس جلؽط به منذ للَل وصوت

فٍ ذان الجهاز َصلها من بَن الضجَج فٍ الداخل الحدَخ عنه  , 

 حاولت الدخول دافعة الوالؾ أمامها من كجفه ولم جسجطع سوي إزاحجه

 للَٗ لَظهر لها جزء من الشاشة المعلمة فٍ آخر الجدار المطلٍ

 باْخضر الزَجونٍ , جمدت نظراجها علً الخبر أسفل الشاشة فمبضت

َص الوالؾ أمامها وكل شٍءأصابعها دون شعور منها علً لم  

 داخلها َصرخ بؤلم , كل ما سمعجه من أخبار ججداول هنا مإخرا وبعد

 ممجل ربَس البٗد أن ابنا له دخل البرلمان وأن اسمه رعد , وأصبح

 أسمه َجكرر فٍ بلداجهم الصؽَرة كل َوم بعد أن كان مؽَبا عن كل

 المشهد طَلة اْعوام الماضَة ولم َكن َذكر اسمه أحد سوي بؤنه ثمة

 ابن لشراع صنوان لم َدخل المعجرن السَاسٍ ولم َكن له أٌ نشاط فٍ

 البٗد وأنه ألصً نفسه عن كل ما َخص الحكم والسَاسة , وأن

 أوضاع البٗد اْخَرة كانت السبب فٍ ظهوره , حجً أن البعض اجهمه



ذ مكان والده بإظهار نفسه فٍ الصورة أؼمضت عَنَهابؤنه َسعً ْخ  

 بموة وألم وعاد طَفه الذٌ لم َفارق ذاكرجها وللبها ْعوام .. الشاب

 , الذٌ رحل حامٗ معه للبها ودموعها الجٍ ذرفجها علَه علً مر أعوام

 الشاب الذٌ جعاهدت معه علً الوفاء لٓبد وعلً أن جنجظره مهما لست

نت لججخَل أن ذان الوعد سَكون ثمنه أعواما ٖ جنجهٍالظروؾ , وما كا  

 بل ما كانت لجكون لؽَره وٖ لملبها أن َنبض لسواه لكنها كانت جؤمل ,

 بؤن جعَش علً اْمل , أمل هٍ علً اسجعداد لسماَجه كل َوم كٍ ٖ

 َذبل وَموت , أمل بؤن جراه وجلماه َوما من جدَد , لكن أن َخجار

وا بؤنفسهم !أن ججوحد البٗد لَكون ثمن وحدجهاالثنانَون أن َسجمل  

 فرالها عنه لٓبد ! أن َكون أحد بنود اجفاق ذان الجوحَد أن َمرر

 الثنانَون مصَرهم دون أن َسجمصوا من حمهم فَها !! ذان ما لم

 ججخَله أبدا ولم ججهز نفسها له , فلم َعد َمكن ٌْ سلطة وٌْ كان وٖ

م عكس ما اخجاروه , بل كانت الضربةللربَس نفسه أن َفرض علَه  

 الماصمة لملبها حَن كان ذان اٖخجَار وبإجماع منهم أن َعَش

 الثنانَون فٍ لراهم َرفضون أٌ دخَل علَهم وأٌ خارج منهم , فكَؾ

 سجكسر هٍ الماعدة وهٍ ابنة زعَمهم وهو ابن ربَس البٗد ؟ أٌ من

ن جكون من واحد منهماَُلزمان بالجنفَذ أكثر من ؼَرهم والمخالفة حَ  

 معناها حرب وشَكة بل وأكَدة بَن الجانبَن فكَؾ إن كانت المخالفة

 من كلَهما , جراجعت خطوجَن للوراء جمسن عبرجها وعَناها ؼشَجهما

 , سحابة من دموع أحالت علَها الرإَة , ٖ َمكنها جحمل ذلن أبدا

ه لٓبدجرضً أن جعَش بالٍ عمرها علً أمل شبه مَت علً أن جفمد  , 

 علً أن جعَش وهٍ جعلم أن ٖ لماء َجمعهما مهما امجدت اَْام , جإمن

 بالمعجزات وبؤن هللا لادر علً جمعهما فٍ أشد الظروؾ لسوة لكن أن

 َججمع حٍ ومَت أمر مسجحَل جحمَمه, بل كَؾ َعَش حٍ بعد مَت



 هوَعَش أساسا علً انجظاره وعلً أمل اللماء به وهٍ من نذرت للبها

 له منذ كانت ابنة الخامسة عشرة ؟

 اسجطاعت أن جري من بَن جلن المَاه المالحة الجٍ جحرق عَنَها ذان

 الخَال الذٌ ولؾ أمامها مباشرة فمسحجهما بظهر كفها بموة وظهر لها

 جلَا جلن المٗمح والنظرة واٖبجسامة الساخرة فالجفجت فورا جنوٌ

وأدارجها بموة لجنظر لوجههاالمؽادرة لوٖ أمسكت جلن الَد بذراعها   

 وعَنَها مجددا ولد لالت بسخرَة ٖذعة

 " ما رأَن فَما َجرٌ هنان آسجرَا ؟ "

 لم ججحدخ ولم جزح نظرها عن العَنَن الخضراء المحدلة بها ولد جابعت

 جلن دون اكجراثلمن الجفجوا َسجمعون لحدَثها

بدٌ َجمعهاضننت أنه ثمة امرأة واحدة كانت جعَش علً أمل لماء أ "  

 " بعربٍ مسلم , لكن ظهر أن لها شبَهة كانت جحدَدا جسخر منها

 وانطلمت ضحكجها عالَة جعلت الرإوس الجٍ جلجفت لهما جزداد عددا

 وإن كان البعض انصرؾ ؼَر مهجم لما َدور خلفه , فإما عاد لمجابعة

 اْحداخ عبر الجلفاز أو ؼادر ؼَرمكجرخ بجلن الحرب الكٗمَة بَن

ان مشهورجان بَن الثنانََن رؼم أن إحداهما كانت ابنة الزعَم لبلعدوج  

 أن َدركه الموت لبل خمس سنَن لجصبح شمَمة الزعَم الجدَد واٖبن

 اْكبر لزعَمهم السابك ) سنمار ( بعدما جولً الزعامة فور وفاة والده

 واْخري أرملة الزعَم الجٍ اعجصمت عن الزواج ورفضت أعدادا ٖ

م وبعد وفاة زوجة الزعَم بمرض ممَت فجان اخجارت أنجحصً منه  

 جكون هٍ زوججه وفاجؤت الجمَع وهٍ ججزوج برجل بلػ الخامسة

 والخمسَن , وإن لم َكن كبَرا جدا فهٍ كانت ابنة الخامسة والعشرَن

 ولجها , وْنها بعد وفاجه َمنع عنها الزواج ْنها أرملة الزعَم وهكذا

ة جحصٍ بالٍ سنَن عمرها حجً جنجهٍهٍ لوانَنهم عاشت كؤرمل  . 



 كان جواب الوالفة أمامها لم َجعدي ابجسامة جشبه ابجسامجها ورفضت

 ككل مرة وعلً مر اْعوام أن جكون فرَسة لسخرَجها وجهجمها الدابم

 علَها حجً بعد أن أصبحت زوجة والدها وعاشجا ْعوام فٍ منزل واحد

 لبل أن َؤخذه الموت , جحدثت جلن حَن لم ججد منها إٖ الصمت لابلة مجددا

 لعلن بعد موجه جمبلَن بؤحد عجابز الثنانََن َا شمَمة الزعَم فمد "

 " دخلت الثامنة والعشرَن وضاعت علَن الفرص

 كانت جعلم أنها جُذكرها بكٗمها حَن ثارت علَها ؼاضبة ولت جزوجت

ة وفاة وٖزالت دموعها لم ججؾ علَها بعد , لكنوالدها ووالدجها حدَث  

 ما ٖ جعلمه أنها لن جفعلها أبدا ولن ججزوج وٖ بمن فٍ مثل سنها منهم

 مهما عاشت وامجد بها العمر وإن عاش ذان الحبَب أم مات وهٍ من

 رفضت من أجله كل من جمدموا لخطبجها منذ كانت فٍ السابعة عشرة

دها وهو من رفض أن َنكخ عهدهوبدأت العروض جنهال علً وال  

 المدَم لها بؤن ججزوج بمن جخجار وولجما جرَد حجً بات رجال ثنان

 َلمبونها بـ ) آزهوا ( وهو اسم َطلك عندهم علً الشٍء المحرم الذٌ

 جراه وججمناه وٖ َمكنن وٖ اٖلجراب منه , لم جكن جرَد مجابهجها

نهما طَلة اْعوام اْخَرةفٍ الكٗم وأن جججاهلها كما كانت اْمور بَ  

 فهٍ لم جعد جلن الفجاة المراهمة الجٍ ججحدخ عن كل ما َزعجها وجعطَها

 الفرص دابما ٔؼاظجها وٖ َهنا لها بال إن لم جرمَها عوض الكلمة

 بعشرة , لذلن ججاهلجها جماما والجفجت مجددا لجؽادر فؤولفجها

سمعها أؼلبكلماجها من خلفها ولد جعمدت رفع صوجها أكثر لَ  

 الموجودَن هنان

 " لن َؤخذ شَبا ومصَره كمصَر والده فانجظرٌ أكثر لججحمك مطامعن "

 الجفجت لها ولجها ولم َعد لدَها ذرة جحمل أخري وصبر اْعوام انملب

 ضدها اِن خاصة بعد الخبر الذٌ سمعجه الَوم , رفعت صوجها مثلها



 جعٍ لجمَع اْعَن المحدلة بهما لابلة

ْنن ٖ جنظرَن سوي لزعَم المبَلة أن جكون جمَع الفجَات مثلنلَس  "  

 فبعدما أصبحت أرملة الزعَم السابك وُعرؾ المبَلة َمنعن من ,

 الزواج من ؼَره صرت جلفَن حبالن حول ابنه الزعَم الجدَد لعل

 اْعراؾ ججؽَر هذه المرة بما أن العرَس الجدَد زعَما أَضا وفاجن أن

ولن َرضً اسجبدالها بؤخري فكَؾ إن كانت واحدةسنمار َحب زوججه   

 " مثلن

 عٗ صوت الشهمات المسجنكرة من خلؾ الوالفة أمامها فخرجت عن كل

 جعمل هٍ أَضا وصرخت بكل صوجها

 جولفٍ عن لول اْكاذَب َا حبَبة ابن شراع , َا من بسببه "

 جرفضَن الزواج مطلما كٍ ٖ َفجضح أمرن بَن الثنانَن بعدما رمان

 " خلفه وؼادر دون أن َلجفت لن

 شدت لبضجاها بموة ونظرت للذَن َجهامسون حولهما وجعلم اِن أن ما

 كانت جسربه هذه المرأة بَن البعض فٍ الخفاء سَصبح اِن بسببها

 علً كل لسان ولن َسجطَع وٖ أشمابها لومها ْن جمَع الحاضرَن

ها إؼواء شمَمهااِن سَشهدون بؤنها من بدأ برمَها بجهمة محاولج  

 , سنمار , وهذا ما هٍ مجؤكدة منه جَدا كما سنمار وزوججه أَضا

 صرخت جنظر لمن حولها

 ٖ جصدلوا ما جمول هذه الكاذبة , لَست ابنة زعَمكم من جفعلها "

 " لكان والدٌ أول من طبك لانون المبَلة بشؤنٍ

 صاحت جلن أَضا جنظر لٓعَن المحدلة دون أن َعلك أحد

هن لكم إذا وجمبل بؤحد الرجال زوجا أو لجخبر عن سبب رفضهالجبر "  

 " لكل من جمدموا لها من هنا ومن خارج الحدود

 حدلت عَناها العسلَة الواسعة المذهولة باْعَن حولها والمحدلة بها



 بفضول وذهول مشابه لم جسجطع لول شٍء فالحمَمة سجَن سكن

نفسها بالكلمات لن جفَد أضلعها ْعوام وٖ َمكنها إخراجه , وجبربة  

 شَبا وسججد الكثَرَن ممن سَسجمعون لما لالت أنجوانا وسَصدلونها

 وَطالبون بالدلَل , انسحبت من هنان وؼادرت جدفع بؤدب كل من كان

 فٍ طرَمها بعدما أصبحجا مطولجان بجمع كبَر ممن شدهم المشهد

سحابها ذانللمشاهدة ومن ثم نمل الخبر فٍ كل مكان , جعلم جَد أن ان  

 لن َكون إٖ دلَٗ ضدها وأن اْلسن سوؾ جلجهما أكثر بعدما وجدوا

 سببا ممنعا لرفضها الجام للزواج بل وأٌ عٗلات عابرة مع الرجال طَلة

 جلن اْعوام , ابجعدت بخطواجها وسارت دون أن جلجفت خلفها أبدا حجً

حولهاؼادرت أطراؾ المرَة ولم جعد جري إٖ الحجارة والشجَرات   

 مبجعدة عن الجمَع ٖ جرَد رإَة وٖ سماع أحد منهم , وما أن أصبحت

 فٍ ذان الفضاء الواسع وحدها حجً ركضت جمسح الدموع الجٍ جسربت

 من عَنَها جري من خٗلها ذان السَاج الحدَدٌ المرجفع والممجد حجً

 وصلجه وأمسكت حدَده الشابن بمبضجها بموة مججاهلة ألمها واخجراق

 أشواكه الحدَدَة لحم كفَها جنظر من بَن دموعها لذان الفضاء ولجلن

 , المساحات الشاسعة خلفه والجٍ جفصلهم عن بالٍ مدن ولري البٗد

 حدود وهمَة صنعوها هم وفرضوها علً الجمَع بحجة حماَة الثنانََن

 وؼرسوها أشواكا فٍ للبها حَن ُحرمت من ذان الرجل لٓبد بسبب جلن

جٍ حضوا هم بها كما َرددون فجحرروا ولَدوها هٍ وانفصلالحرَة ال  

 الجزء الشرلٍ من جنوب البٗد عن بالٍ مدنها وأراضَها وشطروا

 بذلن للبها لنصفَن , جدحرجت دمعة جدَدة من جفنها لوجنجها ووصلت

 لٓرض وحدلجاها المرهمة جعانك زرلة السماء البعَدة ولرَبا سجودع َوما جدَدا من حَاجها

لم أنها لن جراه فَه , اجكؤت بجبَنها علً الحدَد البارد لذان السَاج وأؼمضت عَنَهاجع  

 " ببطء هامسة " عد َا مطر شاهَن .... عد أرجون فثمة من َحجاجن حد الضَاع



* 

* 

 ؼطت كؾ جلن الَد الكبَرة علً ذان الجهاز النحاسٍ الصؽَر الذٌ كان

ؾ المرات ثم لفز ذانَصدر صوجا مزعجا ومجواصٗ فاق حجمه بؤضعا  

 الجسد الضخم برشالة وكؤنه لم َكن َسبح فٍ نوم عمَك لشدة جَمظه

 الجام كما اعجاد سنوات نشؤجه فٍ هذه البٗد , جوجه لباب الحمام

 المشجرن مع ؼرفجه وما هٍ إٖ ثوانٍ ولم َعد َسمع سوي صوت جدفك

ر جسدهالمَاه الموٌ لما اعجاده وهو َنام بالشٍء الملَل الذٌ َسج  , 

 وما هٍ إٖ لحظات أخري حجً خرج بمنشفة علً رأسه َفركها خٗل

 شعره الكثَؾ بموة لبل أن َرمَها جانبا وَرجدٌ مٗبسه فٍ ولت

 لَاسٍ وكؤنه ٖزال ضمن جدران مبنً جلن المنضمة الجٍ كانوا َعَشون

 فَها علً نظام واحد دابم ولاسٍ حجً اخجار وبإرادجه اٖنفصال عنها

ش فٍ شمجه الحالَة كما فعل الكثَرَن من أعضابها حَخ كانوالعَ  

 الخَارفٍ ذلن مجروكا لهم مع الجزامهم الجام مع أٌ نداء أو مهمة

 مسجعجلة جوجه إلَهم . حمل سجرجه بعدما جؤكد من أن سٗحه مثبت فَها

 جَدا وجبخ اِخر فٍ ساله جحت جوربه ولبس حدابها الثمَل وخرج من

ؽراب للمرأة ذات المامة المصَرة الوالفةأمامه , بلالؽرفة ونظر باسج  

 لبالة اْزهار الضخمة الجٍ كانت جخفٍ وجهها وهٍ جمسكها بذراعَها

 الممجلبجان وكؤنها جضمها لصدرها , جنحً رأسها جانبا لجظهر له عَنَها

 وجلن الججاعَد حولهما دلَل ابجسامجها المخجفَة عنه ولد لالت باسمة

 " زهور جمَلة ألَس كذلن ؟ "

 لبس سجرجه وهو َمجرب منها وهٍ جضعها فوق الطاولة اْلرب لها ولد

 لالت مدبرة المنزل الجٍ ججاوزت الخمسَن عاما مبجسمة وأناملها

 جداعب ورَمات اْزهار الصفراء الناعمة



 " سعداء الحظ فمط من َجلمون مثلها فٍ الصباح الباكر "

رة وهٍ جخرج بطالة مذهبة منها وجمدها لهوجابعت بابجسامة ماك  

 " لد جفكر فٍ إخبارٌ ممن هٍ وجشبع فضول العجوز الجمَلة "

 سحب الورلة من بَن أناملها ومٗمحه الجامدة جشجد برودا وهو َمرأ

 الكلمات الجٍ كجبت علَها بحبر ذهبٍ وكجابة منسمة

 )صباح اْزهار العبمة َا جَم )

ع أسفلها مزَنا ومزخرفا , جعد البطالةثم اسم المرسل فٍ الجولَ  

 الصؽَرة بَن أنامله

 ولبضجه الموَة ونظر للجٍ جحولت نظرجها للصدمة ثم جحرن من هنان

 لابٗ ببرود

 " خذَها إن أعجبجن أو ارمَها خارج الشمة "

 وما أن وصل الباب حجً أولفه صوجها لابلة

رسلها ؟لما نرمٍ أزهار جمَلة مثلها بؽض النظر عن هوَة م "  

 " سؤضعها فٍ مزهرَة وسجري جمالها فٍ المكان كَؾ سَبدو

 فجح ممبض الباب لابٗ بذات بروده

 أنا ٖ أدخل هذا المكان سوي لَٗ ْنام فٗ حاجة بٍ لرإَجها فخذَها "

 " معن

وخرج مؽلما الباب خلفه ونزل العجبات بخطوات سرَعة وعَناه علً هاجفه فٍ َده ججنمل حدلجاه 
ء بَن أسطر برَده الخاص حَنالسودا  

 أضاءت شاشة الهاجؾ برلم ؼرَب وممَز , وصل سَارجه وفجح بابها

 مع فجحه للخط ولد وضع سماعة الهاجؾ فٍ أذنه وهو َنحنٍ عند

 أسفل كرسٍ السابك لَفجح صندوق ممدمة السَارة فوصله الصوت

 اْنثوٌ الرلَك بلكنجه اٖنجلَزَة الواضحة

زهار نالت إعجابن جَموثٍأجمنً أن جكون اْ "  " 



 اسجمام علً طوله وضرب باب السَارة بموة ولد مر أمامه فورا طَؾ

 جلن الفجاة فٍ حفلة البارحة بعد أن أنهً مهمجه وعاد للماعة ورضخت

 هٍ علً ما َبدو لٓمر الوالع وعادت أَضا لجلن الصالة المكجظة بؤهم

 الشخصَات , وكَؾ لحمجه بنظراجها وابجسامجها جرفع كؤسها فٍ وجهه

 محََة كلما الجمت نظراجهما مصادفة , لال ببرود مجوجها لممدمة

 السَارة

 لم أكن أعلم أنٍ شخص مهم لهذه الدرجة لججمعٍ هذا المدر من "

 " المعلومات عنٍ ؟

مرجفعة ولدعلت فٍ ذبذبات الهواء الداخلة ْذنه ضحكجها الرلَمة ال  

 لالت

 كَؾ سؤجهل اٖسم الذٌ اخجصر له أسمن لـ ) جَم ( ووالدن وجدن "

 " َونانَان

 فجح باب صندوق السَارة بموة علً صوجها مجابعة بحماس

 أجل علمت أَضا أن جدن والد والدجن كان من سٗلة ملكَة عرَمة إذا "

 " أنت أَضا سمواْمَر جَموثٍ منذ الَوم

َة مجفحصا اْجزاء الواضحة فٍ سَارجه للجؤكدجحركت أصابعه بحرف  

 من سٗمجها ولال ببعض الحدة وهو َؽلك صندوق السَارة بموة

 " ......اسمعَنٍ جَدا َا سـ "

 لاطعجه لبل أن َنهٍ جملجه " لوسٍ أسمٍ لوسٍ فمط وإن لم َعجبن

 فهو لوسَندا

 دون اخجصار , وأعلم أنٍ أزعجن فٍ ولت جكون فَه مشؽوٖ أردت

مط أن جعلمف  

 " أن هذا الرلم َخصنٍ , أران ٖحما جَم ..... وداعا

 سحب السماعة من أذنه ونظر لها بجمود لبل أن َدسها فٍ جَب



 " سجرجه مجمجما بضَك وهو َركب سَارجه " وواثمة جدا من رإَجٍ ٖحما ؟

 وانطلك بسَارجه مسرعا واٖبجسامة الساخرة جعلو شفجَه الماسَة فهو

نه لن َكون هنا ولن َرضٍ ؼرور مراهمة فٍ جسد امرأةَعلم جَدا أ  

 جعشك كل ما ُمنع عنها

* 
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 أولفت السَارة بموة حجً ارجدا جسدَهما لٓمام للَٗ فمالت الجالسة بجانبها بضَك

 " ساندرَن منذ مجً وأنجٍ حمماء هكذا ؟ "

 نزعت المفجاح من مكانه بموة ولالت بضَك مماثل

 " منذ أن جعرفت علَن آنسة كنانة طبعا "

 سوت جلن خصٗت ؼرجها المصَرة الجٍ جبعثرت بسبب ارجدادها فٍ كرسَها

 ولالت بحنك

 " وما عٗلجٍ أنا بولوفن السَا هذا ؟ وكؤنن جمودَن السَارة ْول مرة فٍ حَاجن "

خرفجحت ساندرَن بابها ونظرها ٖزال علً الجالسة بجانبها ولالت بجملك سا  

الحك علَن طبعا فبسبب ؼبابن وما جمولَن نسَت أننا وصلنا لمولؾ السَارات وكدت ألفز بن  "
 " وبالسَارة فوق الرصَؾ الفاصل لوٖ مهارجٍ الجٍ جسخرَن منها

 ازداد الحنك فٍ نبرة الجالسة بجانبها ووجها ممابل لوجهها وهٍ جمول

حَاجن أنجٍ وما الذٌ للجه َفمدن صوابن هكذا ؟ حَاجٍ هٍ أم "  " 

 جحولت مٗمح ساندرَن لٗشمبزاز وهٍ جمول بعدما أخرجت لسانها جانبا

 جوافمَن بكل حمالة علً أن جكونٍ زوجة لرجل لم جرَه َوما وٖ "

 َعرفن وكؤنن جعَشَن فٍ المرون الوسطً ولست مضَفة فٍ شركة

 !! كبَرة ومعروفة للطَران ولد عاندت والدن حجً ألنعجه بوظَفجن جلن

 " ! ٖ أصدق عملن الصدئ هذا كَؾ ألنعن بالموافمة

 حركت أصبعها فٍ حركة كم اسجخدمجاها صؽَرجان جدل علً العناد علً



 الرأٌ ولالت بجملك

هذه الطرَمة جزوج بها والداٌ ووالداهما ونجحت علً مر العصور , ما أرَد برجل أرسم له  "
معهصورة فارس اْحٗم لَدمرها فٍ لحظة ومعها حَاجٍ   " 

 ثم لوحت بَدها أمام وجهها لابلة لبل أن جعلك الجالسة ممابلة لها

 أعلم رأَن فَما للت دون حدَخ , ثم والدجه سؤلت والدجٍ بطرَمة "

 " ؼَر مباشرة فمط من لال لن أن الموضوع جدٌ

 شخرت ساندرَن ساخرة ولالت مجعدة مٗمحها

َكن جدَا َا ذكَة ؟وجطلب من والدجن أخذ رأَن باْمر لماذا إن لم  "  " 

 جؤففت كنانة فٍ وجهها لابلة

 هل علَا أن ألمنها لن بالحرؾ لجفهمَها ؟ هذه فرصة ذهبَة بالنسبة "

 لٍ ْعَش فٍ بٗدٌ , حلم لم َجمكن والداٌ من جحمَمه لٍ أبدا

 ٔصرارهما علً العَش هنا لبالٍ حَاجهما , فكم جمنَت العَش فَها

 " وأحلم بها منذ صؽرٌ وكرهت حما هذه البٗد وأناسها وحَاجهم

 حركت جلن عَنَها لٓعلً بضجر ولالت

 " محاضرة رابعة لكن لست أراها سببا لجوافمٍ علً ذان الشاب "

 ثم جابعت جنظر لها بنصؾ عَن

 أو ٖ َكون أعجبن أنه ابن عابلة الشعّاب المعروفة هنان أو أنه ابن "

َن جوافمَن علَه وعَنَن مؽمضةشمَمة مطر شاه  " 

 حركت رأسها بَؤس وهمست " لن جفهم واحدة بمثل أفكارن ما جفكر فَه واحدة

 " مثلٍ جحب فعٗ اٖسجمرار وإنشاء عابلة فٍ محَط بٗدها

 رمت َدها فٍ وجهها لابلة بحنك

 كان علَا أن ٖ أنسً أنن ابنة الهازان فالؽباء مجؤصل فٍ الدماء الجٍ"

عرولكم ججرٌ فٍ  " 

 أمسكت جلن وسطها بَدَها لابلة بضَك



 ٖ َا ابنة الحالن َا من كل من رآن ضن أنن خماصَة من الهازان "

 " بسبب لون شعرن وعَنان

 ثم رفعت َدَها وعَنَها لسمؾ السَارة مجضرعة فٍ الدعاء همسا

 زّوجن هللا َا ساندرَن الحالن من رجل من عمك الهازان وأرانٍ "

نجٍ جذوبَن من نظرة من عَنَهفَن َوما وأ  " 

 ضربجها بَدها لابلة بحدة

 ٖ بارن هللا فٍ لسانن وٖ دعواجن , انزلٍ هَا لبل أن َؽلك السوق "

 " أبوابه بسبب جشرَفن له بالزَارة المولرة

 ضحكت كنانة وهٍ جنزل من السَارة ولالت وهٍ جؽلك بابها ونظرها علً الجٍ ضربت بابها بموة

ب كرهن الٗمبرر للهازانلو أعلم سب "  " 

 وسارت خلفها حَن ججاهلجها سابرة من هنان وجعممجا فٍ أحادَخ

 أخري ضاحكجان وهما جدخٗ مجمع الجسوق ولد صعدجا فورا بالمصعد

 للطابك الثالخ وأشارت كنانة وهٍ جسحبها معها لابلة

 جعالٍ ها هو المحل إنه مجخصص بجلن الماركة من العطور وسنجد "

لدَهطلبنا   " 

 وما أن اججازجا الواجهة الزجاجَة للمحل وكانجا فٍ الداخل حجً ولع

 نظرهما فوراعلً البابعة الوالفة خلؾ الطاولة الزجاجَة المموسة ولد

 ؼطً الجدار خلفها أرفؾ زجاجَة أنَمة جبجت فٍ ذان الجدار كدَكور

 جابع له وُصفّت علَها لنَنات بعدد محدود جحمل ذات الشعار لذات

 الشركة وإن اخجلفت أسمابها , لكن ما ولع نظر ساندرَن علَه لَس

 مجموعة جلن العطور الجٍ سرلت نظر الوالفة بجانبها فورا بل الشاب

 الذٌ كان َمؾ منحن َجكا بذراعَه علً الطاولة الزجاجَة وَجحدخ

 بانسجام ونبرة باسمة مع البابعة الوالفة ممابلة له بموامها الممشوق

عاجَة وشعرها اْشمر الممصوص حجً أذنَها ولد شمتوبشرجها ال  



 ابجسامجها الواسعة وجهها , كشرت مجعدة مٗمحها ما أن جعرفت

 علً هوَة الذٌ ٖ جري سوي جانب وجهه ولد عرفجه فورا رؼم أنها

 لم جره منذ كانت فٍ الثالثة عشرة جمرَبا حَن الجحك بجامعة سانت

لندن كثَرا , لكن مٗمحه الجٍ لماندروز فٍ اسكجلندا ولم َعد َزور   

 ججؽَر عما عرفجه علَه منذ طفولجها جعلجها ججعرؾ علَه بسرعة , بل

 كَؾ جنسً من كان َفعل كل ذلن بها وسخرَجه الدابمة منها , ومن لم

 َكن َجرن مولفا َجَح له الفرصة لَجعلها سخرَة للجمَع إٖ وَسجؽله

 بكل جرحاب

 " هَه ساندرَن "

الوالفة بجانبها جشد كم سجرجها ولد لالت بضَك انجبهت لهمس  

 ما بن أصابن الصمم فجؤة وما بها مٗمحن وكؤن ثمة من سكب "

 " عصَر لَمونة حامضة فٍ جوفن مباشرة

 ثم وكزجها جؽمز جهة الوالؾ هنان مجابعة همسها

 " هل جعرفَن ذان الشاب الذٌ لم جبجعد عَنان عنه ؟ "

لجفت ناحَجهما ولد سجنت الكلمات الجٍلوت لسانها داخل فمها حَن ا  

 كانت سجهمس بها مجَبة حَن ثبت نظره علَها وعلً وجهها جحدَدا

 والجوت شفجاه بسخرَة بعد جلن النظرة العمَمة الصامجة الجٍ رماها بها

 وعلمت فورا أنه جعرؾ علَها أَضا رؼم جؽََرها للون شعرها وعَنها

ا وأفكارها فما كان سَنسًومرور كل جلن السنوات , سخرت من نفسه  

 طبعا مصدر جسلَجه الوحَد والدابم ْعوام , رفعت رأسها بكبرَاء

 وجوجهت رأسا جهة البابعة الجٍ َمؾ أمامها ونظرت لموارَر العطور

 خلفها ولد لحمت بها كنانة من فورها وولفت بجانبها فمالت جخاطبها

 بالعربَة مجعمدة أن ٖ َفهمها أحد سوي الوالؾ علً بعد خطوجَن فمط

 منها وبلهجة ساخرة



 َبدو أن هنان خطؤ فٍ عبارة أن العطور نسابَة فمط أو أننا أخطؤنا "

 " لراءة الٗفجة َا كنانة

 نظرت لها الوالفة بجانبها باسجؽراب رافعة حاجبَها لبل أن جنمل نظرها

ونظره علً وجه الوالفة بجانبها َجفرس للذٌ َمؾ لرَبا منهما  

 مٗمحها مبجسما بجسلَة ثم نمله لَمع علَها وأشار لها بإبهامه إشارة

 أشعرجها بالصدمة ولم جفهمها حجً لال ولد عاد بنظره للجٍ حولت

 نظرها من زجاجات العطور له

 وما جفعلَن هنا إذا إن كان كما اكجشفت َخص الرجال سمو اْمَرة "

؟ ساندرَن  " 

 شملجه بنظرة جمََمَه مسجنمصة من لَمجه من وجهه حجً حدابه

 الجلدٌ الٗمع مرورا بمٗبسه الفاخرة وجسده الذٌ اكجسب عضٗت لم

 جعرفها فٍ جسده النحَل الطوَل ذان فٍ آخر مرة رأجه فَها منذ سجة

 أعوام مرت , وما أن عادت بنظرها صعودا لوجهه حجً لالت بذات

 سخرَجها الٗذعة

 " سؤشجرٌ واحدا لحبَبٍ هل لدَن أٌ اعجراض ؟ "

 لم ججولع ضحكجه المجلجلة جلن والجٍ أشعلت ؼضبها فورا وعلمت أنه

 , حَنها إن كان أراد بذلن النَل منها فمد نجح وهو َسخر من كٗمها

 لال ما أن أنهً ضحكه ونظره علً شعرها المنسدل علً كجفَها حجً خاصرجها

ذان أنن جخدعَنه بلون شعرن هذا َا مجحولة ؟ وهل َعلم سعَد الحظ "  " 

 صرت علً أسنانها بموة ولالت ببرود جمرر أصابعها خٗل خصٗجه

 الناعمة الكثَفة

 ٖ عٗلة لن فهو َحبنٍ كما أنا , وابجعد عن الفجاة الملجصك بها للَٗ "

 " لجري ما أرَد

انه علًسوي ولفجه حَنها ونظره ٖزال علً عَنَها مبجسما َمرر لس  



 شفجه السفلً ثم نظر للجٍ جنظر لهم ٖ جفهم من حدَثهم شَبا ولال وهو

 َخرج لها بطالة صؽَرة من جَبه وَمدها لها

 سؤمر بن فٍ ولت ٖحك َا جمَلة فوفرٌ طلبٍ حَنها اجفمنا ؟ أو "

 " اجصلٍ بٍ ٔعٗمٍ

 ابجسمت له جلن من فورها وأخذت البطالة من بَن أصابعه بسرعة

 خاطفة لابلة

 " علً الرحب والسعة .... سؤنجظر لدومن "

 ثم ؼادر من فوره ونظره علً الوالفة مكانها جنظر له بكره واشمبزاز

 لبل أن جعود بنظرها للجٍ كانت جدون اْرلام من جلن البطالة فٍ هاجفها

 بسرعة وعلً وجهها ذات جلن اٖبجسامة الواسعة لم جخجفٍ فجمجمت

 ببرود

سجوان َا حشرةهذا هو م "  " 

 وكزجها كنانة بمرفمها حَن رفعت جلن نظرها لهما ولالت

 " هل أخدمكما بشٍء آنسجاٌ ؟ "

 سحبت ساندرَن الوالفة بجانبها من َدها وخرجت بها مرؼمة وهٍ ججمجم

 " شكرا لكرم الضَافة "

 وما أن خرججا حجً سحبت جلن َدها منها لابلة

ذان العطر ؟ لن نجده فٍ مكانساندرَن ما بن ! ألست جبحثَن عن  "  

 " آخر فهذا المحل مخصص ببَع جلن العطور البارَسَة جحدَدا

 جحركت من مكانها لابلة ببرود

 " ؼَرت رأٍَ ولم أعد أرَده "

 لحمت بها ما أن جذكرت لابلة

 انجظرٌ ... من أَن جعرفَن ذان الشاب الذٌ نادان باسمن وجحدخ "

 " بالعربَة



هجها لابلة " ومن هذا الذٌ للت أنه حبَبن وسجشجرٌ لهثم أمسكجها ولفجها ج  

 " عطرا ؟ هل جخببَن اْمر عنٍ ؟

 ضربجها علً رأسها بمبضجها لابلة بضَك

 ما الذٌ َوجد داخل هذا الرأس الؽبٍ ؟ كَؾ أشجرٌ عطرا لرجل من "

 " محل عطور نسابَة ؟

 ثم ؼادرت مجددا مجمجمة بحنك

ورالشمراوات العفنأفسد مزاجٍ زَر النساء ذان دب "  " 

 وأسرعت فٍ خطواجها وجلن جركض خلفها منادَة

 " ساندرَن انجظرَنٍ "

 وولفت مكانها بسبب الَد الجٍ سحبجها جانبا ورفعت نظرها بصدمة

 للذٌ َمؾ أمامها ولد اكجشفت أنه ذات الشاب الذٌ وجداه فٍ المحل

 منذ للَل ولد دس ورلة فٍ َدها

 لابٗ بابجسامة لعوب

 أعطٍ هذه لصدَمجن جلن ولولٍ لها َمول لن رواح "

 " ٖ جؽضبٍ فها لد أعطَجن واحدا أَضا

 وؼادر من هنان َدندن لحنا مخجلطا بصوت ضحكجه الرجولَة ونظراجها

 المسجؽربة ججبعه لبل أن جنملها لَدها ولد ابجسمت ابجسامة واسعة

لة لمسرعان ما جحولت لضحكة مكجومة ما أن اكجشفت أن جلن الور  

 جكن سوي بطالة ْرلام هواجفه كالجٍ أعطاها لجلن البابعة رفعت نظرها

 للمصعد فٍ الجهة الممابلة وهو َؽلك وأشارت بإبهامها مبجسمة للوالؾ

 بداخله ردا علً إشارجه الجٍ وجهها لها ما أن رفعت نظرها له ثم

 جحركت من هنان ما أن أؼلك ذان المصعد أبوابه وركضت بحماس

جٍ اخجارت السٗلم الكهربابٍ ونزلت منذ ولت فها لد وجدت ماخلؾ ال  

 جسخر به منها



* 

* 

 مررت كفها وأصابعها البَضاء الرلَمة ببطء علً زجاج الشرفة المؽلمة

 جرالب حدلجاها الزرلاء ارجطام حبات المطر الموٌ بؤوراق اْشجار

فٍ والضباب ٖزال َؽلؾ ذان الجو الصباحٍ الكبَب , جكره أن جفكر  

 أنها اججازت المرحلة أعدادَة وأمامها اِن ججربة جدَدة كم جخشً أن

 جمضَها فٍ سكن للطالبات فٍ إحدي المدارس الداخلَة وهذا ما ججولعه

فظروؾ وجودهم هنا حكمت علَهم بالجخفٍ والكجمان طوال الولت فكان علَها أن ٖ جحجن بؤحد فٍ 
 مدرسجها , ٖ صدَمات ٖ جَران وٖ

َجب أن َعلم شَبا عنها ؼَر أسمها المسجعار , وحجً منزلهم هذاأحد   

 لم َكن َعلم عنه أحد فهكذا كانت الموانَن الجٍ كان علَها أن ٖ جخجرلها

 لوانَن كان علَها إجباعها حرفَا دون أٌ أخطاء من أجل سٗمجها ,

 وسٗمة والدها لبلها بل ومجموعة كبَرة سجكون فٍ خطر إن هٍ

ء , هذا ما أفهمها إَاه والدها ومنذ صؽرها فعاشتجهورت فٍ شٍ  

 وجؤللمت مع الصمت وجنفَذ اْوامر والوحدة الجامة , حجً مربَجها الجٍ

 أحبجها طوال عمرها ومنها جعلمت كل شٍء عن أمور هذه الحَاة من

 أبسطها حجً أكثرها جعمَدا وأكثرها حساسَة فمدجها أَضا ولٓبد , جلن

 المرأة البسَطة الرابعة الجٍ سرلها منها المرض الذٌ ٖزمها لعامَن

 كاملَن لبل أن َسلبها حَاجها فرحلت وجركت لها فراؼا صعُب علَها

 مٓه والجؤللم معه فهٍ كانت الشخص الوحَد الذٌ َمكنها الجحدخ إلَه

 عن كل شٍء وأٌ شٍء , من لو كانت موجودة اِن ما سمحت لها

وط عمجها وخرجت جلن اللَلة مجسللة من هنا حَخبؤن جخضع لضؽ  

 الخطر والمجهول . أؼمضت عَنَها ببطء واجكؤت بطرؾ جبَنها علً

 زجاج الشرفة وصورة ذان الشاب ارجسمت أمام عَنَها فورا فهٍ لم



 جنسً من جفاصَل مٗمحه شَبا ... شعره اْسود المرجب عَناه ونظرجه

نطك وسامة وشخصَجه الجٍ جكادالحازمة الواثمة .. مٗمحه الجٍ ج  

 ججزم أنها جزء من شخصَة والدها , لبضت أصبعها علً الزجاج

 البارد ولَست جفهم لما ٖ َؽَب عن جفكَرها ؟؟ لماذا ٖ َفارلها طَفه ٖ

 ! فٍ صحوجها وٖ نومها

 فجحت عَنَها الجٍ امجٓت حدلجاها الواسعة بالدموع وهمست بحزن

َر , لو فمط ججحاح لٍ الفرصة مجددا لكٍلو فمط أعلم إن كنت بخ "  

 " أشكرن وأعجذر منن

 أجفلت مبجعدة ونظرت خلفها سرَعا ما أن سمعت جلن الطرلات علً باب ؼرفجها

 فمسحت عَنَها بسرعة بظهر كؾ َدها الذٌ مسحجه سرَعا فٍ لمَص

 بَجامجها السمَكة الدافبة وخرجت منها الحروؾ مخجنمة بعبرجها

ولالمكجومة وهٍ جم  

 " جفضل الباب مفجوح "

 دار الممبض ببطء وانفجح الباب كاشفا عن صاحب ذان الجسد الطوَل

 " الذٌ أؼلمه خلفه فورا فابجسمت له بحنان هامسة " .... جدٌ

 فجح ذراعاه لها فركضت جهجه فورا وارجمت فٍ حضنه ولد طولها

 بذراعَه بموة ولبل رأسها مجمجما بابجسامة " كَؾ هٍ صؽَرجٍ

مَلة ؟الج  " 

 رفعت نظرها له ولالت بابجسامة مماثلة

 " حجً اِن جنادَنٍ بالصؽَرة ؟ لمد كبرت جدٌ "

ولال ناظرا لجسدها بنظرة جمََمَه شاملة ضحن وأبعدها عنه  

 " أممممم كبرت أجل لكنن صؽَرة أم نسَت كم عمرن ؟ "

 أنكست رأسها لٓسفل جدس خصٗت شعرها خلؾ أذنَها وكم شعرت

 بالخجل من مٗحظجه جلن وشجمت نفسها ْنها السبب فَها , فكم خجلت



 سابما من نمو جسدها ومعالمه اْنثوَة بسرعة وفٍ ولت مبكر حجً أن

 الجمَع َعطَها فوق سنها , وصلجها ضحكة الوالؾ أمامها ولد رفع

 ذلنها الصؽَر بؤصابعه ونظر لعَنَها وابجسامجها الخجولة لابٗ بضحكة

جل َا جَما ولن أن ججصورٌ وجه والدن وأحدهم َخطبن منه ٖبنهكبرت أ "  " 

 شهمت من فورها بصدمة علً صوت ضحكة دجً ولد لرص خدها المسجدَرالناعم لابٗ

 " ٖ جخافٍ ْنه رفضه فورا "

 وأمسن أنفها الصؽَر لابٗ بابجسامة

 " بل وْول مرة أسمع مطر َكذب وهو َمول له ابنجٍ عرَسها َنجظرها "

 جحدجه بنظرة مسجؽربة ولد حن لحَجه مفكرا وهو َمول

 " أم بظنن صادلا ككل مرة وفعلها بالفعل وعرَسن َنجظرن ؟ "

 شعرت بخدَها َشجعٗ إحراجا وحركت رأسها فورا برفض وهمست

 " ٖ أظنه َكذب وٖ أظنه َفعلها "

 ثم جنهدت مجابعة

 " وإن فعلها حما لن أعارضه أبدا "

امها لبل أن َمول بضحكةابجسم الوالؾ أم  

 ٖ أسجؽربها منه وهو من فعلها "

 " مع والدجن أَضا وزوجها لنفسه وهٍ ابنة الثمانَة أعوام

 نظرت له بصدمة فاؼرة فاها الصؽَر لبل أن جهمس

 " !! ثمان سنَن فمط "

 رفع َدَه جانبا ولال

 " انظرٌ لوالدن وأفعاله , ٖ جسجؽربٍ إذا أن َفعلها معن "

ها كجفَها بذراعه وسار بها جهة سرَرها الواسع لابٗحضن بعد  

 " جعالٍ فثمة لعبة سنلعبها وسجعجبن حد الجنون "

 سارت منصاعة له جنظر له باسجؽراب حجً جلسا علً السرَر مجمابٗن



 ولد رفع ساله وجلس علَها وأمسن كفاها الصؽَران بموة ونظر لعَنَها

 لابٗ بابجسامة

 " جمنً أمنَة َا جَما "

 نظرت له باسجؽراب فمال بضحكة

 أؼمضٍ عَنَن وجمنً أمنَة بصوت مسموع ومارد المصباح دجً "

 " سَحممها لن

 أؼمضت عَنَها فورا وهٍ جضن أنها مجرد لعبة صؽَرة كما اعجاد

 الجالس أمامها أن َفعل معها منذ أن كانت طفلة َٗعبها دابما كلما

ات الملَلة جدا ولَست جعلم أن لعبجهم هذه المرةزارها فٍ جلن المر  

 حمَمَة وأنه َجولع جَدا ما سججمنً وجطلب , جنفست الصعداء وشعرت

 بالدموع جحرق جفنَها فؤمنَجان فمط هما ما جرَد جحمَمهما اِن ولن

 جسجطَع إخباره سوي بواحدة , همست بحزن وكؤنها وحدها فٍ هذا

 المكان

وإن لَوم واحد فٍ حَاجٍأجمنً أن أري والدجٍ  "  " 

 وفجحت عَنَها الدامعة حَن شعرت بكفٍ جدها الدافبجان علً خدَها

 وجانب وجهها ونظرت ٖبجسامجه المحببة من بَن الدموع الجٍ مٓت

 حدلجَها ولد لال

 " وإن للت أن أمنَجن هذه سججحمك لرَبا "

لؾلم جشعر بنفسها إٖ وهٍ جصرخ ولد لفزت علَه وجسده ارجد للخ  

 ضاحكا َمسن نفسه وَمسكها بَده اْخري كٍ ٖ َمعا للخلؾ خارج

 السرَر , جمسكت بعنمه بموة ولالت بعبرة

 " لل لسما أنها حمَمة جدٌ , ألسم لٍ أنٍ سؤراها حما "

 ضمها بذراعَه بموة لابٗ بحنان

 حمَمة َا جَما , حمَمة هٍ َا حفَدجٍ الحبَبة فوالدن لرر العودة "



لرَب للوطن فٍ ولت  " 

 ابجعدت عنه جخفٍ وجهها فٍ كفَها وجبكٍ دون جولؾ ولد عجز لسانها

 عن لول أٌ شٍء وإن كان ؼَر مفهوم , مسح الجالس أمامها علً

 شعرها اْسود الحرَرٌ

 لابٗ بحنان شابه بعض الحزن

 كم جمنَت هذا الَوم لبلن َا جَما فلست وحدن من َفجمدها وَرَد أن "

 " َراها

 ارجمت فٍ حضنه جواصل بكابها الموجع فَه فضمها بذراعه الموَة

 بموة ولبّل رأسها لابٗ

 ٖ جلومٍ والدن َا جَما فهو كان مكرها علً أخذن منها مثلما لم َكن "

 خطط ْن َبمَن بعَدة عنها كل هذه اْعوام , علَن أن جعذرَه َا

 " أمَرجٍ الصؽَرة فالظروؾ حدجه علً ذلن

فٍ صدره العرَض وحركت رأسها نفَا هامسة بعبرةدفنت وجهها   

 لم ألمٍ باللوم علَه َوما جدٌ ألسم لن لكنٍ أشجاق لها وأحجاجها "

 " بل وأجلهؾ لرإَجها حد الجنون

 مسح بكفه علً شعرها ولبّل رأسها مجددا هامسا بحزن

 جمَعنا نحجاجها ونشجاق لها َا جَما وجل ما أخشاه أن ٖ أجد فٍ "

فران لجمصَرٌ معها وما رأجه بعدٌ وبسببٍ رؼم أنٍ كنتللبها الؽ  

 " مرؼما

 ابجعدت عنه ونظرت بعَنَن دامعة لعَنَه الجٍ طؽً علَها الحزن

 وخرجت كلماجها جخنمها عبرجها المكجومة

 هٍ جحجاجن اِن جدٌ .. أنت من بمٍ لها كَؾ ٖ "

 " جسامحن والظروؾ أرؼمجن حجً علً جرن بٗدن وأهلن ؟

جهها ولبل جبَنها ولال بابجسامة حزَنةأمسن و  



 عزابٍ الوحَد فٍ السنوات الماضَة أنٍ أرها فَن وأنا من ُحرمت "

 من رإَجها من لبل أن جولد , كما وجود والدن فردا من عابلجٍ الجٍ

 " ُدفن نصفها دون أن أراهم وأودعهم

 نزلت دمعجها منسابة ببطء علً وجنجَها المشجعلة وهمست ببحة

ا أخشاه أن ٖ جؽفر لوالدٌ , أخبرجنٍ سابما أنه جلبنٍ هناجل م "  

 " وجركها دون أن َشرح لها أسبابه , ٖ أرَدها أن جؽفر للجمَع إٖ هو جدٌ

 مسح دمعجَها بظهر أصابعه مبجسما وهو َهمس مثلها

 إن كانت جحبه سجؽفرله َا جَما رؼم أن ذان الؽفران لن َكون سهٗ "

 " ولرَبا أبدا

َده ونظره ناظرا لٓسفل وجنهد بعمك لابٗ ثم أبعد  

 لد ٖ أسجطَع العودة مثلكم اِن أو أن أدخل البٗد بؽَر شخصَجٍ "

 الحمَمَة , أٌ أن لمابٍ بها لد ٖ َكون لرَبا حجً ننظر فٍ حكم

 " المحكمة وما حدخ مع ذان الرجل

 مسحت أنفها بظهر كفها ناظرة له باسجؽراب ولالت

 " !هل جحكم المحكمة فٍ المضَة بعد كل هذه اْعوام ؟ "

 هز رأسه بالنفٍ هامسا

 ٖ أضن ذلن لكن فكرة المجل واٖنجمام لن نضمن أنها خرجت من "

 " رأس ذان الرجل حسب ما لَل وشَع عنه مإخرا

َها فؽرت فاها الصؽَر بصدمة لبل أن جؽرس أسنانها فٍ شفجه بموة جكابد الدمعة الجٍ جؽلبت عل
 ونزلت مجدحرجة علً خدها ولد جبعجها عبرجها جخنك كلماجها

 ٖ جذهب له جدٌ إن كان َرَد لجلن , ما جدوي رجوعن إن فمدت "

 " حَاجن

 رفع رأسه ونظره لها ولال ولد عاد لمسح دموعها مجددا

 سبمت هذا الحال َا جَما , إنها أكثر من ثٗثَن عاما من الؽربة "



مً فٍ العمر ما أجحسر علَهوالهروب طفلجٍ ولم َب  " 

 عادت دموعها للنزول جحرن رأسها برفض وعاد هو لمسحها لابٗ

 " ٖ جملمٍ فوالدن فكر فٍ جمَع اٖحجماٖت وأنا سلمت اْمر له "

 لالت بلهفة جمسن َده بَدَها

 " حما لدَه حل لجلن المشكلة ؟ "

 لال بابجسامة

اْهم فوضعها َنزلك لٓسوأفلنؤمل ذلن , أما اِن فحال البٗد هو  "  

 " خاصة بعد جعدٌ مجموعات من الحالن علً بعض الممار الحكومَة

 ؼطً الوجوم علً مٗمحها الحزَنة الباكَة وهمست بؤسً

 " هل سجنمذونها جدٌ ؟ أنا خابفة علَها حما "

 مسح علً طرؾ وجهها بَده اْخري لابٗ بثمة

َا جَما ومثلما حارب ْجلهاوالدن إن أراد شَبا ٖ َردعه عنه شٍء  "  

 من أعوام وضحً بالكثَر لن َمؾ اِن مكجوؾ الَدَن , وبما أن الجمرد

 " من الحالن فالحل بعد هللا لدَه وحده

 اجكؤت فٍ حضنه هامسة بحزن

 لَحفظه هللا لنا ولها جدٌ ٖ أعلم لوٖ هللا ثم هو حالها ما كان "

 " سَكون

 مسح علً شعرها بحنان لابٗ

 هللا وحده َعلم ما كان سَكون صؽَرجٍ وٖ أحد له أن َجصوره ,علَن "

 اِن فمط أن جفكرٌ فٍ رحلجكم المرَبة وجهزٌ نفسن وأؼراضن

 " جمَعها

 دفنت نفسها فٍ حضنه أكثر وسعادجها ٖ جضاهَها سوي دموعها الجٍ

 جرفض الجولؾ فمد بدأت جفمد اْمل حما فٍ رإَة والدجها وإن من بعَد

مت مع مرور جلن السنوات أن ججعاَش مع اْمل المَت ولم ججخَلوجعل  



 أن َحَا الَوم من جدَد وصلها صوجه الرجولٍ الخشن الحنون مبجسما

 أرأَت مارد المصباح وعجاببه ؟ هَا إن كان لدَن أمنَة أخري ما "

 " علَن سوي إؼماض عَنَن ولولها

ببطء وضرباتمسحت عَناها بظهر كفها مبجسمة بحزن ثم أؼمضجهما   

 للبها ججصاعد جدرَجَا وهٍ جفكر فٍ جلن اْمنَة الجٍ جمنجها لبل للَل

 عند الشرفة وفٍ حضن ذان الرجل الؽرَب الوحَد الذٌ جربجه فٍ

 حَاجها , ارججؾ للبها بموة وعضت طرؾ شفجها هامسة بابجسامة

 " لمد جمنَت "

ه ممسكاوصلجها ضحكجه المكجومة ولد انحنً لرأسها ورفع وجهها ل  

 ذلنها الصؽَر بؤصابعه ولال مبجسما بمكر

 " وكَؾ َا مخادعة لمارد المصباح أن َحمك أمنَة ٖ َعلم ما جكون "

 دست وجهها فٍ حضنه الدافا مجددا هامسة بحَاء

 " ادعوا هللا معٍ أن ججحمك إذاً  "

* 

* 

 شد الحلمات الموصولة فٍ السلن المطاطٍ لجهاز جموَة الجسم الذٌ

خصَصا من أجهزة جلن الصالة الرَاضَة كعادجه وزفر الهواءاخجاره   

 من شفجَه بموة وهو َكرر حركاجه صعودا ونزوٖ بنصؾ جذعه نابما

 علً ظهره حجً كانت عضٗت جسده المشدودة جكاد ججمزق من لوة

 الشد وبروزها مع حركجه جلن

 أفلت الحلمجان من لبضجَه واجكؤ برأسه للخلؾ علً مسند الجهاز

 المخصص َزفرالهواء من ربجَه بموة وجسارع ججمدد معه أضلع صدره

 العرَض العارٌ نزوٖ وصعودا ثم ولؾ ورمً المنشفة علً عنمه

 ونظر للذٌ أولؾ ساعة الجولَت الصؽَرة فٍ َده بضؽطة من إبهامه



 وأمال ولفجه مجكؤ بساعده علً الَد العلوَة للجهاز ولال

ْجزاء الصؽَرة من الثانَةخمس وعشرون دلَمة باسجثناء ا "  " 

 ثم دس الساعة فٍ جَب بنطلونه الرَاضٍ المصَر ولال بسخرَة مرالبا

 مٗمح الوالؾ أمامه َمسح وجهه وعنمه بطرؾ المنشفة

 كنت جججاز النصؾ ساعة بارجَاح َا لاسم ! ما بن َا رجل ؟ وٖ "

 " ججعذر بالجرح فجَم لال أنه سطحٍ

المثبجة فٍ أحد جَوب جلن اِلة الرَاضَةسحب لارورة الماء الصؽَرة   

 ورفع رأسه وسكب ما فَها علً وجهه وشعره ثم حركه بموة جناثرت

 معها لطرات ذان الماء فٍ كل اججاه حوله ورماها فٍ سلة الممامة

 المرَبة برمَة واحدة موفمة ثم انحنً ورفع لمَصه المطنٍ ولم َعلك

بحلمجها فٍ أصبعه بحركة فؤخرج رواح الساعة مجددا ولال وهو َلعب  

 دابرَة ونظره علً لفا الوالؾ أمامه

 " أَشؽل بالن سفركم المرَب لهذه الدرجة ؟ "

 لبس لمَصه بحركة سرَعة وجمجم َعدله علً حزام بنطلونه الجَنز المصَر

 " أسجؽرب لرارات الزعَم مطر بشؤن سفرٌ معهم "

 نظر له رواح باسجؽراب فالجفت له برأسه ولال ببرود

 ٖ أفهم لما اخجار أن جكون رحلجٍ منفصلة عنه وحجً عن خالٍ "

 دجً , حجً خروجٍ من لندن سَكون عبر المطار وفٍ رحلة مسجملة

 " حجً عن جمَم وعمَر

 لوح رواح بَده لبل أن َضرب كجفه بخفة لابٗ

 ٖ أري الموضوع بجلن اْهمَة الجٍ جُحّملها له فالهدؾ واحد "

طار الذٌ سجنزلونه واحداً َا رجلوالنجَجة واحدة والم  " 

 هز رأسه بحسنا دون أن َعلك ورمً المنشفة مكانها بعدما رفعها عن

 اْرض لحظة شعوره بذراع رواح جلجؾ حول عنمه ولد همس فٍ أذنه



 " لم ألجنع أن ذان هوالسبب فجحدخ هَا "

 دفعه عنه بموة مجمجما بضَك

 " سَري مسرب أشاعات ذان عمابه منٍ "

 ضحن رواح وولؾ جانبه ولكزه فٍ خصره هامسا َنظر له بطرؾ

 عَنَه

 " من وصفه لها جبدوا مذهلة َا رجل "

 نظر له نظرة حارلة وخرجت الحروؾ من بَن أسنانه لابٗ بحدة

 أولؾ هذا الحدَخ أو كسرت أسنانن بمبضجٍ , الفجاة أنمذجها كواجب "

سن صؽَر ما لحمتإنسانٍ وذهبت فٍ حال سبَلها , وإن لم جكن فٍ   

 " بها من أساسه

 أخرج له لسانه وعضه بؤسنانه ثم ضحن لابٗ

 " كؾ عن المراوؼة َا رجل وأجب هل بحثت عنها وعلمت أَن جسكن ؟ "

 وجواب لاسم لم َكن سوي أن هز رأسه بَؤس منه وجحرن من هنان

 مججازاصفوؾ اِٖت الرَاضَة المجعددة الجٍ لد شؽل أؼلبها أجساد

ولها بآلَةججحرن ف  

 ولحك به ذان حجً سار بجانبه لابٗ

 حسنا فمط ٖ جؽضب علَنا , جَم لم َجب علً اجصاٖجٍ الَوم أجعلم "

 " أَن َكون ؟

 حمل حمَبجه الرَاضَة السوداء وأخرج منها هاجفه لابٗ ونظره علَه

 سافرصباحا لبَجرهاد مع رجال من المنظمة ولن َرجع لبل َومَن أو "

 " أكثر

رواح وهو َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه المصَرجمجم   

 " جملص منها إذا "

 رمً الحمَبة علً كجفه اَْمن لابٗ بضَك



 بل فٍ مهمة فلَس جَم من َجهرب من مواجهة أحد حجً إن كان "

 " والده وماضَه

 وخرج من الباب الزجاجٍ المعجم لجلن الصالة ولد أُؼلك خلفهما ما أن لفز رواح خلفه منادَا

 هَه انجظر فهو لرَبٍ لبل أن َكون صدَمن الممرب ووالده "

 " خالٍ وأفهمه أكثر مما جفهمه

 لم َعلك لاسم ولد عاد رواح للسَر بجواره وهو َخرج هاجفه الذٌ رن

 بصوت رسالة ولد ضحن ما أن فجحها وضحكه لم َجولؾ حجً وصٗ

 مولؾ السَارات فاجكؤ لاسم علً باب سَارجه لابٗ

 " ما َضحكن فَما أجان لهذه الدرجة ؟ "

 مد له هاجفه فورا فؤخذه منه مسجؽربا ضحكه الذٌ عاد من جدَد ولرأ أسطر الرسالة

 الجٍ حمل رلمها أسم ) المجحولة ( وكان فَها ) لست أنا من جؽضب

 ْجل دبور َحوم فٍ المسجنمعات ْنٍ لست من ذان المسجوي .... وٖ

م ْنٍ سؤحضر جمَع أرلامن السخَفةجحاول اسجخدام هذا الرل ( 

 ابجسم ما أن أنهً الرسالة ومد له هاجفه لابٗ

 " ! وما فٍ هذه الرسالة َضحكن هكذا ؟ أم َعجبن وصفها لن بالدبور "

 وجابع بسخرَة

 ثم من جكون هذه الجٍ جسجل رلمها لدَن من لبل أن َصلها رلمن "

 " أنت ؟ وما هذه المجحولة ؟

ن أصابعه لابٗ بابجسامة ماكرة وهو َنظر لشاشةسحب هاجفه من بَ  

 هاجفه

 "ٖ عٗلة لن باْمر فلست وحدن لدَن أسرار وأمور ٖ جرَد البوح بها "

 هز رأسه بَؤس وركب سَارجه مؽادرا جاركا خلفه الذٌ ٖزال والفا لرب

 سَارجه البروش السوداء ولد فجح بابها وركب وأخرج هاجفا آخر من

كلمات رسالجه من رلم آخر ؼَر المدونة فٍ بطالجهصندولها وأرسل   



 (جلن) شكرا علً أطراء َا مجحولة وها لد أثبخ أكثر أنن جؽارَن منها

 وضحن ما أن جرب اٖجصال بها بعدها ووجد أنها حضرجه فورا

* 

* 

نها جحركت حدلجاها الزرلاء الصافَة فٍ مٗمح الجالسة أمامها جسجمع بانجباه لحدَثها الهامس وكؤ
 ججولع أنه ثمة من َرالبهما أو ثمة أجهزة جنصت فٍ ذان الجناح

 وهٍ من لم جسجؽرب أن َفعلوا أٌ شٍء َٔذاء صؽَرجها الجٍ اعجنت بها ْعوام

 وَكجشفوا أنا جسمع وججحدخ , همست زَزفون وكؤنها ججارَها فٍ شكوكها حول مرالبجهما لابلة

؟ولاص َا خالة ماذا لالت عنه هو جحدَدا  "  " 

 حركت جلن َدَها بحماس لابلة

 " أجل كَؾ نسَت خبرا مهما كهذا "

 أخفضت صوجها أكثر هامسة بخفوت

 لالت أن زوججه جركت المنزل منذ لَلة أمس وأنها نظفت ؼرفة "

 نومهما من لطع زجاج ثٗخ زجاجات عطر كسرها علً أرضَجها

 " الرخامَة وأنه خرج فجرا ولم َرجع بعدها

 ثم أخفت شفجَها بَدها وهمست لها عند أذنها

 ولالت أنها وجدت ورلة مجعدة فٍ سلة الممامة وأنها مجؤكدة من "

 " أنها بخط َد زوججه ولد هددجه فَها بجده ووالدها

 لم َكن هذا ما جرَد معرفجه عنه وٖ جعنَها حَاجه الخاصة جلن لكنها

وللمابهما الؽَر مخطط رؼما عنها وجدت أفكارها جمودها للَلة البارحة  

 له وهٍ ججلس عند السٗلم جنهٍ جفاصَل رسمها ذان , مرت مٗمحه

 أمام عَنَها وكؤنها جراها اِن , المٗمح الجٍ رؼم أضاءة الخفَفة

 للمكان ظهر لها بوضوح جماسَمها الرجولَة اٖرسجمراطَة وذان اْنؾ



مسجوٌ َكاد َكون علً خط مسجمَم مع الجبهة أؼرَمٍ الذٌ ججمَز به عابلة ضرار سلطان جحدَدا 
, شخصَجه البارزة من حركجه وطرَمة ولوفه وكؤنه صورة مثالَة علمت علً الجدار , كانت 
 أسنانها البَضاء

 الصؽَرة جؽرس فٍ طرؾ شفجها ٖ إرادَا جحاول طرد ذان السإال الذٌ

 جؽلب علَها وخرج نهاَة اْمر هامسة

ل زواجهما فاشل بذان الشكل ؟وما المشكلة بَنهما ؟ ه "  " 

 حركت جلن كجفَها بٗ اهجمام هامسة

 لم أفكر فٍ سإالها عن ذلن ْنن لم جطلبٍ منٍ فعلها لكن ما لالجه "

 جلن الخادمة كان مبهما وؼرَبا ) زواج مصلحة للجد فمط وجلن المرأة

 ٖ جلَك بسَدٌ ولاص ( هذا فمط ما علمت به عن اْمر حَن جحدثت

 " عنه

مسكت بعدها كؾ الجالسة ممابلة لها علً اْرض ولالت بملكأ  

 زَزفون علَن جوخٍ الحذر بنَجٍ أنا أخشً علَن حجً من جلن "

 " الخادمة

 حركت رأسها بإَماءة جفَُهم هامسة

 ٖ جملمٍ خالجٍ فجلن الخادمة ٖ جهجم سوي "

س أنا وأنا من َخشً علَن منها بمن َدفع لها المال ونحن نعطَها بسخاء , ثم جعاملها معن أنجٍ ولَ
 " ومنهم

 جنهدت الجالسة أمامها ولالت

 بل أنا الجٍ لست اِن سوي خادمة لدَهم كل ما َسجطَعون فعله "

 طردٌ من هنا أما أنجٍ فلن َجوانوا عن إَذابن , السم أنٍ لم أنم

 البارحة ولم َؽمض لٍ جفن منذ عدت لؽرفجن مسرعة وللت أن أحدهم

 دخل المنزل مجؤخرا وخشَت أن َلحك بن أو َزورنا أٌ منهم الَوم

 " للجحمَك فٍ خروجن من هنا

 سحبت َدها من كفَها الدافبان وهمست وعلً وجهها نظرة شاردة



 " ٖ جخافٍ خالجٍ فلن َؤجٍ للجحمَك معٍ وٖ معن ولن َخبر أحدا "

 نظرت لها باسجؽراب هامسة

من َكون ذان الذٌ جثمَن به هكذا فٍوما أدران أنه لن َفعلها ؟ و "  

 " ! عابلة كهذه

 شردت بنظرها بعَدا ومررت أصابعها علً ذراعها العارٌ هامسة

 بشرود ساخر

 لن َفعلها ذان الشخص جحدَدا ْنه سبب جلبٍ إلً هنا خالجٍ , لن "

 " َفعلها اطمبنٍ

* 

* 

 أمسكت بَدَه وهما َجلسان ولالت بحنان ناظرة لعَنَه

ن َا شاهر ؟ لما ٖ ججذكر شمَمجن إٖ من شهر لّخركَؾ حال "  " 

 شد علً كفَها الدافبان بَن برودة كفَه ولال بهدوء ناظرا لهما

 ْنٍ مشؽول أؼلب اَْام َا رلَة لكنت أزعججن بزَارجٍ لن طوال "

 " الولت

 جنهدت بصمت فنظر لعَنَها ولال

رواح وولاص رأَجهما من ولت لرَبوما أخبار ضرار وسلطان وبالٍ زوجاجه وأبنابهم ؟  "  " 

 أومؤت برأسها هامسة

 جَدون جمَعهم وضرار الصؽَر منهمن فٍ اخجباراجه "

 " والبمَة ٖ ضَر علَهم

 ثم ركزت نظراجها علً عَنَه المسدلة جفنَها لٓسفل ما أن سحب َدَه ولالت

 " ألم جري جَم ؟ ما هٍ أخباره ؟ "

جماحرن رأسه بالنفٍ ونظره لٓسفل مجم  

 " لم أراه وٖ أعلم عنه سوي أنه فٍ شمال إنجلجرا حالَا "



 جنهدت بؤسً ومسحت بَدها علً ذراعه هامسة برلة " سَلَن للبه َا

 شاهر , السنَن كفَلة بفعل ذلن وسَدرن َوما أنن كنت مجبرا علً

 جركه , وحَن َرزق هو بابن سَعرؾ مشاعر اْبوة وأنن ما كنت

 " لججخلً عنه بسهولة

 شرد بنظره بعَدا ولال بابجسامة ساخرة

 هو ٖ َلومنٍ علً جركه بمدر ما َلوم الجمَع علً جخلَهم عن والدجه "

 وٖ َرَد أن َصدق أنها من اخجار ذلن وحججها سٗمجٍ وأن َبمً

 " أحدنا له مسجمبٗ

 جمعت كفَها لبعضهما وضمجهما عند شفجَها هامسة بحزن

د , حجً عمه وعم والدجه وأنا عمجهوها هو كبر دون أن َحجاج ْح "  

 شملنا فٍ ؼضبه اْسود وٖ َرَد أن َعجرؾ بنا ألارب له , لَجه فمط

 َجركنٍ أراه من حَن ِخر َكفَه عَشه وحَدا طوال عمره , ما

 " ذنبٍ أنا المرأة فٍ حمده المدفون من الماضٍ

 وصلها صوت شمَمها أجوفا جافا

مكان للؽفران فٍ للبه أبدا , لوسلمٍ لٓمر الوالع َا رلَة فٗ  "  

 جفجشٍ للب جَم فسججدٌ بؤنه َلوم حجً حجارة جدران الؽرفة الجٍ

 ماجت فَها والدجه وكل فرد فٍ جلن البلدة بل وجلن البٗد جمَعها فكَؾ

 " بنا نحن ؟

 وؼطت المرارة علً صوجه وهو َجابع

من عدا طبعا جلن الطفلة الجٍ أصبحت زوججه والرجل الذٌ أخرجه "  

 البٗد بعد وفاة والدجه , شخصان فمط اعجرؾ بهما جَم فٍ حاضره وإن

 " نصؾ اعجراؾ

 حركت رأسها بَؤس لابلة

 وكَؾ َعجرؾ بها وهٍ فٍ بٗد وهو فٍ آخر ؟ إنها "



 " سنوات مرت َا شاهر ولم َحضرها وٖ ذهب لها ! أٌ اعجراؾ هذا وهو هنا وهٍ هنان ؟

 لال ونظره لٓرض

عجرفا بها فٍ حَاجه ما كان جركها زوجة له حجًلو لم َكن م "  

 اِن .. ابنٍ وأعرفه جَدا , ثم ٖ جنسٍ جلن المصة فمهما كان جَم لاسَا

 وؼَر مبال بؤحد وٖ شٍء فهو لن َجرن جلن الفجاة جعانٍ وَٗت ما

 حدخ وهو كان ضلعا فَه ولن َإثر أحد فٍ أٌ خَار سَجخذه بشؤنها

 " حجً إن نبذها وجركها هنان

 جمجمت بؤسً

 " ٖ أسجؽرب أن جحمد علَنا جلن الفجاة أَضا "

 ثم رفعت نظرها له ججفرس مٗمحه المججهمة ونظرجه الشاردة , جعلم أن

 موضوع جَم والشرخ الكبَر بَنهما لَس حدَثا وما كان لَملمه اِن

 هكذا !! لالت بجوجس

 " ٖ جعجبنٍ َا شاهر هذه المرة ! وكؤن ثمة ما لدَن َملمن "

 " حرن رأسه بالنفٍ هامسا " ٖ شٍء َملك

 ثم نظر لها ولال بنبرة مجرددة

 " لمد خطبت "

 انفجحت عَناها علً اجساعها وعلت شفجَها ابجسامة واسعة وجمجمت ؼَر مصدلة

 " !! خطبت َا شاهر ؟ حما جنوٌ الزواج "

نها وهمسأبعد نظرها ع  

 " لَس فٍ الولت الحاضر علً ما أضن "

 واشجدت لبضجاه وهو َجذكر جلن المرأة الجٍ أجبر نفسه علً جسمَجها بخطَبجه وما فعلجه

 فٍ آخر مرة رآها فَها , ومنذ ذان الولت لم َلجمَا ولم َجعرض لها لكنه

 مصمم علً جعلها جندم علً ما فعلت وأن َمضٍ فٍ اْمر وَمدم

ٖنجمام الذٌ َبرد للبه رؼم أنه َجهل سببه , كانت أفكاره لدلشمَمها ا  



 عادت جدور فٍ دوابر مؽلمة ومشاعره جزداد اشمبزازا من الفكرة كلما

 ؼاص فَها أكثر , بَنما كانت مشاعر الجالسة بمربه مخجلفة جماما وهٍ

 جشعر بسعادة ٖ جضاهً فلطالما ألحت علَه ومنذ سنوات أن َجزوج

, خاصة أنه سافر شابا وجرمل وهو فٍ منجصؾ الثٗثَنوَبنٍ عابلة   , 

 ورؼم أنه ناصؾ اْربعَن اِن ٖزالت جراه رجٗ لوَا إن فٍ بنَجه

 وجسده أو شبابه وحَوَجه , حجً نظرجه ٖزالت كما عرفجها لسنوات

 جحمل ما ورثه من رجال عابلجه

( الذٌ ٖزالالذكاء الحاد والفطنة والموة ( وموضوع جَم اْمر الوحَد   

 َُظهر شاهر ضعَفا ومهزوزا , وؼَره لم جسمعه َوما اشجكً من شٍء

 وٖ جؽلب علَه أٌ أمر مهما كان شدَدا جنهدت بابجسامة لابلة

 " ما أجمله من خبر َا شمَمٍ , من هٍ العروس ؟ "

 جمجم دون أن َنظر لها

 " هٍ عربَة اْصل ووالدجها انجلَزَة وجعَش هنا منذ ولدت "

 لم جكجرخ لجعرَفه المبهم لعروسه جلن وٖ لعبوس مٗمحه وهروبه من النظر لعَنَها وهو

 َخبرها بل لالت بحماس

 حسنا سؤنجظر حجً جُعرفنٍ بها , ما خططجما لٓمر ومجً "

 " سَكون الزواج ؟

 ولؾ علً طوله ودس َدَه فٍ جَبٍ معطفه مع ولوفها معه لابٗ ببرود

ل هذا مإجل حالَا ولم ندخل فٍ الجفاصَلأخبرجن أن الحدَخ فٍ ك "  

 " بعد وولجها سجكونَن أول من َعلم بالجؤكَد

 جنهدت لابلة

 ٖ بؤس , أجمنً أن َحدخ ذلن فعٗ وٖ َعرلله أٌ شٍء َكفٍ ما "

 " ضاع من عمرن من أعوام وحَدا

 " وجابعت بجوجس ونظرها معلك بمٗمحه " هل علم ابنن ؟



 دار بجسده مؽادر ولد لال

 " لرَبا سَعلم وٖ أعجمد اْمر سَؽَر شَبا "

 لحمت به بخطوات سرَعة لابلة

 شاهر لما ٖ جبمً للَٗ بعد , لم أشبع من رإَجن وٖ الحدَخ عن "

 " أخبارن

 جابع خطواجه السرَعة دون إبطاء وٖ الجفات لابٗ

 مرة أخري َا رلَة , ورابٍ أمور مهمة , وكلها أَام وسؤجفرغ "

رلحَاجٍ أكث  " 

* 

* 

جولفت أصابعها الرلَمة البَضاء الطوَلة عن الحركة السرَعة علً اللوحة اٖلكجرونَة أمامها ما أن 
اججاز باب مكجبها صاحب ذان الجسد الطوَل ببذلجه السوداء الفاخرة ومشَجه اْنَمة الواثمة , وما أن 
 رفعت نظرها المخدر لوجهه حجً جعلك به وهو َمجرب منها

ة الجٍ كانت فٍ َده علً طرؾ طاولجها لابٗ ونظره علًووضع الحمَب  

 البطالة المعلمة فٍ ثَابها جحوٌ اسمها كامٗ

 " صباح الخَر آنسة فَجال ... جدٌ فٍ مكجبه بالجؤكَد "

 حركت رأسها كالبلهاء مجَبة بنعم فدفع حمَبجه علً طاولجها الزجاجَة

المكجب لابٗالسوداء حجً وصلت عندها وؼادر من عندها جهة باب   

 " سآخذها منن ولت خروجٍ "

 جنفست الصعداء جدَر حدلجاها الزرلاء لٓعلً مجمجمة

 " اجزم أن أسبوعٍ اْول هنا سَكون اْخَر , ما هذا بحك السماء ؟ "

 وحملت الحمَبة وولفت بها جمسكها شبه محجضنة لها ونظرها علً

 الذٌ وصل الباب المشجرن مع مكجبها وفجحه ودخل من فوره دون

َلجفت وٖ مجرد الجفات كما جمنت وهو َؽلك الباب بعد دخوله , ولو كانت جعلم عن مزاجه المشجعل 
ولجها ما فكرت فٍ ذلن وٖ جمنجه , فما أن أؼلك الباب نظر للجالس خلؾ طاولجه ولال بجمود 
 مججاهٗ من كان َجلس معه



نها السكرجَرة الثالثة هذا الشهر جدٌ ! كَؾ لن أن جنظم عملن وفٍإ "  

 " كل حَن واِخر ثمة عارضة أزَاء جدَدة فٍ الخارج

 أشار له الجالس خلؾ مكجبه بكل ولار وسَطرة بالملم فٍ َده للكرسٍ

 اِخر أمامه لابٗ

 لم أجد سكرجَرة ذات كفاءة حجً اِن بعدما خسرنا أماندا , ثم والدن "

 من َجولً الممابٗت معهن وَخجار , جعال اجلس َا ولاص فثمة خبر

 " جَد فالمنالصة رست علً شركجنا

 جنهد بَؤس ملوحا بَدَه دون كٗم ثم الجرب حجً ولؾ عند الطاولة

 المسجدَرة ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه َنظر جانبا للذٌ ولؾ من

 فوره مجمجما ببرود

ٌ , سؤران اللَلة فٍ المنزلفكر فَما جحدثنا فَه جد "  " 

 وجوجه للباب ونظرات ولاص الساخطة ججبعه حجً خرج ثم نظر للجالس

 خلؾ مكجبه ولال بجمود

 " ما جدَده هذه المرة ؟ "

 كجؾ الجالس علً كرسَه الجلدٌ َدَه لصدره مجكؤ بظهره للخلؾ ولال بجمود مماثل

 " أجركنا من نجَب اِن وما الجدَد لدَن أنت ؟ "

ن كجفَه بٗمباٖة وكفاه ٖزاٖ سجَنا جَبٍ بنطلونه اْسود اْنَك ولالحر  

 " كان َوما كسابمَه مزدحما باْعمال فٍ مكجب المدعٍ العام "

 فن ضرار َدَه وأمسن بهما طرؾ الطاولة ونظره معلك بالوالؾ فوله ولال بلهجة َفهمها كٗهما

للمرة الثالثة لَس عملن هنان أعنٍ فاجلس َا ولاص لن ألولها "  " 

 جنهد بضَك وجلس علً مضض بعدما فجح زر سجرجه مججنبا النظر

 جهة الجالس خلؾ الطاولة الواسعة ولد وصله صوجه الجاؾ

 " هل أرجعت زوججن ؟ "

 نظر له نظرة لوَة َجفرس مٗمحه الماسَة الجامدة والخالَة من أٌ



 , جعبَر فلَس السإال ما أزعجه بل طرَمة نطمه له وكؤنه أمر مسلم به

 نظر لٓرض جحجه ولال محجفظا بجموده

 خرجت من نفسها جرجع من نفسها أنا لم آخذها إلً هنان وٖ طلبت "

 " منها الذهاب

 وصله ذان الصوت مجحدثا بجدَة ألرب للحدة

َا نابب المدعٍ العام ما كٗم اْطفال هذا َا ولاص ؟ هل هذا حدَثن "  

 " فٍ أول مرة جخرج فَها زوججن من المنزل ؼاضبة

 نظر له وركز نظره علً عَنَه فٍ نظرة ثابجة ٖ َهزها شٍء وكؤنه

 َرَه أن له ما ورثه هو جحدَدا منه من أصرار والعناد فهو أكثر من

 َكره جدخل ؼَره فٍ أموره الخاصة أو َجحدخ عنها أمامه حجً جده

احجرامه الشدَد له , هٍ كما لال المرة اْولً الجٍ جخرج فَها ومع كل  

 من المنزل ؼاضبة لكنها لَست المرة اْولً الجٍ جكون فَها ؼاضبة

 بسبب أشَاء جافهة وأوهام سخَفة وهو من علَه مراعاجها وإرضابها

 فٍ كل مرة كالطفلة

د لم َخلونطك بعد جبادلهما جلن النظرة العنَدة لعدة لحظات لابٗ بجمو  

 من احجرامه المعجاد له

 إن كان ثمة أمر ؼَره جرَدنٍ فَه أو سؤؼادر فثمة نشاط ٔحدي "

 " الجمعَات الحمولَة وعلَا الجواجد فَه مبكرا

 ولؾ حَنها ضرار علً طوله ولال بنبرة صلبة لم جخلو أَضا من

 اللهجة اِمرة

هاوالدها اجصل بٍ وأنا أخبرجه أنن سجذهب الَوم ٔرجاع "  " 

 ولؾ هو أَضا ولال ببرود رافعا ذلنه بإصرار

 وأنا حَن وافمت وجزوججها أخبرجن أنه ٖ دخل لن وٖ لوالدها فٍ "

 حَاجٍ معها ومن لبل حجً أن أعرفها وأراها وأنت وافمت , فإن خرلت



 " اجفالنا جدٌ فعلَن أن ٖ جلومنٍ علً أٌ شٍء

َنهما من ثٗخ سنوات حَن عرض علَه مناسبة صر ذان علً أسنانه ولد حاصره بما دار فعٗ ب
 جلن العابلة , خرج من صمجه أخَرا ولال ببرود

 أنت بهذا إما سجُخسرنا العٗلات المشجركة بَن العابلجَن أو جُخسر "

 " نفسن عٗلجٍ بن

شد لبضجَه بموة َكره الجهدَد المبطن فَما لال وهو َعلم أنه َعنٍ بذلن أنه سَخسر عٗلجه به فٍ 
ٗ الحالجَن , لال بحروؾ مشدودةك  

كن واثما بؤنٍ علً اسجعداد ْن أخسر كل شٍء وٖ أرضً أن َجحكم أٌ كان فٍ لراراجٍ أو  "
 " َملٍ أوامره فٍ أمور جخصنٍ وحدٌ

 اشجدت نبرة الوالؾ أمامه بحدة أكثر ولوح بمبضجه صابحا

وجمول عن نجَب أنه طابش ومعجوه وٖ َعرؾ كَؾ َفكر وَمرر ؟ بما جسمٍ نفسن أنت اِن ؟  "
 " جخَلت من الجمَع أن َعصوا أوامرٌ وَكسروا كلمجٍ إٖ أنت َا ولاص َا جربَة َدٌ

حاول أن ٖ َشجعل هو هذه المرة واحجفظ باحجرامه للرجل الذٌ رباه فعٗ وصنع منه رجٗ , لال 
جةبلهجة ثاب  

جدٌ وأحبن وأطَعن فٍ كل شٍء وأٌ شٍء إٖ حَاجٍ ولراراجٍ الخاصة , وَوم أري نفسٍ  "
 " أجصرؾ وألرر كنجَب فبنفسٍ سؤلجلع عَناٌ

 جمجم ذان بسخط وهو َعود لجلوسه

 "أبلهان كٗكما علً ما َبدوا لٍ وٖجُسجؤمنان علً النساء "

رة وكؤن كلمات جده جلن حركت جمرة بدأت أعصاب الوالؾ مكانه جخرج عن السَطرة هذه الم
 جخجبا فٍ مكان ما داخله ٖ َمكنه السَطرة علَها فمال بحمد

 ماذا فعل لجلن الفجاة "

 " أَضا أو َخطط له وأنت جصمت عنه مجددا ؟؟

 رفع ضرار نظره له ولال بضَك

 َجولع منٍ أن أوافك لراره الؽبٍ بإخراجها والعَش "

برَسجول أَضا !! وَمول أنها زوججه والمرار له أحرق لٍ دمٍ  معا فٍ منزل مسجمل ! بل وخارج
 " وجبت أنت جنهٍ علً ما أبمً

 خرجت حمم ؼضبه هو هذه المرة مججاهٗ كل ما كان َجبر نفسه علَه منذ دخوله هناولال بؽضب



 وزّوججه بها لماذا وأنت جعلم من البداَة أنه صاحب لرارات وأفكار "

َسجفرد بها بعَدا وجمَعنا َعلم جَدا عن حالجها وظروفها الصحَة نالصة ومجنونة ؟ ما َرَده  " 

 أشار له الجالس مكانه بسبابجه محركا لها لابٗ بؽضب مماثل

 " انظر لنفسن أوٖ ولمراراجن َا ابن سلطان ضرار فَبدوا أنه جعلّم العناد منن "

 ثم رمً أصبعه جانبا مجابعا بحدة

كل مرة زوججها ولررت ووووو ... حفَدجٍ وأرَد أن أطمبن وجولؾ عن إعادة أسطوانجن هذه  "
 " أنها جحت حمً أحدكم

 وأشار له مجددا وجابع بذات نبرجه الحادة

 " لو كنت أنت جحدَدا طلبت أن أزوجها بن ما رفضت فلم َفعلها إٖ نجَب "

ثابت للخلؾ شعر أن كلماجه جلن ضربجه علً وجهه كالعاصفة حجً كاد َشعر بارجداد جسده الموٌ ال
 , همس بؽَر جصدَك

جهددنٍ بعٗلجٍ بن من أجل ابنة صدَمن وشرَكن ثم جمول أنن كنت سجزوجنٍ بزَزفون علَها  "
 " !! إن طلبت ذلن

 ولؾ ضرار مجددا ولال بحنك

حفَدجٍ أهم عندٌ من شرَكٍ كما جمول والشرع حلل الجعدد , وبعد أن اخجارها نجَب بنفسه ٖ  "
بَنه وبَنها أَضا أم سجنالض نفسن َا ولاص أحد َحك له الجدخل  " 

 جحول كل ذان الؽضب لحظجها لمرارة وملبت وجهه جلن اٖبجسامة الساخرة ولد لال

لكن الفرق كبَر بَن هدفن وهدفه من الزواج بها , فهو لم َردها أبدا لَحمَها أو لَكون وصَا  "
 " علَها وأنت جعلم ذلن جَدا

 لال ضرار مباشرة

 اْمران سَان وٖ مانع من أن َكون ْحدكم عابلة كاملة ولَس طفٗ واحدا لد َؤخذه حجً الموت "
" 

أبعد شفجَه لَجحدخ وأثار الصدمة واٖسجنكار ٖزالت بادَة علً مٗمحه بوضوح لوٖ لاطعه صوت 
 طنَن هاجؾ المكجب جٗه صوت السكرجَرة الرلَك َمٓ المكان

لكن موعدن مع السَد هادلٍ بعد حوالٍ العشرة دلابك فهل سجسجمبله  عذرا سَدٌ علً مماطعجن "
 " أم أجصل لٗعجذار منه ؟

 ولبل أن َمول شَبا أو َرفع َده عن جهاز اٖجصال الداخلٍ كان الوالؾ



 أمامه لد ؼادر بخطوات واسعة سرَعة جهة الباب وفجحه وخرج دون

لجٍ هبت والفة منأن َضَؾ شَبا مؽلما له خلفه بموة وجوجه لطاولة ا  

 فورها وحملت الحمَبة من جانب سالَها ودارت بها خارج طاولجها بدٖ

 من أن جضعها له فولها كما أعطاها إَاها , ناولجه إَاها لابلة بابجسامة

 وكؤنها لم جسمع أصوات الشجار فٍ الداخل وإن لم جفهم فحو الحدَخ

ن َؽضبآسفة سَدٌ إن كنت لاطعت حدَثا مهما لكنٍ خشَت أ "  

 " ...السَد ضرار إن لم أذكره بـ

 لاطعها مجمجما ببرود وهو َؽادر من هنان

 " خَرا صنعت "

 وخرج جرافمه جنهَدجها الطوَلة جهؾ بَدها علً وجهها بَنما سلن هو

 ممرات طابك أدارة ٖ َري شَبا حوله من شدة حنمه وؼضبه , ونزل

ٍ ربطة عنمه الزرلاءمسجمٗ المصعد الخاص بالمدَر وؼادرالمبنً َرخ  

 الؽاممة ما أن لابله الهواء البارد راشفا منه ملا ربجَه المجشنجة من

 اشجعال كل ذان الؽضب بداخله وكلمات جده ججكرر وجعاد فٍ أذنَه

 كالطنَن

 ركب سَارجه بعدما رمً حمَبجه علً الكرسٍ بجانب كرسَه وؼادر من

باْلم فَهما , ؼرس هنان لبضجاه جشجدان علً الممود بموة حد شعوره  

 أصابع َده الَمنً فٍ شعره بمسوة حجً كاد َشده وهمس شاجما ولد

 ضرب الممود بمبضجه

 " سحما "

ٖ َصدق أن نواَا جده فٍ جزوَج نجَب بها كما لال له ! وحجً إن فرض ذلن فكَؾ له أن َثك فٍ 
حجً عاد َكاد َزحؾ مجرجَا  حماَجه لها وهو َعلم ما كان علَه لبل أن َعالبه بطرده للشارع ْشهر

 بعدما علم

هو ووالده عن جلن الرحٗت وأولبن الرجال الشاذَن عاد لضرب الممود براحة َده هامسا من بَن 
 أسنانه



 " جبا .. جبا .. جبا له ولٍ أَضا "

 وشجم مجددا ممسما فٍ لرارة نفسه أنه لو كان َعلم أن جده سَزوجه

ن أدنً جردد لَس ٌْ سبب سوي أنبها إن طلبها لنفسه لكان فعلها دو  

 َحمَها منهم جمَعا وجده معهم أَضا حَن جصَر جحت حكمه وحده وما

 كان لَلمسها وٖ بإصبعه ولكان علم كَؾ َحمَها كما أشار جدهما

 وجوهم أن َفعل نجَب , لكن اْوان لد فات اِن علً كل هذا , َعلم أنه

 فات وٖ مجال للرجوع بالزمن للوراء

* 

* 

 " اشطبٍ هذا السإال أَضا "

اللهجة الحادة اِمرة فٍ عبارجها جلن جعلت الجالسة أمامها جحرن للمها علً الورلة بسرعة وحده 
 ثم وضعت َدَها فوق اْوراق ونظرت لها لابلة

 سَدة ؼسك هذا السإال الرابع الذٌ جلؽَه لٍ , بهذا الشكل "

 " الممابلة لن جنجح أبدا

 علمت بضَك

خصَة ممنوع َا آنسة للت ذلن منذ البداَةأسبلة ش "  " 

 نظرت جلن لٓوراق جحجها ورفعت إحداها وأرجها إَاها مرفوعة ولالت

 كل ما سؤلجن عنه المظاهرات اْخَرة فٍ حوران وفزلَن ومطالبة "

 الناس بالزعَم مطر شاهَن وعن رأَن فٍ اسججابجه لنداء الوطن وأنجٍ

شخصَا أبدامن عاش معه وعرفه , السإال لَس   " 

 ثم أعادت الورلة مكانها مجابعة بمطلك الهدوء واٖحجرام ونظرها معلك بالحدلجَن

 السوداء الواسعة المركزة علً عَنَها

سَدجٍ اْسبلة الروجَنَة أشَاء َجدها المارئ فٍ أٌ ممال سابك كجب عنن أو أٌ لماء صحفٍ  "
 " ...لكـ

 لاطعجها بحنك



اع اْخَرة فٍ البٗد وأعجمدلكن أؼلب أسبلجن عن اْوض "  

 " أن هذا َكفٍ لجكون ممابلة مخجلفة

 شدت أناملها علً للمها وجمجمت

 ظننت أن السَد ُعمبة وعدنٍ بممابلة "

 " جسجحك عناء رحلجٍ من بَنبان إلً هنا

 شدت الجالسة خلؾ الطاولة أمامها أصابعها بموة , جكره لهجة جلن الصحفَة الجٍ جذكرها

صً علَها من ذان الرجل جحدَدا , الرجل الذٌ فوق مكانجه فٍ البٗد جكن له احجراما بها بؤنها مو
كبَرا وله أفضال جمة علَها وعلً جمعَجها خاصة فٍ اِونة اْخَرة , جشعر بجوجر َدمر أعصابها 
ولم جعد جسجحمل ضؽطا أكثر فؤحداخ اَْام اْخَرة كفَلة بجعلها جنهار بعد صمود دام ْربعة عشر 
 عاما عرفت حجً هٍ فَه ؼسك جدَدة عنها , لالت

 بلهجة صلبة

 " لوٖ جوسط السَد ُعمبة لن ما حظَت بهذه الممابلة من أساسه وٖ كنت جحملت حجً اِن مجابعجها "

كسرت الجالسة أمامها نظرها لٓسفل وجبدوا جذكرت أخَرا أن جخجل من جهدَدها المبطن وجمجمت 
 بلهجة صادلة

 " آسفة سَدجٍ "

 جنهدت الجالسة أمامها ناظرة لٓعلً لبل أن جنظر لها مجددا وجنفست بموة هامسة

 " لننهٍ الممابلة إذا وأعدن أن أجَب عن بالٍ اْسبلة المدونة فٍ ٖبحجن لدر اسجطاعجٍ "

 نظرت لها جلن ولد شع وجهها باْمل واجسعت ابجسامجها بشكل علمت

أنها ٖزالت جحمل فٍ جعبجها الكثَر من منه الجالسة أمامها فورا  

 اْسبلة المشابهة للجٍ أجبرجها علً إلؽابها سابما فجنهدت باسجسٗم

 ممررة أصابعها فٍ ؼرجها الجٍ انفكت سرَعا بسبب حركجها جلن

 من المشبن لكرَسجالٍ الذٌ كانت جثبجها به وجحررت مجدرجة علً

من سرحانها فٍ مٗمحها طرؾ جبَنها , وما أن جنبهت الجالسة أمامها  

 وهٍ جصارع جلن الخصٗت الناعمة وكؤنها رَش نعام َرفض اٖنصَاع

 عادت سرَعا لطرح بالٍ اْسبلة فٍ ٖبحجها الطوَلة الجٍ سجخجار منها

 فَما بعد ما سَجم نشره جحاول بمدر ما اسجطاعت أن جسحب من



ه ؼَرهاالجالسة أمامها كل ما سَكون سبما صحفَا لم ولن َسبمها ل  , 

 ورؼم جحفظها فٍ أجوبجها الممجصرة درجة جعلجها سجشد شعرها إٖ

 , أنها نجحت فٍ سلبها الكثَر وجحرَر صمجها الدابم والمعروؾ عنها

 بَنما كانت دلابك جلن الممابلة جمر كالجحَم علً الجالسة خلؾ طاولة

هاالمكجب الداخلٍ لمنزلها , وجعلم جَدا أن أعصابها المشدودة وجحكم  

 الوهن جدا فٍ انفعاٖجها وما جمول جعلها جدلٍ بؤشَاء لد جندم علَها

 ٖحما , بعد ساعجَن مرجا منذ بداَة جلن الممابلة المثَرة لٓعصاب كما

 جراها ولفت مودعة جلن الصحفَة المعروفة

 والجٍ جعمل لصالح جرَدة مشهورة عالمَا , وما أن خرجت جلن برفمة

كرسَها الجلدٌ ونفخت الهواء من شفجَها الخادمة حجً انهارت علً  

 , بحنك ٖ جعلم من نفسها أم من جلن المرأة الجٍ لم جزد حالها إٖ سوءا

 دست رأسها بَن َدَها وأصابعها ججخلل شعرها الحرَرٌ المشدود

وأؼمضت عَنَها جشعر بثمل شدَد فٍ للخلؾ فٍ منجصؾ ظهرها  

الجرَدة وجطلب إلؽاء جفنَها المرهمان , علَها أن ججصل ؼدا بجلن  

 الممابلة وإعادجها مجددا وْنها جرَدة معروفة ولها سمعجها هٍ مولنة

 من أنهم لن َؽامروا بالرفض أوجسرَب أٌ شٍء مما كجبجه جلن

 الصحفَة وإٖ كانت سجفمد وضَفجها جلن وهٍ جعلم ذلن جَدا , رفعت

 رأسها ونظرت لهاجفها الذٌ صدح صوت رنَنه فٍ صمت ذان المكجب

 الخالٍ من سواها واجسعت عَناها ولد ارجسمت جلن اٖبجسامة علً

 مٗمحها المرهمة وسحبت الهاجؾ سرَعا وأجابت بلهفة

 " رعد هذا أنت ؟ أنت بخَر َا شمَمٍ ؟ "

 وصلها صوجه الرجولٍ مفعما بالرلة مرحبا

عد الوحَدة .. أجل بخَر َا ؼسك ٖ جملمٍ وجُملمٍمرحبا بشمَمة ر "  

 " الناس معن أكثر



 وجابع بلهجة مبجسمة

 حجً لابد الجَش اجصل بٍ لَخبرنٍ أن أجصل بن وأطمبنن "

 " علً صحجٍ , لم أكن أعلم أن سلطجن ٖزالت عالَة فٍ البٗد

 مسحت عَنَها ورموشها الجٍ بللجها دمعجها الحبَسة لابلة بحزن

ً  وكَؾ " ٖ أللك علَن بعدما حدخ ؟ هل جري ما حدخ أمراً مسلَا  

 " ومجموعة مسلحة حاصرجكم َوما كامٗ وكدنا نفمدن أَضا

 وصلها صوجه هادبا هذه المرة وهو َمول

 كان مجرد جهدَد َا ؼسك , لن َسجطَعوا إَذاء أحد منا وهم َعلمون "

ٖ جعرفَن ذلن جَدا كما نعلمه نحن , إنها وسابل للضؽط فمط , أنجٍ  

 " طرلهم جلن

 جحولت لهججها للضَك معلمة

 لن نعّول علً ذلن َا رعد , لن جكون فٍ كل مرة جهدَدا فمط , أنا "

 " أخشً علَن حما من النفك الذٌ أدخلت نفسن فَه بعد وفاة والدٌ

 سمعت بوضوح جنهَدجه الطوَلة الجٍ شعرت بها جهشم ضلوعها

 ووصلها صوجه لابٗ

فة جدا َا ؼسك , أعلم أنن سجكرهَن ما سؤلول لكنالمسؤلة مخجل "  

 علَا أن أوضح لن , آخر ما وصلنا منذ للَل معلومات سرَة عن

 جحركات عند حدود مدن الحالن وَبدوا أنهم َفكرون فٍ سد الطرق

 المإدَة لها

 فؽرت فاها بؽَر جصدَك ورؼم جردٌ حال البٗد فٍ اِونة اْخَرة "

ؤخذ هذا المنحً , خرجت الحروؾ من شفجَهاإٖ أنها لم ججولع أن َ  

 مخنولة حَن همست

 " ٖ جملها َا رعد لن جنمسم البٗد مجددا "

 وصلها صوجه مباشرة



ٖ أعجمد ذلن َا ؼسك , أخبرجن أنن ٖ جفهمَن طرَمة جفكَر هإٖء الفبة من الناس فمخططهم  "
 " مخجلؾ جماما

 حركت رأسها بعدم فهم وهمست بصعوبة

 " أَن الجَش َا رعد ؟ أَن الشرطة ؟ "

 لم جصدق وهٍ جسمع نبرجه الجادة لابٗ

 هل جرٌ أن جدخل الجَش سَكون حٗ ؟ هو سَعمد اْمور أكثر فٗ "

 جنسٍ أنه َضم جمَع أطَاؾ البٗد , وثمة لادة مهمَن فَه سمعت أنهم

 " مسجعدَن لٗنشماق فٍ ولت لرَب

ً الطاولة بموةصرخت هذه المرة ضاربة لبضجها عل  

 كَؾ َفعلون ذلن ؟ وٖبهم َجب أن َكون للوطن ٖ للمبَلة , كَؾ "

 َشاركون فٍ جدمَر البٗد هكذا َا رعد ؟ ما بنا وكؤن ثمة من َجرؾ

 " البٗد للهٗن َوما بعد َوم منذ ثٗثة أشهر

بشكل مرَب حَن  جنهَدجه الجٍ وصلجها هذه المرة كانت مخجلفة جدا عن سابمجها ونبرجه كانت ثابجة
 لال

 هٍ وسَلة ضؽط جدَدة فمط َا ؼسك , هإٖء الرجال لن جصدلٍ "

 لو أخبرجن أنهم كانوا من ألرب رجال ابن شاهَن فٍ الماضٍ ولد

 " خدموا البٗد بعد رحَله ولت جوحَدها بشكل فاق الجولعات

 حركت رأسها بعدم جصدَك وأصابعها ججؽلؽل فٍ ؼرجها ولم جعد

ما جسمع , همست بخفوت لوٖ جمنَة اٖجصال عن بعدجسجوعب شَبا م  

 ما سمعه

 " رجاله !! رجال مطر ؟ "

 كانت المرة اْولً الجٍ َسمع فَها اسمه من شفجَها منذ عادت لهم

 جحمل فٍ أحشابها طفله واخجفً هو كالسراب من حولهم , لم َسمعوا

ن شاهَنمن شفجَها وٖ لمبه الذٌ َسجخدمه الكثَرَن وهم َنادونه باب  , 

 لم ججحدخ عن ذان الرجل وٖ جلمَحا من بعَد وٖ بصفة النكرة , لذلن لم



 َكن ولع اسمه من شفجَها علً مسمعه أمرا عادَا وعابرا هذه المرة

 مما جعل الصمت الممَت َكون جوابه لعدة لحظات , صمت رافمه

 ضجَجاً صاخباً فٍ أذنَها حد اْلم حجً أنها أمسكت صدؼَها بؤصابعها

 بموة وهٍ جشعر بصداع لوٌ كالزلزال َججاحهما , كانت جعلم أن جبعات

 جلن الممابلة الصحفَة الفظَعة سجمجد معها لولت وبوادرها بدأت جظهر

 من اِن , وصلها صوجه كاسرا الصمت الذٌ كان كفَٗبجعل أعصابها

 ججدهور لٓسوأ

 لن َصدق أحد َا ؼسك أن أولبن الرجال لد َفعلون ما فَه ضرر "

 للبٗد وهم َساندون وَصمجون اِن عما َجرٌ فٍ الحالن وإن من

 جحت الطاوٖت , ؼرضهم فمط الضؽط علً مطر شاهَن , ذان ما ٖ

 َسجطَع الجمَع فهمه مما َجرٌ هذا اْسبوع وهذه اَْام , هم مولنون

رٌ ٖ َخفً عنه وأنه إن لم َخرجه هذا للعلن فلنكما الجمَع أن ما َج  

 َخرج أبدا وسؤكون أنا حَنها أول من َعجرؾ ممجنعا بؤنه مَت من

 " أعوام

 انزلمت أصابعها لعنمها جفركه بموة وكؤن أنفاسها انمطعت وجحاول أن

 ججد لها سبَٗ للدخول , سندت جبَنها علً لبضة َدها الذٌ جثبت

د وصلها صوجه َحمل نبرة اعجذار واضحةمرفمها علً الطاولة ول  

 أعلم أنٍ أكدرن بكل ما ألول َا ؼسك وأنن جكرهَن الحدَخ فٍ أمره "

 لكن جوضَح الوضع َلزم منٍ الوصول لهذه النمطة لجعرفٍ حمَمة ما

 " َجرٌ فعٗ فٍ البٗد

وَجابعلبضت بؤصابعها بموة جحت جبَنها المجكا علَها ولم جفجها نبرة الجردد فٍ صوجه وه  

لكن الخطر َبمً لابما َا شمَمجٍ فإن حدخ لٍ شٍء أرَدن لوَة كما عرفجن دابما , وثمة أمر مهم  "
أرَد أن جفعلَه من أجلٍ , بؤن جوصلٍ الرسالة الموجودة فٍ درج مكجبٍ للشخص المدون اسمه 
 " علَه مهما كلفن اْمر

ك علً ما لال ولد لال مجابعاولم َعطها أٌ مجال لجخرج من صدمجها بكٗمه ذان وٖ لجعل  



 ثمة أمور مسجعجلة علَا فعلها َا ؼسك ولن أعطلن أكثر أنجٍ "

 " أَضا , أحبن شمَمجٍ .... وداعا

 وأنهً المكالمة جاركا إَاها ججؤرجح بَن الماضٍ الذٌ جوشن بماَاه أن

 جعود وبموة بعدما دفنجه مع مشاعرها وأمومجها من أعوام وبَن حدَثه

وجه , رمت هاجفها من َدها علً الطاولة أمامها وحضنتاْخَر عن م  

 وجهها بكفَها وأصابعها البَضاء الرلَمة مجمجمة بؤسً

 " ٖ لدر هللا ذلن َا رعد ,ٖلدر هللا ... جولفوا عن لجلٍ معكم أرجوكم "

* 

* 

 سنّد ساعده علً سمؾ سَارجه ومد َده اْخري لداخلها وسحب الهاجؾ

 الذٌ أزعجه برنَنه منذ أكثر من نصؾ ساعة وكؤن المنؽصات ججكالب

 علَه حد أن جفسد العزلة الجٍ اخجارها لنفسه للحظات , نظر لرلم جده

 ضرار علً شاشة الهاجؾ وجنهد مسجسلما وهو َجَب مسوَا ولفجه

 حَن وصله صوجه الحاد

 " لما ٖ ججَب علً هاجفن ؟ "

 كجم حنمه ولال ببرود

أجبتها لد  "  " 

 لكن جلن أجابة علً ما َبدوا لم جعجب من فٍ الطرؾ اِخر ولد صرخ بحدة

 ٖ أرَد أن الصك بن لمب الطفل َا ولاص فكن عالٗ ورجٗ كما "

 " أعرفن طوال عمرن ومنذ كنت صؽَرا , وأجب حاٖ علً السإال

 مرر أصابعه فٍ شعره اْسود الذٌ جداعبه رَح اللَل الباردة وجنفس

مناشدا نفسه المزَد والمزَد من الصبر والحكمة والجعمل كما بموة  

 عرؾ هو نفسه طوال الولت لبل ؼَره , ولد نجح اْمر حَن خرج صوجه مجزنا وهو َمول

 " كان هاجفٍ فٍ السَارة وأنا كنت خارجها "



 بدا الجمود واضحا علً نبرة جده حَن وصلجه فورا

ألل من نصؾ ساعة ولن أنا فٍ المطار اِن سجملع طابرجٍ بعد "  

 " أرجع لبل عدة أَام

 نظر للساعة فٍ معصمه فورا ولال مسجؽربا

 الساعة جمارب منجصؾ اللَل ! ما هذا المرار المفاجا وإلً أَن "

 " مسافر؟

 وصله صوجه لابٗ باخجصار " إلً دندٌ ومنها بالمروحَة إلً جزَرة

 " مَنٗند

 وأضاؾ بحزم لبل أن َعلك

ثا وٖ شجارا بَنن وبَن نجَب , هووٖ أرَد حدَ "  

 " فهم جَدا أن ما طلبه مرفوض ولٍ حدَخ معه ما أن أرجع

 ولطع معه اٖجصال دون أن َوضح له أكثر ولم َحجج اْمر لذلن فهو

 علً علم مسبك باجفالَجهم الجدَدة مع شركة هدسون باٌ حَخ جحجل

نٍ اْمر لجدهسفنها الججارَة مَناء سجرومنَس هنان وَعلم جَدا ما َع  

 خاصة فٍ بداَة كل عمد أو اجفاق جدَد ولن َسجؽرب أنه لم َطلب منه

 هذه المرة أن َدرس المشروع دراسة نهابَة وَعطٍ وجهة نظره فَه

 كمحام لبل الشروع فٍ اْمر بعد النماش المحجدم بَنهما الَوم أو

 الشجار العنَؾ الذٌ أعمب إخباره بالصفمة الجدَدة المبرمة لبل أن

 َؽادر نجَب مخلفا خرابا ورابه ككل مرة , كان سَرمٍ الهاجؾ مجددا

 علً كرسٍ السَارة لوٖ عاود الرنَن وهذه المرة كان رلما هو مجؤكد

 , من أنه من ضمن اْرلام الجٍ أزعججه فجرة النصؾ ساعة الماضَة

م اِن سبب اجصال جده وؼضبه اْسود من أنه ٖ َجَب علًوها لد عل  

 هاجفه , رفع الهاجؾ ْذنه مجددا ولال بكل ما اسجطاعه من هدوء

 ورصانه



 " مرحبا عمٍ "

 لال من فٍ الطرؾ اِخر من فوره

 لال جدن أنن لادم الَوم وجؤخر الولت ولم نري وٖ أضواء سَارجن "

 " جمجرب من هنا

لَعلك علً ما لال وهو َسجرسل فٍ حدَثه الفضولم َعطه المجال   

 جمانة ٖ ججولؾ عن البكاء ولم نفهم جَدا السبب الحمَمٍ لشجاركما "

 وجركها المنزل , فهل أفهم منن أنت السبب بما أنن ٖ جبكٍ وجنوح ؟

 " وما هذا الكٗم الذٌ للجه لها َا ولاص ؟

ن عرفها لكنه حمدما كان َرَد لوله أنها لم ججولؾ عن البكاء من حَ  

 هللا أن عمله ٖزال َحمل ولو للَٗ من ذرات الجماسن العالمة فٍ أحد

 زواَاه , لال ببرود

 جمانة جهول اْمور دابما , وحَن خرجت من المنزل لم جطلب رأٍَ "

 " فٍ لرارها الجدَد ذان

 كان مجؤكدا من أن محدثه ذان َحاول مثله إمسان جمَع أوجار أعصابه

كٍ ٖ َخطا معه وٖ برفع صوجه فلطالما كان اٖحجرامالمجشنجة   

 مجبادٖ بَنهما وطالما أشاد وأمامه بإعجابه الكبَر بشخصه ونجاحه

 , وجفانَه فٍ عمله كمحام وكعضو فٍ إدارة شركة عابلجهم الناجحة

 وكانت عٗمات السعادة والذهول واضحَن علً مٗمحه حَن صرح له

ٍ خطبة ابنجه الصؽري له جحدَدا منشرَكه ضرار سلطان برؼبجهم ف  

 بَن أحفاده , وعامله دابما كابن له واحجرمه هو كوالد , وصله صوجه

 هادباً بعض الشٍء

 ما أعلمه ومولن منه جَدا أنٍ سلمت ابنجٍ الصؽري ومدللجٍ لشاب "

 " َماس بالذهب ولن جضام معه أبدا

 الجفت للخلؾ ومٗمحه ٖ جزداد إٖ لسوة ونظر لٓضواء المجٓلبة



 المنعكسة علً سطح مَاه النهر أمامه فؤكثر ما َكره هو أسلوب

 الحصار الذٌ َجبعونه معه جحدَدا , خرج من صمجه الطوَل لابٗ بنبرة

 صلبة

 مإكد جدٌ أخبرن بما للت ودار بَننا وعن رأٌ فٍ "

المنزل وهٍ جرجع له إن أرادت الرجوع , لماْمر , ابنجن خرجت من   

 " َطردها أحد ولن أمنعها من العودة

 بدا الضَك َؽزوا نبرة الصوت الذٌ وصله من هاجفه

 هل جعنٍ أنه إن كان أنت من أخرجها سجؤجٍ ٔرجاعها ؟ هل جلعب "

 " بعمولنا وكؤننا أطفال َا ولاص

بجمود مرر أصابعه فٍ شعره َمسن جؤففه بشك اْنفس ولال  

 إن أنا أخرججها فٗ جوجد لوة علً اْرض سجرجعها لٍ , وٖزلت "

 حجً اِن أمسن نفسٍ عن فعلها حما

 حَن جولؾ ابنجن بكابها وأشن فٍ ذلن أفهمها أن ما جرَد فعله سَكون

 ثمنه زواجنا كما هددت هٍ , وَوم جفكر فٍ العذول عن أفكارها جلن

ن َجبرنٍ أحد علً جؽََر ما ألولالمنزل مفجوح لها , وؼَره مرفوض ول  " 

 كان صوت والد زوججه حانما هذه المرة وهو َمول

 أنت بذلن ججسبب بمشاكل بَننا َا ولاص , ٖ أرَد للعٗلات الوطَدة "

 أن جفسدها أمور جافهة أول ما سججسبب به طٗق مجهور ثم ماٖ َحمد

 " عمباه

أشدشد لبضجه حجً كاد َمزق جلد أصابعه ولال بعناد   

 ما لدٌ للجه َا عمٍ وابنجن السبب فٍ وصول اْمور لهذا المنحً "

 " فجفاهم معها ولَس معٍ

 وجابع لبل أن َجحدخ ذان منهَا الجدل بَنهما بلبالة

 " جؤخر الولت والرحلة لبرَسجول جؤخذ ولجا ... أران فٍ ولت لرَب "



 وصله صوت جنهد ذان بوضوح ولد لال ببرود

 " لنا حدَخ فٍ ولت آخر إذاً وبحضور جدن .... جصبح علً خَر "

 أبعد الهاجؾ ونظر لشاشجه وشجم بهمس وهو َرمَه داخل السَارة

 بعنؾ مجمجما

 " أنا من سَنسَكم أسلوب الجهدَد هذا وَرَكم من هو الذٌ له الرأٌ "

 ولؾ حول السَارة وركبها منطلما من هنان ومطلما العنان لمحركها

فمد كره حجً لحظات الخلوة جلن الجٍ اخجارها لنفسه بعَدا عن الموٌ  

 جمَع مشاكله , كانت الساعجَن الجالَجَن اللجَن لضاهما فٍ لَادة

 سَارجه أسوأ من سابماجها واْفكار ججزاحم علً رأسه ففوق مشاكل

 المضاَا فٍ مكجبه بدأت حَاجه الخاصة فٍ الجدهور وعٗلجه بجمَع من

َجَا وعلَه أن َكون اٖبن الصالح المطَع الذٌ هوحوله ججآكل جدر  

 نفسه ٖ َعرفه كٍ َرضً الجمَع عنه رؼم كل ما فعله وَفعله من أجل

 جمَع من حوله , لكن ولاص اِخر لم َعرفوه بعد لم َظهر وهو

 مولن من أنهم َنبشون عنه لَخرجوه لرَبا وسَعرفون حَنها ممَزات

المنزل المضَبة وركن سَارجه ولاص الماضٍ , دخل بسَارجه لباحة  

 كالعادة بجانب سَارة رواح المركونة بشكل َوحٍ بشخصَجه المعكوسة

 فٍ كل شٍء , نزل من السَارة حامٗ حمَبجه وضرب بابها بموة

 وجوجه من فوره جهة باب المنزل ونظره علً الساعة فٍ معصمه فمد

ن َؽادر مجدداججاوز الولت الثالثة فجرا .. سَسجحم وَنام للَٗ لبل أ  , 

 ؼضن جبَنه عالدا حاجبَه ولد جباطؤت خطواجه وهو َنظر لخَال

 المرأة الذٌ خرج راكضا جهجه واحجاج لولت كٍ َجبَن مٗمحها وَعلم

 من جكون رؼم أن لصر لامجها وامجٗء جسدها جعٗه َشن فٍ هوَجها

 مسبما , ولؾ مكانه ما أن وصلت له وارجمت جحجه ممسكة َده وصوت

بها المجمطع َخرج كؤنَن ظبَة مجروحة وهٍ جنحنٍ لَده المرمَةبكا  



 جانب جسده وألصمت بها شفجَها صارخة ببكاء

 " أرجون سَدٌ أرجوكم أن جرحموها ٖ أحد لها ؼَركم هنا ... لَرحمهما أحدكم "

 اججاز صدمجه مما َجرٌ أمامه بصعوبة فسحب َده وأولفها لابٗ بملك

. ؟ما بن ماذا َجرٌ معـ.. "  " 

 ولم َحجج اْمر أن َسؤل وٖ أن جشرح له ولد رفع رأسه عالَا بسرعة

 حَخ طوابك هذا المنزل الضخم وجحدَدا جلن النافذة ما أن وصله صوت

 ذان الصراخ اْنثوٌ مخجرلا اْبواب المفجوحة فرمً الحمَبة من َده

 دون شعور منه وركض جهة المنزل صارخا بؽضب

 " سحما لن َا نجَب "

 ~المخرج

 بملم / همس النهاَة

 !هل جولؾ الولت ولم َعد َمضٍ أم ماذا؟

 هل جولؾ لَخجبر مدي صبرٌ؟

 !أم مدي عشمٍ وجنونٍ للجنونٍ

 إن كان للصبرٌ فصبرٌ نفذمنذ أخر حرؾ همست به ؼسمٍ

 .وأما عن عشمٍ لها فهو أزلٍ

****** 

 نهاَة الفصل

 الفصل الرابع

 

 ~ المدخل

 بملم / شَماء علٍ

ت ذلنٍ علً حافة شرفجٍ الجٍ لن أراها لولت طوَل ربماأسند  .. 



سنعود أخَراً إلً بٗد لم أعرؾ عنها سوي أخبار دمار ججسابك شاشات الجلفاز لنملها دوناً عن جنان 
 .. الجمطت أذنٍ أخبارها من هنا أو هنان، وحرمنٍ هو بصمجه الماجل من عَش جفاصَلها

 .. ججماذفنٍ اْفكار

عَد هواء بٗده روحاً طال هَامها فٍ فضاءات مجهولة فَحدثنٍ؟ َنظر إلٍ؟ َبجسم عنه .. هل سَ
 مربجاً علً رأسٍ؟

عن أم لم ججرن لٍ مدخًٗ أعرفها منه شكًٗ أو فكراً سوي كلمات منه عن اخجَارٌ ضد لسماجها .. 
 .. كلمات بدت خناجر نافذة

ماء .. هل َكجب لنا لماء؟عن ذان الذٌ لم أعرؾ منه سوي صٗبة أبداها فٍ لَلة ظل  

 عنٍ أنا .. كَؾ سؤعَش؟ ولمن؟ ولماذا؟

 عن أرض اْحٗم المزروعة باْلؽام

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

 دفع رواح بموة باب الؽرفة النصؾ مفجوح ودخلها ببنطلون البَجامة

 والممَص الداخلٍ فمط وهاله المنظر أمامه فمد اسجَمظ من نومه علً

رفجهصوت الجلبة والصراخ ْن ؼ  

 اْلرب للسٗلم الشرلٍ للطابك الثانٍ والذٌ َسكنه أؼلب أفراد عابلة

 هذا المنزل

 نظر سرَعا للموجودَن أَضا فٍ جلن الؽرفة فلم َكن سوي السَدة

 مجوسطة العمر الجٍ جحضن حمَبة ولاص وجبكٍ ممسكة فمها بَدها

 اْخري وعَناها علً المنظر المروع أمامها

 جوجه من فوره جهة اللذان كان أحدهما منحن علً اْرض واِخر

 َركله بمدمه دون جركَز , أمسن بذراعٍ الوالؾ أمامه مولَا ظهره له

 وسحبه للخلؾ بكل لوجه

 " صارخا " جولؾ َا ولاص سجمجله ... إنه شمَمن َا رجل

 حاول أن َخلص نفسه منه بكل الطرق لكن رواح كان ممسكا به بموة

وأنه لد أخذ منه أعَاء ما أخذ , مسح شفجَه بظهر َده ثمخاصة   



 بصك بماَا الدم من فمه مجعمدا جهة الجاثٍ أمامه وهو َجوازن والفا

 وَنظر له جلن النظرة الجٍ جحمل كل معان الكره والحمد

 ولم جكن نظرات ولاص بؤلل منها اشجعاٖ ومشهد واحد ٖزال َجمثل

 أمام عَنَه حجً اللحظة

خل الجناح والؽرفة ووجد ذان الشعر اْشمر الطوَل بَن أصابعحَن د  

 الوالؾ أمامه وذان الجسد النحَل شبه العارٌ مرمٍ علً اْرض

 وهو َركله بكل لوجه مججاهٗ أنها لدم رجل جلن الجٍ َرفس بها جسد

 , أنثً ٖ حول لها وٖ لوة

ونظراجهما أن اسجوي ذان والفا َمسح الدم من أنفه وفمه همس بحمد   

 الحارلة ٖزالت جرمٍ الوالؾ أمامه

 " لن أفوجها لن َا ولاص وٖ لجلن الحشرة "

 حاول أفٗت من ذراعٍ رواح الموََن صابحا بحدة

 جلن الحشرة ابنة عمن َا وضَع , لسما إن امجدت َدن علَها مجددا "

 " الجلعجها لن

ذٌ بدأصرخ رواح من خلفه َشد ذراعَه بكل لوجه لَمسن الؽاضب ال  

 َنجمل ؼضبه له

 " اخرج َا نجَب , ؼادر من هنا لبل أن ننملب كٗنا ضدن "

 حمل ذان سجرجه المرمَة أرضا ومر من أمامهما شاجما ببذاءة من بَن

 أسنانه وولاص ٖزال َحاول الجخلص من ذراعٍ الوالؾ خلفه مٗصما

 له فلوٖ حضوره المفاجا ما كان لَجزم بؤنه سَجرن ذان َفلت منه حَا

 جركه رواح بعدما جؤكد من مؽادرة شمَمهما الجناح فابجعد عنه ؼاضبا

 َرجب خصٗت شعره المصَر المجناثرة وسجرجه المفجوحة علً صوت

 رواح لابٗ بضَك

 " هل هذا هو الحل الحضارٌ الوحَد لدَن لٓمر َا ولاص ؟ "



من دون أن َنظر ولاص ناحَجه وٖ أن َجَبه بكلمة جوجه جهة بابو  

 الحمام المشجرن مع

 , الؽرفة والممفل من الداخل ٖ صوت َخرج منه أبداً وكؤنه ٖ أحد فَه

 طرله بمبضجه

 " بموة منادَا " زَزفون أخرجٍ , افجحٍ الباب لنعرؾ ما حدخ معن

فٍ زاوَة الؽرفة ٖزالت جبكٍ هز رواح رأسه بَؤس والجفت ولاص جهة الوالفة  

 وجرججؾ وصرخ فَها " كَؾ ججعاملَن معها ؟ ما هٍ طرق الجواصل

 " بَنكما

 كان َنظر لها بمسوة َنجظر جوابها لكن ما فعلجه لم َجعدي أن أمسكت

 عبرجها بؤناملها جسجنها خلؾ شفجَها وحركت رأسها نفَا

* 

* 

ن فٍ كل مكان ونظرهادخلت مبنً الجامعة المكجظ بالطلبة وهم َجحركو  

 َبحخ عن شخص واحد فمط مججنبة أن جلجمٍ نظراجها بنظرات أٌ من

 الذَن َنظرون لها هنان سواء كانت النظرات جمََمَه أو الفضولَة

 لبعض الفجَات أو نظرات أعجاب من بعض الشبان الذَن لفت نظرهم

 جسدها المجناسك بشكل مجكامل ولد ؼطجه ثَاب فاخرة مجناسمة كما

 اعجادت واعجاد الجمَع أن َروها بمظهر أنَك مرجب َلفت النظر أكثر

 لجسدها ؼرَب الجماسَم فٍ جناسمه جرجدٌ سروال جَنز باهت اللون

 مع لمَص ضَك وسجرة صوفَة طوَلة مفجوحة وأنَمة ، شعرها البنٍ

 الناعم منسدل علً ظهرها وكجفَها بكل حرَة ومٗمح جذابة زادها

عَنَها جماٖ فرَدا من نوعه مجناؼمة مع برَك لون الذهب فٍ  

 الخصٗت الذهبَة الطبَعَةفٍ شعرها البنٍ ، مند بلوؼها ٖحظت أنها

 أصبحت محط أنظار الكثَرمن الشبان ما أن َمع نظر أحدهم علَها لكن



 ذلن أَضا أصبح من أسباب بؽضها لكل اْشَاءحولها فنظراجهم هذه

 سرعان ما سججؽَر ما أن جصبح اْعَن جشَر لها والهمسات جكثر ما أن

 جدخل المكان وكل واحد َحكٍ لؽَره عن لصجها الجٍ سجبمً لولت أطول

 من مكوثها هنا وهٍ ججحول لحدَخ للجمَع وسججؽَر هذه النظرات

 سرَعا وهٍ جعلم جَدا ما سجكون ، الجَدون منهم سَنظرون

الشٍء اٖلجراب منه مضَعة للولت لَس إٖلها نظرة حسرة ْن هذا   

 أما السَبون فلن َروها سوي لممة سابؽة وأنه َمكنها أن جفعل أٌ

 .... شٍء دون أن جخاؾ علً نفسها

 لطع سَل أفكارها جلن الَد الجٍ ٖمست ذراعها فنظرت لصاحبجها

 فكانت فجاة فٍ مثل سنها جمرَبا أهدجها ابجسامة رلَمة وهمست

دة هنا مثلٍ وٖ جعرفَن أَن َمكنن الذهاب هل نكونجبدَن جدَ "  

 " رفَمجان حجً نجد طرَمنا ولد نكون بعدها صدَمجان دابمجَن ؟

 نظرت لها مطوٖ بصمت لبل أن جذهب وججركها والفة مكانها فٗ َمكنها

 موافمجها علً أمنَجها جلن ْنها بعد للَل سجبدأ فٍ البحخ عن حجج

صدالة الولَدة معهالججهرب منها وجنهٍ هذه ال  

 لفت نظرها عند أحد اْعمدة الرخامَة أربع فجَات َنظرن لها وولع

 نظرها فورا علً ابنة

 عمها اْكبر الوالفة معهن جبجسم لها جلن اٖبجسامة الممَجة , وما أن

 انظم لهن مجموعة فجَات أخرَات حجً كثر الجهامس الذٌ كانت جعلمه

 جَدا واعجادت رإَجه فٍ كل مكان

 " ماآآآرَه "

 أبعدت نظرها للصوت الذٌ ناداها من بعَد لبل أن َظهر لها جسد زهور

 من خلؾ ججمع لبعض الشبان َجحدثون بؤصوات عالَة ضاحكَن ،

 الجربت منها وسحبجها معها من َدها



 لابلة " جعالٍ نخرج من هذا المكان الخانك فما َزال أمامنا أكثر من

 " نصؾ ساعة

ن جسمح لها بؤن جبدٌ أٌ اعجراض حجً كانجا فٍسحبجها معها دون أ  

 ساحة الجامعة ثم فٍ الممهً المخصص به وأجلسجها علً الكرسٍ عند

 إحدي الطاوٖت ولالت مؽادرة

 " سؤجلب المهوة فؤنا لم أشربها فٍ الصباح وأمضَت َومٍ كله بمزاج سٍء بسبب ذلن "

 وؼادرت فورا فجنهدت مارَه بضَك وأخرجت هاجفها من حمَبجها

 وفجحت الرسالة الجٍ وصلجها صباحا جمرأها من جدَد ثم أعادجه مكانه

 ما أن جلست زهور أمامها ووضعت كوبا ورلٍ أمامها َخرج منه بخار

 المهوة الساخنة ورشفت من لهوجها عدة رشفات ووضعجه علً الطاولة

 لابلة

ه من سابل , ٖ أعلم من دونه كَؾ سنعَشآه ما أجمل "  " 

 ونظرت للجٍ جججول بنظرها فٍ المكان حولهما ولالت مبجسمة

 " رأَت من بعَد إحداهن ججحدخ معن .... هل جعرفَنها ؟ "

 شؽلت نظرها بالكوب جحجها جحركه دون أن جشرب منه وجمجمت

 بسخرَة

ذان العرض لالت أنها جدَدة ولد نكون صدَمجَن ! هه سجندم علً "  

 " لرَبا

 جنهدت زهور بؤسً لابلة " ومن لال أنها لد جندم ؟ العالم هنا مخجلؾ

 عن حَاجن وسط ألاربن ومعارؾ العابلة والجَران بل وحجً عن

 مدرسجن الثانوَة فهنا ٖ أحد َعرؾ أحد جمرَبا والطلبة الوافدَن من كل

لً نفسهامكان فٍ البٗد فمن سَهجم مارَه؟ أنجٍ من جصعب اْمرع  " 

 أنهت جملجها ونظرها علً الجالسة أمامها لم جعلك علً ما لالت جنظر

 لحركة إصبعها علً طرؾ الكوب , ٖ جري داع ٔعٗمها بما رأت وأن



 أٌ مكان فٍ هذه البٗد لن َخلو من شخص َعرفها وَعرؾ لصجها جلن

 وسَسارع لنشرها فٍ كل مكان , جنهدت جلن بَؤس لابلة

جعَر لما َمال باٖ وجصدق حكاَجن اْصلَة , لما جرفضَن لد جكون ٖ "  

 " لول الحمَمة للناس ؟ مإكد فَهم منسَصدلن أنجٍ ولَس ما حدخ

 نظرت جانبا وهمست بمرارة

 اعجرؾ بنفسه َا زهور ، الناس لم جنسً أنه اعجرؾ كما لم جنسً "

فجاةالمصة وأنا جؤللمت من أعوام , ومثلما أنجٍ معجادة علً الحَاة ك  

 طبَعَة أنا اعجدت علً أن أحَا مشوهة وهذا بات ٖ َعنَنٍ فٗ ججعبٍ

 " نفسن معٍ

 لكن الجالسة أمامها كان لها رأٌ آخر فمد لالت دون َؤس

 ها أنا صدلجن وما أن عرفجن أكثر حجً جَمنت من صدق لصجن لكنن "

 " جرفضَن حجً من َصدلونن َا مارَه

 " نظرت لها ولالت بضَك " ماذا جمصدَن بهذا ؟

 رفعت كوبها لشفجَها مجمجمة ببرود

 " جعلمَن جَدا من أعنٍ فارأفٍ بحال ذان الشاب َا مارَه "

 لالت بذات ضَمها

 أنا لم أطلب منه أن َجعب نفسه ولن أوافك الزواج منه كما َرَد "

ل وكل المحَطَنفالعَب لَس به بل بعابلجه ... بعمٍ وزوججه وبناجه ب  

 به , برآء ٖ َفعل شَبا سوي أنه َمحم نفسه فٍ مشاكل هو وأنا فٍ

 ؼنً عنها , وسبك وأخبرجه بكل ذلن وبؤن َرفع الفكرة من رأسه ْنٍ

 " لن أوافك وإن طلمنٍ جَم من نفسه

 لالت بإصرار " لكن اْمور سججؽَر بعد زواجكما وسجنكشؾ الحمَمة

, الشاب َحبن مارَه ٖ أعلم لما جؽلمَن وسَعرفها الجمَع منه حَنها  

 عَنَن عنه ؟ ولوفه فٍ صفن وجصدَمه لن دون حجً أن ججحدثٍ أكبر



 " دلَل علً أنه ٖ مثَل له فٍ هذا العالم

 أشاحت بنظرها جانبا وهمست بابجسامة مَجة " لن َصدلوه أَضا فهو

 " ابن عمٍ َا زهورأم جضحكَن علً نفسن لبلٍ

ها ولالت " وسَصدلون جَم ذان ؟؟؟ الوضع معههزت رأسها بَؤس من  

 " سَكون أصعب

 نظرت لَدَها فٍ حجرها وهمست بحزن " سَكون الوضع بَننا أَسر

 وذان هو المهم أما الناس فمد اعجدت علً الجعاَش مع نبذهم لٍ

 " صدلَنٍ َا زهور

 كانت سججحدخ والضَك باد علً مٗمحها فلطالما كرهت صمت مارَه

ا رؼم إعجابها الكبَر بصبرها ولوة جحملها لكل ما مرتعن وضعها هذ  

 به , لاطعجها الجالسة أمامها وهٍ جخرج لها هاجفها وجمده لها لابلة

 " هذه الرسالة وصلجنٍ من برآء صباح الَوم "

 أخذت الهاجؾ منها فورا ونظرت ْسطر الرسالة ولرأجها بنظرات

الذٌ َهدده هكذا مصدومة ثم نظرت لها لابلة " ومن هذا المجهول  

 " جهدَد كٍ َبجعد عنن ؟

 " أخذت الهاجؾ منها لابلة " ٖ أعلم

 لالت من فورها " لد َكون عمن فهو َعلم أن اْموال سجضَع منه

 " حَنها

 هزت رأسها بٗ وهٍ جدس هاجفها مجددا لابلة " ٖ أعجمد فعمٍ َعلم أن

 برآء سَجنازل له عن كل ما َرَد لَوافك وهو َملن المال ولن َإثر ذلن

 " به فهو الكاسب الوحَد من زواجٍ منه

 " وجابعت وهٍ جنظر لعَنَها " الرلم خارجٍ َا زهور

 فجحت جلن فمها بشهمة صؽَرة وجمجمت بؽَر جصدَك " ٖ جمولٍ أنه من

 " !طرؾ جَم كنعان ؟



لسابل اْسود فٍ كوبها هامسة " لدحركت كجفَها وعادت بنظرها ل  

 " َكون ... ٖ أعلم

 ثم رفعجه لها مجددا لابلة لبل أن جعلك بما جعلمه جَدا " اجصلت

 " بالمحامٍ أمس واسجفسرت منه عن بعض اْمور

 شهمت زهور شهمة أخري هذه المرة وأكبر من سابمجها ولالت

 مبجسمة

 " !!! هل سؤلجه عن مسؤلة الطٗق "

ا فوق الطاولة ولالت ونظرها علَها " بل جحدثت معشدت لبضجه  

 محامَه

 " ولَس محامٍ عمٍ

ضربت زهور بمبضجها علً الطاولة ولالت بضَك " لماذا مارَه كان علَن اٖجصال بمحامٍ عمن 
 " ٖ بمحامٍ المدعو جَم

 لالت بجدَة " محامٍ عمٍ ٖ َفلح فٍ شٍء سوي سحب المال منه أما

كان َفعل بالفعل طوال السنَن الماضَة وَكسبذان المحامٍ فهو من   

 " جمَع الجوٖت فالمعلومات لدَه ولَس لدي محامٍ عمٍ

 " لالت بفضول ججنمل بنظرها بَن عَنَها " وماذا كان جوابه ؟

 نظرت للمهوة الجٍ بردت فٍ كوبها ولم جشرب منها وخرج صوجها

 بهمهمة هشة

د بشكل نهابٍ ومصَرٌسَكون مصَر جَم السجن إن اسجمر فٍ البٗ "  

 " الشارع حال طلبت الطٗق منه

 " نظرت لها بصدمة ولالت " ماذا !؟ وما عٗلة هذا بذان

 " ولفت وحملت حمَبجها لابلة " الجرب ولت المحاضرة سؤران ؼدا

 لفزت خلفها ما أن ابجعدت ولالت وهٍ جسَر بجوارها بخطوات سرَعة

 لججارَها



 مارَه ما اْمور الجدَدة الجٍ جخفَنها عنٍ ؟ حالن ٖ َعجبنٍ منذ أن "

 " أعطان ابن خالجٍ اسم ذان المولع

 لم جعلك بل سارت وسط مجموعة من الطلبة وافجرلت عنها جاركة إَاها

 والفة مكانها فهزت رأسها بَؤس وؼادرت فٍ اٖججاه المعاكس ْن

 محاضراجها للَوم لد انجهت

وهٍ جبجعد " ما أنا أكَدة منه أن ذان الشاب لن َرجاح جمجمت بضَك  

 " حجً َدمر بالٍ ما جبمً منها

* 

* 

 حاولت رفع جسدها ببطء من اْرض الباردة وجلست بصعوبة مسجندة

 بالجدار اْملس خلفها وؼرست أسنانها بموة فٍ شفجها الدامَة وهٍ

جسدها جحاول بجلن الَد المرججفة المحطمة أن جسجر ولو جزءا من  

 وهٍ جسجمع لصوت ذان الرجل فٍ الخارج ومحاوٖجه المجكررة دون

 َؤس وهو َحرن ممبض الباب وَطرله بعنؾ وٖ جسجبعد أن َكسره فٍ

 أٌ لحظة وَدخل , اجكؤت برأسها للخلؾ مؽمضة عَنَها برفك وانسابت

 جلن الدمعة الَجَمة من طرفها منزلمة فوق بمعة الدماء الواسعة الجٍ

نجها وعبثت بمٗمحها الجمَلةلطخت وج  

 لو لم َدخل ؼرفجها ذان الجسد الطوَل الملجؾ بجلن البذلة السوداء

 اْنَمة ما كانت ججزم بؤنها سججنفس بعد الَوم وٖ لجعَش ضمن اْحَاء

 جعجرؾ بؤنها اسجفزت ذان الرجل حد أن أوصلجه للجنون بحركجها جلن ,

وأن ذلن كفَل بجعله َمجلها بعدما اكجشفت سره وكشفجه له بما فعلت ,  

 دون جردد لكنه السبب فٍ كل ذلن وهو َعرؾ ذلن جَدا

 خرجت منها آهة مكجومة وهٍ جشعر بجسدها َجهاوي وبدأت جفمد

 السَطرة علَه مع جدار وأرضَة الحمام المصمولَن حد اٖنزٖق ولم



 جعد جملن لوة وٖ لجثبَت نفسها وٖ جعلم كَؾ اسجطاعت الركض من

 هنان ودخوله ما أن شعرت بذان الوحش َبجعد عنها بسبب من دخل

 علَهما الؽرفة فجؤة

 رفعت َدها عالَا وأمسكت بطرؾ حوض المؽسلة وأسندت رأسها

 بوهن علً ذراعها وخرج همسها كفحَح بمزَج من اْلم والحمد

 " أكرهكم آل ضرار سلطان وألسم أن جدفعوا جمَعكم الثمن "

ها المرججؾ وجحاملت علً نفسها لجمؾ وإنمسحت طرؾ جفنها بكف  

 بصعوبة بالؽة

وبمساعدة جلن المؽسلة الرخامَة الضخمة اسجطاعت أن ججوازن ولو للَٗ فالوالؾ فٍ الخارج َبدوا 
 أنه لم ََؤس بعد ولن َؽادر حجً جخرج

 أو َكسر الباب كما َمول

 كما أن اْصوات المادمة من الؽرفة أصبحت جكثر وججداخل , سحبت

 روب الحمام واجكؤت

 علً الجدار مجؤلمة وحاولت أن جلبسه فممَصها إحدي حمالجَه لطعت

 وبه شك طوَل من أسفله حجً خصرها وٖ َمكنها ٖ الخروج به وٖ أن

 جبمً هكذا حجً َدخل المجنون الذٌ فٍ الخارج , وبصعوبة وجهد

 كبَرَن لبسجه وربطت حزامه علً جسدها وجوجهت جهة الباب مسجندة

 بالجدار فٍ كل خطوة جخطوها حجً وصلت ممبض الباب وأدارجه مجكبة

 علً أطار فاندفع فورا بسبب الَد الجٍ كانت جطرق وجحركه دون

 جولؾ

 وٖحظت حَنها جمود الوالؾ أمامها وإن لم جرفع وجهها له وهٍ

 ججمسن بخشب إطار الباب بكل لوجها ورأسها منحن لٓسفل , وما أن

دأت جفمد جوازنها سرَعا وشعرت بجلن الذراع الموَةب حاولت الجحرن  

 الجٍ ثبججها من خصرها ملجفة حولها وبجلن العضٗت الموَة جحجها حجً



 شعرت بجسده ورابحة عطره الموٌ فرفعت َدها وأمسكت بمبضجها

 سجرجه ومدت اْخري جهة الجٍ ٖزالت والفة فٍ زاوَة الؽرفة جبكٍ

الؽرفة ومن أصبح عددهم أربعة دون جولؾ ففهم جمَع من فٍ جلن  

 أشخاص بعد انضمام والدة رواح لهما أنها جطلب مساعدة مربَجها فمط

 فالجربت جلن فورا جمسح دموعها ولد وضعت الحمَبة من َدها علً

 طرؾ اْرَكة وركضت جهجها واحجضنت ذان الجسد النحَل الذٌ

وخفجه سرعان ما جهاوي علَها حجً كانت سجفمد جوازنها رؼم نحوله  

 ولبل أن جعجرض أٌ منهما كان ذان الجسد بَن ذراعٍ الوالؾ خلفها

 وحملها بخطوات سرَعة واسعة للسرَر وأنزلها عنده فجلست دون

 , مساعدة لدماها لٓرض مجكبة بجانب جسدها علً ظهر السرَر

 ورأسها ونظرها ٖزال لٓسفل لم جسمع أٌ جعلَك ولم جصدر أٌ حركة

 من الموجودَن داخل الؽرفة والجمَع نظره مجَبس علً الجالسة هنان

 شعرها البنٍ الفاجح الطوَل لد ؼطً مٗمحها المخجببة فٍ اْسفل

 ججمسن بصمت لم َعرفوه حجً عند البكم وهٍ من للجو

 أثملت ضربا َظهره جهاوٌ جسدها وإن أخفاه صمجها , امجدت جلن

 اْصابع الطوَلة لذلنها

ملمسها البارد فور شعورها بها علً بشرجها ولم جسجطعفؤرجفها   

 مماومة رفعه لوجهها فلم جعد عظامها جموي علً أٌ شٍء , وما أن

 أصبح وجهها ممابٗ لوجهه فولها ثبجت نظراجها علً عَنَه المحدلة

 بعَنَها ونظرت له بثبات َعاكس ارججاؾ جسدها وجحطمه وجهاوٌ

محه أمامها جشوبها ؼشاوة سَطرتدواخلها حد أنهَار , كانت مٗ  

 علً عَنَها المرهمة لكنها جسجطَع جمََز أنه ذات ذان الوجه الذٌ رأجه

 . فٍ الضوء الخافت جلن اللَلة

 , أؼمضت عَنَها فور شعورها بملمس أصابعه علً الجرح فٍ جبَنها



 وفٍ حركة واحدة رفعت َدها وأبعدت َده منزلة رأسها لٓسفل , حركة

فان خلفه َنظران لبعضهما بصدمة والوالفة بجانب السرَرجعلت الوال  

 جبجسم بسخرَة وهٍ من كانت مولنة من أن هذه سجكون ردة فعل الفجاة

 , الجٍ عرفجها ْعوام وعاَشت كرهها المجؤصل لجلن العابلة بأجماع

 ماجت جلن اٖبجسامة فور أن نظر لها صاحب ذان الجسد الطوَل والشعر

المسَطرةاْسود والنظرة   

 " لابٗ بجمود " هل جوجد أدوات إسعافات هنا ؟

 هزت فورا رأسها نافَة ولد أخافجها نظرجه وخشَت أن َكون رأي

 , سخرَجها من رفض زَزفون له

 سمعجه َشجم هامسا لبل أن َمول بضَك

 " ولما ٖ ؟ كَؾ ججعاملَن مع الحوادخ العرضَة ؟ "

إحداهن وجؤخذها معها لالت من فورها " اعلم الخادمات لجحضرها  , 

 " هكذا كانت أوامر طبَبكم

 لالت الجملة اْخَرة بشٍء من اٖمجعاض وودت أن لالجها صارخة فٍ

 ثٗثجهم لكنها جعٍ جَدا أن ذلن لن َفَد شَبا , جحركت الوالفة عند

 الباب بسرعة لابلة

 "سؤجلب حمَبة أسعافات إذاً , وعلَكم جنظَؾ الدماء من وجهها أوٖ "

 " أجلبٍ ماءا دافا ومنشفة نظَفة "

 ارججؾ جسد الوالفة لرب السرَر ما أن سمعت جلن الكلمات اِمرة من

 الوالؾ فٍ منجصؾ الؽرفة َمسن وسطه بَدَه ولم َجحدخ إٖ اِن

 وجحركت سرَعا جهة الحمام وما أن خرجت

 , بما طلب كانت الجٍ ؼادرت لجلب حمَبة أسعافات لد وصلت أَضا

الجربت من هنان حجً أخذ ولاص أناء منها وجلس علً طرؾوما أن   

 السرَر ومد َده مجددا لذلن الجالسة أمامه لابٗ بهدوء



 " دعَنٍ أنظؾ الدم َا زَزفون "

 ولم َكن جوابها سوي أن أبعدت َده عنها بموة مجددا فمالت زوجة

 والده

 " أجركنٍ ومربَجهما نموم بهذا َا ولاص , أخرجا أنجما للَٗ "

 فولؾ فٍ صمت وؼادر الؽرفة ورواح خلفه مؽلما الباب ورابهما

 وجحركت والدجه من فورها ما أن جهاوي ذان الجسد علً ظهر السرَر

 وخرج جؤوها خفَفا من صاحبجه

 لالت ممجربة من السرَر ومخاطبة الجٍ أسرعت هنان أَضا

 " ساعدَنٍ لنري علً اْلل بالٍ جسدها "

مة بضَكوجلست علً السرَر مجمج  

 " كسر هللا َده .... كسر هللا َدَن َا نجَب "

* 

* 

 شعر بذان الثمل الصؽَر الذٌ ولع علً ظهره المنحنٍ وهو َمٓ

 اسجمارة ببَاناجه الشخصَة فكجم أنفاسه مبجسما وما هٍ إٖ ثوانٍ للَلة

 وظهرت جلن الذراعَن الصؽَرةالبَضاء أمام ذلنه ووصلجه جلن الضحكة

مة فؽرس أسنانه فٍ بشرجها الناعمة الملساء بشكلالطفولَة الرلَ  

 خفَؾ أخرج صرخجها الضاحكة وأبعدها عن ظهره منزٖ لها

 فٍ حجره وانهال علَها بلكماجه الخفَفة وهٍ فٍ ضحن مسجمر ولال

 مبجسما

 " جلمٍ عمابن َا مشاكسة "

 نجت منه بؤعجوبة ولد حالفها الحظ بالجراب والدجها منهما ولد لالت

 مبجسمة جنظرلٓوراق علً الطاولة الزجاجَة المنخفضة أمام اْرَكة

 الجٍ َجلس علَها



 " إذاً ما سمعجه من والدن صحَح َا أبان ؟ "

 انكب علً اْوراق مجددا ولال

 " أجل لمد جم لبولٍ بسرعة لم أجولعها "

 جلست فٍ اْرَكة الممابلة له ولالت

 وكَؾ َرفضون من هو فٍ مثل معدلن ؟ "

جً جامعجن عرضت علَن أن جكون معَدا فَها , ولوٖ رفض والدنح  

 " لكنت ضمن المبجعثَن للخارج

 لال وهو َمٓ بالٍ الخانات " ما أسجؽربه أن ٖ جؽضبٍ أنجٍ من رفض

 " ! والدٌ أن أسافر للخارج من أجل الدراسة

 ضمت َدَها فٍ حجرها وضَمت عَنَها وهٍ جنظر لرأسه المنحنٍ

الكخ ولالت ببرود " ٖ لم أؼضب ْنه علً حك فلَس وشعره اْسود  

 جمَع من َسافر لجلن البلدان َرجع كما ذهب لها , ثم ٖ أران أنت أَضا

 " اعجرضت لكنت ذهبت رؼما عن الجمَع ... ابنٍ وأعرفن جَدا

 رفع رأسه وجسده واجكؤ للخلؾ علً ظهر اْرَكة مادا ذراعَه علَها

ؽَظها كعادجهونصب ساق علً اْخري ولال َ  

 صبرن علَنا َا جوزاء َا ابنة شاهَن الحالن ٖ َسمعن زوجن وأبات "

 " اللَلة خارج المنزل

 كجفت َدَها لصدرها ولالت بذات برودها مججاهلة ما َرمٍ له

 " ظننت أنن سجعمل بشهادجن , وكنت جحدثت مع والدن بشؤن فجح مكجب محاماة لن "

اله لابٗأنزل لدمه بمفزة خفَفة وعاد ْور  

 الدراسات العلَا هٍ طموحٍ الوحَد ولن أجولؾ حجً أحصل علً "

 " درجة الدكجوراه , وممارسة المحاماة جؤجٍ ٖ حما

 جنهدت بصبر علً عناد ابنها الذٌ جعرفه جَدا ولالت بهدوء

 لكن عملن كمحام مهم أَضا َا أبان ولن َضر دراسجن فٍ شٍء بل "



 " أراه سَساعدن فَها

 لال بٗمباٖة وٖزال منكبا علً الورلة

 " سؤري ... أفكر فٍ اْمر وألرر "

 هزت رأسها بَؤس منه وهٍ جعٍ جَدا أنه لن َفعل إٖ ما َرَده هو

 وَسكجها لبعض الولت لَس إٖ , لالت بعد صمت دام للحظات حجً

 " ضن أنها ؼادرت " وماذا بشؤن ما جحدثنا عنه سابما ؟

ولال بجفكَر " عن ماذا جحدثنا ؟ رفع رأسه ونظر لها  " 

 لالت بضَك " أجل جنسً فمط ما جرَد نسَانه , الزواج أعنٍ َا ابن

 " أَوب أولنمل الخطبة أوٖ

 ؼلؽل أصابعه فٍ شعره الكثَؾ الناعم ولال بجذمر " أمٍ باهلل علَن

 لَس ولجه اِن أنجٍ جرٌ بنفسن أن مخططٍ للمسجمبل طوَل وأن

ه حالَاالزواج لَس من ضمن  " 

 !! هبت والفة ولالت بصدمة " ولل أنن سججزوج بعدما جنال الدكجوراه فٍ المانون

 للها فمط وأنا من سججعل الشٍء الوحَد الذٌ سججمكن من جنفَذه هو

 " أن ججزوج

 اجسعت عَناه بجزع وهو من َعرؾ والدجه وأنها جمرر وجنفذ وأن

جمؾ معها مهما كانتالسلطة العلَا فٍ المنزل والمجمثلة فٍ والده   

 لراراجها , لال باسجنكار " أمٍ من لال أنٍ لن أجزوج حجً ذان الحَن ؟

 " أنا للت حالَا ... أٌ اِن فؤجلٍ الموضوع للَٗ بعد

 واكجشؾ سرَعا أن اْمر لم َنجح وأن عناده لَس سوي جزء من

 عنادها الذٌ ورثه منها جحدَدا حَن لالت بإصرار " هو أسبوع واحد

َكفَن فمط  " 

 رمً الملم من َده ولال بضَك " أمٍ باهلل علَن كَؾ أجزوج وأنا لم

 " أعمل بعد ؟ هل سؤعَش عالة علً والدٌ طوال حَاجٍ



 لالت بضَك مماثل " ما هذا الهراء ؟؟ عالة كَؾ ولدَنا ما َكفَنا حجً

 " !! نموت دون أن َعمل أٌ واحد منكم

ا ولم َجد إٖ مفرا واحدا منمرر أصابعه فٍ شعره حجً كاد َمطعه بَنه  

 " اْمر فمال بجمود " لم جعجبنٍ الفجاة الجٍ اخجرجها

 " نظرت له مضَمة عَناها السوداء الواسعة ولالت ببرود " رأَجها ؟

 " لال كاذبا " نعم ولم جعجبنٍ جبدوا لٍ ؼبَة وساذجة

 َعلم أن ما لاله لم َمنع الوالفة علً بعد خطوات منه جنظر له بشن لكن

 ٖ حل أمامه ؼَره حجً َجد لهذه المسؤلة حٗ نهابَا , خرجت من

 صمجها لابلة

 " ومن هذه الذكَة الجٍ جعجبن َا حبَب والدجن ؟ "

 كان سَجحدخ فسبمجه لابلة " إذا أمامن هذا اْسبوع نفسه لجخبرنٍ من

 " جكون أو جخجار واحدة

فجؤفؾ رامَا وؼادرت دون أن جعطَه أٌ مجال للجعلَك أو أن َبدٌ رأَه  

 اْوراق من أمامه , ٖ َعلم ما أدخل هذه اْفكار لرأسها لجمرر فجؤة أنها

 جرَد جزوَجهما وأن جري أحفادها كما جمول , عاد وجمع أوراله الجٍ

 نثرها منذ للَل بؽضب وؼادر من هنان أَضا صاعدا السٗلم لؽرفجه وما

جصلأن وصل رمً اْوراق علً الطاولة ثم أخرج هاجفه وا  

 بَمان مرارا وهاجفه مؽلك ففعل ما لم َفعله إٖ نادرا واجصل بهاجؾ

 المنزل ولم َنجظر

 طوَٗ حجً رفع أحدهم السماعة ووصله ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك

 المنخفض

 " مرحبا من معٍ ؟ "

 ابجسم ولد عرؾ فورا صاحبة ذان الصوت وظهر أمامه ذان الوجه

ضحن بصمت ما أن جذكر المولؾالدابرٌ والشعر المجعد الكثَؾ ف  , 



 أمسن ضحكجه ولال

 " أَن َمان أجصل به وهاجفه ممفل "

 أجاه الرد بعد للَل وصوجها ٖ َزداد إٖ انخفاضا " َسجحم ... هل أخبره

 " شَبا ؟

 " أمال ولفجه وَده فٍ جَب بنطلونه المصَر ولال " نعم لكن من جكونَن ؟

ا لابلة بعفوَة " َمامةمٓت ابجسامجه وجهه ما أن وصله صوجه  " 

 هذه َبدوا أنها جخبر باسمها ٌْ كان ودون جردد , لال ولد ؼلبجه

 " ضحكجه هذه المرة " لم أعنٍ أٌ أنواع الطَور جكونَن

 فسمع فورا ضحكجها الرلَمة ولالت بصوت باسم " هذا أنت ؟ سؤخبره

 " أنن اجصلت به ما أن َخرج

 جلس علً طرؾ سرَره لابٗ " هَه انجظرٌ ْخبرن اسمٍ أوٖ أم

 سجمولَن ما أن َسؤلن من أكون بؤنٍ من كسرت نظارجه وعبثت

 " بؤؼراضه

 اخجفً صوجها وحجً أنفاسها حجً ضن أن الخط انمطع بَنهما فمال

 برَبة

 " ! َمامة "

 خرج صوجها مجددا لكنه هذه المرة مخجلط بعبرة مكجومة

ا ألسم أنٍ لم ألصد فٗ جكلؾ َمان دفع ثمنها وٖ جخبرهآسفة حم "  

 " فَؽضب منٍ

 مرر أصابعه فٍ شعره ولال " هَا ٖ جبكٍ َا فجاة لن أخبره كنت أمزح

 فمط , لولٍ

 له ما أن َخرج أبان َمول لن لابله عند مكجب الجوجَه بعد ساعجَن

 اْمر مهم جدا

 " ٖ جنسٍ َا َمامة حسنا ؟



ا ... وداعاهمست ببحة " حسن  " 

 " رمً الهاجؾ علً السرَر وهز رأسه هامسا بابجسامة " َاٖ الطفلة

 ثم مرر أصابعه علً فكه وصوٖ لمإخرة عنمه لججؽلؽل فٍ نهاَة شعره

 مبجسما بخبخ ولد لمعت فكرة رابعة فٍ رأسه سجخلصه من فكرة

 الزواج لبضع سنَن بالجؤكَد

* 

* 

عن اْرض َجلس فٍ ردهة ذانشبن أصابعه ببعضها ونظره لم َرجفع   

 الجناح ٖ َعلم ما َنجظر حجً اِن ولما ٖ َموم بؤٌ شٍء وإن لَبرد هذا

 , الؽضب فٍ جوفه , ٖزال َشعر بجسدها الهش وبملمس بشرجها

 دمابها ٖزالت جؽطٍ رإوس أصابع َده لم َفكر وٖ فٍ مسحها فلم

وسمع عنها بلَججاوز بعد صدمة رإَجه لوجهها ْول مرة منذ عرفها   

 ومنذ دخلت منزلهم هذا , نظرجها الموَة لعَنَه رؼم وهنها وضعؾ

 جسدها , جلن اْحداق الواسعة بلون السماء واْنؾ المدبب الرلَك

 الذٌ عاكس طبَعة آل سلطان والبشرة البَضاء الجٍ شابها احمرار

 طفَؾ جدا والوجه الدابرٌ الصؽَر .. مٗمح خماصَة بحجه لم جؤخذ

 من جده وعابلجه شٍء فٗ جنجمٍ لهم إٖ فٍ اٖسم , جحرن الجالس

 لرَبا منه مجملمٗ فٍ جلسجه وجمجم وكؤنه َمرأ أفكاره

 جمنَت سابما رإَة ما خلؾ هذا الحصن وبكل فضول ولم أجولع أن "

 " !! الوالع هكذا

 " وأضاؾ بصفَر خفَؾ " إنها جمَلة بشكل ٖ َصدق َا رجل

ا وكؤنه َحجاج لمن َذكره بما رأي من مسافةرفع ولاص رأسه فور  

 ألرب من الجٍ رآها هو منها , جحدخ من بَن أسنانه لابٗ

 " لَس هذا ولجه َا رواح "



 رفع ذان َدَه وعلك بنزق " وما كنت ججولع منٍ وأنا أري شَبا لم

 " أرسمه وٖ فٍ أبعد لصص خَالٍ

ا النوع َنجمٍوجابع ولد أسند خده علً راحة َده " ٖ أصدق أن هذ  

 لٓجساد والمٗمح الخشنة الجٍ لدَنا وٖ أن جكون الخرساء المجنونة

 ! الجٍ َجحدثون عنها هكذا

 " لَجه جصمت جمَع النساء لَكن مثلها

 وأجفل لبل أن َعلك الجالس لرَبا منه وهو َري نظرة العداء الجٍ

 َرمَه بها ولال مدافعا

ها ابنة عمٍ وزوجة شمَمٍمهلن َا رجل أعلم ما جرَد لوله وبؤن "  , 

 وٖ جملك فلَست النوع الذٌ َعجبنٍ بجاجا , ثم ألم جري نظرة العداء

 " الجٍ رممجنا بها جمَعا

 أشاح وجهه بعَدا عنه َنظر للرسوم المطبوعة علً ورق الجدار ولم

 َعلك فهو أكثر من رأي جلن النظرة الجٍ َجحدخ عنها بل ورفضت حجً

مَد جراحهالمسجه وأن َساعدها بجض  

 , لم َكن رفضها له ْنه رجل ؼرَب عنها لن َكون ذان هو السبب

 همس بسخرَة بعدما أشجد الصمت بَنهما

 " وما كنت ججولع منها بعدما رأجه من شمَمن ؟ "

 علك رواح بسخط " وما ذنبنا فَما فعل ؟ ثم أنت أخذت بحمها منه

 وَزَد , هذا بدل أن جشكرن علً الشرخ الذٌ سَكبر بَنكما اِن ! ٖ

 " أصدق أنٍ اسجَمظت من نومٍ علً هذا الكابوس

 وثب ولاص والفا دون أن َعلك علً ما لال الجالس لرَبا منه ونظره

 علً الجٍ خرجت

 من باب الؽرفة وأؼلمجه خلفها جنظر لهما نظرة من ٖ َعلم ما علَه أن

ثهاَمول فاسجح  



 " ....بنفاذ صبر " خالجٍ جــ

 لالت بضَك مماطعة له " رفضجنٍ أَضا ولم ججركنٍ ألمسها , لم جمبل

 سوي بمربَجها

 جلن الفجاة ٖ جسجطَع جحرَن َدها الَسري كما ٖحظت وسالَها

 رفعجهما لها جلن المرأة علً السرَر وهٍ جبن من اْلم , كما أشن أن

بجَها من طرَمة جنفسها الجٍثمة خطب أصاب أحد أضلعها أو ر  

 " جسججدٌ فَها الهواء اسججداءً 

 لكم الوالؾ أمامها الجدار بمبضجه وجحرن من هنان فؤمسكه رواح لابٗ

 " إلً أَن ؟ "

 اسجل ذراعه منه بموة لابٗ بضَك " سؤطلب أسعاؾ طبعا لبل أن جخر

 " مَجة

ننت َاصفمت َد رواح باب الجناح أمامه بموة ولال بحدة " هل ج  

 ولاص ! هل جعٍ

 " ما سَلحك بدخولها المسجشفً ؟ أضنن محاٍم وجعلم جَدا ما سَحدخ

 صاح فَه بحدة

 أعلم ولسما أن أجرافع عنها بنفسٍ إن لزم اْمر , وكما لن َصمت "

 " أٌ طبَب عما سَراه أنا لن أصمت حجً أخرج بحمها

 صرخ رواح بصوت أعلً وأشد منه

ضب جدٌ ولسُت ذلن أعنٍ لكنها فضَحةأعلم أنن ٖ جخاؾ وٖ ؼ "  

 َا رجل , فكر فٍ ذلن من أجلن أنت لبل الجمَع وأنت جعمل ناببا

 للمدعٍ العام

 مثل هذه المضاَا لد ٖ ججد صدا واسعا فٍ بٗدنا هنان سوي فٍ هرج

 الناس لكنها هنا جإثر علَنا جمَعا وأنت أعلم بموانَن البٗد وما جعنٍ

 " فضابح الجشهَر والمضاَا



 " أشار ولاص بسبابجه للخلؾ حَخ باب جلن الؽرفة المؽلك ولال بضَك

 ونجركها هكذا حجً جموت أو َحدخ لها ما هو أسوأ من حالجها هذه كٍ

 ٖ نمع فٍ الفضَحة ؟؟! لن أبمً علً جكهنات أنها سجشفً من جلماء

, لسما لو كانتنفسها فؤنت لم جري المشهد الذٌ رأَجه ولت دخولٍ   

 بؽٗ لخر مَجا , لن َكجبها الجارَخ وهٍ ابنة عمٍ لَكجبها وأنا من

 " أدافع عن حموق من هم فٍ مثل حالجها وألل

 شد رواح لبضجه علً ذراع شمَمه ونظر لعَنَه المحجمنة بالؽضب ولال

 محاوٖ الجهدبة من ؼضبه

أحدا ولاص أعلم ما جشعر به وأشعر به مثلن لكن ذلن لن َفَد "  

 " وسَضرها هٍ فٍ الممام اْول , أجركنا نجد حٗ أَسر من ذلن

 " نفض َده منه مجددا لابٗ بحنك " حل ماذا هذا الذٌ سججده َا ذكٍ ؟

 ججاهل السخرَة فٍ كلماجه ولال بصبر

 نحضر شخصا َشخص حالجها أوًٖ دون علم السلطات "

شوة فسَرفعْنه ٖ َوجد طبَب سَرضخ لنا وٖ إن عرضنا علَه ر  

 حَنها الجمرَر ضدنا أَضا ثم نمرر حسب حالجها َا ولاص وأعدن أنه لن

 َهملها أحد , وحَن َرجع جدٌ َمرر فٍ اْمر

 " وٖ أظنه سَصمت له عنها

 أشاح بوجهه عنه ومرر أصابعه فٍ شعره بعنؾ فجنفس رواح مهنبا

 نفسه فلم َكن َصدق أنه سَسجطَع َوما أن َحجوٌ ؼضب ولاص حَن

صل ْشد حاٖجه , وٖ َراه إٖ لد نفس عن جزء منه فٍ نجَب لَماَ  

 رضخ له اِن ولن َعنَه رأٌ أحد وٖ جدهم وهو َعرفه جَدا

 نظر له مجددا ولال بجمود " ومن سَكون هذا ؟ ٖ جفكر فٍ جَم فهو لن

 " َمبل

 أوما برأسه مجمجما " جَم لَس فٍ المدَنة لمد سافر لما كنت فكرت فٍ



كننا سنجد بدَٗؼَره ل  " 

 ثم ابجعد عنهما َمسن ذلنه بجفكَر ونظراجهما ججبعه ولال ولاص

 " لدٌ صدَك طبَب لد َساعدنا "

 نظر له رواح ولال " ٖ صدَك فٍ مثل هذه الظروؾ َا ولاص , علَه

 " أن َكون مصدر ثمة ٖ نماش فَها

 " ثم مد َده له لابٗ " أعطنٍ هاجفن فهاجفٍ فٍ الؽرفة فٍ اْسفل

 ناوله هاجفه فورا وإن لم َكن ممجنعا بكل ما َمول وَخطط , ولو كان

 اْمر بَده وحده لما نام شمَمه ذان اللَلة إٖ فٍ السجن وهذا ما هو

 عازم علَه إن اكجشفوا أن حالجها سَبة جدا

أصابعه جعبخ بجهازه لبل أن َمده لهرالب رواح وهو َؽضن جبَنه و  

 لابٗ بضَك " ما هذا

 " الشٍء المعمد ؟ كم رمزا للحماَة جضع علَه

 " سحبه منه مجمجما بضَك " وكم فككت واحدا َا لرصان

 " جحرن من مكانه لابٗ " ٖ لراصنة مع شخص مثلن , سؤسجخدم هاجفٍ

ه وجوجهوخرج من عندهما مسرعا وركض عجبات السٗلم ودخل ؼرفج  

 لهاجفه فورا

 طلب رلما معَنا ووضع الهاجؾ علً أذنه جرالب حدلجاه أطٗلة

 الزجاجَة لؽرفجه وابَضاض الفجر َزحؾ بطَبا للسماء , أجاب صاحب

 الرلم بعد برهة فمال رواح من فوره

 أعذرنٍ علً اٖجصال فٍ هذا الولت َا عمٍ , أعلم أنه لَس مناسبا "

 " أبدا

اِخر بملك " أنا مسجَمظ من ساعة , ما بكم َا لال من فٍ الطرؾ  

 " رواح ؟

 مرر أصابعه فٍ شعره ولال مجنهدا " زَزفون ابنة عمٍ سمعت بها



 بالجؤكَد , جعرضت لحادثة ونرَد طبَبا لمعاَنجها لبل أن نضطر لنملها

 " للمسجشفً ْنه سَكون خَارنا اْخَر

وها كبَرا أصابوصله جنفس ذان بارجَاح ولد همس " ظننت أن مكر  

 " أحدكم , هل هٍ بخَر ؟ هل الحادثة سَبة

 " جمجم بعبوس " ٖ نعلم حجً اِن ونحجاج لمن َكشؾ علَها

 " لال ذان من فوره " وكَؾ أساعدن ؟

 دس َده فٍ جَب سروال بَجامجه ونظر علً جلن الطبَعة من خلؾ

 الزجاج الواسع وارجسمت ابجسامة ساخرة علً شفجَه وهو َمول

لمت أنه لدَكم طبَبة فاشلة ٖزالت فٍ طور أعداد ولد جخدمناع "  

 " بشٍء

 وصله صوجه مسجؽربا " لكن ساندرَن جعمل فمط ضمن حمول منضمة

 لٕؼاثة وكل ما أخذجه دورات جدرَبَة وٖ َزال أمامها أكثر من عام

 " ! لجلجحك بالجامعة وجدرس الطب فبما سجنفعكم ؟ ولما ٖ جسجدعون طبَبا

 حن شعره وها لد وصل للمعضلة الصعبة فٍ اْمر , لال بهدوء

 ٖ نرَد لٓمر أن َصل ْحد حجً نشخص حالجها َا عمٍ , اْمر مهم "

 وابنجن لد جنفعنا فٍ شٍء بما أنهم َنجشلون حجً شبه الموجً من جحت

 " اْنماض وَفحصونهم

رٌسمع جنهَدجه الواضحة دلَل رضوخه ولال " ٖ أفهم حما ما َج  

 " لدَكم وٖ أرَد فهمه بشكل لن َكون إٖ سَبا لكنٍ سؤجحدخ معها

 لال لبل أن َؽلك الخط " بل ألنعها فإن كانت ٖزالت كما أذكر أعند من

 الصخر , وٖ جخبرها أنٍ من طلب منن ذلن ْنها ولجها سجرمَن خارج

 " ؼرفجها دون شعور منها

 سمع ضحكة مكجومة صدرت منه ولال

م مرت ولد أصبحت شابة اِن ٖ أظن العداء المدَم ٖزالإنها أعوا "  



 لابما ولست أعلم ما سبب كرهها لن جحدَدا ؟ سؤلنعها ٖ جفكر فٍ اْمر

 " وداعا ....

 أؼلك الخط منه ودس هاجفه فٍ جَبه هامسا بضحكة " من لال أن

 " اْلارب ٖ نفع منهم ؟ حجً إن كانت مجرد مجحولة عابسة

* 

* 

" ٖ " 

ردها حازما وهٍ جرفع شعرها لٓعلً وجلفه بسلن مطاطٍ لجثبجه جاء  

 فٍ جدَلة

 ومع نظرة الحنك فٍ عَنٍ والدها لجوابها ذان لالت بضَك وهٍ جنزل

 َدَها

 لم جربنٍ علً رفض أوامرن فكَؾ بطلباجن لكنٍ آسفة أبٍ لن أذهب "

 " لذلن المنزل وٖ أعجمد أنهم بحاجة لٍ

ؼزي الشَب رأسه خصره بَدَه ولال " لمأمسن الوالؾ أمامها ولد   

 أجخَل أن ججماعسٍ عن عمل إنسانٍ َا ساندرَن وأنجٍ من وهبت ولجن

 وحَاجن ٔنماذ حجً الحَوانات الناجَة من الكوارخ الطبَعَة ولم َكن

 " لعواطفكم مكان فٍ عملكم أبدا

 اشجد الضَك فٍ مٗمحها رؼم ما لال مذكرا إَاها بعملها الذٌ صممت

 منذ ثٗخ سنوات وهٍ ابنة الرابعة عشرة أن ججعله ضمن أولوَاجها

 وهٍ ججبرع لٗنضمام لجلن المنضمة العالمَة وإن كان عملها ضمن

 نطاق محدود فمط , وهو نزل عند رؼبجها ولم َعارضها شرَطة أن ٖ

 جهمل دراسجها وهٍ أثبجت له جدارجها فٍ كٗ المجالَن

 لالت بحنك

الخاص أو أَا كان فهم َمكنهم بإشارة من َد واحد لَجصلوا بطبَبهم "  



 منهم أن َجمعوا أطباء برَسجول جمَعهم عند عجبة بابهم , ما َفعلونه

 " بٍ أنا ؟

 جنهد بصبر وهو من َعرؾ أكثر من ؼَره طباع ابنجه الوحَدة ومدللجه

 منذ صؽرها

نأذكر أنن من مدة لرَبة أخذت والدجن وزرجم منزلهم , ما جؽَر اِ "  

 " جعلن جنفرٌ من الذهاب هنان ؟

 رفعت حمَبجها ولالت وهٍ جفجش فَها " كان ذلن من أكثر من شهر أما

 اِن وحجً

 " هللا وحده َعلم مجً لن أدخل ذلن المنزل وٖ جثة علً حمالة

 لال دون َؤس

 وإن أخبرجن أنها ابنة عمهم المرَضة هٍ الجٍ جعانٍ من خطب ما "

فٍ علَها فمط َا ساندرَن فهو عمل إنسانٍوكل ما سجفعلَنه أن جكش  

 " جفعلَه من أجل شخص عاجز َحجاجن

 رفعت نظرها له فمال مشهرا سٗحه الذٌ َعلم أنه َكسب به أٌ معركة

 هٍ طرؾ فَها

 " ضننت أن لٍ علً اْلل لدر لدَن وأنا أإكد لهم أنن لن جرفضٍ طلبٍ "

انة وبدأت بإخراججؤففت ونفضت الحمَبة علً السرَر ثم الجفجت للخز  

 المٗبس المخصصة بمنظمة أؼاثة لابلة بحزم

 سؤذهب لمنزلهم لبل ذهابٍ فإن جاءت سَارة المنظمة لبل "

 " عودجٍ سجرافمنٍ بنفسن لَمبلوا عذر الجؤخَر

 لال مبجسما بحنانه وجفهمه المعجاد

 ابنجٍ ولن جخذلَنٍ كما أعرفن , وٖ جخشٍ شَبا بنفسٍ سؤآخذن إن "

 " جؤخرت فٍ العودة

 أمسكت وسطها بَدَها ونظرت له بعدم رضا وهو َؽادر فلم جطمبن أبدا



 ٖبجسامة اٖنجصارالجٍ ودعها بها لبل أن َخرج , ٖ جفهم ما سر حبه

 لجلن العابلة وموافمجهم فٍ كل ما َرَدون

 وهم َُعجبرون ؼرباء عنهم وٖ شٍء َربطهم بهم سوي زوج ابنة عم

ة الذٌ َكون شمَك زوجة سلطان الثانَة ) رلَة ( أٌ ٖوالدها المجوفا  

 حلمة وصل بَنهم سوي ذان الشاب المجؽَب

 ( عن المشهد دابما الصامت البارد الجاؾ كما جنعجه والمدعو ) جَم

 , والذٌ جراه ٖ َعجرؾ بؤٌ منهم وهو صلة الدم الوحَدة بَن العابلجَن

للذهاب هنان من فكت َدَها من وسط جسدها مجؤففة بحنك كارهة  

 أساسه فهٍ من لم جحب جلن العابلة َوما .. من جدهم ذان صاحب

 النظرات الماسَة المخَفة كما كانت جره منذ صؽرها لزوجات ابنه

 الممٗت عدي المرأة الجٍ ٖ جراها جصلح كؤُم أبدا لذان اٖبن صاحب

معهاالنظرات الممززة الجٍ جكرهها أكثر من كرهها لجصرفاجه المجعمدة   

 ونزوٖ لصاحب النظرة المجعالَة ) نجَب ( من َشعرها فٍ كل مرة ,

 , جراه فَها بؤنها حشرة ٖ َجب إٖ أن َدوس علَها بحدابه وهو مؽاَر

 لٗبن اْخَر واْصؽر المدلل حد أفساد وكؤنه لَس ابن السابعة عشرة

 جؤففت من نفسها وؼَرت مٗبسها سرَعا ,

ص والمكون من بنطلون بلون الكرَمة َبرزوارجدت زٌ المنظمة الخا  

 سالَها الطوَلجان والنحَلجان وسجرة من نفس اللون بحواؾ بلون

 المرفة جحدها فٍ جمَع جوانبها ولد أخذت اْزرار اللون ذاجه وحواؾ

 الجَوب حَخ زَن إحداها بمطعة من البٗجَن محفور علَها باللون

 اْسود أسم وشعار المنظمة

لٍ سَارجها فعلَها أن جذهب وجرجع بسرعة وإن حالفهاؼادرت المنزل   

 الحظ كما جعجمد فلن جمابل إٖ المرَضة مجهولة المٗمح والمرض

 بالنسبة لها



* 

* 

 أؼلمت باب الحافلة المخصصة بعملها والجٍ أنزلجها أمام منزلهم ودخلت

 مججازة السَاج الخشبٍ المنخفض والمطلٍ باللون اْبَض الذٌ َشكل

 سورا حول حدَمة المنزل الصؽَرة ببابه النحاسٍ الجمَل , وما أن

 عبرت الممر الحجرٌ المصَر حجً ظهر لها شمَمها نازٖعجبات المنزل

 الخشبَة المصمولة َدَه فٍ جَبَه وهو َمفز جلن العجبات وجمجم مججازا

 لها ولد ولفت جنظر باسجؽراب لججهمه ومروره دون أن َمؾ

سٗمة آنسةحمدا هلل علً ال "  

 " كنانة , والدن َرَدن فٍ مكجبه

 جنهدت بضَك جرالبه وهو َخرج من سور الحدَمة للشارع وفٍ هذا

 الولت الذٌ َكون فَه نابما أؼلب اْحَان ! وفهمت فورا أنه ثمة شجار

 عنَؾ حدخ بَنه ووالدهما كالعادة وٖزال َنجظرها دورها أَضا وهٍ

ربعة أَام الممررة لبل الرحلةمن جؽَبت ْسبوع كامل بدٖ من اْ  

 اْخَرة وجعلم أن والدها لن َفهم وَجفهم عذرها إن أخبرجه أن جؤخرهم

 كان بسبب عطل فنٍ فٍ الطابرة أّخر جمَع رحٗجهم حجً العودة مما

 , أضاؾ َومان علً جدولهم الممرر فٍ شركة الطَران الجٍ جعمل فَها

ءجحركت من مكانها وهمست جصعد الدرجات ببط  

 " الحل الذٌ َرَح الجمَع لدٌ أنا ولد رضَت به "

 منذ أكثر من عام وما أن أنهت دراسجها الثانوَة اخجارت أكادَمَة

 مضَفات الطَران لجحمك حلمها بؤن جركب أٌ طابرة جطَر خارجة من

 هنا فهٍ ومنذ صؽرها نمً فٍ داخلها حب ؼَر طبَعٍ لوطنها اْم

معها ذان الشعور باٖنجماء فٍووالدها كان السبب فَه حجً كبر   

 داخلها ومع مرور السنَن جحول لكره للبٗد الجٍ جعَش فَها اِن وكم



 حاولت إلناع والدها بالعودة للوطن وكم جمنت ذلن كل حَاجها وحلمت

 به لكن محاوٖجها كانت جبوء بالفشل دابما

وفعابلجها اعجادوا علً جلن الحَاة وجؤللموا معها , وعمل والدها أ  

 الشخص الوحَد الذٌ لد َناصرها فٍ هذا َمنعه من مجرد الجفكَر فٍ

 جرن البٗد ْنه كما َمول لن َجد مثله لَجد أفضل منه , وهكذا اخجارت

 العمل كمضَفة طَران لجطَر من هنا لكل مكان ومن ضمنهم

 بٗدها الجٍ بالكاد جحصل علً رحلة بعد ولت طوَل لجنعم وإن بؤن جري

 أرض المطار فَها وجسجنشك هوابها المحبب وجرجع , ؼرست مفجاحها

 فٍ باب المنزل وفجحجه ودخلت لجمابلها نفحات من هوابه الدافا بسبب

 المدفبة الحجرَة الجٍ ججوسطه , الموسَمً الهادبة واْضواء

 الصفراء الخفَفة .. أجواء والدجها المعجادة , أؼلمت الباب بهدوء

صؽَرة والمبعة الخاصة ببذلة المضَفات فوقووضعت حمَبجها ال  

 الطاولة الزجاجَة عند بداَة الردهة

 وجوجهت جهة الصالون الؽربٍ لرَبا من المدفبة الجٍ أخذت أؼلب

 الجدار فٍ جلن الجهة , ابجسمت وهٍ ججوجه جهة الجالسة علً اْرَكة

 الطوَلة ججكا برأسها للخلؾ علً مسندها , وصلت عندها ولبلت خدها

 ورفعت شرَحة الخَار الكبَرة المسجدَرة عن أحد عَنَها ولالت بنعومة

 مبجسمة

 " مرحبا ماما "

 فجحت المسجلمَة جحجها جضم جسدها بمعطؾ منزلٍ شجوٌ لصَر كاشفا

 سالاها البَضاء المصَرة عَنها جلن ونظرت لها جبادلها ابجسامة سرَعة

ً عَنها لابلةثم أخذت لطعة الخَار من بَن أصابعها وأعادجها عل  

 " حمدا هلل علً السٗمة , للحمام فورا رابحجن ولود طابرات "

 ضحكت ولبلت خدها مجددا لابلة



 " كنت داخل الطابرة أمٍ ولَس بجوار المحركات "

 ثم ؼادرت من عندها مجفهمة بحب جعلَك والدجها ذان حولها فهٍ

انت طفلةمهووسة بالنظافة والجرجَب منذ صؽر سنها وجذكر أنها حَن ك  

 جحممها ثٗخ مرات كحد أدنً فٍ الَوم الواحد

 وجؽَر لها مٗبسها ما أن جصَبها بمعة صؽَرة بالكاد جُري , جوجهت

 بعدها لمحطجها اْخري

 وهٍ باب ؼرفة مكجب والدها , ولفت أمامه وجنفست بعمك ثم مدت

 َدها لممبضه وطرلت بَدها اْخري طرلجَن لبل أن جفجحه وجدخل

ن الجالس خلؾ الطاولة ولد رفع رأسه فورا من أوراله ناظراممجربة م  

 لها , ولد لزمها هٍ أن جدور حول طاولة مكجبه لبل أن ججلس أمامه

 لجمبل رأسه وجسلم علَه ولم جفجها نظرة الضَك فٍ عَنَه الذٌ بدأ

 َجحول لؽضب فور جلوسها لذلن لالت لبل أن َجحدخ

 " لررت جرن العمل كمضَفة "

 نظر لها بصدمة لبرهة لبل أن َزحؾ اللَن واضحا لمٗمحه فنظرت

 لَدَها فٍ حجرها وجنهدت بحزن مجمجمة

 " سؤعمل كموظفة فٍ المطار ولن أركب الطابرة مجددا "

 ابجسم حَنها وكؤنه لَس صاحب جلن المٗمح المججهمة منذ للَل والذٌ

ا صوجه هادباكانت ججزم بؤنه علً اسجعداد لضربها علً الفور , وصله  

 فعلت الصواب أخَرا َا كنانة ولوٖ إصرارن سابما وخوفٍ من أن "

 نخسرن وجنجرفٍ خلؾ نوع جربَة الفجَات اٖنجلَزَات وجمررٌ جرن

 " المنزل ما كنت وافمت عملن ذان أبدا

 رفعت نظرها له فورا ولالت باسجنكار

َوما أبٍ كَؾ جفكر بٍ بهذا النحو ؟؟ من لال أنٍ لد أفعل ذلن "  !! 

 " !أنت لم جربنا جربَة الفجَات هنا , من أَن أججن هذه اْفكار ؟



 ضرب بملمه علً الورلة لابٗ

 وما ؼَّر لرارن فجؤة وأنجٍ من كدت جمجلَن نفسن مضربة عن الطعام "

 " لجعملٍ هنان ؟

 جنهدت باسجسٗم فهٍ جعلم أنها لن جسجطَع جموَه الحمَمة وٖ حجب

 , بعضها عنه

نظرها لَدَها فٍ حجرها ولالتعادت ب  

 عالمهم مخجلؾ عنا أبٍ , حفٗجهم اللَلَة فٍ اْماكن الجٍ نسجمر "

 فَها لَٗ , فنادلهم َنامون فَها فٍ ؼرؾ مشجركة وٖ َحك ْحد

 , اٖعجراض , حجً النزهات ٖ جفجمر للمخالفات الجٍ َرونها عادَة جدا

ولت أو أعجاد علًوأمور كثَرة ؼَرها ضننت أنها سججؽَر مع ال  

 " .....اٖبجعاد عنها بكل الطرق ولكنــ

 " لاطعها بنبرة مشككة " هل جعرض لن أحدهم َا كنانة ؟

 نظرت له فورا ولالت مندفعة " أبدا هم َعلمون أنٍ مسلمة وأنه فٍ

 " دَننا حدود وضوابط كثَرة

 وأبعدت نظرها عنه مجددا مجابعة

 ثم هم كما جعرفهم ٖ َحبون إجبار المرأة علً ما ٖ جرَد وجوافمه من "

 " نفسها

 وصلها صوت جنهده الواضح ولال بهدوء

 كنت أعلم أن هذه سجكون النجَجة وأنن لن جسجطَعٍ اٖسجمرار فٍ "

 ذان العمل َا كنانة وسججركَنه من نفسن لكنٍ خشَت حما من أن

خسرن بسبب أٌ شاب طابش لذلنَجرفن الجَاروجخونٍ جولعاجٍ وأ  

 عارضت الفكرة منذ البداَة ثم وجحت إصرار منن ومن والدجن جركجن

 جكجشفَن صعوبات اْمر وحدن واضعا كامل ثمجٍ فٍ جربَجٍ لن وأنن

 " سجحّكمَن عملن نهاَة اْمر



 نظرت له بؤسً وهمست

 لو كنا فٍ بٗدنا لكان اْمر مخجلؾ ألَس كذلن ؟ لكانت رحٗجهم "

 " ؼَر هذا كله

 أومؤ برأسه موافما دون أن َعلك فمالت بكآبة

 أٖ أمل أن نرجع لها َوما أبٍ ؟ ألست منذ سنوات لم جعد مطاردا من "

 آل راكان وانجهت مشاكل الهازان ؟ حجً عمٍ شاهر َبدوا مثلن اخجار

 " البماء هنا لبالٍ حَاجه وٖ فرصة للرجوع هنان أبدا وٖ معه

هل ججركَنا وجذهبٍ معه إن فعلها ؟لال مبجسما " و  " 

 " لالت من فورها " أجل ومن َحبنٍ وَرَدنٍ فلَلحك بنا هنان

 ؼلبجه ضحكة رجولَة خشنة ملبت المكجب الصؽَر حولهما ولال

 " ما علمجه من والدجن أنه ثمة من جرَد خطبجن ٖبنها هنان فالمسؤلة محلولة إذا "

ةنظرت لسالَها فٍ اْسفل بحَاء مجمجم  

 والدجٍ جسجبك اْمور وجهولها , جلن المرأة لم ججحدخ عن أٌ شٍء "

 " رسمٍ حجً اِن

 ثم ولفت لابلة

 " سؤذهب لؽرفجٍ ْسجحم وأنام , هل جرَد شَبا ؟ "

 لال مبجسما

 اذهبٍ ونامٍ فوالدجن بالجؤكَد لن جرحمن بالٍ الَوم من أعمال "

 " الجنظَؾ المكثؾ المعجاد للمنزل

جوجهت نحوه لبلت رأسه مجددا وؼادرت من عندهضحكا معا ثم   

* 

*  

 

 سار فٍ منجصؾ الممر بخطواجه الثابجة الموَة والواسعة مجمدما علَهم



 كعادجه وكما عرفوه دابما شخصَة مسجملة بنفسها وكؤن جمَع ما حوله

 ٖ َمت له بصلة وَُشعر كل من َراه بؤنه ٖ َحجاج ٌْ أحد فٍ أٌ

 شٍء وكؤنه ولد ونشؤ وجكون فٍ عالم لم َعرؾ فَه أحداً ؼَر نفسه

 رؼم أن حدَثهم فٍ الخلؾ كان عنه جحدَداً فٍ المهمة اْخَرة الجٍ

 وكلت لهم والجٍ سافروا ْمَال من أجلها , كان أحدهم َملد بؤصابعه

 سٗح َدوٌ َصوبه مؽمضا إحدي عَنَه

سابر أمامهمومصدرا صوجا لرصاصة وهمَة موجهة لرأس ال  

 بوووم ..... لمد أصابه من علً بعد مبة مجر وبمسدس عادٌ !! لم "

 أصدق عَناٌ وأنا أراه َسمط مكانه

 " لمد جعلت الكولونَل ) جاَرو ( َفمد ثمجه فَنا جمَعا َا جَم

 ولؾ عند باب ؼرفجه مججاهٗ جعلَمات أفراد الفرَك من خلفه ولد باجوا

ندق مجمسكا بصمجه وبروده الدابمَنمججمعَن فٍ ممر ؼرفهم فٍ الف  

 ولد خدمه هذا الصَت طوال السنوات الماضَة حجً أصبح مضرب مثل

 فٍ الجحكم فٍ النفس والثبات والسَطرة علً اْعصاب فٍ أسوأ وأشد

 الحاٖت الجٍ واجهجهم حجً أصبح مإخرا جوكل له بعض المهام

خلها جاركاخصَصا واسجثنابَا , أدخل البطالة وفجح باب ؼرفجه ود  

 اْحادَخ والضحن خلفه حَخ َنشطر أولبن الشبان عن شخصَاجهم

 الصلبة الجٍ َُعرفون بها فٍ مهامهم الصعبة والخطرة جلن لَنجملوا

 , لعالمهم اِخر المفعم بالمرح والجروَح عن النفس كما َسمونه

 ولؾ مكانه وَده

ؤرَحَةٖزالت جؽلك الباب خلؾ جسده بهدوء وهو َنظر للجٍ ججلس ب  

 علً السرَر الفردٌ

 الوحَد الموجود فٍ الؽرفة بمٗءاجه البَضاء النظَفة واْؼطَة

 المرمزَة السمَكة الفاخرة



جضع ساق علً اْخري وجلعب بها فٍ الهواء ولد ارجفع فسجانها المصَر ْعلً فخذَها الثلجَان 
 المسجدَران جبرم خصلة من شعرها

 , اْحمر الكرزٌ علً أصبعها وجنظر له مبجسمة

 فرلعت بالون علكة كانت جمضؽها وحدلجاها الزرلاء الؽاممة بدأت

 بمسح جفاصَل جسده الطوَل الملٍء بالعضٗت فٍ بنطلونه العسكرٌ

 والحذاء الجلدٌ اْسود الطوَل والممَص المطنٍ الضَك بؤكمامه

ٍ َدهالمصَرة حَخ أن السجرة كان ممسكا بها ف  

 جنملت نظراجها علَه نزوٖ وكؤنها جعرَه من مٗبسه بكل جرأة فٍ نظرة

 كانت كفَلة بإشعال أٌ رجل إٖ الوالؾ أمامها هنان وهذا ما جعرفه هٍ

 جَدا فما أن رفعت نظرها له مجددا حجً انجمل لَده الجٍ رمت البطالة

ٍجانبا ودون أن َنظر للمكان الذٌ اخجاره لها لجسمط مباشرة ف  

 سلة المهمٗت الموجودة فٍ الزاوَة المرَبة ودون أن جخطا هدفها

 لجسمط فٍ المنجصؾ جماما

 عادت بنظرها له وفرلعت بالوناً آخر من علكجها وأرسلت له لبلة فٍ

 الهواء لابلة بابجسامة

 لم َكن اْمر َحجاج ْن جثبت لٍ ما أعرفه جَدا عن كفاءجن كمناص "

ن للدخول هنا ؟فلما رمَجها ووحدها وسَلج  " 

 وعادت جسبح بنظراجها علً جسده الذٌ وجر جنفسها هذه المرة وبشكل

 واضح وهٍ جهمس

 " أم لررت أننا لن نخرج من هنا بعد اِن "

 أدار َده للباب مجددا ونظراجه الثابجة الباردة لم جفارق مٗمحها وفجحه

 ببطء لابٗ بجمود

ع الذٌ ٖ َحجرم خصوصَةبل ٖ حاجة لٍ بها ولهذا الفندق الوضَ "  

 " نزٖبه



 لفزت من السرَر فورا حَن فهمت أنه سَؽادر الؽرفة بل والفندق

 بؤكمله ولن َرجع له

 وصلت عنده فٍ لمح البصر ما أن اسجدار بمدم واحدة لَخرج وأمسكت

 عضلة ذراعه الجٍ احجاجت لَدَها اٖثنجَن لَحَطانها بالكامل لجولفه

 ولالت برجاء

كذا جَموجٍ فما كانوا لَعطوا البطالة ٌْ شخص فٖٗ جؽضب ه "  

 " جنسً من أكون

 نظر لعَنَها نظرة سوداء جامدة باردة لم جعبر سوي عن رفضه لكل ما

 َجرٌ لكنها لم جكجرخ لها وكؤنها جعشك ذلن وجبحخ عنه وفَه هو

 جحدَدا فمد رفعت جسدها علً رإوس أصابعها ولبلت خده هامسة

 " وهذا اعجذار منٍ لن , ولعلمن فمط أنت أول من أعجذر منه "

 سحب ذراعه منها فٍ حركة بطَبة جعلجها ججركها طوعا وهو َعلم أنها

 رؼم كل ما َحدخ اِن هٍ عاشت وجربت فٍ حَاة رالَة سجرفض أن

 جهان أو جُجرح كرامجها وأنها جفهم أشارات جَدا

طلك حَن جحركت لجمؾ أمامه مباشرةلكن ذان اْمل لم َكلل بالنجاح الم  

 وبَنه وبَن الباب الشبه مفجوح ورفعت َدها لصدره وداعبت بؤطراؾ

 أصابعها لمَصه المشدود علَه ونظرها علَهم ثم دنت بجسدها منه

 حجً بات َشعر بؤنفاسها علً بشرجه ورفعت نظرها له وهمست جنظر

 لعَنَه برؼبة مجؤججة

جؽادر جَم أرجون سؤسلمن البطالة أَضا فمط ٖ "  " 

 شد لبضجَه الموَجان حجً سمع صوت انزٖق بشرجهما المجعرلة وأبعد نظره عنها جانبا

 ٖ َعرؾ من أٌ مصَبة جاءجه هذه المنحلة أخٗلَا وهو من ضن أنه

 سخر منها وهو َجرن لندن وموعدهما المزعوم ولم َجخَل أن جلحك به

َكن َجخَل أَضا أن جلن وجعرؾ حجً الفندق الذٌ سَنزلون فَه ! ولم  



 المهمة سجخلؾ له هذه المرأة الجٍ عاشت وجعلمت أن كل ما جرَده

 جحصل علَه وها لد أصبح هو ضمن جلن اْشَاء السخَفة , رفع َده

 لبل أن َفمد فعٗ السَطرة علً نفسه فإما أن َضربها علً الجدر

 محطما رأسها أو َرمَها علً ذان السرَر وَعلمها درسا

ج منه أحد نادما إٖ هو , أبعد َدها بموة هذه المرة وسحبهالن َخر  

 خلفه وجحرن لَؽادر لكنها

 كانت أعند منه فلم ججرن له المجال لَخرج ولد أحاطت هذه المرة

 خصره بذراعَها وهمست من خلؾ أذنه

 حسنا فهمت الرسالة جَموجٍ لكننا سنلجمٍ فٍ اْسفل ولت "

 " نزولكم جمَعا هنان حسنا ؟

علً أسنانه بؽضب وهو َشعر بشفجَها ولبلجها الرلَمة علً بشرةشد   

 عنمه وابجعدت ذراعاها عن جسده ببطء مجعمد وسمع صوت خطوات

 كعب حذابها وهٍ جججه حَخ جركت حمَبة َدها

 وعادت جهة الباب ووضعت البطالة الجٍ بحوزجها فٍ المكان

 المخصص لها وؼادرت بخطوات ثابجة واثمة وكؤنها جخرج من ؼرفجها

 الخاصة

* 

* 

 نظر لساعجه مجددا وجحرن من مكانه حجً وصل نافذة الردهة أزاح

 السجار السمَن عنها بَده بموة فظهر له الجزء اْمامٍ من الحدَمة

 وعلم فورا أنها ذات النافذة الجٍ رأي منها ذان الخَال فٍ جلن اللَلة

 ولن َكون لؽَرها أبدا وٖزال ٖ َفهم حجً اِن سبب ولوفها

 هنا ذان الولت جحدَدا , مرر أصابعه فٍ شعره ودار للخلؾ واجكؤ

 بظهره علً النافذة ثم نظر لساعجه مجددا ثم لباب الؽرفة الموصد , ٖ



 َعلم ما جفعله جلن الفجاة هنان حجً اِن

ع كان وأعصابه لم جعدفلم َخرج أحد ولم َصدر أٌ صوت من أٌ نو  

 جحجمل المزَد من الضؽط وٖ َنمصه اِن إٖ أن َري نجَب أمامه

 مجددا لَفرغ بالٍ ؼضبه فَه فلم َنفس عنه بعد وَشعر بؤن أعصابه

 ججآكل ببطء , عاد وشؽل أفكاره بجفاصَل المكان حوله كٍ ٖ َفكر أكثر

لساعجهفٍ هذا الموضوع ْنه َعلم جَدا إلً أَن سَوصله , نظر   

 مجددا وجؤفؾ بضَك لحظة ما انفجح باب الجناح ودخل منه رواح فٍ

 حركة واحدة مؽلما له خلفه

 وَده اْخري جرجب أصابعها خصٗت شعره الجٍ ٖزالت مجؤثرة من

 جملبه المعجاد فٍ نومه وهو َصارع الوسابد واْؼطَة مخلفا ورابه فٍ

 كل مرة سرَر جعمه الفوضً

ولال " لم جخرج بعد ؟نظر جهة باب الؽرفة   " 

 " جمجم ولاص مكجفا َدَه لصدره " إٖ إن كانت لفزت من النافذة

 ضحن رواح ممجربا منه ولد ولع اخجَاره علً اْرَكة وجلس علً

 حافة مسندها ولدمَه فولها َسجند بمرفمَه علً ركبجَه ولال ولاص

 ونظره علَه

 " ظننجن ؼادرت المنزل أو عدت للنوم "

 لال بابجسامة مابلة " بل ابجعدت عن هذا المكان لبعض الولت أو كنا

 خسرنا جلن الطبَبة الفاشلة الجٍ كانت سجؽادر ما أن جرانٍ ْنٍ بالجؤكَد

 " لن أمسن لسانٍ الجمَل عنها

 نظر لوجهه الذٌ بالكاد َظهر له الملَل منه ولال ببرود " وما بن مع

 جلن الفجاة ؟

علً جلن الحركات الصبَانَة َا رواحضننت أنن كبرت جدَا   " 

 رفع جسده وشبن أصابعه عند مإخرة عنمه ولال بضحكة صؽَرة



 " لذَذة َا رجل هٍ جحدَدا لذَذة وممجعة حد الجنون "

 " هز رأسه بَؤس منه وهمس " ٖ أمل َرجً منن أبدا ولن ججؽَر

 لفز من اْرَكة وولؾ بجانبه لابٗ ببرود

ة جانبا رجاءااجرن نصابحن الجربوَ "  " 

 لم َعلك ورن هاجفه فؤخرجه ونظر للمجصل وأعاده لجَبه دون أن َجَب

 علً نظرات الوالؾ بجانبه لبل أن َنملها لوجهه وهو َمول بهدوء

 " أمازلت جعرؾ جلن الفجاة ؟ "

 لم َجبه ولم َنظر ناحَجه فجنهد رواح مجمجما

 ! ٖ وججصل بن فٍ هذا الولت "

؟وَنصحنٍ وَنسً نفسه   " 

 ججاهله ولم َعلك أَضا ونظرا كلَهما لباب الؽرفة الذٌ انفجح أخَرا

 وللخارجة منه منشؽلة

 بجثبَت حمَبجها علً كجفها ولد ولفت مكانها ولوت شفجَها الرلَمجان ما

 أن ولع نظرها علً

 الوالؾ بجانب الذٌ وجدجه وحده حَن دخلت وضنت أن الحظ ابجسم لها

َعا عن عَنَه وعن نظرجه المعجادة لهاولن جراه , أبعدت نظرها سر  

 وكؤنها لطعة مثلجات فاخرة خلؾ زجاج مججر جلسعه حرارة الصَؾ

 الملجهبة , شدت لبضجاها ولالت بضَك ونظرها علً ولاص

 ما هذا أجرام ! من الذٌ فعل كل هذا بحك هللا ؟ كنت أظن أنكم "

 " عابلة مجوحشة واِن جؤكدت

كؤنه ُصدم من كٗمها ولال ولاص مججاهٗنفخ رواح الهواء من فمه و  

 " أسبلجها وشجمها لهم بأجماع " ما حالجها ؟

 ابجسمت بسخرَة وجحركت من مكانها لابلة

 لن جموت إن لم جؤخذوها للمسجشفً َا سَادة نابب المدعٍ العام إن "



 " كان هذا ما َملمكم

 وولفت فٍ منجصؾ الطرَك ونظرت لهما ولالت باشمبزاز

 السم أنها جرَمة مسجواها الصحؾ والمجٗت ولوٖ عمجٍ رلَة "

 لكنت أوصلت اْمر لذان المنحً , فٗ جدخلونٍ مجددا فٍ أموركم

 " المشَنة ْنٍ لسما سؤفعلها

 جنفس ولاص بموة ونظر جانبا ولم َعلك فهو أكثر من َري أنه معها

ن اسجثناءحك فٍ كل ما جمول وفٍ أن جوجه اجهامها وسبها للجمَع دو  

 أما الوالؾ بجانبه فكان له رأٌ آخر ولم َسجطع إمسان لسانه عنها

 ككل مرة فدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بَجامجه الذٌ ٖزال َلبسه وحده

 مع لمَص لطنٍ داخلٍ ولال مبجسما ونظره علً عَنَها المحجمنة

 بالؽضب واٖحجمار

ا أم أن السوادرفما بناَا مجحولة فكٗنا لسنا السبب فَما حدخ له "  

 " اخجلطت عندن فٍ جمَع اْلوان

 واجسعت ابجسامجه وهو َري الؽضب َجؤجج أكثر فٍ عَنَها بسوادهما

 اٖصطناعٍ , عض طرؾ شفجه مجعمدا ثم أرسل لها لبلة صامجة فٍ

 الهواء لم جزدها إٖ اشجعاٖ مججاهٗ همس ولاص من بَن أسنانه

 " اجرن الفجاة وشؤنها َا طفل "

جولع جاء ردها سرَعا وهٍ جمسن وسطها بَدهاوكما   

 " ....ٖ أجعس من الموجودة فٍ الداخل إٖ الجٍ سججزوجن أنت َا أحمر مخـــ "

 وبجرت جملجها حَن خلع لمَصه المطنٍ بحركة واحدة سرَعة كاشفا

 بذلن عضٗت صدره العارٌ وهددها بخطوة واحدة واسعة لابٗ

نجظرهاجعالٍ ْرَن ما الحَاة الجٍ ج "  " 

 ولم َرَا بعدها إٖ الباب الذٌ صفمجه خلفها راكضة وفارة من هنان بعد

 نظرجها المفزوعة



 له ولم َبمً فٍ المكان سوي ضحن رواح المرجفع الذٌ جولؾ ما أن

 نظر لولاص وهو َججه لباب الؽرفة المؽلك لابٗ بضَك

 لعلمن فمط سؤلؾ معها إن جاءت جمدم شكوي جحرش ضدن لرَبا َا "

 " ولح

 لحك به سرَعا وأمسن َده لبل أن جدَر ممبض الباب ولبض علَها بموة

 وهمس ناظرا لعَنَه الجٍ جنظر له بضَك

 ولاص ما بن هذه لَست ؼرفة زوججن , لد َكون جسد "

 " الفجاة ٖزال مكشوفا

 رمً َده عنه بعنؾ دون أن َعلك وؼادر من هنان وممصده باب الجناح

 الذٌ ضربه للداخل بموة وخرج جاركا إَاه بعده مفجوحاً علً اجساعه

 فحرن رواح رأسه بَؤس وخرج أَضا َلبس لمَصه الذٌ نزعه منذ

 للَل

* 

* 

 لم جسجطع جصدَك ما سمعجه منها وكادت أن ججهمها بالكذب عٗنَة

 ولوٖ أنها جحدثها فٍ الهاجؾ

را من شحوب مٗمحهاولَست أمامها اِن لكانت طلبت لها أسعاؾ فو  

 أنهت اٖجصال معها ,

 , واجصلت فورا بمن سججد لدَه الجواب اْكَد عن كل ما سمعجه اِن

 عاود الرنَن وجكرر

 مرات عدة لبل أن َفجح الخط وَصلها الصوت الرجولٍ المرجخٍ ببحجه

 الخفَفة

 " نعم َا ؼَسانة "

 " لالت من فورها " هل صحَح ألؽَت بطالجٍ المصرفَة ؟



 " أجاها رده سرَعا " أجل

 شعرت بعملها سَطَر من مكانه وحافظت علً هدوبها بصعوبة خشَة

 ؼضبه الذٌ جعرفه جَدا حال إجباع أسلوب الحدة معه " لماذا َا مطر ؟

 " أنا أسجخدمها منذ أعوام وحسب شروطن ولوانَنن ولم أخالفها أبدا

البٗد حسبلال من فوره " أنا أجمع جمَع مسجحماجٍ هنا وسؤؼادر   

 علمن علً ما أعجمد وسحبت جمَع أرصدجٍ المصرفَة أَضا جحسبا

 ٌْ مشكلة لد جواجه أشخاصا هنا بعدٌ حال اكجشؾ أحدهم هوَجٍ

 " المزورة بعد رجوعٍ للوطن

 لالت بنفاد صبر " حسنا وما عٗلة كل هذا بٍ ؟ َمكنن جرن بعض

 " المال من أجلٍ أو جحوَله من هنان

 وصلها صوجه باردا وكؤنه َرمَها بلؽم أرضٍ " ْن خطَبن هو من

 " سَجكفل بكل ما َخصن وأنا انجهً دورٌ هنا

 لم جسجطع إمسان شهمة الصدمة الجٍ خرجت رؼما عنها فهٍ اعجمدت

 أن اخجفابه المدة الماضَة بعد دفعها له فٍ المسبح معناه أنه اخجفً من

ه مجددا , هبت والفة علً لدمَهاعالمها أخَرا ولن جره أو جسمع اسم  

 صابحة باسجنكار

 !! ما هذا الذٌ جموله َا مطر "

 " بؤٌ صفة َجكفل ذان الرجل بمصارَفٍ

 أجاها رده سرَعا وحازما " بصفة أنه سَكون زوجن لرَبا وبؤنٍ لن

 أسجطَع جرن أٌ دلَل خلفٍ هنا وأعجمد أنن ٖ َمكنن إعالة نفسن َا

 " ؼَسانة والجارَخ َشهد

 لالت بضَك " أنت شمَمٍ وجعَرنٍ ! ماذا جركت لذان الهمجٍ ؟ ثم

 اسؤل نفسن عن السبب وأنت من رفضت جمَع الفرص الجٍ أجَحت لٍ

 " للعمل وأصررت علً أن ٖ آخذ الجنسَة البرَطانَة



 وصلها صوجه باردا عكس اشجعالها " ٖ ججحججٍ بٍ فلم جؤجٍ بوظَفة

جٍ فشلت فٍ الدراسة مرارا ولَس أناَمبلها عمل وٖ منطك, ثم أنجٍ ال  " 

 ارجمت علً اْرَكة جالسة علَها مجددا ولالت

 وهل بلّؽت سَادجه ووافك ؟ "

 " مطر لَس من العمل هذا الذٌ جموله وجفعله

 لال من فوره " ما ٖ جعلمَه أنجٍ أن شاهر َملن ماٖ أكثر منٍ ولن

نا ننالش وعمٍَإثر فَه ما سَدفعه لن وهو بنفسه الجرح هذا حَن ك  

 دجً عمبات سفرنا من هنا , وإن لم َعجبن هذا فٗ حل عندٌ ؼَر أن

 " جرجعٍ معٍ للوطن

 حركت رأسها برفض وكؤنه َراها فآخر ما لد جفكر فَه أو جوافك علَه

 هو جرن هذه البٗد

 ورؼم جمَع المَود الجٍ وضعها علَها شمَمها ولد ازدادت منذ هاجر

َوما وٖ مجرد فكرة فٍ خَالها أن جؽادر بلدهاوعاش هنا لكنها لم جفكر  

 هذا وأن جعَش بعَدا عنه وٖ جحت أٌ ظرٍؾ كان , لكنها رؼم كل ذلن

 ٖ جنكر أنها فشلت كثَرا واجكلت علً ما َدفعه لها مطر وبسخاء ولم

 جفكر َوما أن جكون فٍ مولؾ كهذا ولن ججد شمَمها معها وٖ ماله , ٖ

 شهادة جعمل بها وٖ

 خبرة وٖ أٌ شٍء فلن َجم لبولها فٍ أٌ وضَفة مهما كانت وضَعة

 ولن َمبل شمَمها بها علً أٌ حال وإن كان لم َعد َعَش هنا فهٍ جعلم

 , نفوذه جَدا ومن جرن خلفه أَضا

 لال حَن طال الصمت بَنهما

 ات باسمٍ هناxxxx والشمة الجٍ جعَشَن فَها سؤبَعها أَضا فٗ أرَد "

رئجحسبا ٌْ طا  " 



صاحت هذه المرة وبحدة " ٖ هكذا لم َعد اْمر مجرد احجَاطات َا مطر بل جعجَز لٍ , هل جرَد 
 " رمٍَ فٍ الشارع أَضا ؟

 لم جسجؽرب اللهجة الصارمة له وهو َمول بحزم " آخر مرة هذه الجٍ

 َرجفع فَها صوجن علٍ َا ؼَسانة , أخبرجن الحل البدَل لكل هذا

 " والخَار لن

نها بموة وكادت دموعها أن ججفجر من عَنَها ؼضبا وحسرةشدت جبَ  

 جعلم كما َعلم هوأنه َحاصرها بكل هذا وأنها لن جخجار ذان الخَار أبدا ,

 ولن جسافر معه , همست برجاء مكسور وفٍ محاولة أخَرة منها

 مطر أنت لن ججركنٍ فٍ رحمة ذان الرجل ؟ لن "

 " جرضاها لشمَمجن كما ٖ جرضاها لنفسن

 كانت جعلم أن سٗح اٖسججداء والجعطؾ ٖ َجدٌ معه بجاجا كما عرفجه

 سنَن حَاجها وأن محاولجها سجكلل بالفشل لكنه سٗحها اْخَر وكان

 علَها ججربجه , وصلها صوجه الجاد

 بعد صمت لحظة " شاهر لم َعد رجٗ ؼرَبا لكٍ َمن علَن بشٍء من

ن اشجري الشمة منٍعنده وأنت سجصبحَن زوججه لرَبا , ثم هو م  

 " ولن جخرجٍ منها حالَا

 وخجم المكالمة بكلمة وداعا دون أن َجرن لها المجال للرد جاركا َدها

 والهاجؾ علً أذنها واْخري معلمة فٍ الجو مسجعدة للجحرن جباعا مع

 ما كانت سجموله , رمت الهاجؾ بعَدا

شعرهاوأمسكت رأسها بَدها جنظر لٓرض بضَاع جؽرس أصابها خٗل   

 المموج الكثَؾ الذٌ ؼطً ظهرها وذراعَها العارَان ججنفس بموة

 وؼضب ورفض لوضعها الذٌ وجدت نفسها فَه منذ عرفت ذان الشمَك

 الذٌ عرؾ كَؾ َسَرها كَفما َرَد وإن لم َكن فرض علَها ٖ دَانجهم

 وٖ أن جؽادر بٗد والدجها لكنه فرض علَها جمَع ما جربً علَه



 , وبالنسبة لها ذان َعد أشد من أن جفعله عن الجناع حَن جعجنك دَنهم

 ٖ ججخَل أن علَها أن جطلب المال من ذان الرجل كلما احجاجت شَبا إن

 لم َرضً أن َضع لها مبلؽا كبَرا فٍ حسابها من فجرة ْخري كما كان

 َفعل شمَمها ! هذا أمر فوق طالجها ولم جحسب له أٌ حساب

الؽرفة المرَبة منها وضربت بابها بموة فمفز الجسد النابم ولفت ودخلت  

 " علً السرَر بسٗم ووصلها الصوت اْنثوٌ المرجخٍ مسجؽربا

 " جَسٍ ما بن ! لمد أفزعجنٍ

 أمسكت وسطها بَدَها جنظر لها بحنك وهٍ جفرن عَناها وجحاول

ٍجرجَب شعرها المبعثربسبب النوم وجثاءبت لابلة " ما جاء بن لؽرفج  

 " هذا الولت المبكر ؟

 " لم جعد ؼرفجن وٖ الشمة شمجٍ ... بح ضاع كل شٍء "

 فجحت جلن عَناها علً اجساعها وولفت خارج السرَر فٍ حركة واحدة

 ولالت بصدمة

 " !! لم جعد شمجن "

 " وجابعت بذعر " لولٍ أنها مزحة جَسٍ أرجون ؟

ما الممَز فٍ عَشنلكنها لم جنكر ذلن بل لوحت بَدها وجؤففت لابلة " و  

 فٍ هذه الشمة

 حجً صدَمن ٖ َمكنن جلبه إلً هنا بسبب أوامر صاحب المكان وٖ أحد

 َزورنا

 " ؼَر الفجَات والعجابز , أنجٍ فٍ ؼنً عن مكان بابس كهذا

 انهارت علً السرَر مجددا ولالت بنبرة اسجعطاؾ ونظرها معلك

ن الوحَد الذٌ لدٌ جَسٍبالوالفة عند باب الؽرفة المؽلك " لكنها المكا  

 وأنجٍ جعلمَن ذلن جَدا وبكل عَوب الموانَن المفروضة علَا كرفَمة لن

 فَها فهٍ شمة مرفهة لن أحلم بالعَش فٍ مثلها ما حََت , َجب أن



 َكون ثمة حل لكل هذا , هو لن َرمَن فٍ الشارع ألَس كذلن ؟ أرَد أن

 أكون معن جَسٍ حَخ جذهبَن , أخبرَه بؤنٍ لن أجركن وأنٍ

 " .....موافمة علً جمَع شروطه وإن طلب منٍ أن ألطـ

 لاطعجها باسجَاء وهٍ ججفجح باب الؽرفة وجؽادرها مجددا " لن جُجدٌ

 " جنازٖجن فٍ شٍء و ما أجعسنٍ من امرأة لم َعرؾ الجارَخ مثلها

ا جسمعه منها إٖ ْنها وهٍ فٍولم َكن هربها من مواجهة والع م  

 اْمر سواء وأنه ٖ مكان لها ؼَر هذا مهما لست ظروؾ عَشها فَه

 وعلَها بكل بساطة أن جرضخ

* 

* 

 دخل الؽرفة وأؼلك الباب خلفه وولؾ علَه فنظر له الجالس مجكا

 بظهره علً السرَر إحدي َدَه خلؾ رأسه واْخري َمسن بها كجابا

ود العرَضُكجب علً ؼٗفه باْس  

(aircraft technical ) ولد أنزله علً فخذَه ما أن رآه 

 وجمجم ببرود

 " ما سر هذه الزَارة المباؼجة ؟ "

 لوح أبان بَده مجشدلا ببرود مماثل " مهلن علَنا سَادة الكابجن طَار

 " ؼَهم أَوب بٗل الشعاب فلست هنا ٖؼجَالن

فعه مجددا فالجرب منهحرن رأسه بَؤس منه وعاد بنظره للكجاب الذٌ ر  

 واسجله من َده ونظر لصفحجه الجٍ لم جكن جحوٌ حرفا عربَا ثم رماه

 جانبا لابٗ

 " ثمة موضوع مهم علَنا الجحدخ فَه فنجابجه مصَرَة لكلَنا "

 وضع ؼَهم َده اْخري خلؾ رأسه أَضا فارجفع بذلن لمَصه حجً حؾ

لموَة وذراعَهحزام بنطلونه الرَاضٍ وبرزت بذلن عضٗت معدجه ا  



 وكجفَه العرَضان

 وضع ساق علً اْخري مجمجما ببروده ذاجه

 " مادمت أدخلت أنفن فَه فلن َنجهٍ بسٗم أبداً  "

 كجؾ َدَه لصدره ولال بضَك

 لعلمن فمط أنا لم ادخل أنفٍ فَه بل أنت من فعلها حَنؤخبرت والدجن "

 " أنن لن جوافك علً الزواج حجً أوافك أنا وورطجنٍ معن

 " لال بسخرَة " ورطجن فٍ ماذا َا ذكٍ والورطة أنت فَها منذ البداَة

 جلس أمامه علً سرَره الواسع ولال

 أجركنا من كل هذا ولنبحخ لهذه المشكلة عن حل لبل أن جمع علً "

 رأسَنا فلن أن ججخَل المسبولَات المجرجبة علً الزواج ولسنا

 " فٍ بابه َا رجل

 فن َدَه من خلؾ رأسه ولال " أنت جدخل حرب خاسرة َا أبان أو أنن

 " ٖ جعرؾ والدجن جَدا

 وجابع بسخرَة " جعلجنٍ أدخل أكادَمَة الطَران رؼما عن أنفٍ فلن

 أسجبعد أن جفعل اَْسر منها فؤخرجها من رأسن وافعل ما جرَد بطَب

 " نفس خَرا لن من حصد النجابج

ك " ٖ جؽلمها هكذا َا رجل وجعلن هزَمجنجؤفؾ فٍ وجهه ولال بضَ  

 سرَعا فَبدوا أنٍ وجدت الحل فعٗ بما أن زواجن مرجبط بٍ فسؤجصدق

 " بها علَن وأمرٌ هلل

 لال بجدَة " أبان ٖ ججعب نفسن وجؽضبها منن فالنجابج لن جعجبن

 " صدلنٍ

 لال باهجمام مججاهٗ ما َمول " اسمع ٖ جمارن دراسجن للطَران بكل

فاْمران لَسا سَان , الطَران لَس امرأة مزعجة جرَد كل شٍء هذا  

 لها وأولهم أنت , ولَس أطفال َجبعونن فٍ الشارع كفراخ البط وأنت لم



 جبنٍ مسجمبلن بعد فٗ جصبح جفكر إٖ فٍ كم بَضة فمست وما سجفعل

 من أجلهم وسجكرس حَاجن كلها لجربَجهم , هذا ؼَر ) أَن أنت َا ؼَهم

ود ؟ أَن ذهبت عد حاٖ , ابنن مرَض ابنجن جبكٍ والدجن لالت؟ مجً جع  

 " .... وفعلت وشمَمجن جضاَمنٍ

 لطع كلماجه ضاربا له بالوسادة علً وجهه لابٗ بضَك " َكفٍ ٖ

 " َنمصنٍ وجع رأس فهو سَنفجر من دون جرهاجن

 رماه أبان بالوسادة الجٍ سمطت فٍ حجره لابٗ " َبدوا أعجبجن

؟ العروس إذاً   " 

 رفع كجابه مجددا ولال بٗمباٖة وهو َملب الصفحات لَصل للصفحة

 الجٍ كان َمرأ فَها

 ما أسخفن َا رجل , ومن أَن سؤراها وهٍ ٖ جعَش هنا والجمت "

 والدجن بعابلجهم حَن زارت ووالدن برلَن بداَة العام وَبدوا أنها

 " برإَجها لها دخلت جلن الفكرة السَبة لرأسها

 لال أبان مسجؽربا " ما هذا َا ؼَهم كَؾ جوافك وأنت ٖ جعرفها ولن

 جراها ولست جعلم حجً عن أطباعها وجربَجها !!! أنصحن أن جسافر

 " وجعاَن العَنة بنفسن لبل أن ججورط أو ارفضها لجبحخ لن عن ؼَرها

 وصل للصفحة المطلوبة وجبثها بكؾ َده لابٗ بسخرَة " هل جعلم ما

لها َا ذكٍ ؟ ججزوجها أنت ْنها الخَار الذٌ ٖ نماش فَه نجَجة رفضٍ  " 

 " !شهك فٍ وجهه لابٗ بصدمة " وَحن ما هذا الهراء ؟

 " نظر له ولال " اسؤلها بنفسن وانجظر فلدَها المزَد

 " صفك له لابٗ " هَه اسمع خطجٍ ناجحة وسجري ولن َجزوجها أَا منا

ه الؽبَة دابما كما َراها وجابعنظر له بصمت لَجابع رؼم شكه فٍ أفكار  

 أبان بحماس

 آخر جولة لها طلبت أن أخجار بنفسٍ وأعطجنٍ أسبوعا ْفعلها حَن "



 أخبرجها أن الجٍ اخجارجها لٍ لم جعجبنٍ لذلن الحل لدٌ وسهل جدا بما

 " أنٍ من سؤخجار

 " جمجم ؼَهم " وهو ؟

ثة عشرةلال أبان مبجسما " هو أن لصدَمٍ َمان شمَمة عمرها ثٗ  

 عاما وما سؤفعله أنٍ

 سؤخبرها بؤنها الفجاة الجٍ جعجبنٍ وأرَدها وكنت أنجظر حجً جكبر للَٗ

 بعد وأنٍ ٖ أرَد ؼَرها ولن أجزوج أبداً إن لم جكن زوججٍ وبذلن

 سنإجل اْمر لبضعة أعوام ثم لكل حادخ حدَخ , وسنكون ولجها

 " مسجعدَن للزواج وكَفما وبمن نرَد

لولت ثم لال " وإن لالت جزوجها اِن ؟ نظر له بشن  " 

 لال من فوره " مسجحَل إنها فٍ عمر شمَمجن بثَنه فهل لن أن ججخَل

 أن َزوجوها

 " أو أن جرضً والدجٍ بذلن ؟ أنا أضمن لن أن هذا لن َحدخ أبداً 

 أبعد كجابه ونظر له بجفكَر لولت ثم لال " وماذا إن اسجثنجن أنت من

 مشروعها هذا

نا فالعروس كما لالت فٍ العشرَن من عمرها اِنوبمَت أ  " 

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ " ٖ جطعها َا رجل وابك علً رأَن

 " لما أبان ٖ

 " عاد لكجابه لابٗ " حضا موفما إذاً رؼم أنٍ أجزم بفشل مخططن

 ؼادر سرَره وجوجه جهة الباب مجمجما بضَك " الحك علٍ أجحدخ مع

 كثلة جلَد مثلن , لكنن المسجفاد فٍ جمَع اْحوال وأنا من علَه إَجاد

 " الحلول

* 

* 



 ولؾ عند مدخل الباب الواسع لجسجمبله فورا رابحة العطور المخجلفة

 والممجزجة مع رابحة الجبػ والمشروبات الكحولَة وأصوات الضحن

زلة رؼمواْحادَخ المجداخلة ججخللها أنؽام موسَمَة هادبة جوحٍ بالع  

 ازدحام المكان , َكره الجواجد فٍ مثل هذه اْمكنة وكان حرَصا علً

 أن َججنبها أؼلب اْحَان لكن هذه المرة علَه أن َكون هنا لبل أن

 جكون جلن الفجاة فٍ ؼرفجه مجددا , جمدم خطوجَن فمط للداخل ولم َحجج

حدلجَهاْمر منه أن َبحخ فٍ أرجاء المكان الواسع وٖ حجً بؤن َدَر   

 فَه فمد اججاز ذان الصوت اْنثوٌ المرجفع

 الصخب فٍ المكان الشبه هادئ حَخ أن أؼلب المجواجدَن فَه َنجمون

 ْعضاء جلن المجموعة اللذَن َطاردهم النظام الماسٍ وصوٖ للدماء

 الجٍ ججرٌ فٍ عرولهم

 " جَــــــم "

ابجكرر صدي صوجها مجددا وهٍ جمجرب من مكان ولوفه عند الب  

 ملوحة بَدها وهو َبدوا لم َفكر بعد فٍ الجمدم نحوها , َدَه فٍ جَبٍ

 بنطلون بذلجه الرسمَة السوداء ونظره جمد علَها وهٍ جمجرب محركة

 رأسها وشعرها اْحمر المصَر َجرالص مع حركجها وهٍ

 جمول شَبا لم َفهمه ولم َهجم له , ججرالص اٖبجسامة علً شفجَها وهٍ

عنده وأمسكت بمرفمه وحضنجه بذراعها وسحبجه جمجرب حجً وصلت  

 معها للداخل لابلة بابجسامة ونظرها علً مٗمحه

 " جؤخرت حجً كنت سؤسؤل عنن فٍ ؼرفجن إن لم جدخل اِن "

 لم َعلك ووصلت به للطاولة الطوَلة حَخ السماة وجمع كبَر من

 الجالسَن حولها فاسجل ذراعه منها والجمت أصابعه حول مرفمها

 ودفعها من هنان لابٗ ببرود وهو َسَر بها مبجعدَن

 ٖ أحب الجلوس هنا , دعَنا نخجار مكاناً مجطرفا فمد ٖ جفضلٍ أن "



 " َسمع من ججمعوا هنان حدَثنا

 لعبت بخصٗت ؼرجها ونظراجها لم جفارق وجهه لابلة بضحكة

 " معن حك لن َعجبنٍ جطفلهم أبدا "

ذٌ سحبه لهاوجابعت وهٍ ججلس علً الكرسٍ ال  

 خاصة أن الجمَع جمرَبا َجحدخ عن خروجٍ من ؼرفجن الَوم "

 " والبعض لمح عن عٗلة ما بَننا

 سحب الكرسٍ الممابل لها وجلس علَه مشَرا بَده بالرفض للنادل الذٌ

 كان َمدم لهما المشروب بَنما أخذت الجالسة أمامه كؤسا لها ولالت

 مبجسمة جرفع كؤسها له

بعض الشراب احجفاٖ بانجهاء مهمجكم الَوم كما َفعل لما ٖجحجسٍ "  

 " البمَة هنا ؟

 كجؾ َدَه لصدره وسند ظهره لظهر الكرسٍ رافعا ذلنه لٓعلً للَٗ

 معززا بذلن أكثر ثمجه فٍ نفسه واسجمٗلَجه فٍ كل شٍء مما جعل ذلن

 الجالسة أمامه جسند ذلنها الصؽَر بكؾ َدها وجنظر له مبجسمة وهٍ

نظرها علً عَنَهجهمس و  

 أنت الشاب اْكثر وسامة اللَلة جَموثٍ "

 " الفجَات َحسدننٍ علَن كما الشبان وهم َجمنون مرافمجٍ شخصَا

 حرن زاوَة وجهه للَٗ ولال بكثَر من الجحفظ

 " شكرا لكنٍ ٖ أهجم "

 أبعدت ذلنها وخرجت منها ضحكة صؽَرة ورشفت من كوبها مجددا

جههاولالت وهٍ جحركه بجانب و  

 " بؤَهما جحدَدا ٖ جهجم أَها الرجل العنَد الصعب ؟ "

 وجابعت دون أن جكجرخ إن كان سَعلك أم ٖ

 " أعلم دون أن جشرح لٍ َا جَم "



 وجابعت وهٍ جضع كؤسها

 دمابن الَونانَة هٍ ما ججحكم بن .. الجمَع َجحدخ عن "

 " ذلن وعن أنن جرفض العٗلات العابرة مع النساء كما َفعل أسٗفن

 ثم ضمت َدَها جحت ذلنها وابجسمت وهٍ جبحر فٍ عَنَه لابلة

 أعشك وفابكم الفرَد من نوعه جَموثٍ خاصة المجمسكَن جدا بجلن "

 الجمالَد , ٖ جطلمون النساء وٖ جخونون الزوجة والعٗلات ما لبل

وإن كانت خطَبجن , للة هم من أصبحوا َجمسكون الزواج جعد جرَمة  

 " بذلن , وأنا أجحدخ عن الذَن َعَشون خارج الَونان طبعا

 لال بلهجة ملبها نفاذ صبر " ولما ذان العرض الصباحٍ فٍ ؼرفجٍ إذا

 " بما أنن جعرفَن عنٍ أكثر مما أعلم عن نفسٍ ؟

 أبعدت َدَها وأمسكت كوبها مجددا ولالت ونظرها علَه

 " ْنٍ مخجلفة جدا َا جَم "

 " وجابعت وهٍ جرفع الكوب لشفجَها " أنا لست كؽَرٌ من النساء

 ووضعت كؤسها بعدما انجهت وضَفجه وداعبت شفجها بؤسنانها البَضاء

 الصؽَرة فٍ حركة جدل علً ثمجها بنفسها وبؤنوثجها ولدراجها وهمست

ؾ بالحدَخسجري ما سَحدخ وكَؾ سججؽَر حَاجن ما أن جبدأ الصح "  

الذٌ كنت برفمجه وما سَموله كل من َعرفن فٍ منظمجكم عن الشاب  

 السرَة جلن , وبعد عدة جوصَات من والدٌ سججحرن عجلة حَاجن

 " بشكل مخجلؾ جماما

 ضالت عَناه المحدلة بها وهو َمول بصٗبة

 " أنجٍ ٖ جعرفَننٍ جَدا فؤنصحن باللعب بورلة والدن فٍ مكان آخر "

لابلة بابجسامة رلَمة حركت َدها  

 " ٖ أنت ابجعدت بجفكَرن بعَدا جَموجٍ "

 " لال من فوره " وبماذا َمكننٍ أن أخدمن إذاً ؟



 رفعت شعرها لٓعلً عن وجهها وشهمت مبجسمة ولالت بصدمة لم

 جخفٍ الجصنع فَها عمدا

 هل هذا سإال جسؤله لفجاة جمَلة ججلس معن ! أٌ جرَمة هذه أَها "

انٍ !! كدت اجزم أنه لن حبَبة ماالرجل الَون  " 

 " ارجفعت زاوَة فمه ولال مجهكما " وإن كان اْمر كذلن بالفعل ؟

 نظرت له مجفلة للحظة ثم ابجسمت لابلة

 " ٖ جحاول جضلَلٍ أَها الجندٌ المماجل فؤنا أعلم عنن الكثَر كما جعلم "

 لال بنبرة جامدة

 " أنا ٖ أمزح وٖ أحب الكذب "

 حركت كجفها لابلة بثمة

 " ! لم َرها أحد جَموجٍ , هل هٍ شبح َا جري "

 فن ذراعَه ودنً بجسده للَٗ ولال ونظرجه الباردة جسجمر علً عَنَها

 بل آدمَة وكما سبك وللِت بنفسن الَونانٍ ٖ َخون أبداً وأنا لن "

 " أسمح ٖمرأة أخري أن جشاركها بٍ

ل أن جسَطر علً نفسها ببراعةبان الجردد واضحا فٍ مٗمحها لب  

 وخرجت الحروؾ منها مرجخَة للَٗ

 ! أنت جمزح جَموجٍ بالجؤكَد فؤنت ٖ جسافر للَونان إٖ للَٗ جداً  "

 " حجً أمٗكن من والدجن وجدن ٖ جزورها فمن سجكون حبَبجن جلن ؟

 ولؾ دافعا الكرسٍ بسالَه للخلؾ ولال ببرود

رها كما جمولَن , وسجكون ممجنة لن إنبل ثمة امرأة وإن كنت ٖ أزو "  

 " لم جمجربٍ من شٍء َخصها وحدها

 واسجدار وؼادر من هنان بخطوات واسعة وجسد ثابت مججاهٗ نظرجها

 , الجٍ جبعجه وهو َججاز البعض برشالة لم جإثر فٍ مشَجه الواثمة أبدا

 ولفت علً طولها ورمت الكؤس من أمامها لَجحول لمطع علً اْرضَة



لساء جحجها وهمست من بَن أسنانها ونظرها حَخ اخجفًالم  

 " لن أصدق ذلن وأنت لٍ جَموجٍ جفهم , وإن كان لن ألؾ حبَبة "

*  

 

 رمت المشط من َدها وعادت حَخ جناثرت كجبها ومذكراجها وأمسكت

 بإحداها جحاول الجركَز وإدران ما فاجها وسرعان ما أعلنت فشلها ولم

ت أصابعها فٍ شعرها وهٍ جدفن رأسها بَنَنجح اْمر مجددا فمرر  

 َدَها وانسدل ذان الحرَر البنٍ الناعم كسجار كثَؾ حاجباًأؼلب نور

 الؽرفة الموٌ عن عَنَها , ورؼم ذلن أؼلمجهما بشدة جفكر فٍ جلن

 الجملة الجٍ رماها بها محامَه دون رحمة

ارهدخوله للبٗد جحت أٌ سبب كان فَه خطورة كبَرة علَه واسجمر )  

 فَها َعنٍ السجن مدي الحَاة , وطٗلن منه سَكون نجَججه أن جصبحٍ

 )فٍ الشارع بسبب عمن فحجً سلطة جَم كنعان سجسمط ناحَجن حَنها

 ٖ جصدق أن كل ذان الجعب الذٌ جكبدجه لجحصل علً رلم ذان المحامٍ

 مع جحفظهم الجام عن هوَجه أن َكون نجَججه كل هذه الحمابك الماسَة

 الجٍ كانت مؽَبة عنها عمدا كما جضن , وججزم أنه لوٖ كشفها له

 وجهدَدها بما حصلت عنه من معلومات من ذان المولع لما كان نطك

 أبدا كما جظن ورأت , جمنت لحظجها أنها لم ججصل به ولم جحصل علً

 رلمه فؤن جعَش سنوات حَاجها علً أمل ظهور ذان الفجً الذٌ ؼاب

ذٌ رأت فَه طوق نجاجها من كل ما مرت وجمر بهعنها من سنوات وال  

 , أرحم من أن جعَش وهٍ مولنة بؤن دخوله للبٗد وحده أمر مسجبعد

 مما َعنٍ أنه حجً وجودها معه هنان أمر مسجحَل لذلن لم َفكر فٍ

 أخذها من هنا وٖ عن طرَك شخص آخر وهذا ما كانت جسجؽربه ولم

جعا ومدمرا لما جبمً فٍ داخلها منججد له جوابا وها لد أجاها لاسَا مف  



 جلن الطفلة الجٍ جناضل للحَاة من أجلها , لم ججخَل َوما أن َكون

 سبب جركه لها زوجة له كٍ ٖ َرمَها عمها فٍ الشارع أو كان طلمها

 منذ زمن بعَد فلن جصدق بعد الَوم أٌ أفكار َخبرها بها عملها المحدود

فمط ولَس ٌْ أسباب أخري ٖ جمتالجفكَر بؤنه َفعل ذلن لَجمسن بها   

 له بصلة , لكن ماذا عن الجهدَد الذٌ وصل ٖبن عمها برآء ! ألَس

 وجوده فٍ حَاجها كان سَكون حٗ لمشكلة رمَها فٍ الشارع ؟؟ رفعت

 رأسها ومسحت عَنها لبل أن ججسرب منها دموع المهر الجٍ ججمعت

أنه لن َكجرخبداخلها حَن جذكرت رسالجه لها وما لال فَها عن   

 لجهدَدات مجهولة الهوَة كانت أو معلومة وأنه ماٍض فٍ اْمر لنهاَجه

 ولفت وجوجهت للسرَر وجلست علَه جمسن هاجفها وأرسلت له

 برآء ٖ جفعل أٌ شٍء اِن ٖ أرَد أن ججؤذي بسببٍ , دعنا نجرن )

 )الموضوع جانبا اِن حجً ولت آخر أرجون

نبا ورفعت رأسها لٓعلً وؼرستوأرسلجها له ورمت الهاجؾ جا  

 أصابع َدها فٍ شعرها جشده للخلؾ ونظرها علً الرسوم الجَرَة

 واْذرع الخشبَة المصمولة فٍ دَكور السمؾ

 ٖ جعلم ما علَها فعله حَال كل هذا وما جمرر ! هل علَها أن جرفع لضَة

 ! الخلع ؟ هل جفعلها

 أؼمضت عَنَها ببطء وشعرت بحرارة الدموع فَهما والصورة الوحَدة

 الجٍ جشكلت أمامها كانت لذان الفجً الذٌ كان َجسد كل معنً جمَل

 , لجلن الطفولة الجعَسة ... كان والداها اللذان فمدجهما فٍ لحطة واحدة

 كان رفَك وحدجها , كان سبب ابجسامجها وضحكاجها , بل

َد فٍ ذان العالم الموحش الذٌ جعَش فَه طفلةومصدر أمانها الوح  

 ؼرَبة عن كل شٍء , كَؾ لها أن جمرر أمرا كهذا بعد كل هذه اْعوام

 من اٖنجظار والعَش علً اْمل ومن أجل اْمل فمط ؟



 رأجه دابما طوق نجاجها من كل ما مرت وجمر به فما سَبمً لها إن

 فمدت هذا الطوق ؟

بموة واندست جحت أؼطَة سرَرها أنزلت رأسها ومسحت عَنَها  

 وؼطت جسدها بؤكمله جاركة المجال لدموعها لجنساب فٍ صمت فٗ

 شٍء وٖ عزاء لها ؼَرها حجً جعجاد هذا الوالع المرَر الجدَد وجمجنع

 به وبؤنها سجعَش علَه لٓبد

* 

* 

 انخفض السرَر بجوارها ومسح ذان الكؾ الدافا علً جانب وجهها

ا الحرَرَة جداعب خشونة جلن الكؾ وهمسَشعر بخصٗت شعره  

 مبجسما

 " ما بها ابنة الحالن ؟ ما َكدر خاطر حبَبة للب أَوب "

 دست وجهها فٍ صدره وجنهدت بعمك وهٍ جشعر بذراعَه جطولانها

 َمبل رأسها لبٗت مججالَة حجً رفعت رأسها ونظرت لعَنَه الناظرة لها

جها بدونه وأن جرجعبحان وعشك دافبَن , جعشمه وٖ ججخَل حَا  

 لمعاناجها المدَمة فمصابها هذه المرة سَكون أضعاؾ ما فات , جرلرلت

 الدموع الحارة فٍ عَنَها السابحة فٍ مٗمحه فسارعت أطراؾ جلن

 اْصابع الرجولَة لمسحها لبل أن جفكر فٍ اججَاز رموشها ولال بحنان

َن الذٌ ٖدموع مرة واحدة َا جوزاء ؟ لما ٖ جرحمٍ للب المسك "  

 " َعجبه حالن هذه اَْام أبدا

 مسحت بظهر كفها علً عَنَها وهمست ببحة ونبرة حزَنة

 المظاهرات اجسعت فٍ مدن الحالن مطالبة بمطر , اشجمت له َا "

 أَوب .. اشجمت لسماع صوجه وإن من بعَد

 " ومعرفة إن كان حَا أم ٖ



 لبل جبَنها ثم نظر لعَنَها مجددا ولال وإبهامه َداعب خدها

 الزعَم مطر لم َكن َرفض نداءا ْبناء وطنه فٍ الماضٍ وجذكرَن "

 ذلن بالجؤكَد ؟ فلن َجوانً عن جلبَجه اِن إن كان حَا َا جوزاء جؤكدٌ

 " من ذلن

 ولال بعدما لبل ذان الجبَن الصؽَر مجددا

ت أنه أحد ابنان مجدداهذا فمط ما َكدرن ؟ ضنن "  " 

 جنهدت جنهَدة طوَلة وؼضنت جبَنها لابلة ببعض الضَك

 " أجعبانٍ معهما وٖ َرَدان اٖلجناع بؤن ذلن فٍ صالحهما "

 وجابعت ولد رفعت نظرها لعَنَه

 أرَد أن َسجمرا .. أن َكون لهما حَاة مع زوجات بعَدا عن صوان "

اضٍ أن َجكرر وننمسم لجزأَنوحجً الحالن , ٖ أرَد لما حدخ فٍ الم  

 وَخرجوننا من هنا , كثر َفعلون ذلن وَزَدون من نسب الجناسب

 " بَن المبابل اْساسَة للبٗد كٍ ٖ نسمح ْحد بجفرلجنا مجددا

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولال

 ! لهذا إذا أنجٍ مصرة ؟ لم أجخَل أن جشاركٍ الناس فٍ هذه الفكرة "

فكلما جناسبنا أكثر جداخلت المبابل أكثرهذا عمل صابب َا جوزاء   

 وصعب جفكَكها كما َحدخ اِن بَن المدن الجٍ كانت حدودا فٍ السابك

 جحولوا لنسَج موحد وأصبح من الصعب جمسَمهم ضمن صنوان أو

 الحالن أو الهازان وهذه الخطوة أجمجها ابنة شراع صنوان رحمه هللا

بح َمجدٌ بها الكثَرَن أَضاوجعلت من مدَنة العمران مثاٖ لذلن وأص  

 " فٍ السنوات اْخَرة

 أومؤت برأسها موافمة ثم عدلت جلسجها مبجعدة عن حضنه ولالت جرجب

 خصٗت شعرها الجٍ جناثرت وجدسها خلؾ أذنَها

 هذا اْمر سجكون منافعه علَنا أَضا وأنا بكل صراحةأرَد رإَة "



رأَجها جمنَجها لؽَهم أحفادٌ وجلن الفجاة ابنة كنعان جعجبنٍ حما ومنذ  

 وأنا أعرؾ أنه لَن ولن أجعب معه كثَرا لكنه ربط اْمر بالعنَد أبان

 " وأنت جعرؾ ابنن ذان جَدا

 ضحن رافعا رأسه ثم مسح بكفه علً شعرها ودسها فٍ حضنه مجددا

 ولال

 علَن بهما إذا ومعن حك فلم َعودا صؽَرَن والطابك فٍ اْعلً "

 " مجهز لهما من ولت وٖ عذر ٌْ منهما

طولت خصره بذراعها جدس نفسها فٍ حضنه أكثر وهمست بحب " ٖ حرمنٍ هللا منن َا أَوب 
 " وٖ أذاق عَنٍ دموع فرالن مجددا

 شد ذراعَه حولها أكثر ولبل رأسها لابٗ

 ألسم لن َفعلوها مجددا َا للب أَوب وإن خرجت بكم جمَعا من هذه "

ولجبمً صنوان والحالن فَها ولَجفاهما مع بعضهما فنامٍ وٖالبٗد   

 " جفكرٌ فٍ كل هذا مجددا

* 

* 

 ارجخت الجرَدة بَن َدَها ومٓت الدموع الدافبة حدلجَها الزرلاء

 الواسعة وجداخلت الحروؾ فلم جعد جري منها شَبا وهمست بحنَن

 " أمٍ .... كم أشجاق لن "

ة الجٍ ظنجها مجرد لماء عملٍ كسابماجهالم ججولع كل هذا فٍ جلن الممال  

 وإن لل جواجدها فٍ عالم الصحؾ والمجٗت ، وبالرؼم من أنها أصَبت

 بصدمة من اعجرافاجها فٍ بعض الفمرات لكن هذه العبارة لم جسجطع

 مماومة الؽرق فٍ دموع الشوق ما أن لرأجها

 ( ابنجٍ فٍ للبٍ أَنما كانت علً وجه هذه اْرض )

جوابها علً سإال ْول مرة جوافك علً أدراجهوكان هذا   



 وأجابة علَه وهو ) ما مولفن من ضم حضانة ابنجن لوالدها دون حكم

 )لضاء وٖ لانون

 كانت جعلم ومولنة من أن صمت والدجها الدابم لَس معناه أنها ٖ جحبها

 ولم جهجم لها َوما بل لرأجه كصمت والدها جماما , صمت َحمل فٍ

جا من الفمد واْلم لذلن لم جلمٍ باللوم علَها َوما ولم جكرهخباَاه مزَ  

 ما وجدت نفسها علَه وجعودت أن جعذرهما دون أن َمدما اْعذار ،

 ضمت جلن الجرَدة لحظنها بموة وانسكبت دمعاجها الرلَمة فولها فٗ

 شٍء جحمله ناحَة جلن المرأة البعَدة عنها إٖ الحب والشوق والحنَن ،

شعور الذٌ كانت ججزم بؤنها سجشعر به ناحَة والدها إن هٍهو ذات ال  

 عاشت مع والدجها وجركها خلفه جحت أٌ سبب كان ، مسحت دموعها

 سرَعا بطرؾ كمها ودست الجرَدة جحت ؼطاء السرَر حَن سمعت

 طرلات علً باب الؽرفة هٍ مولنة أنها لوالدها فهٍ جمَز طرلجه من

 بَن الجمَع ، وْن جدها أرسل لها مند للَل أن جؤخذ جرَدة العوسج

 اللندنَة جحدَدا من صحؾ والدها جسللت لمكجبه وأحضرجها دون أخذ

 إذنه وهٍ جعلم أنه لم َدخل له ولم َضطلع علَهم حجً اِن رؼم أنهم

 وصلوا مكجبه صباحا ْنه ومنذ َوم أمس ؼابب عن المنزل فملما

حدخ ذلن ٖ َكون وحَدا فمد خصص له باب َفجح علً َجواجد فَه وإن  

 الفناء الخلفٍ وممر مسجمل حجً الباب الخارجٍ للمنزل وعزله عن

 منزله جماما ، جكرر الطرق مجددا ولم َفجح الباب فعلمت أنه َظن أنها

 نابمة وهٍ من اعجادت النوم باكرا مع كل هذه الوحدة لذلن َرَد الجؤكد

 أوٖ

عدل لمَصها المطنٍ الناعم وجرجب شعرها وعادتؼادرت السرَر ج  

 لمسح آثار دموعها مجددا حَن أصبحت عند الباب ثم أدارت الممبض

 وفجحجه بهدوء وابجسمت فورا للذٌ جمدم للداخل بخطوة واحدة وهمست



 وهٍ جرجفع علً رإوس أصابعها ممبلة كجفه

 " مرحبا أبٍ "

الجٍ كانت جبحخ فٍ الؽرفة حجً اسجمرت علً  مسحت َده علً شعرها وجعلمت نظراجها بنظراجه
 باب خزانجها ولال

 " هل جهزت أؼراضن ؟ ولت الرحلة لن َكون بعَدا َا جَما "

 حاولت جهدها إخفاء حماسها والسعادة الجٍ كانت ججمافز من عَنَها كٍ

 ٖ َضن أنها كارهة لوجودها معه هنا وجمجمت بصوت منخفض

أسجخدمه اِنكل شٍء جاهز جمرَبا عدي ما  "  " 

 وٖحظت سرَعا أن نظراجه الباحثة فٍ أرجاء ؼرفجها لم ججولؾ بعد فعضت طرؾ شفجها

 ونظرت فورا لٓرض جشبن أصبعها ببعضها حَن أدركت أن ما َبحخ

 عنه سَكون جلن الجرَدة بالجؤكَد , لكن كَؾ خمن أنها هنا ! وأنها

 اخجفت أساسا من مجموعة الجرابد جلن ؟

ورفعت نظرها له مجددا حَن شعرت بكفه علً كجفها ارججؾ جسدها  

 ونظرت لعَنَه السوداء الواسعة المحدلة بعَنَها وشعرت بملبها جمزق

بمسوة حَن خرج منه ذان النفس الموٌ وكؤنه حرره من سجن دام لسنوات خلؾ جلن اْضلع , وبدا 
 صوجه مرجخَا وبحجه أكثر وضوحا

 حَن لال

 جَما اٖنجمال من هنا لوطننا معناه جؽَراً جذرَا فٍ أسلوب حَاجن "

 " صؽَرجٍ

ملبت الدموع عَنَها فورا للطرَمة الجدَدة لمناداجه لها ولكل ذان الكم من المعانٍ فٍ عبارجه جلن 
 فهمست ببحة بكاء جؽلبت علً صوجها

 " لن أجركن وحَدا أبٍ وأحب حَاجٍ معن كَفما كانت "

جَها الؽارلة فٍ بحَرة الدموع ونظرت ْصابعها مجدداوهربت بحدل  

 وجابعت بحزن سامحة هذه المرة بخروج كل ما فٍ للبها ولم جذكره أمامه

 أشجاق لها أبٍ وأحجاج أن أراها وإن لَوم فٍ حَاجٍ لكن المحَطَن "



 " بها كثر أما أنت فٗ

رأ أٌوجشجعت ورفعت نظرها لعَنَه الجٍ ٖزالت جنظر لها دون أن جم  

 جعبَر فَهما ولالت ما رأت أنه علَها بالفعل لوله مهما كانت ردة فعله

 علَه

 َمكن لما بَنكما أن َرجع كما كان أبٍ ألَس كذلن ؟ إن أحبجن "

 " فَمكنها جفهم أسبابن

 كانت جعلم بؤنها جحاول السَر فٍ أرض ملَبة باْلؽام وأنها جخوض فٍ

من إبعاد نظره عنها وإسدال جفنَه أمر َكره الحدَخ فَه والدلَل أمامها  

 لَخفَا خلفهما حدلجَه السوداء شدَدة الموة ورأت مجددا المشهد الذٌ

 لم َجكرر بعد جلن المرة لوالدها الذٌ لم جعرفه حَاجها إٖ لوَا صلبا

 واثما من نفسه ومن لراراجه وأفكاره ,كانت سججحدخ لكن الكلمات

ل فلم َخرج من شفجَهاضاعت منها فجؤة ولم جعد جعلم ما جمو  

 المنفرججان للَٗ سوي صوت أنفاسها المجمطعة وبدأت جلن

 الدموع المجمردة باٖنسَاب من رموشها السوداء الكثَفة لحظة ما رفع

 نظره لها مجددا وفاجؤها بؤن أمسن رأسها لجحَطه أصابعه الطوَلة

 الموَة فؤؼمضت عَنَها الجٍ جماطرت الدموع منها جباعا حَن شعرت

 بشفجَه علً جبَنها ... وضمها لحضنه , الحضن الذٌ لم جعرفه سوي

 فٍ مرات نادرة جداً بل منذ كانت طفلة جركض له باكَة إن حدخ شٍء

 , عجزت عن الجعبَر عنه كسموطها ذان الَوم من اْرجوحة فٍ وجوده

 وأصبحت جلن المرات الملَلة ججنالص شَبا فشَبا كلما كبرت وأصبح

جعد عنها لمشاؼله أكثر من ابجعاده الطوَل فٍ جلن الطفولةذان الوالد َب  

 لكن حضنه هذه المرة كان مخجلفا .. مخجلفا جماما , لم َكن ذان ,

 الصدر الذٌ وفرلها اْمان فٍ جلن المرات المعدودة , وٖ الذراعان

 ً  الجٍ احجوجها ْنها ارجمت بَنهما من جلماء نفسها , كان حضناً مشبعا



 بالعاطفة اْبوَة الحمَمَة الجٍ كانت ججمناها , حضن شكل لها الطمؤنَنة

 بكل معانَها وجمنت حما أن ٖ َنجهٍ كٍ ٖ جشجاق إلَه مجدداً لكنها

 كانت مجبرة علً اٖبجعاد حَن انجشلها منه بنفسه فرفعت نظراجها

 المؽرورلة بالدموع ناظرة لعَنَه ولد أمسن وجهها بكفَه ومسح

ما الدموع من وجنجَها وعادت نبرة الثمة لصوجه وهوإبهاماه  

 َمول مركزا نظراجه الثابجة الواثمة علً عَنَها

 جَما أنجٍ لم جعودٌ صؽَرة مهما نظرالناس لعدد سنوات عمرن ْنٍ "

 ربَجن لجكونٍ أكبر من ذلن بكثَر , أخطؤت كثَرا ٖ أنكر ذلن لكنٍ

بسبب ما أجد نفسٍ كرهت حما اِٖم الجٍ أسببها للممربَن لٍ  

 " فَه مجبرا

 عادت دموعها للجدحرج علً وجنجَها وزمت شفجَها جخفٍ رجفة البكاء

 فَهما وهٍ ججد جفسَرا واحدا لكلماجه الجٍ لم جسمعها منه َوما وكؤنه

 َحاول أن َصَػ جمل اعجذار , لكنها لم جراه َوما مخطبا رؼم أنها لم

اه عادا لمسح دموعهاججخَل أن هذه هٍ أسبابه ! جابع وإبهام  

 فجاة ؼَرن لَست ابنة مطر شاهَن ولَست من رباها بموانَن صارمة "

 واسجطاعت جحملها ما كانت لجفهم كلماجٍ .. لكن أنجٍ ٖ َا جَما , أنجٍ

 ابنة والدن الجٍ حجً إن أخطؤت علمت حجم خطبها وٖ جكرره , أنجٍ

مراهمة منحرفة الجٍ اسجطعِت الجؤللم مع بَبة كانت سججعل من ؼَرن  

 " أكبر أسبابها أنها عاشت جمرَبا بٗ أبوَن

 أنزل بعدها َدَه عن وجهها وأبعد نظره سامحا لجفنَه من جدَد بإخفاء

 حدلجَه ونظراجه عنها

 لكن لَس هربا هذه المرة وهذا ما ٖحظجه وهو َمول " أرَدن أن جعلمٍ

ٍ لن َسجطعأنٍ ما كنت سؤبعدن عن والدجن وٖ لَوم واحد لكن أسباب  

 " للب اْم المذبوح فهمها واسجَعابها



 مسحت بظهر كفها عَناها ودموعها الجٍ أبت الجولؾ ونظرها ٖزال

 علً عَنَه الجٍ رفعها لها مجددا وهو َجابع

 خشَت علَن من نفسٍ َا جَما كٍ ٖ أكون مٗما منن َوما ما "

 وجكرهَننٍ ولن َجدٌ معن حَنها شرح أسبابٍ الجٍ لن جرَها إٖ

 جرهات لذلن أبعدجن عنٍ رؼم وجودٌ بمربن ْن الجعلك ثمنه ؼال جدا

 " َا جَما , أؼلً مما َجصور من لم َجربه

 جمنت أن جحدثت ولجها , أن لالت له أن من َحبن حما َمكنه فهم ما

ٗد , أن للب المرأة بمدر ماجفعله من أجل مََٗن الناس فٍ جلن الب  

 َعجب وَلوم َؽفر وَسامح , ولدَها فٍ داخلها الدلَل

 لكنها ٖ جسجطَع الخوض أكثر فٍ أمر ٖ َمكنها الحكم علَه ما لم جعرؾ

 جفاصَله وما لم جعشه بنفسها كما لال وٖ جرَد فجح جراح الماضٍ أكثر

أن أسباب وهٍ جراه ْول مرة اْب الذٌ لطالما حلمت به وعلمت  

 ابجعاده عنها كانت من أجلها وأنه ثمة أمل أن جزول ولٓبد , لكن ما لم

 جسجطع إمسان نفسها عنه هو ما فعلجه حَنها وفورا بؤن ارجمت فٍ

 حضنه وجركت العنان لدموعها وخرجت كلماجها مخجلطة بعبرجها وهٍ

 ججمسن بسجرجه بموة

نت أعذرن بسبب أوأحبن أبٍ ولسما لم أران إٖ رابعا دابما وك "  

 " بدونه

 طرلات علً باب الؽرفة جعلجها جبجعد عنه وإن مكرهة ما أن أبعد َده

 الجٍ كان َمسح بها

 علً شعرها وامجدت َده للباب فورا وفجحه لجظهر من خلفه الخادمة

 الجٍ لالت مباشرة

 " ضَفن وصل سَدٌ وَنجظرن فٍ المكجب "

ا جمسح الدموع منهما إٖفلم جسمع الجٍ خببت عَنَها فٍ كم لمَصه  



 صوت خطواجه الثمَلة وهو َؽادر من عندها وهٍ من جفهم جَدا أنه

 ثمة أولوَات فٍ حَاة هذا الوالد أهم عنده من أٌ شٍء حجً ممن ٖ

 َجخَل جركهم واٖبجعاد عنهم َوما , أؼلمت باب الؽرفة ما أن سمعت

وأجابت صوت رنَن هاجفها وجوجهت نحوه رفعجه وجلست علً السرَر  

 فورا فاْرلام المخزنة والمسموح

 بها فَه ثٗثة ٖ ؼَرها ) والدها وعمجها ؼَسانة وجدها دجً ( أجابت

 جمسح طرؾ عَنها بكم

 لمَصها المطنٍ المشبع بالدموع هامسة بابجسامة حزَنة

 " !! مرحبا جدٌ , ما هذه المفاجؤة اجصال وفٍ ولت نومٍ "

 وصلها صوجه مبجسما وهو َمول

 علمت أنن لن جكونٍ نابمة فكَؾ سجشٍ بٍ عند والدن حَنها َا "

 " خابنة

 " !! لالت باسجؽراب " أنا أوشَت بن

 لال من فوره " أجل .... ومن ؼَرن سَكون أخبره عن الجرَدة وما

 " للت لن

 حركت رأسها بحَرة ولالت باسجنكار

و لملم َحدخ ذلن جدٌ , الجرَدة ٖزالت لدٌ ولم أُرجعها له وه "  

 َكن فٍ المنزل منذ اْمس ولم َرجع إٖ اِن فمد سمعت صوت سَارجه

 " جدخل منذ للَل

 جنهد لابٗ : " إذاً رآها فٍ مكان ما أو سمع عنها لذلن لم َجوانً عن

 إسماعٍ موشحه الدابم

 " علمت أن عمبات ما لالجه والدجن المصون لن جكون إٖ سَبة

ٍ ججذكر ما لرأت فَها وٖ َمكنهاشعرت فورا بموجة اكجباب شدَدة وه  

 جصور أن والدها لال ما لال لها بسبب كل ذلن أو أن َكون ضن أنها



 ضنت به سوءا وسجكرهه , همست بصوت حزَن

 لكنها لم ججحدخ طوال السنوات الماضَة جدٌ ألَس كذلن ؟ لما لالت "

 " كل هذا اِن وجحدَدا بعد وفاة الرجل الذٌ رباها ؟

حظةلال بعد صمت ل  : 

 ٖ أعلم َا جَما وسؤري والدن وما لدَه وأفهم مٗبسات اْمر "

 ها ماذا حدخ معن أنجٍ ؟ هل أخبرن والدن أن رحلجن سجكون بعد

 " َومَن ؟

 لالت بصدمة " َومَن ؟؟ أخبرنٍ أنها لرَبة لكنه لم َمل مجً , ثم ما

 " !! جعنٍ برحلجٍ جدٌ

 " لال من فوره " وهذه لم َخبرن بها أَضا ؟

 ولفت علً طولها من صدمجها ولالت برفض لاطع

 هل سؤسافر أنا فمط ! ٖ لن أجرن والدٌ هنا وأذهب , لن جشججوا "

 " روحٍ مجددا

 وصلها صوت جدها من فوره

 من لال هذا َا جَما ؟ ٖ جسجبمٍ فهم اْمور ، أنا فمط عنَت "

 أنه سجكون رحلجن لوحدن وبالمطار حجً جخرجٍ من لندن لبارَس

 " ووالدن سَسافر بالطابرة , ثم من فرنسا سجملع طابرجكما معا للوطن

 انهارت جالسة من جدَد جشعر بخور لوٌ فٍ جسدها فلم جكن ججخَل

 أبدا أن جصاب بصدمة كجلن ، مررت أصابعها فٍ شعرها ولالت

 ٖ أجخَل أن أذهب وَبمً والدٌ هنا كدت جمضٍ علَا بذلن َا جدٌ ، "

نان كل واحد منهما َشطر للبٍ لجزء معهَكفَنٍ أن َكونا ه  " 

 " جنهد لابٗ " الدور سَكون علَن , أنجٍ العامل المشجرن بَنهما َا جَما

 انحنً كجفاها ولالت باسجسٗم

 ذان جل ما أجمناه لكنٍ أري اْمر لن َكون سهٗ فوالدٌ "



ا أخشاهَلجزم صمجا مبهما حَال اْمر وابنجن لست مولنة بشٍء حَالها وهذا جل م  " 

 لال بجنهَدة " َبدوا أنن ورثت هذا من والدجن فشمَمٍ صمر فٍ آخر

 لماء لنا منذ عامَن

 لال أنها لالت مرة أن أحبابها ٖ َمكن لهم أن َججمعوا وأنه بظهور

 " أحدهم علً اِخرأن َخجفٍ وكان ذلن حالها دابما بالفعل

 همست بحزن والدموع عادت ججرلرق فٍ عَنَها

للبٍ لها َا جدٌ ، ألسم أنه ٖصبر لدٌ أكثر علً لمابهاَا شوق  "  

 " وجل ما أجمناه أن َججمع من أحب وأن ٖ أكون فعٗ مثلها

 " وجابعت لبل أن َعلك " وأنت جدٌ ؟ ألن جكون معنا ؟

 بدا لها صوجه َحمل الكثَر من الحنَن والحزن وهو َمول

ن هنان ٖلَس اِن علً اْرجح َا صؽَرجٍ , وحجً حَن سؤكو "  

 " َمكننٍ الظهور بشخصَجٍ الحمَمَة وٖ اٖلجراب منكم علنا

 مسحت دمعة جدَدة جرنحت فٍ طرؾ رموشها ولالت بحزن

 كَؾ َمكن لمضَة مثلها أن ٖ َكون لها حل بعد كل هذه السنوات "

 " والجؽَرات ؟

 وصلها صوجه هادبا عمَما

إنه أمر اْمر ٖ َد للمانون وٖ المضاء فَه َا جَما , "  

 " مجؤصل فٍ أفكار جلن الناس وعلَا أن ٖ أؼامر حالَا

 ثم لال بنبرة مبجسمة كعادجه حَن َؽَر من مزاجه الكبَب فجؤة وبكل

 بساطة

 , سؤجركن جنامَن اِن بما أنه ظهر أنن برَبة من جهمة الوشاَة بٍ "

 " جصبحَن علً خَر أمَرجٍ

 ثم أنهً اٖجصال لجنخفض َدها والهاجؾ فَها لحجرها ونظرها علَه

 جفكر فمط فٍ المادم



 وهل فعٗ سَكون علً عاجمها وحدها الجمع بَن أبوَها أو أنه ثمة أمل

 !فٍ شٍء ما ٖزال موجودا داخل كل واحد منهما ؟

* 

* 

 ضربت سماعة الهاجؾ بموة وأمسكت جبَنها بؤصابعها ججنفس بحدة

، َوم ونصؾ فمط مدة لم ججخَل أن جكون كافَة لَطبعوا جلن واسجَاء  

 الممالة وكؤنهم َجسابمون مع الزمن !! لم َجركوا لها الفرصة وٖ

 لجشجرٌ كامل العدد لبل نشره فصحَفجهم لها فروع خارجَة جطبع

 ذات العدد وجنزله ، لو فكرت فٍ كل هذا لسحبت جلن الممالة السخَفة

 منذ اْمس ،

نها أكثر وابجسمت بسخرَة وهٍ ججذكر عبارة ربَس الجحرَرفركت جبَ  

 جم الجعدَل علً أؼلب اْسبلة وبعض أجابات ولؽَنا فمرات كثَرة )

 سَدجٍ من أجل طول وصَاؼة الممالة وأَضا َٔضاح بعض النماط

 )المبهمة ، ٖ أعجمد أن فَها ما َّدعٍ إلؽابها

 رفعت رأسها مجمجمة بسخط

وٖ أعرؾ جرَدجهم أم صحَفجهم عالَة الكفاءة جلن ؟هل َضننٍ ؼبَة  "  " 

 نظرت لهاجفها الشخصٍ ولٗسم الذٌ َضٍء وسط شاشجه ثم رفعجه

 وأجابت

 مرحبا جلَلة أَن أنجٍ الَوم ٖ ججَبَن علً هاجفن ولم جداومٍ فٍ "

 " الجامعة ؟

 وصلها صوجها فورا

َا ؼسك أنا فٍ السَارة ونحن نخرج لجوز حالَا وسننجمل لحجور "  " 

 انفجحت عَناها بصدمة هامسة

 " جنجملون !! لكن لماذا وما هذا المرار المفاجا ؟ "



 والدٌ لرر هذا وجمَعنا وافمناه ، اْمور لَست بخَر َا ؼسك ونحن "

 من صنوان ونعَش فٍ عاصمة هٍ ضمن حدود الحالن ، عابٗت كثَرة

 بدأت باٖنجمال من حوران ومن مجاوراجها ودخلوا مدن صنوان ،

 اْنباء الجٍ وصلجنا ٖ جبشر بخَر أبدا والجمَع خابفون علً أنفسهم

 " وذوَهم

 صرخت دون شعور منها

 كَؾ َا جلَلة ؟ كَؾ ججركون مدن بٗدكم ! ألم ننسً هذا "

فَما َخططونالجمسَم الجابر من أعوام ؟ لماذا جساعدون أولبن الحممً   

 له وأبعد بكثَر ؟ ٖ أصدق أن َفرط الناس فٍ وحدة جراب الوطن بكل

 " !! هذه السهولة

 ٖ أحد َفرط فٍ وحدة جرابه َا ؼسك لكنه ججنب لما ٖ نعرؾ ما لد "

 َكون , ووالدٌ لال حجً نري اْوضاع وعلً ما سجسجمر أوًٖ , ومعه

ٖ منفذ للخروج ونصبححك فمد َؤجٍ ولت ٖ لدر هللا ٖ نجد فَه و  

 مسجباحَن دم ْصحاب الثؤر الجدد ، علَن أَضا الخروج َا ؼسك

 وعمجن وابن الكاسر فٗ جنسٍ مولع العمران وحساسَجه ، وعلً

 شمَمن رعد مؽادرة حوران أَضا , أنجٍ لم جرٌ الجحركات هنان وعلً

 امجداد الطرَك حجً جوز , إنهم َدبرون ْمر ما وَبدوا خطَرا جدا

 " .... أخرجــ

 لاطعجها بجصمَم " لن أخرج ولَمجلونٍ هنا إن ساءت اْوضاع كما

 ججولعون , أنا لست ابنة صنوان وٖ ابنة الحالن أنا ابنة هذا الوطن ولن

 " َنكر أحد انجمابٍ له

 وصلها صوجها هادبا

 أعلم َا ؼسك لكن بعضهم لن َرانا سوي ؼرباء , إنها فجنة وحَن "

الوطن الواحد ٖ َعرؾ أحداً عدوه من صدَمة وجصبحجزرع بَن أبناء   



 " أَدٌ خارجَة هٍ من جحركهم

 هزت رأسها بموة رافضة لكل ما جسمع ولم جعد ممجنعة وٖ بكٗم رعد

 عن دواعٍ هذا المخطط اْخَر وما َفعله رجال مطر شاهَن السابمَن

 فمط ٔنماذ البٗد مما طاؾ بها مإخرا ، همست بحروؾ لم جعرؾ كَؾ

 وجدجها

 " وداعا اِن َا جلَلة "

 وأنهت اٖجصال معها وشعرت بذان اْلم َفجت للبها وجاهدت باسجماجة

 كٍ ٖ جنزل دموع الَؤس والحزن من مملجَها الملَبة باْلم وهٍ جنظر

ر البعَد والممابل لها ، ٖباكجباب لصورة والدها شراع ججوسط الجدا  

 ججخَل أن جضَع جضحَات الجمَع أدراج الرَاح واِن وبعد كل هذه

 السنوات حجً نسَت الناس جزءا كبَرا من مآسَها الجٍ عاشجها علً

 مر العمود

 ٖ َمكن لدم والدها الذٌ رباها كؤمَرة ولَس كؤٌ ابنة أن جكون الَنبوع

الجدَدة وهٍ أكثر من مولنة من الذٌ سجُسكب بعده اِٖؾ من الدماء  

 أنه كان أمام خَارَن واخجار أن َفمد حَاجه علً أن َفمد الوطن

 جماسكه ، وحدَثه اْخَر بَنهما ومعها هٍ جحدَدا كما اخجار َإكد لها

 ذلن

 ٖ َمكن لكل ما دفعه أبناء وطنها للنهوض ببٗدهم من جدَد أن َضَع

جنسً ما دفعجه هٍ جحدَدا ثمنافٍ لحظة وبسببهم هم ، بل ٖ َمكن أن   

 لكل هذا وهٍ جخسر حجً ابنجها ولَدجها ، أن َجٗشً هكذا فجؤة لجصبح

 بٗ شٍء ٖ زوج ٖ ابنة ٖ والد وٖ حجً وطن

 ولفت عند ذان الحد لاطعة علً نفسها سَل أفكارها الكبَبة وؼادرت

ا ،ؼرفة مكجبها الواسعة بَضاء المعالم كسكونها والسٗم فٍ زواَاه  

 خرجت مؽلمة الباب خلفها وعلً ساعدها جحمل معطفها ونظرت فورا



 للفجاة علً المكجب المٗصك للجدار وهٍ جهب والفة مبجسمة فور

 رإَجها لها جخرج ولالت

 راوَة سؤخرج وٖ أرَد أن َعلم أحد فؤنا فٍ مكجبٍ "

 " والممابٗت ممنوعة اجفمنا

جرالب خطواجها وهٍ جؽادر منأشارت لها الفجاة الشابة برأسها موافمة   

 أمامها وجضع نظارة سوداء كبَرة علً عَنها ولد اسجملت المصعد

 الخاص ونزلت للطابك اْرضٍ فورا والذٌ انفجح باب مصعده الخاص

 بمسم أدارة سرَعا كاشفا عن المرأة الجٍ لد خطت لدماها للخارج

 بحذاء عالٍ الكعبَن َعلوهما بنطلون أسود فمعطؾ له للنسوة جلبس

 علً الرأس لد ؼطت أؼلب مٗمحها بمساندة جلن النظارات الماجمة

 والعرَضة ، ؼادرت من هنان بخطوات ثابجة واثمة لم جعر اهجماما وٖ

 انجباها ٌْ حركة جصدر حولها فٍ ذان المكان الواسع الذٌ ٖ ججولؾ

، وٖ لجلن النظرات الفضولَة الجٍ كانت ججبعها ججساءل عنالحركة فَه   

 صاحبة ذان المظهر الؽرَب

 وهٍ جسَر نحو الباب الزجاجٍ الواسع بخطوات ثابجة َدَها فٍ جَبٍ

 معطفها ٖ شٍء جمرَبا َظهر من مٗمحها بسبب جلن الملنسوة المجدلَة

َض الضخمجزبَا علً وجهها ، ما أن خطت خارج باب ذان المبنً اْب  

 رفعت وجهها فٍ مواجهة الرَح الباردة الجٍ لفحت وجنجَها وهٍ

 جنزل العجبات الملَلة الجٍ جفصلها عن اْرض ، هذا ما كانت جرَده

 جحدَدا أن ججحرر وإن للحظات من كل ذان الحصار الخانك الذٌ فرض

 علَهم بعد وفاة والدها شراع لَجملص حجً نشاطها الخارجٍ واحجكاكها

س من حولها وهٍ من كانت جحضر حجً جلن المناسبات الجٍ جوزعبالنا  

 فَها المعونات الجٍ جمدمها جمعَجها الضخمة علً المحجاجَن ، أمور

 كثَرة جؽَرت فٍ برنامجها العملٍ وحجً الحَاجٍ بعد عملَة اٖؼجَال



 المشَنة الجٍ جعرض لها والدها وشمَمها رماح , وأصبح لها مندوبون

ٍ جمَع مهام جمعَجها جمرَبا بعدما كانت ٖ جرضًَنوبون عنها ف  

 إٖ بحضورها وإشرافها الشخصٍ حَخ لم جكن جمثل دبلوماسَا إٖ

 نفسها ولد اسجحمت لمب ) درع المرأة الذهبٍ ( بجدارة ولم َكن

 مجرد شعار َلمبها الناس به إعٗمَا فمط ، سلكت الطرَك

ل حركة كل شٍءالربَسٍ المإدٌ لبوابة المبنً وٖزالت جججاه  

 من حولها فٍ ذان الشارع الطوَل المكجظ بالناس والسَارات

 ولم جرفع نظرها إٖ لمجموعة من الفجَات بلباسهن الموحد

 ولمصانهم البَضاء جحمل شعار جمعَة الؽسك وجحجه خطت عبارة

 عرَضة باللون اْسود ( ضحاَا الزواج المسرٌ ( مجموعة صؽَرة

عنهم الجمعَة وجرافعت عنهم أماممن أخري ضخمة ممن دافعت   

 المحاكم ْعوام وأعوام مرت لَنلن حرَجهن من جدَد بل ودمجهن فٍ

 المججمع كعناصر فعالة ولكٍ ٖ جخشً أٌ واحدة ؼَرهن من جدهور

 حالها فٍ حال نالت الطٗق ، ما لفت انجباهها لم َكن زَهن الموحد وٖ

 ٌْ فبة من مملكجها َنجمَن فؤمثالهن فٍ جلن المملكة البَضاء كثر ولد

 اعجادت الناس رإَجهن بذان الزٌ الموحد والشعار الخاص

 بجلن المملكة وجمسَمهم ضمن شرابح لنساء عانَن بكل وأبشع الطرق

 من العنؾ الجسدٌ والزواج المسرٌ والطٗق الجعسفٍ واٖسجؽٗل

عجت به محاكم الدولة خاصة فٍ السنواتالجنسٍ وؼَرها الكثَر   

 اْخَرة حجً جحولت جلن المملكة لهدؾ من بعض من لم َعجبهم

 ما وصلت إلَه واْرلام ججضاعؾ وهٍ ججحدخ عن نسب ضخمة من

 أموال دفعها رجال كجعوَضات عن أفعالهم ضد جلن النساء أو سنَن

 لضاها البعض فٍ السجن حجً جحولت لكابوس َطارد بعض ضعاؾ

 . النفوس ممن َروا أن المرأة الجٍ جحت رحمجهم ٖ أحد لها



 ما لفت انجباهها حما كان ما جموم به جلن المجموعة وهٍ ججحرن بنشاط

 وجرجَب وهن َضعن بعض الملصمات علً اْعمدة وزجاج بعض

 المحال الججارَة بعد أخد إذن مسجؤجرَها وكانت

عض المارة عبارة عنجلن المطوَات الجٍ َممن بجوزَع بعضها علً ب  

 حملة لنشر الوعٍ بَن الناس لخطورة ما جمر به البٗد حالَا ونجابج

 اٖنمسام والفرلة والجشجت مرفمة بصور ججحدخ عما عانجه ولاسجه

 بٗدهم لبل جوحَدها , صور لجثخ ْبرَاء لجلوا دون وجه حك وأسر

حربَةفٍ المٗجا والمخَمات وبعضهم َنام فٍ العراء وأخري ِٖت   

 ومنازل مدمرة ومدن من وطنهم الحبَب مهجورة جماما , كل ذلن فٍ

 حملة موسعة كانت منذ أَام للَلة مجرد فكرة جنالشها مع أدارَات فٍ

 الجمعَة لدراسة آلَة جنفَذها وكلفجها وأٌ الجهات جحدَدا سججكفل

 بجنفَذها ولم ججصور أن َجم ذلن دون أن جنجهٍ منالشجه وهم لم َمرروا

 بعد اِلَة لجنفَذه ! وأن ججعاون الفروع للمَام بكل ذلن وإن كان فٍ

 نطاق محدود وكل أملها وأملهن أن جعٍ الناس خطورة ما جنزلك له

 البٗد جدرَجَا خاصة فٍ اِونة اْخَرة ، رفعت َدها وأمسكت

 المطوَة الجٍ لدمجها لها إحداهن مبجسمة بحبور وبادلجها هٍ ذات

ؤخذها منها , ابجسامة جحاكٍ اْمل فٍ ؼد أكثرإشرالااٖبجسامة وهٍ ج  

 وأن ٖ َرجع الظٗم لَخَم علً مسجمبلهم المرَب , جابعت طرَمها

 وخطواجها الهادبة حجً كانت أمام محل لبَع الصحؾ المحلَة والعالمَة

 ونزعت نظارجها السوداء حَنها لجنظر ِخر اْعداد وأهمها

 والمعروضة خارج المحل وعلً رأسها كانت جرَدة ) العوسج ( كما

 جولعت وجنهدت بضَك وهٍ جسحب الجرَدة وجعَد نظارجها ما أن خرج

 الرجل العجوز َجبعه رنَن اْجراس فٍ الباب الزجاجٍ الذٌ ألفله بعده

 ولال مبجسما وهو َنظر لما فٍ َدها



؟ اخجَار أؼلب الزبابن إذاً اخجرت العدد الجدَد من العوسج آنسجٍ "  

 " الَوم

 دست َدها اْخري فٍ جَب معطفها وأخرجت منه بضع جنَهات

 وناولجه إَاها ولم جعلك علً كلماجه إٖ باؼجصاب ابجسامة صؽَرة

 مجاملة وجحركت من هنان مجددا ووجهجها كانت آخر الشارع الطوَل

س أحد جلنثم انعطفت َمَنا حَخ أحد المماهٍ الكبَرة والمشهورة َجرأ  

 الشوارع الربَسَة فاخجارت طاولة مجطرفة بعَدة عن اْعَن لدر

 أمكان وجلست واضعة الجرَدة علَها , همست منكسة رأسها علً

 جرَدجها الجٍ لم جفجحها بعد

 " لهوة مع سكر معجدل "

 مجَبة النادلة الشابة الجٍ كانت جمؾ أمامها ولد ؼادرت فور أخذ طلبها

علً الطاولة بجانب الكوب الذٌ أحضرجه جلن الفجاةأنزلت النظارة  ,  

 سرَعا وفجحت الجرَدة ورفعت نظرها عنها سرَع فور سماعها ذان

 الصوت وضجَج اْطفال وابجسمت رؼم ججهم مٗمحها وحزن

 جلن اٖبجسامة وهٍ جرالب جوزعهم السرَع خٗل الرصَؾ الممابل بعد

مهً شارعَن فمطخروجهم من مدرسجهم الجٍ َفصلها عن ذان الم  , 

 واخجلطت حركجهم سرَعا بفجَات المرحلة أعدادَة بزَهم المدرسٍ

 اْزرق الموحد وجحول المشهد أمامها لصورة ٖ جنسً وبعضهن

 َحاولن مساعدة بعض اْطفال ٖججَاز الشارع وأخرَات َشاكسن بعض

 الفجَة الصؽار وَضحكن , وسرعان ما ماجت جلن اٖبجسامة وفمدت

رونمها ومعناها الجمَل وهٍ ججذكر ابنجها الجٍ حرمت منها الصورة  

 طفلة وكانت فٍ المدرسة كهإٖء اْطفال ثم أصبحت فٍ عمر جلن

 الفجَات وسجكون اِن اججازت مرحلجهم العمرَة هذه , جعلمها وجحسبها

 بالَوم والساعة وإن كان بَنها وبَن للبها المكسور وهٍ بعَدة عنها



 جفصلهما ما ٖ جعلم لدره من اْمَال وجل ما جخشاه أن جكون لرَبة

 منها وٖ جعلم , ٖ َمكنها إٖ لوم ذان الرجل علً كل هذا , كان َكفَه

 عمابا أن حرمها منه لَزَد من لجلها بحرمانها من فلذة كبدها أَضا وهو

 من لم َبدٌ أمامها أٌ شعور بسعادجه باْمر حَن علم بحملها فلم

سجطع جبرَر مولفه سوي بؤنه لجل لها وبالبطٍء أَضا , ولوٖ ابنج  

 الكاسر ما كانت جعلم ما كان سَكون حالها

 أنزلت نظرها لجرَدجها المفرودة أمامها َملب أطراؾ أورالها العلوَة

 الرَح لَمع نظرها علً جلن الصورة وذان الرجل فَها , علً الشعر

ه اسوداداً والنظرة الثابجة المسَطرةاْسود الفاحم والعَنان الجٍ جماثل  

 , وكؤنها جنظر للناظر لها مباشرة فٍ عَنَه مخجرلة أعماله

 عمر الصورة كان كعمر معاناجها ونبذه لها , صورة لدَمة جشبهه كآخر

 مرة رأجه فَها وصوت همسه الواثك ٖزال َسكن مسامعها وهو َطلب

ها أن جصدله وأنمنها أن جعطَه الفرصة لَشرح مولفا ما كان علَ  

 ججخلً عن معجمداجها ناحَجه وأن جسمح لمشاعرها بؤن ججؽلب علَها

 وجضعه فٍ لحظة فٍ مولؾ البرٌء من كل ما ثبت بالدلَل عنه أمامها

 طوت الصفحة هربا حجً من كل جلن الذكرَات المإلمة الجٍ بسببها ,

لذٌجعلمت أن جكرهه , لكنها عادت لها سرَعا حَن اكجشفت أن الخبرا  

جبحخ عنه ضمن أسطرها بل وهو الخبر عَنه الذٌ من المفجرض أنه َخصها هٍ , كرهت جلن 
 الجرَدة بالضعفَن وهٍ جكجشؾ انجهازهم

 , للفرصة لضم صورجه للممالة وكؤن اللماء أجمعه ٖ َجحدخ إٖ عنه

 ولوٖ رفضها الجام والدابم ٔظهار صورها هٍ لكانت سجكون بجانب

بالجؤكَد , شدت لبضجها وأراحت ساعدها علً رأسصورجه فٍ اْعلً   

 أوراق الجرَدة وكؤنها جثبجها عن الرَح بَنما كان ؼرضها اْساسٍ

 إخفاء جلن المٗمح وذان الوجه للرجل الذٌ عشمت َوما كل جفاصَله



 الصؽَرة حجً جحول كل ذان الحب لعداء وبؽض حَن لم ججنٍ منه

انت جعلم ما لالت وما سَكون لدسوي الخذٖن والخَبات المججالَة , ك  

 كجب فَه لكنها جشن أَضا فٍ المدرات المخفَة لجلن الصحفَة وكَؾ

 ججعل من الممابٗت العادَة مماٖت مشحونة بالجشوَك وأثارة

 ما أن ولع نظرها علً أول أسطر ذان الممال حجً رفعجه لمسجوي

 وجهها وهٍ جري جلن السالَن الطوَلة بالبنطلون الرجالٍ الكحلٍ

 والمعطؾ الطوَل المفجوح َمؾ أمام طاولجها جحدَدا فرفعت نظارجها

 فورا وعلمت أن أوان وضعها علً عَنَها لد فات حَن سحبت جلن الَد

 باْصابع الطوَلة السمراء والموَة الكرسٍ أمامها ووصلها ذان

اثكالصوت الرجولٍ الو  

 " !  !  !  هل جؤذنٍ لٍ بإفساد خلوجن سَدة ؼسك دجً الحالن  "

* 

* 

 " ما جعلَمن علً اْمر َا جَم ؟ "

 رفع نظره من اْرض للجالس أمامه دون أن َرفع جسده وٖ أن َبعد

 مرفمَه عن ركبجَه

 وحمل صوجه الكثَر من البرود وهو َمول " ٖ عٗلة لٍ وٖ رأٌ فٍ

 " كل ما جمول

طر بذات جدَجه " إذاً لجكون علً دراَة باْمر فمط فهو اشجرط أنلال م  

 جعلم لبل أن

 " َُمدم علً أٌ خطوة فٍ الموضوع وإن كانت كلها جمثلَة فمط

 أشاح بوجهه جانبا ولال " ٖ عٗلة لٍ بؤٌ شٍء َفعله ذان الرجل

 حجً

 " إن جزوجها فعٗ



ا مر به حجً بعدجنهد الجالس أمامه بصمت ، َفهم مولفه بل وَفهم م  

 خروجه به وجلبه إلً

 هنا وٖ َمكنه لومه أو الولوؾ مع والده وجمَع من َمربون له وَنبذهم

 خاصة مع شخصَة

 كشخصَجه هذه َجعلن ججَمن من أنه حجً الهواء الذٌ َدخل ربجَه َؤخذ

 إذنه أوٖ وَخرج

 دون أن َبمً منه شٍء ، لال مدلما نظره علً مٗمحه " إذا َبدأ فَما

 " اجفمنا علَه بعد أن زالت حججه

 نظر له مجددا ولال بٗمباٖة لكل ما لَل " لدَنا مهمة لرَبة ٔحدي دول

 " جنوب إفرَمَا

 حرن مطر رأسه فٍ صمت وكما جولع سَهرب من الحدَخ عن اْمر

 سرَعا دون حجً

 أن َدفعه فضوله لمعرفة الجفاصَل ، جابع حَن لم َعلك " سجكون نهاَة

 " اْسبوع المادم

 " لال مطر " ما المهمة الموكلة لكم هنان ؟

 أجاب من فوره " ثٗخ دبلوماسََن من السفارة اخجطفوا علً َد

 إرهابََن ومهمجنا سجكون

 جخلَصهم منهم ، ثمة فرلة كوماندوز أمرَكَة سجكون معنا وإسناد

 جوٌ أَضا فمد جحدد

جحرَرهم مكان الهدؾ وهذا ما دفعهم للمؽامرة ومحاولة  " 

 " همس مطر محركا رأسه بالموافمة " حظا موفما إذاً 

 وجابع مركزا نظره علً عَنَه " لَست عادجن فٍ إعطاء الجفاصَل َا جَم ! َبدوا

 " لٍ ثمة انحراؾ ما فٍ رحلجن إن كنت أفهمن جَدا ؟

 عدل جلسجه مكجفا َدَه لصدره ولال بشٍء من الهدوء " بلً وأعجمد



 أنه لم َعد َجدٌ

 " جرن اْمر لسنوات أكثر بما أن الوضع علً ما َبدوا لن َجؽَر

 لال مطر من فوره " لكنن جعلم خطورة دخولن هنان َا جَم ؟ أرسل

 ؼَرن

 " وسنجرٌ احجَاطاجنا هنا

 حرن رأسه برفض فورٌ وهو من كان مجؤكدا أن لراراجه لن َنالشه

 فَها أحد ؼَر الجالس

  نادرا ولطالما جرن له حرَة اجخاذ جلنأمامه وجعّود أنه ٖ َفعل ذلن إٖ

 المرارات ، لال

 " بجدَة " ثمة دَن لدَم وحساب علَا جصفَجه بنفسٍ من أحدهم

 ارجفعت زاوَة فم الجالس أمامه بابجسامة صؽَرة فهو أكثر من َفهمه

 وَعلم كَؾ َفكر لذلن

 لن َنالشه فٍ أٌ شٍء َخص ذان اْمر ولن َعجرض ، لال " لن ذلن

لن الحماَة وسؤوفر  

 والسرَة الجامة ٔجراءات دخولن هنان ولخروجكما فالفرصة سجكون

 مواجَة جماما بسفرن فٍ

 جلن المهمة لجمر بالبٗد ولت رجوعن لكن مكوثن هنان َجب أن ٖ

 َكون طوَٗ من أجل

 " سٗمجن , والمجموعة هنا جحجاجن خاصة فٍ المادم

 أشار برأسه بالموافمة دون جعلَك ولال مطر " إذاً دعنا ننجمل اِن

 للنمطة اْهم فٍ طلبٍ

 " لن الحضور اِن لاطعا رحلجن

 نظر له باسجؽراب فرؼم أنه معجاد علً الجؽَر المفاجا والدابم فٍ نمط

 حَاجه وجحركاجه بسبب



طنةالمهام الجٍ جوكل له من الجانبَن إٖ أن حدسه الذٌ ورثه من ف  

 عابلة كنعان جحدَدا َنببه

 بالكثَر من الؽموض وراء اْمر َ!! ورؼم ذلن حافظ علً صمجه

 وهدوبه الحذر الدابم حجً

 جحدخ الجالس أمامه مجددا ولال ناصبا ساق علً اْخري " مإكد

 المعلومات الجٍ

 " وصلجنٍ عن ابنة الجنرال ؼامسون صحَحة ؟

علً ركبجَه شادا لهما بموةفن جَم ذراعَه عن صدره وأراح لبضجَه   

 ولال " أعلم بالموانَن

 وأنا ٖ أرَد من نفسٍ الدخول فٍ أٌ عٗلة من هذا النوع ولد رفضجها

 " وسجفهم جلن الفجاة ذلن مهما طال الولت

 " لال مطر بجدَة ونظره علً عَنَه " ٖ ... علَن أن ٖ جرفضها

* 

* 

 " مارَااااااا "

ر منها وركضت خارج الؽرفة من دونرمت ما كان فٍ َدها دون شعو  

 حجً حذاء

 وحمدت هللا أنها ارجدت مٗبسها جمَعها ولم جكجشؾ أنها نسَت شَبا

 بسبب صراخ عمها

 المفاجا , الرجل الذٌ علمها صوجه وهو فٍ ؼمرة هدوبه الجوجس

 والحذر مما َحمله فما بالن بصراخه باسمها ؼاضبا هكذا ! الصراخ

 الذٌ وصلها لؽرفجها ولَست جعلم ما فعلت وأذنبت فهٍ جعاَشت مع كل

 شٍء سلب منها البهجة فٍ حَاجها حجً أنها ٖ جعارضه فٍ أٌ

 شٍء َخص مالها وهذا السبب الوحَد الذٌ َمكنها أن ججكهن بؽضبه



 حَاله , نزلت عجبات

 .... السٗلم وولفت فٍ منجصفها جنظر بصدمة للموجودَن فٍ اْسفل

 عمها الوالؾ عند

 بداَة السٗلم لَصلها صوجه طبعا وكان ٖزال بمٗبس النوم َمسن فٍ

 َده ورلة ما وَنظر

 لها جلن النظرة الجٍ جكاد جلجهمها حَة , ورجٗن َمفان عند باب المنزل

 وهنا كانت .....

 الفاجعة الحمَمَة !! رجٗن بزٌ شرطة َنظران لها نظرة جمََمَه من

 رأسها حجً أخمص

 لدمَها , نظرة أعادت لها هواجسها بؤن جكون نسَت شَبا من ثَابها

 الجٍ كانت جلبسها

 " لجؽادر لجامعجها , جحدخ أحدهما لابٗ " أنجٍ هٍ مارَه ؟

 نملت نظرها المصدوم بَنهم لبل أن َسجمر علَه مجددا ولالت " نعم أنا

 " ! هٍ

ال " أنجٍ مطلوبةأشار بعَنَه للورلة فٍ َد عمها ثم نظر لها مجددا ول  

 للجحمَك

 " وعلَن مرافمجنا

 ~ المخرج

 بملم / أمَرة الوفاء

 .. من جَم إلً والده

 !لما جخلَت عنٍ ..؟

 .. رحلت وجركجنٍ أعانٍ

 .. كم حلمت أن أسمع منن كلمة ابنٍ

 .. كم انجظرت أن جؤجَنٍ



 .. جمسح دمع عَنٍ

 .. إن مرضت للطبَب جؤخدنٍ

 .. جحملنٍ ..جحضننٍ

 .. لكنن لم جعد

 .. وفضلت البعد

 .. أمٍ أحبجن

 .. وجفهمت رحَلن

 .. حجً ماجت جبرر جصرفن

 .. وأن اْمر لَس بَدن

 .. ونصحجنٍ أن أجمبل عودجن

 .. كانت جعلم أنن سجعود

 .. فؤخدت منٍ وعود

 .. أن أسامحن. وأجمبلن بالوجود

 .. فهل جظن أن اْمر َسَر

 .. بالنسبة لٍ هو أعسر العسَر

x.. 

 نهاَة الفصل الرابع

 الفصل الخامس

 

 ~ مدخل

 بملم / ثلج دافًء

 من ؼسك لمطر

 .احببجن واهدَجن للبٍ.... عشمجن وملكت كَانٍ



 .اخاؾ علَن من انفاسٍ.... اشجاق لن وانت امامٍ

 .فلم ججركنٍ اعانٍ.... وجزرع فٍ للبٍ ضؽانٍ

 . جرحن كبَر ومزلنٍ .... لم ذهبت بعَدا عنٍ

للبٍ منٍ .... جسد بٗ روح جركجنٍ بعد ان اخدت . 

 . لما كل السعادة سلبجنٍ.... لم ججرن لٍ حجً ابنجٍ

 .َامطر َاوجعٍ ولاجلٍ.... َامطر َاخاذلٍ وجاركٍ

 . ٖ جعد وجعصؾ بداخلٍ..... ارجون ارحم حالجٍ

****** 

 سحبت جلن الَد باْصابع الطوَلة والسمراء الموَة

 الكرسٍ أمامها ووصلها ذان الصوت الرجولٍ الواثك

 " هل جؤذنٍ لٍ بإفساد خلوجن سَدة ؼسك دجً الحالن "

 ارجفعت نظراجها المصدومة جدرَجَا من السالان

 الطوَلجان للخصر النحَل البارز من جحت المعطؾ

 الشجوٌ الثمَل المفجوح للصدر والكجفان العرَضان

مبعة السوداء الجٍلَرجكز علً الرأس المنحنٍ وال  

 ارجفعت َده ٔزالجها وهو َنحنٍ بجسده للَٗ لَعدل

 وضع الكرسٍ , وما أن أزالها عن رأسه حجً جحرر

 شعره اْسود الناعم الكثَؾ وكؤنه كان فٍ سجن

 ضَك لَنزل مجدرجا بنعومة علً بعضه ،

 جلس ممابٗ لها ووضع المبعة علً الطاولة

 ولال مبجسما

ٍ لخلوجنأعجذر عن مماطعج "  " 

 لم جججز صدمجها بسهولة جنظر لمٗمحه الرجولَة

 , وعَناه السوداء وحاجبان مسجمَمان فولها



 بلعت رَمها بجوجر من المولؾ ومن وجوده هنا

 وهذا الولت فلم ججولع أن جراه هنا وٖ فٍ منامها

 همست حَن وجدت صوجها

 " مرحبا سَادة اللواء "

كما جولعتوجالت بنظرها سرَعا فٍ المكان و  

 جوزع حولهما أشخاص بمٗبس رسمَة لكنها

 موحدة فهٍ جعلم أن هذا الرجل َسجحَل أن

 َجحرن فٍ أٌ مكان بدون حراسة مشددة

 فكَؾ فٍ وضع كوضع البٗد اِن عادت

 بنظرها له حَن لال بذات ابجسامجه

 أعلم أن وجودٌ ؼرَبا بعض الشٍء بل جطفل "

ل لمكجبن فٍمبالػ فَه لكنٍ كنت مجوجها بالفع  

 " الجمعَة وسعدت أن كنت هنا ولَس هنان

 جالت بنظراجها فٍ عمك عَنَه المركزة علً عَنَها

 ! ولم جفهم سبب مجَبه لزَارجها فٍ مكجبها

 , أٌ أنها لم جكن مجرد مصادفة كما اعجمدت

 وكان علَها أن ٖ جفكر فٍ ذلن من أساسه

 فهل سَججول رجل مثله فٍ الشوارع َمجنص

 ممابلة الناس بالمصادفة وهو بجلن المكانة

 كمابد أعلً للجَش فٍ البٗد ؟

 شجت نظرها عنه وعن عَنَه المحدلة بعَنَها

 لَمع علً الجرَدة جحجها فؤؼلمجها فورا ولم جفجها

 النبرة الخاصة فٍ صوجه وهو َمول

 " لرأت الممالة الَوم , كان لماءا ممَزا بالفعل "



جسدها رؼم برودة الجو شعرت بالحرارة جصعد فٍ  

 فؤزاحجها جانبا هامسة بابجسامة مابلة

 أحَانا علَن أن جسكت الرأٌ العام فٍ لضاَا "

 لن َصمت عنها مهما الجزمت أنت الصمت

 " ومهما طوت صفحاجها السنَن

 جاءها جعلَمه سرَعا ولد امجزج صوجه

 بضحكة خفَفة خشنة

 " معن حك ولن أسجؽربها منن "

شعور وجحركت لدمها علً شدت لبضجها دون  

 اْرض وٖ جفهم معنً هذه أشارات فٍ كٗمه ؟

 لالت جرالب َدها علً الطاولة

 " كَؾ حال والدجن وابنن ؟ "

 حرن كجفَه العرَضان لبل أن َمول مجنهدا

 أمٍ بؤفضل حال لكن سامر ٖ َعجبنٍ أبدا فؤنجٍ "

 جعلمٍ من فٍ مثل حالجه سَكون حساساً جدا

مل معه بعض اْحَانوَصعب الجعا  " 

 نظرت لحركة الناس خلؾ كجفه ولالت بلمحة حزن

 أجل فمرضه مخجلؾ كثَرا عن ؼَره وَحجاج "

 اهجماما ورعاَة خاصجَن ٖ جشعرانه باخجٗفه

 , عن ؼَره وهذه مهمة صعبة جدا فٍ ؼَاب اْم

 " وجدجه امرأة كبَرة جحجاج وحدها لمن َعجنٍ بها

 حرن رأسه موافما لكٗمها فنظرت له مجددا

 ولالت بجوجس

 ما هذا الشٍء الذٌ جعلن جفكر شخصَا "



 " فٍ زَارة مكجبٍ ! هل ثمة أمر خطَر ؟

 حرن رأسه نافَا بجنهَدة رجولَة عمَمة

 وإن لم جكن ججوهم فمد رأت جرددا فٍ عَنَه

 لم ججخَله من شخص مثله وفٍ مكانجه ،

لً عَنَهالال بصوت رخَم ونظره ع  

 ثمة أمر أحجاج الجحدخ معن فَه ، والممالة "

 " هٍ ما شجعنٍ علً المدوم لن

* 

* 

* 

 نظر له لولت بعدم اسجَعاب لبل أن َمول

جاد حما فٍ هذا َا زعَم ؟ هل أنت "  " 

 كجؾ مطر هذه المرة ذراعَه لصدره ولال باخجصار

 " أجل "

 جحركت حدلجاه السوداء لولت بجفكَر لبل

ا علً الجالس ممابٗ له مجددا ولالأن جسجمر  

 ما أعلمه أن الموانَن جمنع عنا كل هذا ؟ "

 ثم وبعَدا عن كل ذلن أنا ٖ أرَد هذا النوع

 من العٗلات , وجلن الفجاة سخَفة، وأفكارها

 " ساذجة وجصَب المرء بالمرض

 شمت ابجسامة طفَفة شفجا الذٌ ارجكز بمرفمَه

والنظرة الحادة علً ركبجَه َنظر لجلن اْحداق  

 الواثمة فَهما ولال

 أعلم عن ذولن َا جَم وأنا لم أطلب منن أن "



 ججزوجها أو أن جحبها , إنها سمكة ذهبَة وطعم

 " إن الجمطناه كسبنا كل ما نرَده

 وجابع بجدَة وهو َعدل جلسجه مجددا

 هل جعلم أن عٗلاجها السابمة كانت بشبان وحدها "

 من كان لها السلطة فٍ إدخالهم حجً لٗججماعات

 والحفٗت الخاصة جداً ؟ وأن والدها كان علً علم

 بسفرها خلفن ؟ أٌ أنه لم َمانع عٗلجها بن وهو من

 " ٖ َسمح بذلن ٌْ كان وَفرض علَها لَودا مشددة

 جمجم الممابل له بفجور واضح

 " ٖ أراها جلجزم بمَود , إنها منحلة جماما "

 ضحكة خفَفة ٖ جسمع إٖ نادرا كانت ردة فعل

 مطر اْولً لبل أن َمول

 المعلومات الجٍ حصل علَها ولاص من مكجب "

 المدعٍ العام كانت مهمة والجٍ الجمطها جهاز

 الجصنت لبل أن َفمد أهمَجه لكنها نالصة وكنت

 أفكر فعٗ فٍ الطرَمة الجٍ َمكننا جلب اْدلة

جاءجنا الفرصة المواجَة والجؤكَدات عنها وها لد  " 

 وعاد لجدَجه وصٗبجه وهو َمول

 علَنا ونحن نحاول حل وضع البٗد فٍ الداخل "

 أن نمطع الَد الجٍ امجدت ْبنابها من الخارج

 ولم ننجبه لها طَلة هذا الولت ونحن من اججهدنا

 كل هذه اْعوام لنوصل البٗد لما وصلت له الَوم

, الجنرال ؼامسون جحدَداوجركنا ثؽرة مخَفة مثلها   

 لدَه اْجوبة جمَعها والجحركات المادمة , والممربَن



 منه هم أول أهدافنا فعلَنا نهاَة اْمر لطع أذناب

 " أخطبوط لنشل حركة الرأس

 مرر جَم أصابعه علً لفا عنمه لبل أن َمول

 معلما بعدم الجناع

 هل جرَد منٍ بالفعل أن أجسكع مع جلن الفجاة المدللة ؟ "

 " ! هل جعٍ معنً أن َكون بَننا عٗلة ما

 كان مطر سَجحدخ فسبمه لابٗ بجدَة

 " عٗلجٍ بمارَه خط أحمر "

 ابجسم الممابل له مجددا ولال

 " أفهمن َا جَم وأنت لست مجبرا علً ما جفكر فَه "

فكرةلال مشككا فٍ كل نواحٍ جلن ال  

 كانت هذه اْمور من أهم أسباب أَماع بمن كانوا "

 مثلناعلً مر عصور وهذا ما ججنبناه نحن ونجحنا فَه

 فما ؼَر لراران فجؤة ؟ ماذا إن اكجشفت جلن الفجاة

 " شَبا عن هوَجٍ ؟

 لال مطر من فوره

 أعجمد أن سمعجن كعدو للنساء لم جؽب عن جلن المرأة "

لً شٍء فَمكنن وضع حدولن َجبرن أحد وٖ هٍ ع  

 بَنكما وأنا اجزم علً أنن لن جفشل فٍ ذلن والدلَل

 " إخراجن لها من ؼرفجن كما وصلنٍ من معلومات

 جنفس بموة لابٗ

 " هٍ أرجعت ذلن لجذورٌ الَونانَة "

 حرن مطر رأسه موافما ولال

 " وبهذا جحررت من أعظم أسباب رفضن لٓمر "



 وجابع بابجسامة مابلة

وفابن لزوججن لن َدنسه شٍء وبذلن "  " 

 جمجم بخشونة

 " المسؤلة مسؤلة مبدأ "

 ارجسمت جلن اٖبجسامة الكسولة علً شفجٍ مطر

 وكما جولع لن َعجبه حدَثه وهو أكثر من َذكره

 بنفسه وبكرهه فٍ الماضٍ للحدَخ عن النساء

 أمامه خاصة اْلرب منهن له ، ولؾ ولال

 علَن اِن أن جنام وجرجاح بعد الرحلة الطوَلة الجٍ "

 لطعجها وسنبحخ أبعاداْمر أكثر صباح الؽد وندرس

 " جمَع نواحَه لبل أن أسافر ثم سنكون علً اجصال دابم

 ولؾ أَضا وحمل سجرجه السوداء الجٍ كانت

 مرمَة بجانبه ولال

 " !! أران هذه المرة جؤمرنٍ بذلن وٖ جؤخذ رأٍَ كالسابك "

 الجرب منه مطر حجً ولؾ أمامه وأمسن كجفه بموة

 ولال ناظرا لعَنَه

 , أجل إنها أوامر هذه المرة َا ابن كنعان "

 أعلم أن اْمر سَإثر علً مخططن الجدَد

 وأن الجضحَات ثمنها ؼال جدا وجُخسرنا الكثَر

 لكن الرجل إن أراد شَبا لن َمؾ أحد فٍ وجه

الولت والعمرجحمَمه َا جَم ومهما طال به   " 

 أبعد نظره عنه مشَحا بوجهه جانبا وكؤنه َنفرد بنفسه

 وَسجمطع لحظات عزلة ثم نظر له مجددا ولال بثبات

 فٍ كل اْحوال وبسبب مهنجٍ وشخصَجٍ المزَفة "



 كان سَكون وضعٍ ومارَه مخجلفا وثمة جدابَر

 لد جكرهها هٍ بالفعل , وما جطلبه اِن لن َزَد اْمر

ا وسَكون علَا أن أضع مساحة أوسع بَنناإٖ جعمَد  

 " واجبرها ونفسٍ علَها بدون جمدَم أسباب وٖ أعذار

 اشجدت لبضة مطر علً كجفه أكثر ولال بابجسامة مابلة

 ,وأنت جسجطَع فعل ذلن وأكثر منه َا جَم "

 ثم ٖ جنسً وعدن منذ أربعة عشرة عاما

 " أن الخَار سَكون لها حَن جكبرا

كجفه من لبضجه وجوجه جهة الباب ابجعد لَجحرر  

 لابٗ بنبرة ٖ جحمل أٌ مزاح وٖ جردد

 " لن أعدن وٖ ؼَرن بشٍء فَما َخص ذلن "

 وابجعد خارجا ومؽلما الباب خلفه دون أن َضَؾ شٍء

 وجرن الوالؾ مكانه َنظر للباب الذٌ خرج منه بكل

 ثمة واسجمٗلَة كما دخل , ارجفعت زاوَة فمه بشبه

 ابجسامة وجمجم

 لسما لو لم جكن مجزوجا َا جَم ولم َكن لاسم موجودا "

 " ٖخجرجن بنفسٍ ٖبنجٍ

* 

* 

* 

 لم َسمحوا لها سوي بارجداء حذابها وظنت للحظات

 أنها سجذهب معهم حافَة المدمَن لرفضهم العودة

 لؽرفجها ظنا منهم أنها جنوٌ الهرب , وكَؾ جهرب

حرب الحذاء لَدخلواٖ جعرفها ! وانجهت  من جرَمة  



 فٍ جدَدة وعمها َرفض ركوبها معهم فٍ سَارة

 الشرطة وهم َرفضون ركوبها معه وحججه أنه ٖ

 َنمصه فضابح أمام الناس وأنه له ابنة َخشً علً

 سمعجها واسجمر اْمر أن ركبت فٍ سَارة عمها

 وأحد الشرطَان معهما , لم جنطك بحرؾ ولم جعجرض

لها ذلن ؟ خاؾ علً ابنجه علً أٌ شٍء وهل كان َحك  

 ! من حدَخ الناس ولم َفكر بالجٍ جعلها ملهً ْحادَثهم

 والَوم فمط اكجشفت أنها لم جعش أذٖل الحمَمٍ سابما

 وهٍ جسمع عبارجه جلن والسب وأهانات الجٍ أمطرها بها

 أمام رجال الشرطة وهم َسولونها كالمجرمَن ولَست جعلم

! وٖ جذكر أنها أجرمت فٍ حكحجً ما جكون جرَمجها جلن   

 أحد ! بل العالم بؤسره من أجرم فٍ حمها فؤَن مَزان العدل

 معها هٍ ؟ وصلوا مركز الشرطة ونزلت معهم وكل جلن

 الحروب الجٍ خاضوها ضدهم جٗشت حَن طلب عمها أن

 َدخل معها لؽرفة الجحمَك حَخ المكان الوحَد الذٌ جمنت

جل وحده كفَل بجعلها جكرهأن ٖ َكون معها فَه فهذا الر  

 كل شٍء حولها فلما َجمعوا المصابب أمامها ؟

 ولفت أمام الضابط الذٌ ما أن رآها حجً لال

 " أنجٍ مارَه أحمد هارون ؟ "

 , جنهدت بؤسً وأومؤت برأسها إَجابا

 ! فهل أصبح الناس َعرفونها مجرمة فٍ أٌ مكان

 أم ٖ نساء َدخلن هنا سواها ؟

 أشار لها لججلس علً الكرسٍ ولم جرفض ذلن أبدا

 فلم جعد سالاها جحمٗنها وجشعر بجسدها بؤكمله



 َرججؾ من الؽضب من كل شٍء حولها ،

 أشار للوالؾ لربها برأسه لابٗ

 " وأنت ما سبب وجودن هنا ؟ "

 لال عمها من فوره

 " أنا عمها وولَها المانونٍ وأرَد أن أعرؾ جرَمجها الجدَدة "

ظرت له بؽضب وهو َوهمهم أَضا بؤن لها جرابمن  

 سابمة وكؤنه َخرجها من مركز الشرطة كل َوم ،

 كانت ججمنً ككل مرة أمنَجها الجٍ جعجز لٓسؾ

 , عن جحمَمها وهٍ ضربه حد أن جشفٍ ؼلَلها منه

 وجعلم أن ذلن أبعد من أن جحممه َوماً ، لكن ما أثلج

الجٍ خرجت صدرها هذه المرة هٍ الكلمات الماسَة  

 من الجالس خلؾ طاولة مكجبه لابٗ

 المعلومات لدٌ أنها مجزوجة فٗ وَٖة "

 " وٖ وصاَة لن علَها فاخرج حاٖ

 لال ذان من فوره

 زوجها فار من البٗد من أعوام طوَلة وجركها "

 حجر فٍ حلمومٍ فلن أخرج وأعجمد أن هذا حك

 " .... من حمولٍ كمواطن وْنها امرأه

خرج فورا أو جعلت الوالفَن فٍ الخارجللت ا "  

 " َرمون فٍ الشارع

 ألجمجه جلن الصرخة وأَبست لسانه وأشعرت

 الجالسة أمامه بالنشوة فهنا علم حجمه وهو

 من َري نفسه سلطانا وأن كل ما َرَده َجحمك

 لكن النظرة السوداوَة من الجالس أمامها وحاجباه



 اْسودان المعمودان جعٗه َخرج دون نماش وكل

 ما اسجطاع فعله أن لال بؽضب وهو خارج

 " لن أكلؾ نفسٍ عناء جلب محام لن فجعفنٍ فٍ السجن "

 ! جؤففت بصمت ولَست جعلم ما ذنبها هٍ فٍ كل هذا

 هل هٍ من طلب من الضابط إخراجه ؟ أم علَها دابما

الجالس ممابٗ لها دفع ثمن ما َعنَها وٖ َعنَها ، لال  

 وٖزالت النظرة العابسة لم جفارله

 لجعلم أنه دورها بعد عمها

 " أعطٍ الجالس خلفن بَاناجن وأجَبٍ عن أسبلجه "

 نظرت حَنها للخلؾ سرَعا ورأت الشرطٍ الجالس هنان

 والذٌ لم جنجبه لوجوده ولت دخولها وعلمت أن سَده هذا

نفاسهَجعله َجلس عند الجدار ٖ جخرج إٖ أ  , 

 جنهدت باسجسٗم وعادت بنظرها لٓمام

 ودّون ذان الشرطٍ بَاناها الشخصَة سرَعا

 وما أن ٖذ بالصمت ولم َلمٍ أٌ سإال آخر علمت

 أن دوره لد انجهً فنظرت للجالس أمامها ولالت

 هل حان دورٌ ْعلم سبب جلبٍ إلً هنا ؟ "

 نظر لملؾ ضخم جحجه ولال بجمود "

 . برآء رجب هارون "

 " جعرفَن صاحب هذا اٖسم بالجؤكَد ؟

 نظرن له باسجؽراب لبرهة ثم لالت

 " أجل هو ابن عمٍ "

 رفع نظره لها وأخرج شَبا من درج فٍ طاولجه

 رماه أمامها وكان هاجؾ محمول أسود اللون ولال



 " وأنجٍ من َسجلن فٍ هاجفه بجإمة الملب "

 شعرت بمالب ثلجٍ ولع علً للبها

َاًء منه وهمستوهربت بنظرها ح  

 " ٖ أعلم هوَة المسجلة لدَه , الهاجؾ له هو ولَس لٍ "

 لال من فوره

 لكن شرَحة الرلم المسجل جحت هذا اٖسم أنجٍ "

 مالكها اْصلٍ والرسالة الجٍ وصلجه لَلة البارحة

 " منن وجعلمَن بالجؤكَد ما َكون فحواها

 رفعت نظرها له وكانت سججحدخ فاجسعت عَناها

 بصدمة جولفت معها أنفاسها حَن جابع لاطعا

 أٌ مجال لها للحدَخ

 وصاحب هذا الهاجؾ جعرض لحادخ مدبر فجر الَوم "

 " والمعلومات عن السبب لدَن بالجؤكَد

* 

* 

* 

 عبر بسَارجه ججبعها سَارة حرسه الشخصٍ

 من البوابة الواسعة والحراسة المشددة حوله

جفارق الرجال بزٌ الجَش وأسلحة رشاشة ٖ  

 أكجافهم ولم َعجرض عبوره أٌ أحد منهم حجً

 ولفت سَارجه عند باب مبنً الممر الواسع

 , بطوابمه المرجفعة ونزل منها ضاربا بابها بموة

 وبإشارة من َده أولؾ من كانوا َرَدون الدخول

 . خلفه فٗ َرَد حماَة هنا وٖ مرافمَن



 اججاز ممرات الممر العسكرٌ جلحمه بعض نظرات

جنود المسجؽربة لَس ْنه بزٌ مدنٍ وٖ ْنهال  

 َعرؾ طرَمه فَه دون أن َدله أحد فهو َحفظ هذا

 المكان منذ كان ابن العشرَن عاما ورؼم جطوَره

 والججدَد فَه علً مر السنوات إٖ أن أرولجه وحجراجه

 ٖزالت كما هٍ كؤكبر مركز للجَش فٍ الجزء الؽربٍ

بما بمدن وحدود صنوانمن البٗد حَخ ما كانت جعرؾ سا  , 

 بل جبعجه بعض النظرات المسجؽربة من وجوده هنا

 ْول مرة منذ أمسن والده حكم البٗد وحجً بعدما أصبح

 عضوا فٍ البرلمان الحاكم , طرق أحد اْبواب المؽلمة

 وفجحه لجنجمل أعَن الجالسَن فٍ الداخل له وولع نظره فورا

 علً الجالس منجصؾ المكان مجوسطا جلسجهم بلباسه العسكرٌ

 الذٌ دمج اللونَن البنٍ مع الرمادٌ َضع ساق علً اْخري

 وَمسكها بَده من فوق الحذاء اْسود الطوَل , بلػ الواحدة

 واْربعَن اِن وٖ َره إٖ َجراجع للوراء وٖ َعلم جنونه هذا

نظره عن عَنَهمجً سَجولؾ وأَن سَصل , لال ولم َزح   

 " عذرا هل لٍ باٖخجٗء لدلابك مع شمَمٍ "

 ولؾ حَنها الرجال الخمسة وخرجوا فٍ صمت

 ولال الجالس هنان بابجسامة مابلة

 مرحبا َا رعد , ما هذه الزَارة المفاجؤة "

 " والجٍ ٖ أعجمد أنها ودَة أبدا

 أؼلك رعد الباب ولال بجمود

جبران ؟هل أفهم سبب ما َجرٌ وجفعله َا  "  

 آخر ما أجخَله أن َكون أحد أبناء شراع صنوان



 " واحد ممن َجرون البٗد للفوضً والدمار

 ولؾ حَنها علً طوله ولال بحدة وأعصاب مشدودة

 ٖ ججهمنٍ بشٍء ٖ َد لٍ فَه فؤنا لست من لجل "

 والدٌ ورماح وٖ من حاول لجلن , إنهم الحالن

مافركنت أعلم أنهم لن َصمجوا طوَٗ بعد   

 زعَمهم المزعوم وجركهم , هم وراء كل ما حدخ

 حجً الَوم ولن نمؾ نجفرج حجً َبدءوا بجصفَجنا

 واحدا بعد اِخر

 فعملَات اٖؼجَال واٖخجطاؾ اْخَرة كانت

 لشخصَات مهمة فٍ الجَش والشرطة وبعض

 المسبولَن وجمَعهم رجال من صنوان والهازان

 فمن سَكون وراء ذلن ؼَرهم

دءوا اِن بوضع الحواجز حول مدنهموهم من ب  . 

 لن نمؾ نجفرج علَهم , ونحن اِن فٍ صدد جمع أكبر

 لواجنا لنحمٍ أنفسنا وعابٗجنا لبل أن نجد أسلحجهم

 " موجهة ْعنالنا

 صرخ فَه بؽضب ملوحا بَده

 هراء ... لن اصدق أن من ولفوا مع والدٌ بداَة "

 جوحَد البٗد وبنوها حجرا حجرا أن َفعلوا اِن

 ما جموله , مشاكل البٗد بدأت من لبل أن َجحرن رجال

 , الحالن أو لنمل رجال مطر شاهَن فٍ الماضٍ

 . وما كان ما فعلوه إٖ رد فعل علً ما َجرٌ

 فٗ جسحبوا ضعاؾ النفوس معكم وجرجعوا بالبٗد لما

َر الشعبكانت علَه فلن َكون ثمة خاسر ؼ  .. 



 " ٖ أنت وٖ هم وٖ من َدعمون أمثالكم من الخارج والداخل

 كجؾ َدَه لصدره ولال ببرود

 سر خلؾ شعاراجن هذه حجً ججد نفسن أنت خارج "

 البٗد أو جثة مرمَة علً لارعة الطرَك فٗزلجم علً

 , ما َبدوا منخدعَن بذان الرجل المسمً مطر شاهَن

هذا لَحكم البٗد ولل جبران ألسم أن َكون هو وراء كل  

 شراع لالها َا مؽفلَن , وها هم الحممً َنادون باسمه

 " فٍ مظاهراجهم وحدخ ما َرَد هو وأمثاله

 حرن رعد رأسه بعدم جصدَك هامسا

 " لو كان والدٌ حَا أعلم ما كان فعل لن "

 ابجسم الوالؾ أمامه بسخرَة ألرب للمرارة ولال

ه ومن أجل مدللجهفعلها وطردنٍ من لبل موج "  

 العزَزة جلن , وبنفسه من نصبنٍ لابدا لجَش المنطمة

 الؽربَة ثم نعجنٍ بالطفل وأمعة من أجل بطلكم ابن

 شاهَن طبعا , رجل مزبلة الجارَخ ومن سَُفجضح أمره

 " للجمَع لرَبا وبالدلَل الماطع

 مرر أصابعه فٍ شعره وجنفس بعمك ، ٖ َسجطَع

د الذٌ أصبح َؽلؾ عملهاسجَعاب كل هذا السوا  

 وأفكاره والحمد الذٌ جحول لطوفان سَدمر كل ما

 بنجه الناس بشمابها وجعبها , بل وأول من سَدمر

 به نفسه , لال بمزَج من الضَك والحنك

 ٖ ججعل كرهن الشخصٍ لذان الرجل َجحول "

 لكره للحالن بؤجمعها َا جبران , ٖ ذنب للبٗد

 وشعبها فَما بَنكما , دمرت نفسن بسبب امرأة



 " فٗ جدمر البٗد أَضا من أجل اٖنجمام

 صرخ فَه من فوره

 أنا ٖ آبه ٖمرأجه الؽالَة جلن الجٍ رماها خلفه "

 معلمة كالجارَة ، لكنٍ له وسَموت وَجحطم علً

 " َداٌ لسما وأنا ابن شراع

 رفع رعد َدَه ولال بسخرَة

ؤبه ؟ لما جنجمم منه إذا ؟وجمول أنن ٖ ج "  

 ! ولما جحمد علَه بهذا الشكل

 ٖ جمل أنه وراء موت والدٌ ورماح أَضا ؟

 جلن سخافة لن َصدلها أحد

 " وأنت رجل جَش وجعرؾ ذلن جَدا

 عاد للجلوس مكانه ولال بحمد شع من عَنَه

 البنَجان كؤلسنة من نار

 رجاله وهو واحد هم جربَة َدَه َحملون أفكاره "

سرٌ فَهم مجري الدم وهم وراء ممجلهماوج  

 " ولن جخضع صنوان لحَلهم مجددا

 لال رعد من بَن أسنانه ولد وصل الؽضب به

 ْلصً حدوده من أفكاره جلن

 ٖ أرَد للجارَخ أن َعَد نفسه كما حدخ مع رماح "

 َوما وأرفع أنا سٗحٍ فٍ وجهن لرَبا ْنٍ

نسؤلجلن دون جردد حَنها ولن أندم َوما وإ  

 " مت فٍ السجن

 رفع الجالس مكانه ذلنه ولال بٗمباٖة

 حَنها أنا من سَفعلها لبلن وأعدن أن ٖ أموت فٍ "



 " السجن ولن أدخله من أساسه

 حرن رعد رأسه معلما بسخرَة

 لن أسجؽربها منن وأنت من كاد َفعلها "

 مع رماح سابما وكذبت وزورت الحمابك

 ! ودمرت حَاة الجٍ جزعم أنن جحبها

 ولن أسجؽرب أَضا أن جكون أنت هدؾ

 مطر شاهَن بسبب فعلجن جلن الجٍ اجزم

 , بؤنه لم َنساها لن وَؽذٌ حمده كما جفعل أنت جماما

 " ولو علمت ؼسك لكرهجن بالٍ عمرها

 جمجم شَبا لم َفهمه لبل أن َمول بنزق

 "  فرق عندٌسجكرهنٍ أكثر حَن َموت حبَبها ذان فٗ "

 هز رأسه مجنهدا باسجسٗم ثم فجح باب الؽرفة

 ولال مؽادرا

 ٖ جلم إٖ نفسن إن أصبحت مسجونا "

 " بجهمة الخَانة لرَبا

 وؼادر من هنان للبه َنزؾ ألما علً شمَمه

 الذٌ سجن نفسه ْعوام فٍ حمده حجً جحول

 لوحش سَطر علَه وأصبح علً اسجعداد لنسؾ

َس عن ذان الحمدكل شٍء ممابل الجنف  , 

بما َفعل َعلم جَدا أنه سَكون خاسرا  

 وأن مطر شاهَن لن َفصله عن جحطَم أحٗمه

 السخَفة هذه ولبلها عظامه إٖ رجوعه

 للوطن لَكون أول من سَمجص منهم

 عن الحاضر والماضٍ،وَخشً فعٗ من



 ذان الَوم الذٌ أصبح ٖ َراه بعَدا أبدا

* 

* 

* 

بَنه المجعرق رؼماسجمام فٍ ولوفه ومسح ج  

 انخفاض الحرارة فالشمس أطلت علَهم الَوم

 من خلؾ السحب الكثَفة طَلة اْسبوع الماضٍ

 وكان علَهم طبعا إنهاء العمل فٍ مزرعجهم

 الخاصة وعلَه جحدَدا إنهاء مهمجه فٍ مد خط

 أنابَب الرٌ الجدَد بمساعدة والده وعامل وحَد

 رفض اسجبجار ؼَره كالعادة , فكان علَه أن

 َكون أَضا مزارعا زَادة علً هندسة الزراعة

 الجٍ درسها مجبرا وٖ َحك له اٖعجراض لكٍ

 َجحمك طبعا حلم والده بجحوَل الجزء الشمالٍ

 واْكبر من المزرعة لحمول ممسمة من أجل

 زراعة الخضروات الموسمَة , حلم لم َسبك

نطمة الجفكَر فَه وسَمع علًلؽَره فٍ هذه الم  

 عاجمه هو طبعا جحمَمه ... حلم علَهم هم دفع

 . الكثَر من أحٗمهم للهاوَة لكٍ َجحمك

 نظر َسارا حَخ الجالسة علً اْرض عند

 أحد أحواض اْشجار جسوٌ من جربجه

 الجٍ انجرفت بسبب اْمطار اْخَرة

 وجنهد بحزن فٗ َكسر للبه وَدمَه سوي

لجٍ فوق اعجنابها بمواشَهمهذه الفجاة ا  



 وكل ذان العدد الكبَر من الدجاج وأعمال

 المنزل .علَها أن جساعد أَضا فٍ هذه

 المزرعة البابسة وٖ َحك لها اٖعجراض

 , وٖ َراها جحاول فعل ذلن أساسا

 وجلن حسنجها اْعظم فهو َعلم أن حدَثها

 , واعجراضها لن َزَدا وضعها إٖ سوءا

بالفؤس بموة عاد لضرب اْرض  

 َفرغ فَها ؼضبه الذٌ ٖ َسجطَع إخراجه

 وٖإخماده ، ما هذا الظلم الذٌ جلماه

 الفجَات فٍ المزارع هنا؟

 بل َري أن شمَمجه ٖ جحضً وٖ بجزء

 مما َجمجعن به من حموق , ٖ دراسة

 ٖ أولات راحة ٖ خروج من المنزل

 وٖ فٍ المناسبات واْعَاد ، حجً خالهم

 الوحَد لم َجدخل من أجلها َوما

 وَلجزم الصمت ٖ مبالٍ ، بل حجً هو

 شمَمها َمؾ عاجزا أمام والدهم المجسلط

 صعب الطباع الذٌ جحّكم حجً فٍ مصَره

 هو الرجل ولراراجه فكَؾ بها هٍ الفجاة ؟

 ومن هذا الذٌ َسجطَع أساسا منالشجه

 فٍ أمرها والجمَع َججنب ؼضبه المشجعل

اب وعصبَجه الدابمةْبسط اْسب  

 " َمــــــــااامة " .

 رفع نظره سرَعا وٖزال َرفع الفؤس المثبت فٍ



 لبضجَه الموَجَن ونظر جهة والده الذٌ لال بمسوة

 " جحركٍ خالجن جنادَن من هنان أم أصابن الصمم ؟ "

 شد بمبضجَه أكثر علً خشب ممبض الفؤس ونظره

رطبعلً الجٍ ولفت من فورها جنفض الجراب ال  

 العالك فٍ َدَها لابلة بنبرجها الهادبة

 " حاضر أبٍ ذاهبة لها حاٖ "

 وكان ذلن ما فعلجه فورا وهٍ جسرع راكضة جهة

 المنزل المجوارٌ خلؾ اْشجار ، طبعا كٍ جصل

 بسرعة وٖ جزعج جلن المرأة أحبالها الصوجَة أكثر ،

 وما هٍ إٖ لحظات وعادت راكضة كما ؼادرت

فلَن الجوأمان اللذان َلعبان فٍوجوجهت جهة الط  

 الجراب المشبع بؤمطار اَْام الماضَة وأخذجهما من

 هنان رؼم اعجراضهما الشدَد الذٌ وصل ْن ضربها

 أحدهما بمدمه باكَا وهٍ جسحبه بالموة ، أبعد نظره

 عن كل جلن الجهة وذان المشهد وعاد لضرب اْرض

 بفؤسه بموة مجمجما بمهر

 أجل فعلَها إدخالهما للحمام وجؽََر مٗبسهما "

 " وؼسلها فورا وإطعامهما وكؤنه ٖ والدة لهما

 كانت كل ضربة لٓرض بفؤسه جخرج من صمَم ؼضبه

 من نفسه لبل كل شٍء وَلحمها أنفاسه الموَة الساخنة ،

 هو علً اسجعداد لجحمل ما َؤجَه من هذا الرجل حجً

لن الكلَة المجدنَة المسجويجدمَره لمسجمبله وهو َدخل ج  

 وٖ َكون مع ألرانه ومن هم فٍ مثل مسجواه الدراسٍ

 الممجاز لكن شمَمجه ما ذنبها فٍ جحمل كل هذا وهٍ فٍ



 هذا السن ؟ ٖ حل أمامه سوي إخراجها من هنا وجرن

 هذا المنزل والمدَنة لٓبد ، لكن أَن سَذهب بها فٗ

امجَاز كمهندس عمل لدَه حجً اِن رؼم شهادجه بدرجة  

 زراعٍ فهذه المهن احجرؾ فَها الناس منذ نشؤجهم مما

 جعلهم مسجؽنََن عن أمثاله , وإنشاء عمل خاص به فٍ

 هذا الجخصص َحجاج للمال , أومكجب خاص وكٗهما أمر

 مسجحَل ووالده ٖ َمكنه وٖ طرح اْمر علَه

 " َمـــــــــــااان "

لكنه لم َكن صوتكان الصوت هذه المرة رجولَا أَضا   

 والده الخشن الحاد بل صوت شبابٍ لَن ، ولؾ علً طوله

 ونظر حوله لَكجشؾ حَنها فمط أن والده لم َعد هنا وٖ

 العامل أَضا ، نظر جهة الذٌ أعاد النداء مجدد ملوحا بَده

 من خلؾ اْسٗن الشابكة البعَدة الجٍ َرسمون بها

َده وجوجهحدود مزرعجهم الواسعة ثم رمً الفؤس من   

 نحوه َمسح جبَنه وعنمه بالمطعة المماشَة الجٍ كان

 َربط بها رأسه ، وصل عنده ورفع َده للَد الجٍ كان

 َرفعها له الوالؾ ممابٗ وضربا كفَهما ببعض ولال

 أبان مبجسما

 هكذا إذا ؟ جزَد من لَالجن بالعمل هنا أولات الفراغ "

 " َا محجال ، كنت أخبرجنٍ دربت عضٗجٍ معن

 ابجسم َمان ابجسامة خالَة من أٌ مرح فما ٖ َعلمه

 الوالؾ أمامه وٖ َرَد هو الحدَخ عنه أنه عامل فٍ

 هذه المزرعة ومنذ سنوات ولَس جمرَنا ما َموم به اِن ،

 جمجم ببرود



 وما َفعل شخص مثلن بالجمارَن من هذا "

 " النوع وأنت عضو فٍ نادٌ رَاضٍ ؟

 أمسن أبان العمود الحدَدٌ المصَر جحجه والمسجخدم

 لجثبَت اْسٗن وثبت حداء لدمه الَمنً علً السلن

 العلوٌ ولفز لفزة عالَة لَصبح فٍ لحظة والفا أمام

 صدَمه الممرب ولال َنفض َده مما علك بها

 هذا النوع من الجمارَن مخجلؾ وشَك وفٍ الهواء "

ما بن ججرن الطلك أَضا ، وأخبرنٍ أنت اِن  

 " هاجفن ممفٗ ؟ أحاول منذ اْمس وبٗ فابدة

 حرن كجفَه لابٗ

 لمد جعطل ... أخذجه لمحل جصلَح ولال أن عطله "

 َحجاج لثمن هاجؾ جدَد فاسجؽنَت عنه , لذلن علَن

 " أن جؤجَنٍ هنا كلما أردت منٍ شَبا

 أمسن وسطه بَدَه ولال

لن كل َوم أشجرٌ لن هاجؾ هدَة أَسر من لدومٍ هنا "  " 

 طوي َمان لطعة المماش ودسها فٍ جَب بنطلونه هامسا

 " وأنا لن ألبل هدَجن وأنت جعلم ذلن جَدا "

 مد أبان َده لجَب بنطلونه واسجلها منه ولال وهو

 َحاول ربطها علً رأسه كما كان َمان َفعل

 " هكذا جَد , واِن لنمم بأحماء معا "

ٖ حل آخرجنفس الوالؾ أمامه بموة ولال و  

 أمامه ؼَر لول الحمَمة

 أنا أساعد والدٌ هنا فٍ المزرعة "

 " ولست أمارس الرَاضة



 ضربه علً كجفه بخفة ولال مبجسما وهو َجوجه

 للجهة الجٍ جاء منها

 رابع إذا سؤساعدن ونجحدخ فَما لطعت كل هذه "

 المسافة من أجله فمد جمكنت من الوصول لذان

 " الرجل أخَرا

 سار َمان خلفه لابٗ

 " !! حما وصلت له وجحدثجما معا "

* 

* 

* 

 مرت الساعة اْولً ولحمجها الثانَة , والثالثة

 جكاد جنمضٍ أَضا وهٍ جالسة علً ذات الكرسٍ

 َحاصرونها باْسبلة الجٍ ٖ جنجهٍ ولد لحك به

 ضابط آخر جلس أمامها مباشرة بل واسجدعوا

ذٌ لالجهعمها أَضا حَن رفضت لول ؼَر ال  

 وبؤن برآء أخبرها عن رسالة وجهدَد مجهولَن

 ولم جخبرهم أن أسمها ورد فٍ جلن الرسالة

 خاصة أنهم لم َجدوها فٍ هاجفه ، لكن حدَثها

 َبدوا لم َمنع الجالس خلؾ الطاولة , وآخر جهدَد

 له كان برمَها فٍ السجن جحت الجولَؾ إن هٍ

لفهالم ججحدخ بكامل الحمَمة ، صرخ عمها من خ  

 لولٍ اِن ما َرَده منن ، ألسم إن دخلت السجن "

 أن ٖ جدخلٍ منزلٍ من جدَد , وعمن رجب

 ما أن َسجعَد ابنه وعَه سَكون هنا وهو َجوعدن



 " بما ٖ ججخَلَنه

 ضمت نفسها بذراعَها وابجسمت بمرارة

 فالمنزل منزلها وباسمها ذان الذٌ َنسبه

هالنفسه ، وعمها ذان لن َكون ألسً علَ  

 , من شمَمه ، هٍ جعلم ما َجمناه الوالؾ خلفها

 أن َثبت أن جَم وراء كل هذا وَكسب لضَجه

 فٍ المحكمة , لال الجالس خلؾ طاولة

 المكجب وبنفاذ صبر

 لعلمن فمط إن مات ذان الشاب فلن َخلصن من "

 " المضَة ولجها وٖ اعجرافن بكل شٍء

 ؼطت عَناها بكؾ َدها ونزلت الدموع الجٍ

 لم َعد َمكنها الجحكم بها أكثر فٗ َنمصها

 , هموم وضؽوط نفسَة بعد

 .. َكفَها ما علمجه من ذان المحامٍ ثم جلبها هنا

 واِن علَها أن جعجرؾ عن أشَاء إن علم بها

 الوالؾ خلفها لن َرحمها فوق لهره لها وسجضر

 حجً ابن عمها معها إن شاع ما كان َرَده ومصمم

ممابٗ لها وببرودعلَه ، لال الجالس   

 " البكاء لن َخرجن من هنا "

 رفعت رأسها حَنها ورمت َدها جانبا

 ولالت بؽضب باكٍ وهٍ جخرج من هدوبها

 ْول مرة منذ دخلت هنا

 أٖ رحمة فٍ للوبكم أبدا ؟ أنا ٖ أبكٍ اسججداءً  "

 " لرحمجكم فكل واحد منكم ألسً من اِخر



لخلؾصرخت بؤلم حَن شدت جلن الَد شعرها ل  

 بموة ارجفع معها وجهها لٓعلً حجً شعرت بؤن

 عنمها سَجحطم وصرخ عمها من فولها

 لسما َا نجسة إن لم جلزمٍ حدودن وجمرٌ "

 " بالحمَمة أن أدفنن هنا لبل خروجٍ

 وزاد من شده له حجً كانت جشعر به َجمطع

 , بَن أصابعه والدموع ججدفك حارة من طرفٍ عَنَها

َنطما بؤٌ حرؾ وكؤنهما والموجودان معهما لم  

 َشجعانه علً جعذَبها لجعجرؾ ، رفعت رأسها

 أكثر لجخفؾ من ألم شده لشعرها رؼم أن ذلن

 ٖ َزَدها إٖ جحطما فٍ عنمها وكجفَها ودموعها

 جرفض الجولؾ رؼم كجمها لبكابها وآٖمها ، همست

 بوجع وخفوت لم َسمعه ؼَرها

 " سامحن هللا َا جَم لمن جركجنٍ بعدن ؟ "

 انفجح حَنها باب الؽرفة دون طرق ودخل منه شاب

 ببذلة رسمَة سوداء أنَمة ولمَص رمادٌ ومشَة

 واثمة لم َجردد خطوة حجً وصل للجالس خلؾ

 الطاولة ومد له ببطالجَن لابٗ

 هذا اسمٍ واْخري من طرؾ من أجَت "

البطالةفاعجبرنٍ محام لها أو ما فٍ   

 " اْخري كٗهما سواء

 جوجه بعدها ناحَجها وبمبضة من أصابعه الموَة

 علً رسػ الَد الجٍ ٖزالت جشد شعرها دون رحمة

 أجبره علً جحرَره من بَن أصابعه ودفع َده جانبا



 بموة لابٗ

 وإن كنجم جرَدون شراء صمجٍ عما َجرٌ هنا "

 " اِن فؤخرجوا هذا الرجل من المكان حاٖ

ن الذٌ ابجدأ َشجعل ؼضبا وَمسد رسؽهكا  

 بؤصابع َده اْخري سَجحدخ وَصرخ كعادجه

 لوٖ أسكججه جلن الكلمات اِمرة

 " أخرج من هنا "

 فنظر بضَك للجالس خلؾ الطاولة وصاحب

 ذان اْمر الذٌ لن َسجطَع منالشجه فَه ثم نظر

 للجالسة علً الكرسٍ جحجه َخفٍ وجهها الشعر

علَه بسبب إنزالها لرأسها البنٍ الذٌ انسدل  

 مخببة عَنَها ودموعها الصامجة فٍ كفها

 وحاضن همومها الوحَد ، وها هٍ جعَش أذٖل

 جلو أذٖل ولم َبمً أحد من البشر لم َشهد علَه ،

 رفعت رأسها جمسح عَنَها بموة ما أن سمعت

 صوت الباب الذٌ ضربه عمها خلفه وهو خارج

 ووصلها صوت الذٌ أصبح والفا خلفها جادا

 حازما وواثما من أن ما سَمول ٖ نماش فَه

 سجؽادر موكلجٍ اِن وأنا من سَهجم باْمر ، "

 وإن احجججم ْلوالها فٍ شٍء سؤرافك أحدكم

 " لمنزلها ... وباللباس المدنٍ طبعا

 ولفت من فورها والجفجت له بكامل جسدها

مجهدة ونظرة جنطكونظرت له بعَنان محمرة   

 ؼضبا ولهراً ولالت موجهة سهام نظراجها لعَنَه



 أنا أرفض أن جكون محام لٍ وأخبر من أرسلن "

 " أنٍ فٍ ؼنً عنكم

 لم َحجج اْمر كثَرا لجفهم من أَن جاء هذا الشاب

 وثمجه الكبَرة بنفسه وإلجامه لضباط الشرطة وكؤنه

طاردةربَسهم ، لمد سبمت من كل هذا ... جعبت من م  

 خَال رجل َظهر لها فٍ أشخاص َخرجون من العدم

 لَجحكموا فٍ مصَرها

 المحامٍ الذٌ حارب عمها ومحامَه بشراسة )

 لَطعن فٍ لضَة الخلع الجٍ َرفعانها ثم مبعوخ

 الوزارة الذٌ مرر أوراق لبولها فٍ الجامعة

 ( واِن خرج لها هذا

 وكؤن الجدران ججنصت علَها وجنمل ما َجرٌ معها

 لَجدخل هإٖء اْشخاص مجً ما أرادوا هم فمط

 وممنوع عنها طبعا السإال عن أٌ شٍء وممنوع

 علَهم جمدَم أٌ إجابات لها مهما سؤلت ، رفع ذلنه

 بثمة ولال بجصمَم محارب

 أنا هنا مكلؾ بمهمة محددة وهٍ إخراجن "

 من هذا المكان فورا ولَس ْخذ رأَن باْمر ،

جَدا أن كل ما علَهماوالموجودان هنا َعلمان   

 " هو الجنفَذ أو خسرا رجبهما لبل صباح الؽد

 نظرت لهما فورا فكانا َنظران لها فٍ صمت

 مبهم ممَت فعلمت فورا أن هذا الرجل َمول وَفعل

 وهما َبدوا َعلمان ذلن جَداً من البطالجَن اللجان

 سلمهما لهما ، لكنها ٖ جحمل أٌ رجبة جخشً



 أن جخسرها بل لم َعد لدَها أٌ شٍء جخسره ،

 كانت سججحدخ لوٖ انفجح الباب مجددا وكان

 الداخل منه هذه المرة ابن عمها برآء َمسن

 كجفه الذٌ َبدوا مصابا ولد خطً للداخل

 بصعوبة َسنده شمَمه اْصؽر منه ، نظر

 لها أوٖ ثم نظر للضابطَن لابٗ بصوت ضعَؾ

البٗغ الذٌ لدمه والدٌ أنا بخَر وأجنازل عن "  , 

 " ومارَه ٖ عٗلة لها بكل هذا

* 

* 

* 

 كانت أحادَثهما وضحكاجهما ججسرب مع نسمات

 الهواء البارد وهما فٍ عمل مسجمر َجبعان الخطوط

 المرسومة علً اْرض بفؤسَهما ، َعرؾ الكثَر

 عن جواضع صدَمه هذا لكنه لم َجخَل َوما أن ٖ

علم بعمله بنفسه فٍ أرضهمَشمبز أو َجذمر ما أن َ  !! 

 واْؼرب من ذلن كله أن َمرر مشاركجه العمل وَحفر

 معه اْرض بثَابه الفاخرة اْنَمة هذه دون حجً

 أن َهجم لٓجربة الجٍ أصبحت جعلك بها والجراب

 الملطخ بالماء الذٌ َجناثر علً لماش بنطلونه ؼالٍ

 الثمن كلما ضرب فؤسه فٍ اْرض ، انسجما فٍ

دَخ والضحن حد أنهما لم َشعرا بالخطوات الجٍالح  

 الجربت منهم حجً لال صاحبها

 " من هذا َا َمان ؟ "



 فاسجماما كلَهما َنظران لصاحب ذان الصوت الخشن

 والوالؾ أمامهما عالدا حاجبَه وَداه جمسكان وسط

 جسده ونظره َنجمل بَنهما ، بشعر رمادٌ جؽلب فَه

 لون الشَب علً السواد بملَل وعَنان رمادَجان

 وكؤنهما لطعة من ذان الشعر ، مد أبان َده له ولال

 مبجسما لَخفؾ من حدة المولؾ وؼضب الوالؾ أمامه

 مرحبا َا عمٍ ، اسمٍ أبان أَوب الشعاب وأنا "

 ... صدَك لدَم لَمان ، آسؾ علً دخولٍ دون إذنن

 " الخطؤ كان منٍ

ابه لولت لبل أن َمد َدهنظر لمٗمحه وثَ  

 مصافحا له ولد ٖنت مٗمحه للَٗ وهو َمول

 أنت ابن عابلة بٗل الشعاب ووالدجن جكون "

 " شمَمة الزعَم مطر شاهَن ؟

 أومؤ بنعم لابٗ

 " أجل أنا حفَده ومطر شاهَن َكون خالٍ "

 ابجسم ابجسامة لم َجخَل َمان أن َوجهها والده

ً له هو ابنه فؤشاحَوما ْحد أصدلابه وٖ حج  

 بوجهه وعلً مٗمحه نظرة ضَك فمد كره أن

 َنظر لٓمر من ناحَة مادَة بشعة دون حجً أن

 َعلم إن كان هذا الصدَك حسن طباع أم مجرم

 َجعاط المخدرات ، لال شادا علً َده

 " زارجنا البركة إذا ، وكنت دخلت المجلس لما جمفان هنا ؟ "

سابمجها وهو من وهذه كانت ألسً علً ابنه من  

 حذره سابما من جلب أصدلابه لمجلس منزلهم



 والسهر فَه !! سحب أبان َده منه لابٗ برحابة

 جبت ْجحدخ مع َمان فٍ أمر وأحببت "

 " أن أساعده ونحن نجحدخ

 ربت بَده علً ذراعه ثم نظر للوالؾ بجانبه

 ولال ولد عاد ْسلوبه الجاؾ

معنا هنان كنت أرَدن أن جرفع عمود السالَة "  " 

 وؼادر دون أن َضَؾ شَبا لَفهم أنه علَه

 اللحاق به , كان سَجحدخ فماطعه أبان لابٗ

 " ٖ بؤس سؤؼادر أنا اِن وأران فٍ ولت ٖحك "

 وكان سَؽادر لوٖ أولفه لابٗ

 لكننا لم نجفك بعد علً مشوارنا المرَب ولن أسجطَع "

 " الجحدخ معن عبر الهاجؾ فانجظرنٍ هنا للَٗ وأعود لن

 وؼادر دون أن َجرن له مجال لٗعجراض وٖ

 الحدَخ فحرن كجفَه ورفع الفؤس مجددا وعاد

 لضرب اْرض به مبجسما وهو َجذكر جعلَمات

 َمان علً اعوجاج الخط الذٌ حفره وجفكَره

 بؤكمله معه ومع الطرَمة الجٍ سَجعله بها َمجنع

ٗمه وَؽَر سَر مسجمبله بعدما جخرج من كلَةبك  

 الزراعة جلن , فهو أكثر من َعرؾ أنها لم جكن

 ! طموحه ولم َكن َفهم سر اخجَاره لها فجؤة

 والَوم بل واِن فمط خمن السبب والذٌ سَكون

 ذان الرجل بالجؤكَد خاصة بعدما رأي بعَنه عمله

َمبلهنا بَدَه لذلن علَه أن َمنعه بؤٌ طرَمة بؤن   

 مساعدجه رؼم أن أمله أصبح َجراجع بعدما جمابل



 وذان الرجل ، نزل مسجندا بمدمَه لَخرج حجرا

 اعجرض حفره وما أن مد َده له شعر بذان الثمل

 الذٌ سمط علً ظهره حجً ظن أن شمَمجه الصؽَرة

 المشاؼبة جلن لحمت به هنا لوٖ أن هذا الوزن أثمل

َجحدخ أو َجحرنمنه ، ومن دون أن ججاح له فرصة ل  

 الجفت جلن الذراعان النحَلجان علً عنمه ودخل ذان

 الصوت الراجٍ ْذنه مباشرة َشعر بؤنفاسها الدافبة

 جداعب طرؾ وجهه

 . َمان أعطنٍ هاجفن المعطل "

 أنت لم جعد جرَده ألَس كذلن ؟

 " أعطنٍ إَاه وإن كان ٖ َعمل

 سند جسده بَده اْخري أَضا وأمسن ضحكجه

 ما أن عرؾ هوَة الجٍ انمضت علَه فجؤة , ومن

 ؼَرها جحب اللعب باْشَاء المجولفة ؟ وْنه له

 نفس طول شمَمها وَلبس سجرجه بعدما جبادٖ

 سجرجَهما وهما َسجرجعان ذكري أَام مراهمجهما

 وْن شعره َخفَه بمطعة المماش الملجفة علً رأسه

ن جنفسهلن َسجؽرب أن جخلط بَنه وبَن شمَمها ، أمس  

 وعض شفجه بموة حَن شعر بشفجَها علً خده ولبلجها

 الطفولَة الطوَلة ولد لالت برجاء أكبر

 " أرجون َمان أرجون أرجون أرجون "

 خرج صوجه بضحكة صؽَرة ونفس مسحوب

 سؤعطَن هاجفٍ أنا فمط ابجعدٌ عن ظهرٌ "

 " لبل أن َصبح وجهٍ فٍ الجراب



لمح البصراخجفً حَنها ذان الجسد من فوله فٍ   

 وسمع جلن الشهمة العالَة فاسجدار جالسا علً

 اْرض مسندا َدَه للخلؾ علً الجراب الرطب المحفور

 ونظر لها وٖزالت فاؼرة فاها الصؽَر جدا جنظر له

 بصدمة وكؤنها جرَد الجؤكد فعٗ من أنه لَس شمَمها ،

 بَنما ابجسم هو ابجسامة مابلة َنظر لمٗمحها ولد

خاصا فوق رأسها مما أبعد جلنربطت مندَٗ   

 الخصٗت البنَة المجشابكة والمجنونة عن وجهها

 وبرزت أكثر عَناها الرمادَة الواسعة وطرفاها

 الناعسان الواضحان اِن ، رفع َده وفرلع بؤصبعَه

 وأشار َسارا لابٗ بجسلَة

 شمَمن لادم من هنان اِن وسَمص "

 " جناحَن أَها الطابر الصؽَر

إٖ بالجراب َنهال علَه وهٍ جرمَه بهفلم َشعر   

 بعد ؼرفه بمبضجَها من اْرض لابلة ببكاء

 وهٍ جرفس بمدمَها

 " أنا من سَخبر َمان عنن وسجري "

 خبؤ وجهه خلؾ ذراعه مججنبا الجراب المجسالط

 علَه كرذاذ المطر وكان ضحكه المجواصل لد أنهن

 لواه للمماومة أو الولوؾ ولد لال من بَن ضحكاجه

 جخبرَه عن ماذا َا حمماء ؟ "

 عن كسرن نظارجٍ والعبخ بؤؼراض سَارجٍ

 " أم عن احجضانن لٍ وجمبَلٍ ؟

 رمت علَه آخر حفنة جراب فٍ َدها وؼادرت



 من هنان راكضة علً صوت مناداجه لها ضاحكا

 والجٍ جعلت ركضها َزداد خوفا

* 

* 

*  

 

 بدأ بؤخذ حاجَاجه الخاصة ورمَها فٍ الحمَبة جحجه

الجٍ لد رجب فَها ثَابه سابما ، َخرجهم من الخزانةو  

 وَرمَهم فَها بعشوابَة وجل جفكَره فٍ الرحلة الجٍ

 وكلت له لبل رجوعه للبٗد , هٍ لَست أول مرة

 َجعاونون فَها مع شخصَات مهمة فٍ فرنسا لكن

 أن َكون هنان وحده ودون أن َفعل شَبا ؼَر اٖنجظار

ؼرَب !! وٖ َحك له السإالَْام لبل اللحاق بهم أمر   

 ( فأجابة سجكون ذاجها ) دواعٍ أمنَة لرجوعهم للوطن

 ٖ جضع كل شٍء بداخلها فرحلجن بعد َوم جمرَبا "

 " وسجضطر لفجحها كل حَن ْخذ شٍء منها

 نظر خلفه حَخ الجالس علً طاولة السرَر َسند

 إحدي لدمَه بممبض درجها الحدَدٌ وَثبت اْخري

ثم عاد بنظره لما َفعل وجمجم ببرودعلً اْرض   

 " لما ٖ ججركنٍ وشؤنٍ ؟ جمؾ علً رأسٍ وكؤنن والدجٍ "

 ضحن ذان من فوره ولال

 لو كنت والدجن لسافرت معن , سؤفجمدن حما "

 َا لاسم وعلٍ أن أبحخ عن رفَك جدَد َدفع معٍ

 إَجار الشمة , وعلٍ أَضا أن أبحخ هذه المرة عن



 " واحد لَس جلفاً مثلن

 ضرب ؼطاء الحمَبة بمدمه مؽلما لها وجحده بنظرة

 جانبَة لابٗ ببرود

 لعلمن فمط أنا من سكن هنا لبلن ومن سمح لن "

 " بمشاركجٍ المكان , ولوٖ طلب زوج والدجن ما وافمت

 لفز ذان والفا علً لدمَه

 ولال ضاربا كجؾ الوالؾ أمامه

ْنه كان الهدؾ اْساسٍبل لل جَم من طلبها منن  "  

 وهو رمانٍ معن هنا لَرفض طلب عم والدجه بشكل

 " ؼَر مباشر

 الجفت له ولال وهو َمسن خصره بَدَه

 ٖ أعلم أنجم ٖ جفهمون جَم أم جرفضون ذلن ؟ "

 إن كان باسجطاعة جَم أن َسجمبل أحدا للسكن معه

 دون أن َثَر الشكون حوله بسبب عمله فٍ المنظمة

أول من فعلها , وزوج والدجن لم َحاول إٖلكان أنا   

 " إحراجه بذلن لرفضه فكرة أن جَم َرفضهم بالكلَة

 حرن الوالؾ أمامه رأسه مجمجما

 ! أفكاركم أنجم العرب ؼرَبة "

 وزوج والدجٍ وابنجه ساندرَن أكبر مثال ،

 " وٖ أسجثنَن وجَم أَضا بالطبع

 نزل لحمَبجه ولال وهو َؽلمها

ظرنا حَالكم أَضاوهذه وجهة ن "  , 

 أٌ أنه كل واحد منا فٍ نظر اِخر

 " صاحب أفكار ومعجمدات ؼرَبة



 وولؾ ما أن انجهً علً صوت الوالؾ خلفه

 لابٗ بهدوء

 ٖ أفهم سبب طلب الزعَم سفرن أَضا معهم ؟ "

 " لما أنت فمط من أفراد المجموعة ؟

 دار بكامل جسده له ولال

 لد َكون السبب أنٍ من عابلجه وإن كنت ابن "

 عمجه فمط فؤكثر ما َجوجس منه الزعَم مطر

 هو كشؾ هوَجه الجٍ عاش بها هنا ما أن َصَر

 فٍ البٗد هنان وسَكون المجضررون حَنها

 أنا وخالٍ دجً فٍ الممام اْول ْننا اْلرب له

 , هنا وٖ لَود لجحركاجنا معا طَلة أعوام

بب الوحَد برأٍَهذا هو الس  " 

 رفع حاجبَه وعلً وجهه عٗمات عدم اٖلجناع لابٗ

 " ! ٖ َبدوا لٍ سببا ممنعا "

 وجابع َرالب الذٌ عاد لجفجَش الخزانة واْدراج

 " ما أعلمه أن له ابنة ، هل سجسافر أَضا ؟ "

 لال المنشؽل بالبحخ فٍ آخر درج

ماتوأنا مثلن ٖ أعلم إٖ أنها موجودة وٖ معلو "  

 لدٌ عنها إطٗلا ومإكد سَؤخذها معه , لمن

 " َجركها هنا برأَن وحجً عمه سَلحك به لرَبا ؟

 لال وهو َرالبه َسجوٌ والفا

 وما سجفعل بشؤن رجوعن هنان ؟ ماذا رجبت لٓمر؟ "

 " فما أعلمه أن والدان مجوفَان ؟

 لال وهو َفجش محفظجه ودون أن َلجفت له



ن فعابلجه كبَرةجرن لٍ والدٌ بعض اْمٗ "  

 ومعروفة فٍ جنوب الحالن , ثم ٖ جنسً أنٍ جمعت

 مبلؽا ٖ بؤس به من عملٍ هنا ، والزعَم مطر لال

 بؤنه سَرجب جمَع أمورٌ لبل أن أصل ْنه سَكون

 هنان لبلٍ بؤَام , وٖ أفهم أٌ نوع من الجرجَبات جلن

 " َعنٍ ولم أسؤل

ٍ وسطشعر بجلن الوكزة من أصبع الوالؾ خلفه ف  

 ظهره ووصله صوجه بنبرجه الماكرة

 " وجلن الفجاة ألم ججدها لبل سفرن ؟ "

 الجفت له ولال بضَك وهو َبعد َده

 َكفَن جسرَبا للشابعات , لمد أعلمت الجمَع عنها "

 وحولت اْمر لفضَحة , كان الخطؤ منٍ فما كان علَا

 " اٖجصال بن ْخذها من هنان

 ضحن الوالؾ أمامه ثم ؼمز له لابٗ بذات مكره

 وما الذٌ كنت جفعله لبل َومَن "

 " لرب ذان الملهً اللَلٍ ها ؟

 لكمه فٍ معدجه شاجما له بؽَظ لكمة جعلجه َنحنٍ

 ضاحكا ثم لال وهو َؽادر الؽرفة ومن لبل أن َعلك ذان

 أمامٍ عشرة أَام فٍ بارَس ولم أنهٍ من جرجَبات "

فوداعا اِناْمر شَبا   " 

 وؼادر الؽرفة وباب الشمة خارجا منه وولؾ مكانه

 وهو َؽلك بابها َنظر للذٌ كان سَضع إصبعه علً

 جرس الباب للجو ولد سند َده علً الجدار واْخري

 َدسها فٍ جَب بنطلونه ممَٗ ولفجه للَٗ َنظر له



 بابجسامة مابلة وجمجم ما أن ولع نظره علً عَنَه

ؽادرة دون جودَعٍ َا لاسم ؟كنت جرَد الم "  " 

 جرن ذان باب الشمة وجوجه للولؾ بمربه من فوره

 وجعانما فورا , عناق رجل لرجل صدَك لصدَك

 وصاحب لصاحبه فهذا بالفعل الشخص الذٌ سَفجمده

 بعد رحَله من هنا ) جَم شاهر كنعان ( الشخص اْلرب

 له بَن الجمَع هنان , ضرب بمبضجه علً ظهره هامسا

نت سؤمر بن اِن فهل ججخَل أن أؼادرك "  

 " دون أن أودعن َا كنعانٍ

 ابجعد عنه وضرب فكه بَده ضربة خفَفة

 ولال ناظرا لعَنَه

 اعجنٍ بنفسن َا لاسم , البٗد فٍ حالة فوضه "

 " فٗ جسجهن باْمر َا صدَمٍ

 ابجسم له وأمسن كجفه بَده وشد علَه لابٗ

 , ٖ جملك من ناحَجٍ فؤنت من علَه اٖعجناء بنفسه "

 ألسم أنن أكثر من أخاؾ أن َصَبه مكروه

 , بَن المجموعة بسبب عملن السرٌ ذان

 " حجً ولاص ٖ أري أن الخطر َحدق به مثلن

 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولال

 هل جرانٍ فجاة أمامن َا أخرق ؟ "

ولنجمنً أن ججمعنا مفارلات الحَاة لرَباكن أنت فمط بخَر وٖ جملك بشؤنٍ ,   " 

 عاد ٖحجضانه مجددا دون أن َعلك , ٖ َرَد حما

 أن َفجرق عنه من أجل جَم ولَس من أجل نفسه

 فهو اْلرب له َحاول دابما فهمه والجمرب منه عكس



 ما َفعل الجمَع وهم َرون أنه َرفض اٖحجكان بؤٌ

مثله أن هذاأحد فَخجارون ججنبه دابما وٖ َعلمون   

 الكنعانٍ كلما أصررت أن جمجرب منه أكثر سمح

 لن هو باٖلجراب من عالمه , رؼم جحفظه الشدَد

 وأفكاره المجصلبة وعناده اْسود هو لم َراه

 إٖ رجٗ ٖ َنافسه إٖ زعَمهم مطر وَراهن علً

 أنه أَضا َمكنه لَادة وجولٍ مصَر بٗد كاملة دون

َرؾ له جفن وٖ أن َخسر أن َهاب أو َجراجع وٖ أن  , 

 وفٍ الممابل كان شعور جَم ناحَجه مجساوَا فهو

 لم َراه سابما إٖ مخجلفا عن الجمَع وحكم علَه

 من أول مرة رآه فَها وولع نظره علَه وشدجه

 بالفعل شخصَجه المخجلفة عن ؼَره , وإن كان له

 , أن َخجار شمَما ٖخجاره أن َكون مثله فٍ كل شٍء

ه فراله بالفعل , شعور لم َشعر به منذوَعز علَ  

 أعوام طوَلة , بل منذ جرن جلن البٗد مودعا فَها

 جسد والدجه المجوارٌ جحت الجراب وذكرَاجه البعَدة

 معها , وطفلة علمها معه فٍ مصَر مجهول حجً

 , الَوم جاركا إَاه لكٗب بشرَة لم جرحمه هو َوما لجرحمها

 ابجعد عنه ودفعه براحة َده من ظهره لابٗ

 ٖ شٍء لدٌ الَوم جمرَبا وسؤرافمن حَخ ذهبت "

 " وإن كان لحبَبجن وؼرفة نومها

 ضحن لاسم من فوره ولال وهو َنزل السٗلم برفمجه

 ٖ جسرب الشابعات ضدٌ َا أحمك "

 " فؤنا خارج من المجموعة دون طرد



* 

* 

* 

احا وهٍ سجَنةمنذ رجوعها من لسم الشرطة صب  

 ؼرفجها ولم جخرج وٖ لجامعجها البابسة الجعَسة

 مثلها فهٍ ممجنعة اِن بؤمر واحد فمط وهو أنه

 من فٍ مثل وضعها كان علَها أن ٖ جفكر فٍ

 الخروج أساسا من هذه الجدران الصماء , دست

 وجهها فٍ ركبجَها جضمهما بذراعَها وهذا مكانها

لٍ وجدخل الحماممنذ ساعات لم جؽادره إٖ لجص  , 

 خرجت من لسم الشرطة رافضة مرافمة ذان الشاب

 الذٌ خرج لها من العدم منصبا نفسه مسبوٖ عنها

 وركبت سَارة ابنٍ عمها , لم جكن المسافة لمنزلها

 لرَبة لكن الصمت هو ما كان مسَطراعلً جو جلن

 السَارة حجً ولفت أمام باب المنزل , وما أن نزلت

نافذة الذٌ لم َرفع نظره بها رؼممنها ولفت عند   

 علمه بولوفها هنان , هٍ سبك وحذرجه فلما َؽضب

 منها اِن ؟ ثم ما ذنبها هٍ فٍ كل ما حدخ وهو من

 لم َؤخذ ذان الجهدَد بجدَة ! ما هٍ مولنة منه أنه

 , فعل شَبا أوصله لهذا الحال فالجهدَد كان جحذَرَا فمط

د جدخٗ منه فٍأٌ أنه ثمة ما حدخ وسَكون بالجؤكَ  

 سَر المضَة وها لد جاءجه النجابج , رؼم صده

 المجعمد والواضح لوجهه عنها والججهم فٍ مٗمحه

 العابسة لالت ناظرة لنصؾ وجهه الممابل لها



 , آسفة بشؤن ما حدخ لن َا برآء "

 " لو كنت أخذت بنصَحجٍ ما حدخ كل هذا

 جمجم ببرود دون أن َنظر لها

جطعِت علَه َا مارَه ؟هذا فمط ما اس "  " 

 شدت لبضجَها وهمست بؤسً

 "لو بَدٌ شٍء لمنعت به اْذي عن نفسٍ لبلن "

 نظر لها هذه المرة لكن نظرجه لم جحمل إٖ كرها

 دفَنا فهمت فورا أنه لَس موجها لها ، ولد جوضح

 اْمر سرَعا حَن لال بضَك

 كان علَا أن أجولع إجراما كهذا من كنعانٍ المجل "

خَانة مجؤصٗن فٍ جذورهم , وكان َجب أنوال  

 " أجولع أكثر من ذلن من لذر كان منذ صؽره مجرما

 فمد لسانها حَنها زمام اْمور وأصبحت الكلمات

 ججدفك منها دون شعور رؼم ؼضبها الماجم أَضا

 من كل ما َجرٌ ولد جحرن رأسها مع رمَها لَدها

صارخةلَجطاَر ذان الشعر البنٍ الحرَرٌ حول وجهها   

 آل كنعان لَسوا خونة والجارَخ شهد لهم بذلن ، "

 وجَم لم َكن مجرما َوما بل أنجم من صورجموه كما

 " جرَد عمولكم

 أنهت جملجها الؽاضبة جلن وسحبت نفسا لوَا

 لصدرها جكابد دمعة المهر والؽضب كٍ ٖ جمفز

 من عَنَها فبالرؼم من كل ما َحدخ وكرهها لجرن

ة فٍ عالم ٖ َؽلفه إٖ السوادذان الرجل لها وحَد  

 حولها من كل جانب إٖ أنها كرهت حما نعجه له بكل



 جلن النعوت الجابرة وعابلجه الجٍ فمدت أؼلب أبنابها

 بسبب جهم هم أبرأ الناس منها , جحولت نظراجه لها

 لشٍء لم جسجطع جفسَره سوي بؤنه حمد ؼَر اججاهه

 من ؼَرها لها ولال بحروؾ صلبة

 ألسم ما فعلت ما فعلجه الَوم إٖ من أجلن أو لكنت "

 لدمت شكوي ضد ذان الطفل الذٌ َري نفسه لادرا

 وَهدد وَفعل , وما فعلت كل ما فعلجه إٖ ْنن ابنة

 " عمٍ وما َمسن َمسنا

 أنهً جملجه جلن وأؼلك زجاج النافذة وانطلمت

 السَارة فورا , ابجسمت بمرارة وهٍ ججذكر كل ذلن

ؾ , هدد وفعلها حما كما لال ومولنة من أن برآءالمول  

 لن َفكر فٍ جحدَه مجددا بعدما رأي بعَنه ما فعل له

 , دون أن َجردد لحظة وٖ حجً أن َدخل البٗد

 , وهذا الجهدَد هكذا فالفعل سَكون أسوأ بالجؤكَد

 فهٍ كانت جمؾ بمربه حَن ولؾ ذان المحامٍ

ٍ برآء جحدَداالمجهول أمامهم ولال ونظره علً عَن  

 هذه لَست سوي مزحة صؽَرة فابجعد فورا عما )

 ( كنت جمحم أنفن فَه

 وذان كان أكبر دلَل لها عن هوَة مرسل ذان

 الشاب وعن جصرؾ ما فعله برآء فٍ سَر لضَة

 , فن عمد الزواج المعلمة فٍ المحكمة من أعوام

 رفعت رأسها مجفلة ونظرت بصدمة لباب الؽرفة

ودخل منه عمها وجهه ألجم الذٌ انفجح بموة  

 سوادا من جلن اللَلة وصرخ من فوره



 " ٖ جفرحٍ كثَرا بما حدخ َا نصؾ المرأة "

 وجابع بسخرَة َصفك َدَه

 ٖ وَهددنٍ أَضا برسابله السخَفة وبؤنٍ سؤدفع "

 " الثمن , لسما أن جدفعاه أنجما اٖثنَن َا حثالة الهازان

مجها المطنَةشدت لبضجَها علً لماش بنطلون بَجا  

 وخرج صوجها مخجلطا ببحة حرلة ووجع

 رأَت بنفسن الَوم أن حثالة الهازان َهدد وَفعل "

 " فٗ جلمنٍ حَنها وَكفَنٍ ما بٍ

 مد َده سرَعا لوجهها وأمسن فمها وفكَها بمبضجه

 مججاهٗ مٗمحها المجؤلمة وهٍ جشعر به َجحطم بسبب

 لبضجه الموَة ،ولال من بَن أسنانه

 وأصبح لن لسان أَضا َا مارَه , جشجعت بحثالجه "

 الجٍ َرسلها ؟ سجندمَن حَن جكونَن فٍ الشارع

 جنهش الكٗب جسدن ولولٍ لَس هارون لالها

 " فذان الؽبٍ وضع حسم المضَة فٍ َدٌ اِن

 ثم دفعها بموة بعد صفعة اعمبت جحرَره لفكها

 الصؽَر أشعرجها بؤن نصؾ وجهها لد مات وخرج

ؽرفة بخطوات ؼاضبة جاركاً إَاها منكمشة علًمن ال  

 السرَر جبن البكاء كالوجع ولم َفكر حجً أن خطواجه

 العرجاء الجٍ أصبحت ما هٍ علَه اِن بفضل مالها

 الذٌ نهبه ظلما وجورا , وها هو ما أخبرها عنه

 ذان المحامٍ حمَمة بالفعل وأن نهاَجها سجكون الشارع

وَطلمها منه ما أن َكسب عمها لضَة الخلع  

* 



* 

* 

 نزل من السَارة ضاربا بابها خلفه بموة هزجها فٍ

 مكانها وصعد عجبات المنزل بسرعة ودخل من الباب

 مجوجها للسٗلم من فوره حَن أولؾ الصوت الذٌ نادي

 من خلفه

 " نجَب "

 فولؾ والجفت للجٍ الجربت منه جنظر لوجهه

 باسجؽراب سرعان ما انملب لفزع فملك وهٍ جري

 الٗصك الطبٍ فٍ جبَنه والكدمة الزرلاء المنجفخة

 جحت جفنه اَْمن والجرح فٍ طرؾ شفجه ولد جؾ

 الدم علَه , وصلت عنده وأمسكت ذراعه لابلة بصدمة

 نجَب من فعل بن هذا ! مع من جشاجرت جحدخ ؟ "

 " وأَن كنت لَلة البارحة لم جنم هنا ولم أران ؟

 همس من بَن أسنانه

 " أمٍ اجركَنٍ وشؤنٍ اِن وسنجحدخ فَما بعد "

 كانت سججحدخ لكنه جركها وصعد عجبات السٗلم

 دون اكجراخ لها فحركت رأسها مجنهدة بَؤس

 وؼادرت مجمجمة بضَك

 عدنا للمواوَل المدَمة َا نجَب والشجار "

 " مع أفراد عصابات الشوارع

 بَنما صعد هو وهدؾ واحد َراه أمامه فلم َمسكه

العودة هنا إٖ ذان الشاب الؽبٍ الذٌ كاد َفضح عن  

 أمر ما َدبر له , وصل للطابك الثانٍ وجوجه للسٗلم



 وجابع صعوده وسلن الممر ونظره علً ذان الباب

 جحدَدا لَولفه مكانه الصوت الحازم من خلفه

 " جولؾ مكانن َا نجَب "

 ولؾ والجفت للذٌ كان لد أصبح َمؾ عند رأس

لحك به , َلبس بنطلونا رَاضَاالسٗلم بعدما   

 ولمَص لطنٍ بؤكمام طوَلة , ثَاب جعلت الوالؾ

 مكانه َدرن فورا أنه لم َؽادر المنزل الَوم وكؤن

 َجرصد له بالجؤكَد , نظر له جلن النظرات الجٍ ٖ

 جحمل إٖ كرها مجؤصٗ لد ؼذي جذوره علً

 مر اْعوام ولال

ص , وآخرٖ ججوهم بؤنٍ سؤسكت لن عنها َا ولا "  

 مرة جلن الجٍ ججدخل فَها فٍ شإونٍ الخاصة

 فؤنا ما كان لَرؾ لٍ جفن إن وجدجن جذبح زوججن

 الؽبَة البدَنة جلن عند باب المنزل فٗ ججدخل بَنٍ

 " وزوججٍ وهذا آخر جحذَر لن

 وما أن أنهً عبارة الجهدَد جلن حجً الجفت مجابعا

هطرَمه فلم َشعر بنفسه إٖ وهو َلؾ حول نفس  

 حجً فمد أدران بالمكان للحظات لبل أن َشعر

 بجانب وجهه َصطدم بالجدار بموة ولد وصل له

 من كان والفا هنان فٍ لمح البصر , كان َشعر

 بعظام فكه جكاد ججحطم بسبب ضؽط الوالؾ خلفه

 علً رأسه بإحدي َدَه واْخري جلوٌ ذراعه خلؾ

 ظهره بموة حجً شعر بها سجخلع من مكانها وُشلت

 حركجه جماما بسبب دفع ذان الجسد الموٌ له ، همس



 الوالؾ خلفه جلفح أذنه أنفاسه الؽاضبة

 , لسما أكسرها لن إن امجدت علَها مجددا َا نجَب "

 زوججن ابنة عمٍ وشؤنها َعنَنٍ عكس زوججٍ

 بالنسبة لن , وحجً ولت عودة جدٌ سجكون جحت

 " حماَجٍ ولن جمربها وإن لجلجن فهمت

عنه بجسده بموة جزدادا وهنا شَبا حاول دفعه  

 فشَبا ولال من بَن أسنانه

 ابجعد عنٍ ألسم أن أربَها من جدَد جلن السافلة "

 " كٍ ججعلم أن ٖ جسخر منٍ مجددا

 ضؽط بمرفمه علً جانب عنمه حجً كاد َفمده

 جنفسه ولال بجهدَد

 لسما َا نجَب وأنا ولاص ابن سلطان ابن ضرار "

دون جردد إن دخلت الؽرفةأن أرمَن فٍ السجن   

 " بل والجناح بؤكمله وجرب فمط أن جخجبر صدق َمَنٍ

 ثم أفلجه وولؾ َشد لبضجَه بجانب جسده َنظر

 له نظرة جهدَد ٖ جمبل أٌ جراجع وهو َلجفت

 ناظرا له محركا لفكه بؤصابعه بمٗمح مجؤلمة

 ؼاضبة حالدة جعجز عن فعل شٍء ؼَر إرسال

م بؤنه إن ألسم بجلنجلن النظرات وهو من َعل  

 الطرَمة َنفذ دون جراجع وٖ حجً جفكَر فٍ

 العوالب , وأنه لن َنجصر علَه وهو محامٍ

 فكَؾ به نابباً للمدعٍ العام، لكنه له وَعرؾ كَؾ

 َؤخذ حمه منه وبطرَمجه الخاصة , ؼادر من أمامه

 عابدا أدراجه بعدما رماه بسمومه مهددا



 سجندم َا ولاص ولل نجَب لالها ... وابنة عمن "

 " الخرساء جلن معن

 واخجفً خلؾ السٗلم نازٖ ونظرات الوالؾ مكانه

 هنان ججبعه حجً اخجفً ثم بصك حَخ كان َراه شاجما

 بهمس ونظر لباب الجناح المؽلك , ٖ َمكنه البماء

 فٍ المنزل أكثر وحراسة هذا المكان طوال الولت

ه ذان جَدا ما أن سَشعر بؽَابه عن المكانوَعرؾ شمَم  

 سَعود فورا ، ولؾ مسندا َده علً الجدار ونظره علً

 الصندوق المثبت فَه بجانب الباب َحوٌ شاشة صؽَرة

 ومجموعة أزرار برمز سرٌ َعلمه جمَع ساكنٍ ذان

 , المنزل وحجً الخادمات وٖ َفجح إٖ من الخارج

بؤحدهم ونظره أخرج هاجفه من جَب بنطلونه واجصل  

 , ٖزال علً ذان الجهاز وَده اْخري جسجند علً الجدار

 أجاب صاحب الرلم بعد برهة لابٗ

 " أجل َا ولاص "

 لال من فوره

 اسمع جَم كَؾ َمكننٍ جؽََر رمز سرٌ فٍ "

 " جهازحماَة خاص باْبواب دون أن َعرفه ؼَرٌ

 لال ذان من فوره وكما جولع من شخصَجه

َدا ٖ َسؤل عن شٍء ٖ َخصهالجٍ َعرفها ج  

 " انظر للرمز أسفل الجهاز وأملَنٍ إَاه "

 فعل كما لال فورا وهو َنزل علً لدمَه ناظرا

 فوله وَمرأ له الرمز والرلم الموجود جحجه حجً

 لال من فٍ الطرؾ اِخر



 الرأ لٍ اْزرار اِن ؼَر أزرار اْرلام طبعا "

م فمط ؟وهل الصفر من ضمنها أم أنها جسع أرلا  " 

 فعل ما طلب منه وأعطاه أسماء اْزرار المجبمَة

 فوصله صوجه الجاد الواثك

 هذا من اْجهزة الحدَثة المعمدة لكننا سنجؽلب "

 " علَه بالجؤكَد فاجبع ما ألول بالخطوة

 وجابع معلما بجملك بارد

 وسَنجح اْمر بالجؤكَد بما أن من فٍ الطرؾ "

 اِخر شخص ذكٍ مثلن ولَس بلَد سؤحجاج

 " معه لنصؾ َوم لَنجح ذلن

 ارجسمت ابجسامة صؽَرة علً شفجَه المزمومة

 بحنك لججسلل ببطء إلً مٗمحه المججهمة الؽاضبة

 ولال وهو َشؽل شاشة الجهاز

 " بسرعة إذا لبل أن اثبت لن العكس "

* 

* 

* 

 مررت المشط سرَعا فٍ طَات شعرها الحرَرٌ

َل ثم لفجه بعشوابَة وثبججه فٍ مإخرة رأسهاالطو  

 بمشبن كبَر لَجمكن من جمع لفاجه جمَعها ثم نظرت

 للمرآة جدس خصٗت ؼرجها خلؾ أذنَها ونظرها

 لَس علً أصابعها وما جفعل بل سافر لمٗمحها وهٍ

 جنظر لوجه المرآة الحالسة أمامها فَها .. العَنان السوداء

ة الحزن والفمد والوجع إٖ جماٖالواسعة الجٍ لم جزدها نظر  



 َجكسر علً أعجاب الصمت الحزَن فَهما ، ومبرزاً لونهما

 البشرة شدَدة البَاض والصفاء ،وشفاه وردَة ناعمة

 ٖزالت جحجفظ بذان اٖمجٗء المؽرٌ رؼم صؽر حجمها

 َظهر فٍ انفراج شفجها العلوَة الجٍ جؤخذ شكل انحناءة

وجنهدت بعمك الموس , أدارت عَنَها بعَدا  , 

 ٖ جعلم لما َري الجمَع وَمرون بؤنها لم ججؽَر وكؤن

 السنَن لم جمر بها بَنما جري هٍ نفسها عجوز

 دمرجها الفواجع واْحزان ورسم فراق أهلها

 , خطوطا عمَمة فٍ بشرجها ٖ َراها أحد سواها

 باهجة كبَبة كصورة مملوبة ٖ َمكنن أن جري منها

 سوي خَاٖت وخطوط وهمَة واهنة ، هكذا كانت

 جري نفسها مهما اخجلؾ الوالع الذٌ َراه الجمَع ،

 مٓت ربجَها بالهواء وأخرججه حارا شعرت به

 جسلل من أوردجها ومن صمَم أعمالها وعادت

 , بنظرها لوجهها فٍ المرأة وابجسمت بمرارة

 ! ٖ جصدق أن ذان الرجل َفكر حما فَما لال

؟ وممن منه هو !! كادت جضحن فٍ وجههججزوج   

 ما أن أنهً جملجه جلن , بل كادت أن ججمع الناس

 !.. حولهما لَسجمعوا لجلن الدعابة , ٖ وحججه ابنه

 , كَؾ لعمله أن َصور له أنها سجفكر فٍ الزواج مجددا

 صحَح أنها ارجكبت أكبر حمالة فٍ الجارَخ ولالت

ا بحكم والدهافٍ جلن الممالة أن مطر شاهَن ربطه  

 للبٗد لكنها أَضا صرحت برفضها الماطع لخوض

 جلن الججربة مجددا , وحجً إن لم جذكر ذلن كَؾ



 لرجل فٍ مثل مركزه وعمله العسكرٌ أن َجسرع

 هكذا وَطلبها بنفسه ومن نفسها ؟ ٖ وبعد َوم واحد

 من نزول أعداد جلن الجرَدة ! لم ججخَل وٖ فٍ

جه لها ... زوجة !! أمرأحٗمها أن جكون جلن نظر  

 إن لم جسمعه منه بنفسها لكذبجه بالجؤكَد ! ٖوَعلم

 حجً أن والدها شراع رفض الكثَرَن ممن طلبوها

 للزواج وأنه كان َرفض دون أن َوضح اْسباب

 لجؤجٍ هٍ اِن وجفجر المفاجؤة , سحما للسانها

 كان علَها لطعه لبل أن جمول ما لالجه ، هل كانت

اٖنجمام من ذان الرجل الذٌ علمها بعدهجرَد بذلن   

 أم لجنجمم لنفسها بعد سماعها لصوت جلن المرأة ؟

 لم جعد جفهم شَبا مما َحدخ معها وجعبت حما

 من كل هذا , دفنت رأسها بَن َدها وانملبت كل جلن

 , اْفكار لذكرَات حاربجها طَلة سنوات مكوثها هنا

صورونبل وجعاَشت مع أن ٖ ججذكرها , كَؾ َج  

 أنه ٖمرأة كانت زوجة لرجل كذان الرجل أن

 جكون لؽَره ؟ ٖجنكر ذلن وٖ جسجطَع فعلها مهما

 حاولت ومهما كرهجه وحمدت علَه , كان رجل إن

 , رأت هٍ ؼَرها فٍ الماضٍ زوجة له لحسدجها علَه

 كان رجٗ ممَزا فٍ كل شٍء مهما أنكرت ذلن ،

 حجً لمساجه ولبٗجه َعرؾ كَؾ َبعثر بها للب

 اْنثً فٍ ثوان معدودة , كَؾ َمكنها أن جكون مع

 رجل آخر وهٍ من عرفجه هو ٖ ؼَره ؟ كَؾ جمجرب

 من أٌ رجل دون أن ججذكر لمسات أصابعه لوجهها



 وجسدها .. ؟ همساجه الدافبة ببحة صوجه الممَزة

ودا وابجسامجهونظرجه الكفَلة بجحطَم أكثر النساء صم  

 الجٍ بمدر ما َبخل بها َسجخدمها سٗحا فجاكاً ؟؟

 جكذب إن لالت ؼَر ذلن فكَؾ وهو من كان َجعلها

 ! جبادله المبٗت الحارة ما أن جشعر بملمس شفجَه المداعبة

 حمابك كم جمنت لجل نفسها علً اٖعجراؾ بها مجددا

 وأمور جؽلبت بالفعل علً جرحها منه وسنَن

اهجرانه له  

 ورؼم كل ذلن هٍ ٖ جرَده وجرفضه وما فعله لن

 جنساه له أبدا , أؼمضت عَنَها بشدة لجدور بها

 عجلة الذكرَات سرَعا وجعلم أنها السبب فهٍ من

 فجحت لها الباب اِن , ورؼما عنها جذكرت جلن

 اللحظات وهما جالسان فوق ذان الجبل الذٌ َطل

ٍ طَاتالَوم علً نافذة ؼرفجها ، جدفن وجهها ف  

 صدره حَخ جخفٍ دموعها الصامجة وَدها جمسن

 بمعطفه بموة، وكان ذان َوم لمابها بوالدها شراع

 ولد لال كما جذكر حجً الَوم وبالحرؾ الواحد

 ولد لبّل رأسها واجكؤعلَه بذلنه

 حَن مات والدٌ كنت فٍ الرابعة والعشرَن ، )

 كنت رجٗ كما َرَده ، لمد صنع منٍ ما لن

 َصنعه أحد وٖ نفسٍ أنا , علمنٍ كَؾ أكون

 لوَا كَؾ أكون ذكَا كَؾ ألود وآمر , لربنٍ من كل

 , أمور الدنَا ولم َبعدنٍ شبرا عن هللا وعن أمور اِخرة

 وَوم مات كنت بجانبه كنت أراه وهو َفمد كل ارجباطه



 بالحَاة وما حوله ... سمعه بصره نطمه , مشهد ما

كرجٍ ْعوام وأنٍ سؤجمنًضننت أنه سَحفر فٍ ذا  

 َوما أنٍ لم أراه , بعد موجه بعام جسلمت زعامة

 الحالن باخجَاركبار لبابلها دون حجً أن أطلب ذلن

 أو ألجرحه , ربانٍ لسنوات طوال ْكون زعَما

 ولم َكن ذلن إٖ بعد موجه , صنع شَبا لم َراه

 ولم َشهد نجاحه , لم أسجطع لول أن موجه كان فٍ

فاهلل وحده َعلم الخَر فٍ اْمر والشر فَهولت خاطا   , 

 والدجٍ لم أعرفها لم أعرؾ عنها سوي أنها امرأة

 فمدت حَاجها ْعَش , فجاة أُجبرت علً الزواج من

 رجل أكبر منها بكثَر ولم َؽرها ماله وجاهه

 بَن لبَلجه , طفلة عاشت َجَمة اْم ووحَدة والدها

ع والدٌ أنجمنَت فعٗ أن رأَجها أن ربجنٍ م ,  

 علمجنٍ ككل أم كَؾ أعطٍ أكثر من كل هذا

 ( فلم َعلمنٍ والدٌ إٖ اْخذ

 جسللت الدموع من عَنَها المؽمضة بشدة وهٍ

 ججذكر جملجه حَن اسجنكرت أن َكون كذلن

 أنجٍ الجٍ ٖ جعرفَننٍ َا ؼسك , أنا جربَت )

 علً ذلن , أنا لست مٗكا وثمة عَوب بٍ أعلم

َر لكنٍ ٖ أسجطَع الجخلص منهاأنها جخسرنٍ الكث  ) 

 كانت جضنها ذان الولت مجرد اعجراؾ منه

 وجضنه َمربها من نفسه بحدَثه معها عما ٖ

 َجحدخ به مع ؼَرها , لكنها مخطبة .. مخطبة

 حد السذاجة فذان الرجل ٖ َفعل ذلن أبدا وٖ َمكن



 أن َفجح للبه وَعجرؾ بضعفه ٌْ كان ، وكان صادلا

 فٍ كل حرؾ لاله فهو ٖ َعرؾ أٌ درجة من درجات

 اْنانَة وَبدٌ الجمَع علً نفسه ، وْنها لَست

 , كمن َضحٍ بكل شٍء من أجلهم رماها خلفه وؼادر

 بل لجلها لبل أن َفعل كل ذلن , رفعت رأسها ومسحت

 الدموع الجٍ ٖ جسجطَع وصفها إٖ بالحمماء وهٍ

ل فهٍ لن جبكٍأشد منها ْنها سمحت لها بالنزو  

 ذان الرجل كما لن جؽفر له ما فعل بها ما عاشت

 علً هذه اْرض , ولفت وجوجهت لهاجفها ورفعجه

 وجلست علً أرَكجها المموسة وطلبت رلم رعد

 فورا وما أن فجح الخط حجً لالت

 " مرحبا رعد , أجمنً أن ٖ جكون نابما وأنا أَمظجن ؟ "

 لال من فوره

وٖ نوم َلوح فٍ اْفك علً ما أظنٖ أنا لم أنم بعد  "  " 

 وجابع بضحكة

 حجً أنٍ شعرت بالسمؾ سَمع "

 " علً وجهٍ من كثرة الجحدَك به

 ابجسمت بحزن مجمجمة

 " للت لن جزوج وأنت ما أعند رأسن "

 سمعت ضحكجه الخفَفة لبل أن َصلها جعلَمه

 وصوجه المنخفض

 لسما َا ؼسك َا شمَمجٍ الؽالَة إن عاد مطر "

َن أن أجزوج وبنفسن من سجحضرَن عروسٍشاه  " 

 شعرت بذان اٖنمباض الكرَه فٍ للبها



 وهمست ببعض الضَك

 وما مناسبة ذكر ذان الرجل اِن ؟ "

 " ! لو أفهم ما الرابط بَنه وبَن زواجن

 وصلها صوجه مبجسما

 رابط لوٌ ولصة لدَمة ودفاجر أُؼلمت "

 وحده من سَفجحها َا شمَمجٍ فافمدٌ اْمل

 " ما لم َظهر عدون اللدود مجددا

 جنهدت مجمجمة

 " اجركنا من هذا اِن فٗ أسوأ من رماح إٖ أنت "

 لال بضحكة

 " بلً هنان جبران أسوأ من كلَنا "

 شعرت بؽصة فٍ حلمها ونطمت بصعوبة

 " هل جحدثت معه ؟ "

 لال مجنهدا

 " هو من اجركَنا منه اِن فؤمره َطول الحدَخ فَه "

من نبرجه وحدَثه لالت بجوجس  

 حاولت اٖجصال به حَن كنت محججزا فٍ مبنً "

 " البرلمان ورفض أن َجَب علً اجصالٍ

 وصلها صوجه حانما

 جبران َدفع ثمن أخطابه السابمة الجٍ علَه "

 جحمل نجابجها فاجركَه لؽَره لَإدبه فؤنا أري

 " أن نهاَجه علً َدٌ ذان الرجل جحدَدا

ستحركت رأسها بعدم فهم وهم  

 ٖ أفهمن َا رعد وٖ أعلم لما أشعر أنه ثمة "



 " أمر بَنكما َخصنٍ وجخفَانه

 ٖذ بالصمت لولت لم َزدها إٖ جَمنا من شكوكها

 ثم وصلها صوجه هادبا عمَما

 حكاَة لدَمة َا ؼسك وطواها الزمن وجؤكدٌ أنه لوٖ "

 طلب صاحب الشؤن نفسه منٍ أن ٖ أجحدخ عنه

لما جسجرت عن هكذا فعل أبدا وأن ٖ جعلمٍ أنجٍ به  " 

 ؼضنت جبَنها بجفكَر ولم َزدها كٗمه إٖ حَرة

 وكثرت اْلؽاز حولها , وصلها صوجه لبل أن ججحدخ

 " هل أعلم ما هو هذا اْمر الذٌ جعلن جنؽصَن علَا خلوجٍ "

 نظرت ْصابع َدها فٍ حجرها ولالت بجردد

 " جمابلت الَوم واللواء َعموب العماد "

 لال بعد صمت لحظة

 " جمابلت معه ؟؟ هل جعنٍ أنن خرجت وجمابلجما ؟ "

 جنهدت لابلة

 لَس اْمر كذلن بالضبط ولَس هذا المهم فٍ "

 " الموضوع فهو أخبرنٍ أنه سَجصل بن فهل حدخ ذلن ؟

 وصلها صوجه مسجؽربا

 كان ثمة اجصال بَننا الَوم نالشنا فَه بعض اْمور "

اهنة فٍ البٗد فهل هذا اْمر جعنٍ ؟المجعلمة باْوضاع الر  " 

 لبضت أناملها وجنفست بموة ولالت

 لمد جحدخ معٍ الَوم عن موضوع خطبة وما إلً "

 " .... ذلن ولم أعرؾ ما ألول له أنت جفهم حساسـ

 لاطعها بصوت مصدوم

 " خطبة !! جعنٍ خطبن ؟ "



 رطبت شفجَها بلسانها ولالت

َعلم أن مثل جلن نعم ولال أنه سَجحدخ معن وأنه "  

 اْمور كان َجب أن ٖ َجحدخ معٍ فَها مباشرة

 ومن ذان المبَل فؤخبره أنن جرفض ذلن أو أنٍ

 " رافضة اْمر جملة وجفصَٗ

 كان الصمت الجام جوابه حجً خَل لها أنه أؼلك

 الخط فٍ وجهها فهمست

 " رعد جسمعنٍ ؟ "

 وصلها صوجه مسجؽربا

خ فٍ مثل هذا اْمرؼسك ما دفع ذان الرجل للجحد "  

 " ومعن شخصَا ؟

 لالت من فورها

 ٖ جفهم اْمر كما َخبرن عملن َا رعد , هو "

 " ... فمط ... أعنٍ أنا

 وضاعت الكلمات منها ولم جعرؾ كَؾ جصَػ الجملة

 فمال نَابة عنها

 " الممالة جعنٍ ألَس كذلن ؟ "

 دفنت وجهها فٍ َدها ممررة أصابعها فٍ ؼرجها

 الحرَرَة ولالت بؤسً

 " ...رعد أنـــ "

 لاطعها بنبرة حازمة لم ججولعها منه وهو َمول بضَك

 هذا ما سَكون مجولعا منه ومن ؼَره بعد جلن الممابلة "

 " َا ؼسك , ٖ أعلم كَؾ جرجكبَن حمالة مثلها ؟

 لاطعجه بضَك مماثل



 كانت نفسَجٍ سَبة ومن ذان الرجل جحدَدا ، وللت "

نجهً ٖ َفَد اِن الحدَخ فَه فمد حاولتما للت وا  

 " سحب الممالة لكن اْوان كان لد فات

 وصلها جنفسه الموٌ ولد لال

 لَت اْمر ولؾ عند ذلن الحد بل اجهمت الرجل بؤنه "

 َمدم الوطن علً كل شٍء ولن َفهم المارئ إٖ أنن

 جعنٍ نفسن , لن أسجؽرب إن وجدت ذان الرجل

 ً لن من العدم لَدق عنمن أمام باب منزلن خارجا  " 

 ابجسمت بمرارة مجمجمة

 ٖ جملك فذان الرجل جحدَدا ٖ َجلبه شٍء َخصنٍ "

 " وٖ افجضاح لعبه بالمانون فٍ جرَدة

 جمجم مجنهدا

 ٖ أعلم فَما كنت جفكرَن حَن للت كل ذلن ؟ لو أن "

 " والدٌ حَا اِن لسمط من الصدمة

 ؼزي الحزن مٗمحها الجمَلة ولالت

 لو كان والدٌ علً لَد الحَاة لكانت أمور كثَرة "

 " لَست كما هٍ علَه

 لال بجدَة

 أخطؤت َا ؼسك اعجرفت بذلن أم لم جعجرفٍ "

 " وسجفجحَن علً نفسن باب سَجعبن ما سَؤجَن منه

 جؤففت هامسة

 وما جفعله ؼسك بنفسها ؟ "

 " جموت مثٗ لَرجاح الجمَع منها ؟

 فاجؤها بضحكجه فٍ ولت أبعد ما كانت ججولعه أن



 َضحن ووصلجها كلماجه مخجلطة برنَن ضحكجه الرجولَة

 كم اشجمت لعباراجن هذه الجٍ دفنجها السنَن "

 " خلفها َا مدللة عابلة شراع

 عضت طرؾ شفجها محرجة منه ومن ؼباء لسانها

 ثم جنهدت هامسة بحزن

حجم روحٍومن بمٍ لٍ منكم عابلة شراع ؟ ذب "  

 " علً فرالكم واحدا جلو اِخر

 ؼزي الحزن نبرجه أَضا ولد لال بعد صمت لحظة

 حمدا هلل علً ما اخجار لنا فلن َعلم خَرة اْمر أحد "

 " مثله فٗ جنجملٍ من ممالة حمماء لجسخط علً ألدار هللا

 جنفست بضَك ولالت ساخطة

 وداعا اِن سؤجركن مع خَال حبَبجن "

لحمماء َا أحمكالجٍ وحدها ا  " 

 وفصلت الخط علً صوت ضحكجه ورمت الهاجؾ

 بعَدا جشجمه بحنك فمد عرؾ بالفعل كَؾ َلعب بها

 وَجعلها جفمد السَطرة علً لسانها ، أم أن كل هذا

 بسبب جلن الذكرَات لَس إٖ ؟ نفضت لحاؾ السرَر

 وأندست جحجه مجمجمة بضَك

 " هذه نجابج ذكراه ... سحما لذان الرجل "

*  

 

* 

 دست ما فٍ َدها سرَعا داخل الصندوق الخشبٍ

 المؽلؾ بالمماش وأؼلمجه لَرجع كما كان مجرد



 كرسٍ لدَم ثم ولفت وخرجت من الؽرفة وجوجهت

 لباب المنزل وفجحجه وجنحت جانبا جججنب النظر للذٌ

 دخل مجمجما بفجور واضح

 " مرحبا آسجٍ "

 نظرت لَدَها اللجان جشدهما لبعضهما بموة وهمست

 " مرحبا سنمار .... جفضل "

 وأبعدت نظرها أكثر عنه مججنبة الجماء عَنَها بعَنَه

 الجٍ جعلم مسبما أنهما لن جنظران لها إٖ ؼضبا أو

 اسجَاء أو حجً باحجمار وهذا ما جنجظره وججولعه

افٍ كل لحظة بعد ذان الَوم ومواجهجها بؤنجوان  

 أمام أفراد من لبَلجهم ، بَنما دخل هو المنزل عَناه

 جرالبان جفاصَله ككل مرة َدخل فَها له وهو َجذكر

 والدَه , الذكري الجٍ جعلت من ثورة ؼضبه جخمد

 لدرجة هو نفسه لم َجصورها وهو َجذكر جوصَات

 والدجهم ولت مرضها بؤن َعجنوا بابنجها الصؽري

ظلمهم ، جنفس بعمكوأن ٖ َججمع علَها فرالها و  

 مجمجما بصلوات الرحمة ثم الجفت لها ولال ببرود

 أرسلت فٍ طلبن من ولت , ظننت أنن نابمة "

 " ! ولست جججاهلَننٍ

 حركت رأسها بالنفٍ فورا وشعرت بؤنها فٍ لحظة

 عادت ابنة الخامسة عشرة جخاؾ نظرات أخوجها

 وجرجعب من ؼضبهم ، شجت نظرها بعَدا عنه

 وهمست بحزن

 كنت أعلم أنن سجكون ؼاضبا فؤردجن أن جهدأ "



 " أوٖ وكنت سؤذهب ألسم لن

 لال من فوره

 جعلمَن إذا أنٍ سؤكون ؼاضب ؟ "

 " ومإكد جعرفَن السبب أَضا

 نظرت لٓرض ولم جعرؾ ما جمول ، بماذا جبرأ نفسها

 وما سجمول من حمَمة اْمر وجخفٍ ؟ هٍ ٖ جعلم حجً

من أفكار وما وصل لهحدود ما علمه واعجمر رأسه   

 من الحمابك واْكاذَب

 كان علَا إذا أن أصدق ما لَل "

 " دون أن أفكر فٍ اٖسجماع لن أوٖ

 رفعت رأسها له سرَعا ما أن سمعت جملجه جلن

 ولالت من فورها

 " ٖ َا سنمار ٖ جحكم علَا زورا "

 وامجٓت عَناها بالدموع وهٍ ججابع

 ألسم أن ما جحاول أنجوانا لوله ؼَر صحَح وأنالم "

 أخرق لانون المبَلة ٖ كابنة لزعَمها وٖ كفرد منها

 وأن ابن شراع كان أحرص علَا من حرصٍ علً

 نفسٍ ولم أري منه سلوكا منحرفا أبدا رؼم أنٍ كنت

 " أهجم حجً بؤموره الشخصَة وهو مرَض

 لال ولد اشجد فكاه

زواج حجً اِن ؟وٖ أنن جرفضَن ال "  

 " لَس هو السبب َا آسجٍ ؟

 جدحرجت الدمعة الجٍ سجنجها لجنساب علً برودة

 خدها وهمست



 وما عٗلة هذا بحدَثنا ؟ أنا ألسمت لن "

 " َا سنمار وللت الحمَمة دون أن انمص منها شَبا

 الجرب منها حجً ولؾ أمامها ولال بجمود

الزواج ٖ لَست كاملة فؤعطنٍ سببا ممنعا لرفضن "  

 " كل هذه السنوات .... جحدثٍ آسجرَا

 جسابمت دمعاجها جباعها وحركت رأسها بموة ورفض

 لابلة بعبرة

 لسما أن ابن شراع لم َلمس جسدٌ َوما "

 " فٗ ججرن لجلن المرأة الفرصة لجدمر ثمجن بٍ

 نظر لعَنَها الدامعة لولت لبل أن َمسن وجهها بَدَه

َة الواسعة ولال بجدَةوركز نظره علً حدلجَها العسل  

 صمجن وعنادن سَجعٗنن لممة للجمَع َا آسجرَا "

 وساجٍ إن عاد وعلم بما َمال فلن َرحم أحدا

 وأولهم أنجٍ ... وأنجٍ جعرفَنه جَدا , ٖ أرَد أن أخلؾ

 عهدٌ لوالدجنا وهٍ جموت فٗ جصعبٍ اْمر علَا

 " كزعَم للثنانََن لبل أن أكون شمَمن

 ازدادت دموعها انسكابا وهٍ جمول بعبرة

 " إذا لجنطبك علَا لوانَن المبَلة "

 أنزل َدَه من وجهها لابٗ بضَك

 " آسجرَا ما هذا الجنون ؟ "

 مسحت عَنَها مجمجمة بإصرار

 لماذا لَس من حك ابنة الزعَم أو شمَمجه أن "

 جخجارمن جرَد لنفسها , هل العواطؾ محرمة علَها

لًوعلً البمَة ب  " 



 همس بؽَر جصدَك

 " ٖ جنكرَن إذا أنن جحملَن له مشاعر خاصة ؟ "

 لالت وعَنَها فٍ عَنَه ولد اسججلبت شجاعجها

 الجٍ عرفوها بها دوما

 أجل أحببجه كل عمرٌ وانجظرجه رؼم َؤسٍ من "

 " لدومه لكنٍ لم أخطا معه َا سنمار

 شد لبضجه أمام وجهها وكؤنه َجبر نفسه لَكفها عنها

نزلها بعنؾ وأشاح بوجهه ولال وهو َخرج مؽادراثم أ  

 " جحملٍ ما سَؤجَن من ساجٍ إذا وأنجٍ جعرفَنه جَدا "

 وضرب الباب خلفه وجركها لدموعها وعبراجها ، ركضت

 جهة ؼرفجها وجوجهت لذان الكرسٍ المدَم وانهارت

 جالسة أمامه وأخرجت منه المصحؾ الذٌ كانت جخفَه

ٌ صنعجه بَدَها وخبؤجهفَه جحت لباس الصٗة الذ  

 عن الجمَع , حضنجه باكَة وهمست من بَن عبراجها

 " َا رب ارحم روحٍ المعلمة به َا رب "

* 

* 

* 

 لم َجولؾ عن الجحرن بعشوابَة ذهابا وإَابا أمام

 الواجهة الزجاجَة المطلة علً جلن الحدَمة المنسمة

 بعناَة والبحَرة اٖصطناعَة الجٍ أصوات خرَر المَاه

 النازلة فَها جصله بوضوح وٖ جزَده إٖ جوجرا , َكاد

 َشجعل من عجزه عن فعل أٌ شٍء حجً اِن وٖ

 اٖجصال بجده فمثل هذه اْمور ٖ َجدٌ الجحدخ فَها



 عبر الهاجؾ , للحظات جمنً أنه لم َسجمع لرأٌ رواح

 واسجسلم لجنون ؼضبه ذان الولت ولمن نجَب بل

سا فٍ المانون اٖنجلَزٌ ،وجمَع من فٍ ذان المنزل در  

 لم َنم لَلة البارحة أَضا ولم َفارق ذان المشهد خَاله

 وٖ صورة مٗمحها الجٍ لم جصبه وحده فٍ ممجل بل

 كل من كان فٍ جلن الؽرفة وحجً والدة رواح الجٍ

 سمع همسها المذهول من خلفه حَن فجحت باب الحمام

 وخرجت لهم فعلمت بدهشة

لمدعوة زَزفون ؟رباه هل هذه حما ا )  ) 

 نظر للباب الذٌ انفجح لاطعا علَه حبل أفكاره

 وللداخلة منه بمٗمح عابسة وكؤنها خرجت من

 منزلهم اِن ولَس منذ فجر أمس , خَاره الوحَد

 كان المدوم لمنزلهم والطلب من والدها أن َراها

 لَفهم منها جشخَصها للجٍ زارجها هنان وخرجت

لجها سوي شجابمهاولم جوضح لهم شَبا عن حا  

 وجذكَرهم بالمبادئ أنسانَة لجذكرهم بؤنه َفجرض

 بهم هم أن َعلموها لؽَرهم ٖ أن جشرحها لهم هٍ

 ابنة السابعة عشرة , ولن َسجؽرب ذلن منها فكما

 سمع عنها هٍ جعمل ضمن حمول منظمة إؼاثة

 وعضو فٍ فرَك إنماذ أٌ ممن َضحون بؤنفسهم

ات , الجربت منه هامسةمن أجل إنماذ حجً الحَوان  

 بفجور ومشججة نظرها عنه

 " مرحبا ولاص "

 جنهد َرالب مٗمحها العابسة ولال



 إن كان فٍ إمكانن أن ٖ جلومٍ من ٖ دخل له "

 " فؤجمنً أن جشرحٍ لٍ حالجها فمط

 كجفت َدَها لصدرها وجنفست بموة ونظرت لعَنَه لابلة

 , وإن لم َكن لن عٗلة فثمة من له وأنت رجل لانون "

 " ! وما ٖ َمكننٍ جصدَمه أن جمؾ مجفرجا

 وجابعت لبل أن َعلك ولد فكت َدَها

 وْنه لَس من حمٍ أن أجدخل فَما ٖ َعنَنٍ "

 " بالجؤكَد فالفجاة جعرضت لضرب كفَل بإسماط رجل

 وهربت بنظرها منه وهٍ ججابع من بَن أسنانها

حابض أَضاو "  " 

 شد لبضجَه حجً كاد َمزلهما وشعر بالسواد أمامه

 َزداد ولد جابعت وهٍ جنظر لعَنَه وجفناه المسدٖن

 علَهما َنظر لٓرض ومٗمحه بدأت جشجد ؼضبا

 الرضوض فٍ جسدها كثَرة وثمة جمزق فٍ عضلة "

 ذراعها وشعب فٍ أربطة كعب لدمها الَمنً ، هذا ؼَر

كامل جسدها , لمد جركت لمرافمجهاالكدمات المنجشرة فٍ   

 , حمن مسكنة وهٍ أخبرجنٍ أنها جعرؾ طرَمة حمنها

 وٖ أضنها سجدوم ْكثر من الَوم وسَكون علَها جحمل

 اْوجاع المبرحة حجً جشفً , وطبعا هذا كشؾ خارجٍ

 فمط فؤنا لست بخبرة اْطباء ، فإن لم َلعب الحظ دوره

 فمد ججمهمر حالجها فٍ أٌ ولت

لم جزد حرفا علً ما لالت بل ؼادرت الؽرفة بهدوءو "  

 كما دخلت لَكون صمجها أشد من أٌ شٍء كانت لجموله

 بعد شرحها المؤساوٌ لحالجها جلن وهٍ فٍ وضع َكون



 فَه جسد المرأة أوهن من أٌ ولت وهو المجزوج من

 أعوام وَعلم ذلن جَدا , لكم الجدار بمبضجه ثم ؼادر

رجٍ لسَارجه وؼادر منزلهممن هنان ومن الباب الخا  

 فورا , ٖ َعلم جده كم سَؽَب هنان خاصة أنه لم َحدد

 ولجا للعودة حجً اِن ووالده لحك به صباح اْمس

 ودون أن َعلموه بشٍء ، وجل ما َخشاه أن َطول

 اْمر أكثر وأن ججضرر جلن الفجاة ولن َجولؾ حَنها

 عن لوم نفسه , ؼادر من عندهم وعاد من فوره

 للشركة فعلَه أن َكون هنان أكبر ولت ممكن فٍ

 ؼَاب والده وجده فلن َجرن كل شٍء علً عاجك

 رواح فهو جخرج حدَثا ومهما كان مجفولا فاْمر َلزمه

 الخبرة , وبعدما جؤكد من جؽََر كلمة السر فٍ نظام

 اْبواب وأنه لن َُفجح إٖ من خٗله أو والدة رواح الجٍ

حال اجصلت مرافمجها بالخادماتأعطاه لها لجفجحه فٍ   

 لطلب شٍء وسجعلمه إن حاول نجَب أن َضؽط علَها

 لجفجحه

* 

* 

* 

 فجح له الباب وما أن رآه أمامه حجً لال ببرود

 " كنت سؤذهب لن اِن إن لم جؤجٍ "

 لال دجً وهو َججازه داخٗ

 أعلم أنن ؼاضب ومسجاء وأظن أنه َكفَنٍ ما "

ة أمس فاجركنٍ أريأسمعجنٍ إَاه فٍ الهاجؾ لَل  



 " حفَدجٍ لبل أن جسافر وأن جمجلنٍ

 وجمدم من السٗلم وهو َجبعه مجؤففا بصمت ونظره

 كان علً الجٍ نزلت جمفز العجبات راكضة وارجمت

 فٍ حضنه فورا لابلة

 " جدٌ وأخَرا جذكرت أن جؤجٍ "

 لال ضاحكا َداعب شعرها بَن أصابعه

والدنلوٖ رإَجن ما أجَت , أٖ جرٌ وجه  "  

 وججهمه المخَؾ ؟ كان َلزمنٍ أن أبجعد عن طرَمه

 " شهرا كامٗ لَهدأ أوٖ

 ابجعدت عن حضنه ونظرت فورا للوالؾ خلفه

 َنظر له بحنك َمسن وسطه بَدَه عالدا حاجباه

 اْسودان المسجمَمان وَزم شفجَه فٍ خط رلَك ،

 ابجسمت بحزن بل وبحب وهٍ جنظر لمٗمحه

 الرجولَة الجذابة العابسة والؽاضبة فٍ آن واحد ،

 كم جحب هذا الرجل وكم هٍ فخورة به ، الجربت

 من الوالؾ أمامها وهمست فٍ أذنه

 " الحك علَن لما زوججه ابنجن ؟ "

 فانطلمت ضحكة دجً فورا وهٍ جشد سجرجه كٍ

 ٖ َمول ما لالجه له فالجفت برأسه فمط للوالؾ خلفه

كرةولال بابجسامة ما  

 " لَرحمن هللا حَن جججمع علَن اْم وابنجها "

 رد له مطر الصاع لابٗ ببرود

 " لجعرؾ فمط ما جكون سٗلجن العرَمة "

 وجابع مؽادرا من عندهما



 " ٖ ججؤخر فٍ مراسَم الوداع "

 وابجعد عنهما بخطوات واسعة واثمة ونظر دجً

 للوالفة أمامه ولال فاردا كفَه

لال لٍ شمَمٍ صمر لم أصدق سابما حَن "  

 أن هذا الرجل ٖ َحجرم كبَرا وٖصؽَرا وَجعلن

 " جعجمد بؤنه هو عمن

 ابجسمت وهمست بحنان

 " لَحفظه هللا لنا َا جدٌ فبالنسبة لٍ أحبه كَفما كان "

 جنهد بحزن ولال مداعبا خدها الناعم بؤصابعه َشعر

 بذان الملمس الحرَرٌ لخصٗت شعرها السوداء

َرا بجدجن أمَمه , كان لها للباجذكرَننٍ كث "  

 " أنمً من الثلج

 ابجسمت له بحب وحدلجاها الزرلاء الواسعة معلمة

 بعَنَه السوداء ولالت مبجسمة

 والدٌ أخبرنٍ أنٍ أشبهها , أْجل هذا "

 " ٖ جؤجٍ لزَارجٍ إٖ نادرا

 ضحن وضمها لحظنه لابٗ

 " بل ْجل هذا أحبن حبا عمَما مخجلفا "

 ثم أبعدها عن حضنه سرَعا ولال

 " كَؾ هٍ الججهَزات لرحلجن ؟ "

 أومؤت برأسها هامسة

 جَدة لكنٍ خابفة من المؽادرة وحدٌ ، لما "

 " ٖ َكون أحدكما معٍ ؟

 مسح علً شعرها لابٗ بحنان



 للضرورة أحكام أمَرجٍ ولد خطط والدن "

 " لكل شٍء فٗ جخشٍ شَبا

أن جعجرض علً جنهدت بعجز وهٍ من ٖ جسجطَع  

 شٍء , لرص خدها لرصه خفَفة ولال مبجسما

 سؤري والدن ثم أرجع لن ونجحدخ عن كل "

 " ما َخص رحلة الؽد حسنا ؟

 أومؤت له بالموافمة ورالبجه وهو َبجعد عنها

 بنظرات حابرة مجوجسة من خباَا جلن الرحلة

 الجٍ سجكون فَها وحَدة حجً اخجفً عنها خلؾ

لفه ونظر فورا للوالؾ عندالباب الذٌ أؼلمه خ  

 النافذة المؽلمة َنظر للخارج ولد الجفت له ما أن

 جحرن للداخل فارجمً علً اْرَكةالمرَحة لابٗ

 عند أٌ نمطة جولفنا البارحة فؤنت لم ججرن "

 " لٍ مجاٖ للحدَخ ؟

 أشجد فكا الوالؾ لرَبا منه ولال بجمود

 " عمٍ هذا لَس ولت مزاح "

مرر أصابعه فٍ شعره الرمادٌ لابٗلوح دجً بَده ثم   

 ابنجٍ ومن حمٍ أن ججؽلب لوي الجسامح داخلٍ "

 ناحَجها ، أعلم بؤنه معن حك فٍ أن ما صرحت به

 لد َضرها شخصَا لكن ما حدخ ٖ َمكن جؽََره ، ثم

 " هٍ ٖ جعلم أن لولها لذلن لد َعرضها للخطر

 خرج مطر عن جموده البارد ولال بضَك

 لن َكون اْمر جكهنا بالخطر فمط فابنجن سجدمر كل "

 ما فعلجه من أجل حماَجها بحمالجها جلن ، ضننت أنها



 جؽَرت ولَست كما كانت مجهورة ومندفعة , كانت

 جزوجت مباشرة دون أن جمدم ذان العرض

 " السخَؾ لمعجبَها

 هب دجً مسجمَما فٍ جلسجه ولال بحدة

م ابنجٍ بهذا الشكلمطر شاهَن ٖ أسمح لن باجها "  

 وٖ أن جلصك أفكارن بها , وٖ جنسً أنها ابنة عمن

 " وأم ابنجن وكانت زوججن وجحت جناحن َا رجل

 أشاح بوجهه جانبا ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 ولم َعلك فمال دجً

 هل أعلم سبب ؼضبن هكذا ؟ الممالة لم جمرأها الَوم "

الكفاَة وأعجمد أنن نفثت نَرانن باْمس بما فَه  " 

 مد َده للطاولة الصؽَرة بجانب النافذة ورفع شَبا

 من علَها ثم رماه أمام الطاولة المواجهة لٓرَكة

 الجٍ َجلس عمه علَها علً نظراجه المسجؽربة

 ولد رفع سرَعا مجموعة الصور من علَها ونظر لها

 َملبها بالواحدة ثم نظر له ولال

و هذا الرجل ؟ما عٗلة كل هذا بالموضوع ؟ ومن ه "  " 

 أعاد نظر للصورة سرَعا ثم نظر للولؾ

 أمامه ولال باسجؽراب

 هذا المابد العام للجَش اللواء "

 " َعموب العماد ألَس كذلن ؟

 كجؾ مطر َدَه لصدره ولال ببرود

 أجل والجالسة أمامه وٖ جظهر فٍ الصور هٍ "

 " ابنجن ؼسك والمكان إحدي مماهٍ العمران



 عاد دجً للجفجَش فٍ الصور َنظر للمرأة

 الجٍ ٖ َظهر إٖ ظهرها ووجه الجالس أمامها

 ثم رمً الصور علً الطاولة ولال

 هراء ... من لال أنها هٍ وٖ شٍء فٍ الصورة "

 " سوي لفا امرأة

 كان مطر سَجحدخ فولؾ ولال مماطعا له

 وإن كانت هٍ فٗ عٗلة لن باْمر وَحك ٖبنجٍ أن "

ل ما جرَد , َكفَها جمََدا واضطهادا طوال حَاجهاجفع  " 

 حرن مطر رأسه بالنفٍ بحركة عنَفة ولال بحزم

 جرهات .... أٖ ججولع أن ما َرَده ذان الرجل منها "

 أكبر من ذلن بكثَر , أٖ جري حال البٗد اِن وما

 جعنَه ؼسك شراع صنوان لفبة كبَرة من الشعب ؟

ٌ طامع فٍ الحكمإنها ضربة سَاسَة موفمة ْ  

 نظر له دجً بصدمة لولت ومٗمحه جامدة ككل "

 شٍء حوله وكؤنه لطعة من جلن اْثاخ لبل أن َهمس

 بصوت مصدوم

 وَحن َا رجل ما هذا الذٌ َوجد فٍ صدرن "

 ! إن لم َكن للباً ؟ أهذا ما َزعجن فٍ اْمر

 " !! أن َجخذها كجسر فٍ حملة سَاسَة وهو رجل جَش

ره للنافذة مجددا وأوٖه ظهره َشدالجفت من فو  

 لبضجاه بموة بجانب جسده ولال دجً مبجسما بسخرَة

 وٖ جمل لٍ أن ما أزعجن فٍ بالٍ الممالة أسبابه "

 سَاسَة أَضا ؟ وأنن جركجها معلمة حجً اِن ْسباب

 سَاسَة وهٍ من كان زواجها بؽَرن سَكون جدبَرا



من َرالبها أكبر لحماَجها ؟ ولما َا ابن شمَمٍ جضع  

 " علً الدوام حد أن الجمط هذه الصور فٍ ولجها ؟

 اسجدار مواجها له مجددا وعَناه ونظراجه جحمل كل

 معانٍ العناد والجحدٌ ولد جنفس بموة عدة مرات لبل

 أن َهمس بصوت عمَك

 " لسما ألجل أٌ رجل سَمجرب منها "

 نظر له الممابل له لولت لبل أن َجوجه نحوه

 وَمؾ ممابٗ له وضرب بمبضة َده الَمنً علً

 عضلة صدره الموَة حَخ للبه وهمس عالدا حاجبَه

 حرر هذا َا مطر لبل أن َمجلن , ألعَب لَس فٍ "

 أن َعشك رجل الحروب امرأة بل العار أن َكسب جمَع

 " معاركه الشرسة إٖ معركجه معها ... ومع هذا

علً للبهولال جملجه اْخَرة وهو َضرب بمبضجه   

 , مجددا ثم جركه وؼادر من هنان ومن الؽرفة بؤكملها

 وما أن كان عند الباب ولد سحبه من ممبضه معه

 لال بصوت منخفض َعلم جَدا أن الوالؾ هنان َسمعه

 اجزم أنن لادر علً إرجاعها لن كما كانت منذ "

 أربعة عشرة عاما وبسهولة فٗ جظلم ابنجٍ أكثر َا مطر

نفؤنا لن أسكت ل  " 

* 

* 

* 

 نظرت له بعَنان مجسعجان ومٗمح جامدة وكؤنها

 صورة مَجة علً الجدار ولابلها هو بمٗمح مسجرخَة



 جماما وجل ما َحاول فعله أن ٖ َضحن وَخسر كل شٍء ،

 لالت ما أن أفالت من صدمجها

 " جمزح بالجؤكَد َا أبان ؟ "

 حرن رأسه بالنفٍ هامسا

 " أبدا "

كشدت لبضجها ولالت بضَ  

 بؤٌ عمل جرَدنٍ أن أصدق هذا ؟ ججزوج بفجاة فٍ "

 " ! الثالثة عشرة

 لال من فوره

 أنا لم ألل سؤجزوجها للت أرَدها وبَنهما فرق "

 كبَر وسؤنجظرها بضع سنوات ٖ مشكلة لدٌ المهم

 " أن جكون لٍ

 بمَت علً صمجها جنظر لعَنَه نظرة شن ولد حرن

 هو كجفَه مبجسما ولال

 " أنجٍ للت اخجار وهذا هو اخجَارٌ "

 وجابع كٍ ٖ جشن باْمر

 كنت أرفض ْجل هذا السبب "

 " وما جحدثت إٖ بسبب إلحاحن

 وما أن شعر بؤنها لم جمجنع وٖ بسببه وإن كان

 حمَمَا سارع بموله

 أرَدها َا أمٍ ولن أجزوج بؽَرها أبداً ، كنت سؤحجفظ "

أن َحَن الولتبهذا فٍ نفسٍ وعنها حجً هٍ إلً   

 " المناسب لكنن ٖ ججركَن ٖبنن الفرصة لَعشك فٍ صمت

 وخجم جملجه جلن بابجسامة صؽَرة فكان رد فعلها



 الوحَد أن ولفت مؽادرة دون أن ججحدخ بشٍء

 فضرب لبضجه فٍ مسند اْرَكة مبجسما بانجصار

 وولؾ لافزا ما أن رأي الجٍ خرجت من باب المطبخ

فٍ َد والَد اْخري جمسن بهاجمسن كجابها المدرسٍ   

 سندوجشا جمضػ ما لضمجه منه للجو ، جوجه نحوها

 وولؾ أمامها مولفا لها ولال وهو َؽرس

 إصبعه فٍ خدها

 أنجٍ أٖ جٗحظَن أن وزنن َزداد ولت اٖمجحانات ؟ "

 َبدوا أنن جهربَن كثَرا من الدراسة

 " بحجة أنن جابعة

ما فٍ فمها أبعدت َده عنها وجابعت طرَمها جمضػ  

 دون أن جعلك علً ما لال فؤمسن ذراعها مولفا لها

 وهمس عند أذنها مبجسما

 ما رأَن فٍ زَارة لمدَنة العمران ؟ هذا ولت جشؽَل "

 " الشٖٗت فالربَع علً اْبواب

 نظرت له بعَنان مجسعة من الصدمة وابجلعت اللممة

 الجٍ كادت جؽص بها ثم رمت كجابها من َدها لابلة

 " لل لسما جؤخذنٍ هنان ؟ "

 ضحن من فوره فهو َعلم أن زَارة جلن المدَنة الجٍ

 اشجهرت بؤنها اْجمل بَن مدنهم جمَعها خاصة

 بعد العناَة الفابمة الجٍ خصجها بها ابنة ربَسهم

 حلم شمَمجه الوحَد وأن والدها وعدها بؤخذهم هنان

نما أن َجد ولجا وَعلم كما جعلم هٍ أن ذان الَوم ل  

 َؤجٍ ْن والدهم ٖ َعرؾ شٍء أسمه إجازات



 وؼَهم لن جفكر فٍ طلبها منه وٖ مجرد جفكَر , لال

 مبجسما بانجصار

 " أجل إن فعلت أمرا واحدا أطلبه منن "

 لالت بحماس

 " اطلب ما جرَد "

 لرب رأسه منها ولال بصوت منخفض

 أرَدن أن جخبرٌ والدجٍ أنه ثمة فجاة خطبجن لشمَمها "

رفضت اْمر فوراوأنت   " 

 نظرت له بصدمة فمال من فوره وبابجسامة واسعة

 " كذبة بَضاء صؽَرة لن جضر أحداً فٍ شٍء "

 لالت بصدمة

 هل جعلم ما سجكون نجابج هذه الكذبة البَضاء الصؽَرة ؟"

 سجمطع والدجٍ لسانٍ بكل جؤكَد ، بل وسجمطع أَضا

 " عٗلاجٍ بصدَماجٍ جمَعهن

راحرن كجفه ولال مؽاد  

 " ٖ بؤس إذا وسنلؽٍ اٖجفاق "

 وكما جولع لحمت به فورا ولالت ولد لفزت أمامه

 ما رأَن أن نؽَر من صَؽة الجملة كٍ ٖ َكون "

 " نجَججها لطع لعنمٍ

 نظر لها بجفكَر للَٗ ثم لال

 " هات جملجن المعدلة لنري "

 لالت بعد جفكَر لحظة

 اخبرها أن ثمة من لّمحت لذلن بؤن سؤلجنٍ إن كنت "

 أوافك إن كنت مكان فجاة ما ، هكذا سَكون وضعٍ



 أفضل ولن جحرمنٍ من دراسجٍ علً اْرجح بسبب

 ما سجضن بؤنها أفكار صدَماجٍ أو حجً أن شمَك

 إحداهن سبك ورآنٍ وجحدخ معٍ ... ولحبل المشنمة

 " فورا َا بثَنه

فٍ دماؼه ثم لالللّب الفكرة للَٗ   

 ٖ بؤس أنا موافك المهم جوصلٍ لها المعلومة "

 المطلوبة وجسمعٍ ردها بالرفض الماطع

 " للموضوع .... اجفمنا ؟

 رفعت سبابجها لابلة بابجسامة

 " اجفمنا "

 وجابعت بعدما لضمت لضمة أخري من سندوجشها

 أخبرنٍ اِن ما سبب كل هذه الجمثلَة الجٍ علَا أن "

بطلجها أكون أنا  " 

 دفع جبَنها بإصبعه لابٗ بابجسامة

 إن أخبرجن به سجضَع منن فرصة زَارة العمران "

 " فسَكون الجواب ممابٗ لخدمجن البسَطة لٍ

 رفعت كجابها من اْرض ولالت مؽادرة من عنده

 " ٖ ... لم أعد أرَد أن أعلم "

 رالبها مبجسما بنشوة وهٍ جصعد السٗلم ، سَنجح

ؤكَد فهو َعرؾ والدجه جَدا لن جفعل أمراً مخططه بالج  

 , لَست ممجنعة به وسجري الدلَل أمامها فٍ ابنجها

 دس َدَه فٍ جَبَه وصعد السٗلم بمفزات وضحن

 مع نفسه وهو َجذكرها وما حدخ معهما وردة فعلها ،

 دفع بمدمه باب ؼرفجه الشبه مفجوح ودخل مؽلما له بها



 أَضا وَدَه لم َخرجهما من جَبَه مجمجما بابجسامة

 وحجً جكبر جلن العصفورة الصؽَرة سَكون ثمة حل "

 " أو أجزوجها حَنها ما المشكلة ؟

* 

* 

* 

 أؼلمت أزرار معطفها الشجوٌ اْحمر بعدما دست

 الوشاح الصوفٍ اْبَض الملجؾ حول عنمها داخله

ثم جوجهت جَدا وعدلت َالجه ولد أخفت شعرها جحجهما  

 للمرآة ولبست المبعة البَضاء المصنوعة من الفراء

 الناعم لجحَط برأسها وشعرها ٖ َظهر منها سوي

 وجهها والملَل من عنمها بسبب ربطة ذان الشال

 الشجوٌ الخفَؾ , لم َكن بإمكانها ارجداء الحجاب

 واْسباب أمنَة طبعا فاسجعانت بكل هذا لجؽطٍ شعرها

ككل مرة كانت لوالدها وكم حمدتوعنمها , والفكرة   

 هللا أنهم فٍ فصل الشجاء والبرد المارص لما كانت لججخَل

 !! نفسها جضع لبعة مسجدَرة كبَرة لجخفٍ كل هذا

 جصورت أنها سجكون ككرة من الفراء الملفوفة فٍ

 معطؾ سمَن لكنها اكجشفت أن الوالع علً العكس

ونجماما وهٍ جنظر لنفسها فٍ المرآة وذان الل  

 اْبَض َحَط بمٗمحها الجمَلة مبرزا لها أكثر

 ومجناسما بانسجام مع اللون اْحمر للمعطؾ

 والبنطلون اْبَض الضَك , وْنهم لرروا أن ٖ

 جؤخذ جمَع أؼراضها اخجارت الملَل فمط فٍ حمَبة



 كجؾ كبَرة وأنَمة بؤرضَة بَضاء وأزهار حمراء

ر منكبَرة لد طبعت علَها ، اخجارت حذاء أحم  

 أحذَجها الجٍ لن جسجطع أخذها معها أَضا وسَجكفل

 والدها بؤخذ بالٍ أؼراضها معه فٍ الطابرة حجً

 بارَس , وْن رحلجها بالمطار سجسجؽرق ساعجَن

 ونصؾ علَها المؽادرة أوٖ ولوحدها , فجحت حمَبجها

 وأخرجت منها الصندوق الصؽَر بحجم كؾ الَد

 وأخرجت منه خاجم الزواج الذٌ أهدجه لها مربَجها

 لبل وفاجها وأوصجها سابما أن جلبسه حَن جخرج

 لوحدها ْنه سَحمَها من الرجال , كانت جمنت

 لو أنها لبسجه جلن اللَلة حَن جصرفت بؽباء لن

 جسامح نفسها علَه أبدا لكن عمجها رفضت ذلن

أن هللامن أجل إجمام بالٍ الخطة حد لولها , جعلم   

 وحده من َحمٍ البشر لكنها جصدق أَضا اعجماد

 مربَجها جلن رؼم َمَنها من أن الرجال الجَدون

 فمط من َبعدهم خاجم زواج فٍ أصبع الفجاة

 أما السَبون فٗ جعنَهم جلن اْمور أبدا ، ورؼم كل

 ذلن أرادجه فٍ أصبعها لجشعر باْمان وبؤن جلن

ها ، الجفجت جهةالمرأة الحنونة الطَبة لرَبة من  

 الباب حَن سمعت جلن الطرلات المنخفضة وانفجح

 بعد للَل ودخلت الخادمة الجٍ لالت بؤدب

 " السَد َنجظرن فٍ اْسفل وطلب أن أسجعجلن "

 رفعت حَنها حمَبجها ووضعجها علً كجفها وجحركت

 خلؾ الجٍ ؼادرت أمامها ، ٖ جصدق أنها سجؽادر



ر ؼرَبة ومججالَة حدثتهذا المنزل وهذه البٗد ؟ أمو  

 معها حجً أنه َصعب علَها اسجَعاب البعض منها

 وهٍ من ظنت أن الخروج من هذا العالم لَس سوي

 , حلم سجبمً جطارده فٍ العجمة حجً َنجهٍ عمرها

 وأن المرأة الجٍ أنجبجها والجٍ ججزم أنها إن الجمت

 بها فٍ الشارع مصادفة لن جعرفها لد ججمكن من

بالفعل , أن جلمسها حماً كوالع ولَست رإَجها َوما  

 خَاٖ من خَاٖت أحٗمها الوردَة ، نزلت السٗلم

 وؼادرت المنزل لججد سَارة فٍ انجظارها ووالدها

 وجدها َمفان لربها ، جوجهت لٓلرب لها منهما

 وارجمت فٍ حضنه ولد طولها بذراعه ماسحا بكفه

 اْخري علً ظهرها لابٗ

 سنلجمٍ فٍ بارَس بعد ألل من أربع ساعات "

 " فلما الوداع اِن ؟

 ابجعدت عن حضنه ونظرت لعَنَه لابلة

 " لماذا أسافر وحدٌ ؟ "

 وضع َده علً كجفها لابٗ

 الدواعٍ أمنَة َا جَما كما جعلمَن ، وسجكونَن "

 " محمَة ٖ جخافٍ َا ابنة مطر شاهَن

هاحركت رأسها برفض ومٓت الدموع عَنَ  

 هامسة ببحة

 أنا لست خابفة علً نفسٍ بل من أن جبمً هنا "

 وأسافر وحدٌ ، ٖ جفعلها أبٍ أرجون ْنٍ لسما لن

 " أؼادر بارَس حَنها وٖ جحت الجهدَد



 ابجسم ومسح علً خدها لابٗ

 " ألسم أنٍ سؤكون معن هنان ، هل جصدلَن ذلن اِن ؟ "

كفها هزت رأسها بنعم جمسح عَنَها الدامعة بظهر  

 ثم جوجهت لجدها وحضنجه ولد لال ضاحكا

 أخَرا جذكرجنٍ ! أنا من سَبمً هنا بعدن ولَس "

 " والدن لجودعَه لبلٍ

 جعلمت بحضنه ولد ؼلبجها دموعها ولالت بعبرة مكجومة

 " سؤشجاق لن جدٌ ، كن هنان سرَعا أنت أَضا أرجون "

 لال وهو َضمها بحنان

لمٍ سؤكون عندنوأنا سؤشجاق لن أمَرجٍ وٖ جم "  

 " فٍ ألرب ولت

 ابجعدت عنه جمسح الدموع الجٍ أؼرلت وجنجَها

 جعدل بَدها اْخري لبعجها حَن عٗ صوت منبه سَارة

 اْجرة َسجعجلها فصعدت فٍ الممعد الخلفٍ ونظرها

 معهما حجً جحركت السَارةمؽادرة وجل ما جخشاه

 بالفعل أن ٖ جراهما مجددا رؼم ثمجها فٍ لسم والدها

 الذٌ لم َحنخ به َوما ، وجعلم أنه َسجحَل أن جسافر

 برفمجه فهما لم َجرافما َوما ٖ داخل لندن وٖخارجها

 وكان حرَصا علً إبعاد نفسه عنها أكثر من حرصه

 ناحَة رجاله الذٌ جراه َجحرن معهم بحرَة من كثرة

لهم حجً أن البعض منهم كان خروجه واسجمباله  

 َسجخدم باب المنزل الربَسٍ فٍ دخوله وخروجه ،

 شمت بها السَارة الطرلات المزدحمة حجً وجدت

 نفسها أمام مبنً محطة المطار الجٍ احجاجت ْن جرفع



 رأسها عالَا لجراه ما أن نزلت ، بل لجصل بنظرها ٖرجفاع

دة حجرَةواجهجه المموسة والجٍ ججكون من مجموعة أعم  

 جفصلها عن بعضها ألواح زجاجَة معجمة وٖمعة وجوجد

 أعٗها ساعة كبَرة مسجدَرة اكجشفت من خٗل النظر

 بها أن الطرَك إلً هنا أخد منها لرابة النصؾ ساعة ،xxxxل

 نزلت بنظرها ْبواب المحطة والجٍ كانت أَضا جزبا من

 جلن اْعمدة ... كانت سبعة أبواب عالَة ومججاورة

 َدخل منها أشخاص ٖ َنجهون أؼلبهم َحملون حمابب

 ( وأؼراض أكثر من عددهم ، ، لطار الـ ) رَوسجار

 كم سمعت عنه سابما ولم جراه َوما , ممصد جمَع

 السَاح ، وكَؾ ٖ َكون ممصدهم وهو المطار الذٌ

 َعبر جحت مَاه بحر المانش فٍ نفك مظلم لَربط

بارَس ( جمدمتعاصمجٍ دولجَن مخجلفجَن ) لندن ـ   

 من أبواب المحطة جحمل حمَبجها علً كجفها ودخلت

 إحداها وْن الولت نهاَة اْسبوع كما أخبرها جدها

 وْنهم فٍ فصل الشجاء فالمحطة سجكون ألل ازدحاما

 لكن ما رأجه أمامها ٖ َشبه ذلن أبدا فمد ولفت مكانها

 ٖ جعرؾ فَما بمَت مشدوهة جحدَدا المكان الواسع

لم ججخَله بهذا الحجم حجً أنه َحوٌ محٗت الذٌ  

 ججارَة ومطاعم أم كم اْشخاص الذَن َجحركون فٍ

 المكان ! ورؼم عددهم الكبَر نسبَا إٖ أن اجساع المكان

 جعلهم َنحصرون جهة خط العبور فٍ المنجصؾ حَخ

 َنجهٍ لسلم كهربابٍ َمصده أؼلب الداخلَن ، شعرت

 بشٍء دفع كجفها لٓمام حجً جحركت نصؾ خطوة



 فالجفجت وهٍ ججوازن فإذا بشاب نحَل أشمر الشعر

 َعبر بجانها ورفع كفَه مجمجما بعبارة اعجذار لم

 جفهمها ْنه جحدخ بالفرنسَة فؤومؤت له برأسها

 مبجسمة وجحركت من مكانها جنظر للورلة الجٍ دونت

جدها كٍ فَها جمَع المعلومات الجٍ شرحها لها  

 ٖ جنساها وجضطرلسإال الناس كالبلهاء ، ٖ جعلم

 ما هذا النوع من اٖخجبارات الماسَة الجٍ َضعونها

 فَه فٍ أول مرة جسافر فَها ! من أخبرهم أنها جرَد

 أن جخجبر لدراجها الذاجَة وسَطرجها علً اْمور ؟

 فهٍ اعجرفت بؤنها فاشلة من جلن اللَلة الجٍ دخلت

ملهً اللَلٍ ، لبضت أصابعها علً الورلةفَها ذان ال  

 بموة وشعرت بجملص ؼبٍ فٍ عضلة للبها ونظرت

 ٖ شعورَا خلفها حَخ أبواب المحطة وشوارع لندن الجٍ

 سججركها خلفها لٓبد كما ججمنً ، لكن ثمة شٍء وحَد ٖزال

 , َشدها للخلؾ وجشعر بؤنها ججرن شَبا من روحها معه

ذان الشاب الذٌ أنمذ حَاجها وٖ جسجطَع أن جنكر بؤنه  

 وأخرجها من لَلة ما كانت جظن أنها لد جخرج منها

 علً لَد الحَاة , وإن عاشت بعدها ٖ جعلم كَؾ سجكون

 حَاجها جلن ؟ الشاب الذٌ ججهل مصَره حجً اِن

 ولن جسامح نفسها ما عاشت إن اكجشفت َوما أنه مات

ن مكانهابسببها ، جنفست بعمك مسجؽفرة هللا وجحركت م  

 فالولت َداهمها وبمٍ علً رحلجها نصؾ ساعة جمرَبا ،

 ولفت منجصؾ الطرَك ونظرت ْحد محٗت الهداَا

 , وأدخلت َدها فٍ جَب معطفها وأخرجت ما فَه من نمود



 لم جكن أورالا للَلة وَمكنها شراء هدَة لوالدجها فمد

 ٖ ججد فرصة أخري بما أنهم سَؽادرون فرنسا فورا ،

 وفٍ بٗدها هنان لد ٖ َجد والدها ولجا ٔخراجها وهٍ

 ٖ جعرؾ شَبا عن طبَعة وضعها هنان ، لكن ما جعلمه

 أنه لن َجد ما أن َصل ولجا وٖ للنوم لحجم اْمور

 الجٍ سجكون فٍ انجظاره فهٍ ٖ ججهل الوضع هنان

 وحساسَجه هذه الفجرة , ؼَرت مسارها َسارا ودخلت

فَه ؼَرها سوي شخصان َبدوانالمحل الذٌ لم َكن   

 زوجَن َخجاران هداَا عدَدة معا وَبدوا أنهما مجخالفان

 حول سعر إحداها والبابع منشؽل معهما فجوجهت للرؾ

 اِخر وبدأت بالجفجَش بنظرها سرَعا علً أسعار

 الموجودات فؤؼلب جلن اْشَاء جنفع هدَة وهٍ ٖ جعلم

مسحت عَناهاعن ذوق والدجها وما لد َكون مناسبا ،   

 والدمعة الجٍ كانت سجنزل منهما فكل شٍء َمكنها

 , اسجَعابه وجصدَمه إٖ أنها وأخَرا سجلجمٍ بوالدجها

 المرأة الجٍ رأت لها ألؾ وجه فٍ أحٗمها ولَست جعلم

 أَها َكون لها , ولع اخجَارها علً دبوس حجاب

 كان سعره َكفٍ لَدل علً جماله وكان معروضا

جمَلة , لَست جعلم إن كانت والدجها فٍ علبة مخملَة  

 محجبة أم ٖ لكنها لن ججخَل أن والدها الذٌ كان حرَصا

 علً حجابها إٖ للضرورة أن جكون من كانت زوججه

 لَست كذلن , دست الهدَة فٍ حمَبجها وخرجت

 من هنان واججازت عجبة الباب وهٍ جرفع نظرها

كانهامن حمَبجها الجٍ أؼلمجها للجو لجمؾ مجسمرة م  , 



 لَست هٍ فمط بل كل شٍء من حولها جولؾ جلن

 اللحظة وجٗشت اْشَاء الجامدة والمجحركة وضاق

 ذان المكان باجساعه وهٍ جري الوالؾ فٍ الجهة

 الممابلة َسجند بظهره علً الواجهة الزجاجَة ْحد

 المحٗت ٖفا ساق حول اْخري وإحدي َدَه فٍ جَب

بة عصَر وَنظر لهابنطلونه واْخري َمسن بها عل  

 جحدَدا دون أن َزَح نظره عنها بل عن عَنَها , حجً

 حَن رفع العلبة لشفجَه ورشؾ منها رافعا رأسه ثم

 أبعدها منزٖ إَاه عَناه لم جفارلانها , مٗمحه الهادبة

 الجامدة كانت جعاكس جماما الضجَج فٍ للبها الذٌ

 كان َكاد َخرج من مكانه جلن اللحظة وأنفاسها الجٍ

 باجت جفمد السَطرة علَها وهٍ جسحبها لربجَها بموة

 ! ... وججنفس بصعوبة ، هو ذاجه ذان الشاب

 لد جخطا أٌ شخص إٖ هو فرؼم شدة المولؾ

 ذان الَوم والنور المجمثل فٍ أعمدة الشوارع ومصابَح

مة فٍ دماؼهاالجدران فمط إٖ أن صورجه ضلت عال  

 بكل جفاصَله ... حجً طوله كان كما جذكره جَدا , لم

 جكن جعلم أن المصادفات لها أن جلعب كل هذا الدور

 , ولد جراه فٍ أول خروج لها من المنزل بعد جلن اللَلة

 بل وفٍ الخروج اْخَر لهافٍ هذه البٗد , لم جسجطع

 مماومة امجٗء عَنَها الواسعة بالدموع وهٍ جراه

 حَا أمامها وبخَر ، لم َفمد حَاجه وٖ أٌ طرؾ من

 أطرافه ولن ججعرض لجن اْسبلة من ضمَرها

 المجؤلم مجددا ، لكن ما ٖ جفهمه أن الصدمة لم



 جصلب مٗمحة كما حدخ معها وهٍ جكاد جخجنك

 بؤنفاسها لرإَجها له !! وسرعان ما وصلت للنجَجة

محطةالمإسفة ... رآها منذ دخولها من بوابة ال  

 وكان َعلم أنها موجودة فٍ هذا المحل جحدَدا

 وسجخرج منه , رمً العلبة من َده لجسجمر فٍ سلة

 الممامة بمربه ونظره لم َبجعد عن عَنَها رؼم حركة

 الناس فٍ المسافة بَنهما وكؤنهما صور مثبجة علً

 الجانبَن , وما أن عدل ولفجه وجحرن من مكانه خطوجَن

رد فعل للبها الفورٌ انجفاضهلٓمام باججاهها كان   

 بشدة فٍ صدرها وشعرت بالحرارة فٍ أوصالها وكؤن

 أوردجها جشجعل , ودون شعور منها جحركت من هنان

 مجوؼلة لداخل المحطة أكثر بخطوات سرَعة لم جلجفت

 خلفها أبدا وبالكاد كانت جري شَبا أمامها ولَست جعلم

 حجً إن كان بجحركه ذان َمصدها كما فهمت أم أنه فكر

 فٍ مؽادرة مكانه فمط , ٖ جعلم شَبا سوي أنه كان

 , سَؽمً علَها بالجؤكَد إن الجرب منها أكثر وسمعت صوجه

 واكجشفت لحظجها أنها أجبن بكثَر من أن جحمك

 , دعواجها الؽبَة جلن بؤن جراه وجشكره وجعجذر منه

ست من الموة ْن جواجه مولفاولَست جعلم لما لَ  

 !! كهذا وٖ جفهم لما لررت فجؤة الهرب من ذان الرجل

 بل ٖ جعلم كَؾ وصلت فجؤة لموظفة الدخول وأعطجها

 جذكرجها وحَنها فمط جمكنت اسججماع أنفاسها واٖلجفات

 خلفها فلم َكن هنان سوي رجلَن َمفان وراءها جماما

ولد فجشت حدلجاهافٍ انجظار دورهما ثم البحخ حولها   



 الزرلاء الواسعة سرَعا فٍ الموجودَن فٍ المكان ولم

 َكن هنان فَبدوا أنه لم َمصدها وأنها هربت فمط

 لجثبت له مجددا أنها طفلة ؼبَة مرعوبة . نظرت

 للمرأة الجٍ كانت جحدثها وفٍ َدها كرت الصعود

 الخاص بها فؤخذجه منها وجحركت من هنان ودخلت

موا بجفجَش حمَبجها ومن ثم خجمالبوابة حَخ لا  

 جوازها ، وكانت أجراءات فٍ ؼاَة السهولة

 والبساطة عكس ما جصورت وكانت جخشً , لم جفكر

 باٖلجفات بعدها وٖ جؽََر وجهجها وْن رحلجها سَكون

 هذا ولجها بالجؤكَد وذان ما كان مخطط له أن جصل علً

والجٍ موعد الرحلة جمرَبا جوجهت للبوابة المفجوحة  

 منها سججوجه للمطار , نظرت لكرت الصعود الذٌ سلمجه

 لها جلن الفجاة لججؤكد من رلم العربة ورلم الممعد الذٌ

 سججلس فَه , ومن خٗل رلم البوابة وصلت للعربة

 المعنَة ولم جشعر بنفسها إٖ وهٍ جالسة فٍ ممعدها

 وجنفست الصعداء وهٍ جبجسم علً حمالجها حجً

 أنها اججازت أجراءات الجٍ كانت مولنة من أنها لن

 جفهم من أمكنجها شَبا ! بل ووجدت نفسها فٍ مكانها

 وكؤنه ثمة من حملها ووضعها هنا , مسدت جبَنها

 بؤصابعها مجمجمة بضَك

 " جبانة هل كان سَخجطفن مثٗ أو َمجلن ؟ "

 نظرت للممعد بجانبها ثم لصؾ المماعد فٍ الطرؾ

ست مٗمحها الجمَلة , العربة كانت مجهزةاِخر وعب  

 ججهَزا حدَثا ومماعدها طوَلة ومرَحة كجلن الجٍ فٍ



 الطابرات لكنها جمنت حما أن كانت هنان فالمماعد فٍ

 جلن الجهة فردَة ولَست جعلم من سَكون صاحب

 رلم الكرسٍ المٗصك لها , جنهدت باسجسٗم فٗ

َها علًَمكنها اٖعجراض علً هذا , أرخت ساعد  

 حمَبجها فٍ حجرها ولم جفكر أن جضعها فٍ اْعلً

 حَخ َضع البمَة حماببهم وهم َؤخذون أمكنجهم فلن

 جفارلها أبدا وسججحمل وجودها علً سالَها أو عند

 لدمَها إن لزم اْمر , بدأ اْؼلبَة بالجلوس فٍ

 أماكنهم وصاحب الكرسٍ بجانبها لم َحظر بعد حجً

, لكن سرعان ما جبدد ذانظنت أنه سَكون فارؼا   

 اْمل وهٍ جلمح جلن السالَن الجٍ ولفت عند الكرسٍ

 ْن كرسَها كان المٗصك للنافذة , رفعت نظرها لٓعلً

 سرَعا ونظرت باسجؽراب للذٌ ابجسم لها ولال بضع

 كلمات بالفرنسَة فجذكرت فورا أنه ذات ذان الشاب الذٌ

ما َبدوااصطدم بها عند الباب وكان مسجعجٗ علً   , 

 ولم جسجؽرب اِن جؤخره خاصة إن كان اشجري جذكرجه

 من هنا ولم َمم بالحجز مسبما , جلس فٍ الكرسٍ مجنهدا

 براحة ثم نظر لها ولال بإنجلَزَة ركَكة بعض الشٍء

 ضننت أنٍ لن أدرن المطار لوٖ أن اْمور "

 " ججَسر هنا بشكل مبهر

بجسامةأومؤت له برأسها موافمة وعلً شفجَها ا  

 طفَفة ثم سرعان ما أبعدت نظرها عنه للنافذة

 بمربها حَن جحرن المطار معلنا بدأ رحلجهم الجٍ

 سجؤخذ منهم ساعجَن ونصؾ للوصول لمحطة



 ؼاردلٍ نور فٍ بارَس وحَنها سجكون مع والدها

 فرحلجه بالطابرة لن جؤخذ أكثر من خمس وأربعَن

 دلَمة حَخ سَصل لبلها هنان , وكما أخبرها سَنطلمان

 فورا وفٍ ألرب رحلة لموطنهمااْم وهذا أكثر ما

 َسعدها فهٍ ٖ ججخَل أن جبمً َوما آخر بعَدة عنه

 بعدما ُحسم أمر هجرانهم الطوَل له , نظرت ْصابعها

 الجٍ كانت جمبض بها بموة علً حزام حمَبجها

نان منذ للَل وجركجهلجظهر فورا صورة من رأجه ه  

 مع كل شٍء بمٍ هنا .... طفولجها الوحَدة , مربَجها

 المجوارَة جحت جراب لندن والمنزل الذٌ عاشت فَه

 ْكثر من أربعة عشرة عاما سجَنة جدرانه , ثم

 أسوأ ذكري وأكبر خطؤ الجرفجه فٍ حَاجها ولت

 ذهابها لذان الملهً اللَلٍ من أجل شٍء لم جعرؾ

لها اِن وبسهولة دون أن جضطرأنه سَجحمك   

 لمخالفة أوامر والدها والمؽامرة بنفسها وحَاجها ،

 شعرت بجسدها ارجرججؾ من مجرد ذكري جلن

 اللَلة فدست َدَها بَن حمَبجها وجسدها جحمد

 هللا هامسة ولد رضَت بدفن ذكري ذان الشاب

 هنا بما أنها سجدفن ذكري جلن اللَلة معه أَضا ،

لرَؾ أنجلَزٌ وخطؾ نظرهابدأت رحلجهم با  

 سرَعا جلن المناظر الجٍ جؤسر اْنظار والطبَعة

 منمطعة النظَر , ارججؾ جسدها بؤكمله حَن

 شعرت بجلن الَد الجٍ امجدت ناحَجها لجكجشؾ أنها

 للشاب الجالس بجانبها ومن نسَت وجوده جماما ولد



 لال مشَرا للخارج وبذات الكلمات أنجلَزَة الركَكة

هنان أجَت حجً محطة واجرلوا ْركب هذا المطار من "  , 

 " المكان هنان رابع وأجمل مما َظهر هنا

 حبست أنفاسها جنظر لَده الجٍ بدٖ من أن َرجعها

 مكانها اسجمرت فوق حمَبجه وحمدت هللا أنها دست

 َدَها منذ للَل , نظرت له حَن علت ضحكجه فٍ

 أرجاء العربة الساكنة ولال شَبا بالفرنسَة ثم سحب

 َده وعاد للجحدخ بأنجلَزَة لابٗ ونظره علً وجهها

 ونظراجها المذعورة

 " ما بن َا فجاة أنا ٖ آكل الجمَٗت "

 وعاد َجمجم بالفرنسَة وهو َعدل جلوسه فعادت

 بنظرها للنافذة مجددا ولم جنظر ناحَجه مطلما وهٍ

دن لحنا فرنسَا ٖ جفهم منه شَباجسمع همسه َدن  

 وعلمت حَنها أن رحلجها سجكون سَبة جدا برفمة

 هذا المخجل عملَا بالجؤكَد , دست َدَها أكثر جحت

 حمَبجها وألهت نفسها برإَة جلن الطبَعة منمطعة

 النظَر واْرض الجٍ َؽطَها بساط أخضر ممجد ولد

 بدأت اْمطار بالهطول لجعطٍ لذان المشهد رونما

 مخجلفا وكؤنها صورة من سراب رسمت فوق سطح

 الماء النمٍ , كان الجالس بجوارها ٖزال لم َنهٍ

 سَمفونَجه بعد ولد بدأ بمضػ شٍء ما وهو َؽنٍ

 بهمسات لن َكون لؽَرها شرؾ سماعها واٖنزعاج

 بها بالجؤكَد , وما هٍ إٖ لحظات وسمعجه َجحدخ

ا أنهمع أحدهم بالفرنسَة وكان شخصا علمت فور  



 َمؾ لرب كرسَهما وَحدثه ، وما هٍ إٖ لحظات

 وولؾ ذان الشاب وؼادر , فجنفست الصعداء فَبدوا

 أحدهم اسجدعاه سرَعا أو أن َكون الحظ ابجسم لها

 ولد دعاه للجلوس لربه فٍ مكان ما , لكن فرحجها

 جلن أَضا لم جكجمل وهٍ جشعر به عاد للجلوس سرَعا

س فٍ آخر حنجرجهافجنفست بعمك وعلك ذان النف  

 وانجابها شعور َشبه الجحول لصنم حجرٌ وذان العطر

 َجؽلؽل مع أنفاسها لَعَدها لذكري ما حدخ جلن اللَلة

 ولذان الجسد والحضن فاسجرخت علً ظهر ممعدها

 دون أن جنظر جانبا حَخ الجالس بجوارها وكؤنها جرَد

جم جؽََر ما واخجفً ذان الشخص الجؤكد أوٖ أنه بالفعل  

 كما اخجفً صوت ؼنابه , وببطء نملت حدلجَها فوجهها

 وجولفت نبضات للبها الجٍ كانت للجو جعدوا فٍ سباق

 ماراجون حَن ولع نظرها علً الَد واْصابع الجٍ كانت

 جعَد مسند الكرسٍ الجانبٍ مكانه , وما أن وصلت

 للسجرة الرمادَة الجٍ جعاكس لون سجرة الذٌ كان َجلس

ورا أنه جؽَر ولَس مٗبسه فمط فهذهبجوارها علمت ف  

 , اْكجاؾ العرَضة ٖ جشبه أبدا جسد ذان الفرنسٍ النحَل

 رفعت نظرها لوجهه أخَرا لَعلك علً نصفه الممابل لها

 وهو منشؽل بجركَب جهاز شحن هاجفه فٍ جهاز الكرسٍ

 ولم َنظر جهجها حجً اسجوي جالسا وهو َسجرخٍ فٍ

عَنَه جلن النظرة الحابرة جلوسه والجفت إلَها لجري فٍ  

 المرجبكة الجٍ جعلت الدماء ججؾ فٍ عرولها وفمدت

 السَطرة علً نظراجها الجٍ علمت فٍ عَنَه الفاحمجَن



 لججعلم ولجها فمط معنً أن َعبخ شٍء ما خفٍ بدواخلها

 حد أن جفمد السَطرة علً أطرافها ، لم جفهم لما شعرت

عجز عن ذلنمن نظرجه جلن أنه َرَد لول شٍء ما وَ  

 أو عن إَجاد صَؽة مٗبمة , جنفست هواًء مٓ صدرها

 الذٌ ارجفع وهبط مع خروجه وهمست مبجسمت وحدلجاها

 الزرلاء جرفض أن جحرر عَنَه من شباكهما

" It seems that you will never stop taking me out of bad Situations " 

موالؾ السَبةَبدوا أنن لن ججولؾ أبداً عن إخراجٍ من ال ) ) 

 جحركت حدلجاه فٍ مٗمحها الجمَله الرلَمة والطفولَة

 وكؤنها جرسم جفاصَلها وجخزن صورة لذان الوجه

 الدابرٌ الصؽَر شدَد بَاض البشرة والمحاط بفراء ناعم

 ناصع البَاض وكؤنه َنمص جلن المٗمح الناعمة أشَاء

 جطفٍ رونمها علَها وجبرز أكثر زرلة جلن اْحداق

 الواسعة والوجنجان المجوردجان ، عاد بنظراجه لجعانك

 زرلة عَنَها وكؤنه َجفنن بالفعل فٍ جعذَبها ، ثم

 ودونما رأفة بملبها الولَد .... ابجسم , لججسلل جلن

 اٖبجسامة فٍ لسمات وجهه الماسَة الجذابة لجكجشؾ

 حَنها فمط أنها لم جعرؾ حَاجها معنً الوصول بملبها

ء ومعنً أن َبجسم كل شٍء حولها معانمالحالة اٖنجشا  

 , روحها بسعادة ٖ َمكنها وصفها وٖ الجعبَر عنها

 كان للبها َرلص بَن ضلوعها وهٍ جنظر لمٗمحه بهذا

 المرب منفصٗن جماما عن كل شٍء حولهما , جرَده

 فمط أن َخرج من صمجه , أن َمول أٌ شٍء وإن كان

وابجسامجه الجٍ َكادٖ معنً له , جرَد أن َجرجم نظرجه   



 َذبحها بها لكلمات وأن جخجفٍ منهما لمحة الجردد

 البؽَضة الجٍ ٖ جفهم سببها , عضت طرؾ شفجها

 ٖ شعورَا وهٍ جنظر لجفنَه َسدٖن لٓسفل للَٗ وشفجاه

 جنفرج لَمول شَبا لرر أن َخفٍ حجً نظراجه عنها وهو

رلبَجفوه به مما جعل أنفاسها جعلك فٍ حلمها من الج  

 لَدمر كل ذان اٖنجظار والمشاعر المجزاحمة وهٍ جري

 الجمود الذٌ طؽً علً مٗمحه المسجرخَة وجحولت

 نظرجه الدافبة جلن لنظرة أخري جشبه برودة شجاء لندن

 وكآبجه مما جعل أوصالها جمَعها جرججؾ فنزلت بنظرها

 ببطء وكؤنها جبحخ عن مشنمجها حَخ كانت نظرجه لد

بكٍ وهٍ جنظر لما ولع نظره علَهاسجمرت وكادت ج  

 خاجم الزواج ( َجوسط خنصر َدها الَمنً , كرهت جلن )

 اللحظة نفسها وحظها وكل مولؾ سٍء فٍ الحَاة اجفك

 علَها لَجمعهما معا فٍ كلً المرجَن , شعرت بالكآبة

 وهٍ جنظر لوجهه الذٌ أداره بعَدا عنها ولد عاد ذان

رت حما بالعجز , ٖالحاجز الصلب للولوؾ بَنهما وشع  

 َمكنها الجبرَر ولول أن هذا الخاجم لَس لها وأنه مجرد

 إجراء حماَة وهمٍ بابس ظنت أنها سجحمٍ به نفسها

 فإذا بها جدمر كل شٍء فما سَكون مولفها وهٍ جبرر له

 عن أمر لم َسؤل عنه ؟ وهل سَصدلها مثٗ وهٍ فجاة

 المٗهٍ اللَلَة كما َظن ، وجسجؽرب حجً أنه جلس

 بجوارها وابجسم لها , انجزعت بالموة نظراجها الملَبة

 باْسً واللهفة من وجهه ونظرت للنافذة جمبض بَدَها

 بموة علً ذراعٍ حمَبجها لججحول جلن الصور الرَفَة



 الجمَلة فٍ الخارج فجؤة لسواد ما أن عبر المطار نفك

كؤن الطبَعة نفسها مجفمة ضدهابحر المانش و  , 

 لم جسجطع النظر له مجددا وٖ جرَد أن جري جلن النظرة

 فٍ عَنَه أو أن َجهمها بالجٗعب , كان النفك سَؤخذ من

 رحلجهم عشرَن دلَمة لبل أن َشك بهم أرَاؾ فرنسا وكانت

 , جعلم ولجها أن رحلجها لن ججحول أبدا ْسوأ مما وصلت له

عما حدخ وأن جعجذر أَضا بما أن الفرصةكانت جرَد شكره   

 أصبحت أمامها وبؤن جشرح مولفها من كل ما حدخ جلن

 اللَلة وأن جخبره أنها عربَة ومن ذات دولجه لكن ذلن كله

 جٗشً كجلن الطبَعة الجٍ اخجفت لَحل محلها سواد ججخلله

 أضواء صناعَة كبَبة , شعرت بجشنج كبَر فٍ أطرافها

ما أن سمعت جمجمجه جلن وعٗ ونظرت له دون شعور  

 الضجَج فٍ للبها وهٍ جنظر لعَنَه المؽمضات ولد اجكؤ

 ! برأسه للخلؾ علً مسند الكرسٍ ، ماذا َعنٍ هذا

 لما َمجلها بهذه الطرَمة الماسَة ! شعرت بملبها َجفجت

 كالطوب الطرٌ وأشفمت علً نفسها حد اْلم , جمنت

َة الجٍ سَظن أنهاأن كانت جمجمجه جلن شجما لها بالعرب  

 لن جفهمها وٖ كان ما سمعجه اِن وكؤنه َذكرها بؤنه

 رجل ٖ َلَك بفجاة أوراق سجلها أسود أمامه , اسجرخت

 أَضا وبؤلم فٍ معمدها ونظراجها الكبَبة جرالب خطوط ذان

 النفك الطوَل وٖزال َصل لمسامعها صوجه الرجولٍ

جلو اْخريالعمَك المنخفض وهو َجلو اَِات الواحدة   

 جٗوة مجؤنَة وبنبرة مرجخَة ) سورة الرحمن ( كانت

 ما اخجار لجلها بها آَة جلو اْخري وكؤنها لم جسمعها



 سابما ولم جمرأها مبات المرات , لكنها لَست هكذا لَس

 بهذا الصوت وبهذه المعانٍ الجٍ جحملها اِن فٍ كلماجها ،

 ! لما َخجار جلن اَْات الجٍ ججحدخ عن الجنان والحور العَن

 هو مولن من أنها ٖ جفهم ما َجمجم به وٖ َمصده رسالة

 موجهة لها ... إذا فالمعنٍ به نفسه , حمَمة كانت ألسً

 علَها من الموت ذاجه والذٌ ذبحها به جدرَجَا , لم جعد

 .. جشعر بالمسافات بعدها

نفك وٖ بؤرَاؾ فرنسا الخٗبة حجًٖ باججَازهم ذان ال  

 جولؾ لطارهم معلنا الوصول لمحطة ؼاردلٍ نور فٍ

 بارَس وشعرت بذان الجسد بجانبها وهو َمؾ حامٗ

 معه كل شٍء حجً حدلجَها الجٍ ارجفعت معه جنظر له وهو

 َحمل حمَبة حاسوبه المحمول من اْرض بجانبه دون أن

ولؾ فجؤة حَن الجفتَنظر ناحَجها أبدا , شعرت بملبها ج  

 لها وهٍ ظنت أنه خطً خارج الكرسٍ لَؽادر ، نظر

 لعَنَها الجٍ ما جزال محدلة به بنظرة لو اسجطاع فن

 رموزها لعلم كم هٍ مشججة وٖ جعلم كَؾ جؽَر مولفه

 ! الجدَد منها ، وكؤنها ؼَرت المدَم مثٗ

 عاد ٖعجصار للبها بمبضجه المإلمة مجددا حَن جحركت

وخرج صوجه بنبرة خالَة من أٌ جعبَر كحالشفجاه   

 مٗمحه ونظرجه لها

( Why don't you tell that man to care about his responsibilities rather 
than leaving you vulnerable for problems caused by your indiscretion 
every time ) 

عنه وٖ َجركن ججعرضَن لمشاكل سببها طَشن  لما ٖ جخبرٌ ذان الرجل أن َهجم بما هو مسبول )
 ( فٍ كل مرة



 لَست جعلم لما ارجسم فٍ ذان الولت وجه والدها أمامها

 وكؤنه المعنٍ بكٗمه ذان واجهامه الصرَح باسجهجاره كما

 بطَشها هٍ , خرج صوجها شبه هامس فوق اخجناله ولد

 جخلله الضَك من اجهامه

( He did not fail to protect me On a day ) 

 ( هو لم َمصر فٍ أمر حماَجٍ َوما )

 كانت جلن كلماجها الجٍ بررت بها فمط مولؾ أبَها

 مججاهلة اجهامه اِخر لها والدفاع عن نفسها أمامه

 رؼم َمَنها بؤنه َعنٍ شخص آخر مخجلؾ جماما عن الوالد

 وكان جوابه ألسً من كل ما مر علَها حجً اِن وهو َدَر

 ظهره مؽادرا ولابٗ بعربَة َعجمد أنها لن جفهمها

 لو لم َكن دربنا سَنمطع هنا فٍ كل حال لعلمجه "

 " درسا جَدا معناه أن َؤخذ ؼَره شَا لم َسجحمه َوما

 وجواري عنها بَن اْجساد الخارجة من عربة المطار

 فولفت دون شعور منها وبدأت جندفع بَنهم أَضا جحاول

ا لم جعد جراه , ؼادرت المطار جنظرالوصول له رؼم أنه  

 فٍ كل اججاه لٓشخاص الذَن َجحركون هنان بعد خروجهم

 من أبواب عرباجه ولد وجحول اْمر لركض فٍ كل اججاه

 وهٍ جبحخ عنه بَنهم , جرَد أن ججده بل علَها حما فعل

 ذلن فهٍ نفسها لم ججخَل ذان الشعور الذٌ جركه فَها

حشة والكدر !! شعور لم جكن جشعرما أن ابجعد , شعور بالو  

 به وهو بمربها وٖ حجً بعدما ناء بنفسه عنها وعاد

 لمولعة صمجه الطوَل , كانت الدموع جمٓ عَنَها وهٍ

 جبحخ بَن كل أولبن اْشخاص وٖ جراه فولفت منجصؾ



 المكان وصاحت بالعربَة

 " أَن أنت ؟ علَنا أن نجحدخ "

عرت بجلن الَد علًأجفلت بموة ونظرت خلفها ما أن ش  

 كجفها ومسحت عَنَها بموة لَظهر لها صاحب المٗمح

 الؽرَبة الوالؾ أمامها ولد لال بالعربَة وصوت منخفض

 أنجٍ اِنسة جَما بالجؤكَد ؟ أنا موكل بإَصالن حَخ "

 " والدن فالطابرة جنجظر وصولن

 نظرت له بعدم اسجَعاب لولت لبل أن جنظر حولها وكؤنها

ة اْخَرة أن ججد من فمدجه هنا ولٓبد وبسببهاجؤمل وللمر  

 هٍ , سارت برفمة ذان الرجل الؽرَب ما أن علمت أن

 ما جرَده وججمناه لن َحدخ أبدا , وْنه ٖ إجراءات ولت

 الوصول ؼادرت المحطة فورا فٍ سَارة كانت جنجظرها

 فٍ الخارج لجملها للمطار

* 

* 

* 

 الجربت من الجالسة لرب نافذة الؽرفة جسند خدها براحة

 َدها ونظرها للخرج جمسن شعرهاالمصَر لٓعلً وجفناها

 َشجعٗن احمرارا لبكابها المسجمر لساعات ومنجفخان من

 للة النوم ، وصلت عندها وٖمست كجفها بَدها لبل أن ججلس

 أمامها لابلة ببرود

ء علً أطٗل ذان الرجلجمانة علَن أن ججولفٍ عن البكا "  

 وجفكرٌ فٍ خطوجن المادمة فؤنجٍ جعلمٍ مسبما أنه لن َفعلها

 " وَجصل بن أو َسججدٌ عودجن له



 نظرت بطرؾ عَنها للجالسة أمامها جنالضها فٍ كل شٍء

 ابجداًء بمٗمحها الجذابة وجسدها المجناسك النحَؾ وانجهاء

جَن ، نظرتبشخصَجها الموَة المسجملة وكؤنهما لَسجا شمَم  

 مجددا للطبَعة فٍ الخارج من خلؾ زجاج نافذجها ولم جعلك

 فمالت جلن بضَك

 " جحدثٍ معٍ أنا لم آجٍ هنا ْشاهدن وأنت جبكٍ "

 همست ببرود دون أن جنظر لها

 " ومن أجبرن علً المجٍء ؟ "

 حركت رأسها مجنهدة بَؤس ثم لالت بجدَة

بك فمد علمتعلَن أن جصرٌ علً رأَن وٖ جضعفٍ كالسا "  

 من أمٍ أنه َجعرض لضؽط كبَر من والدٌ وحجً جده فابمٍ

 " علً رأَن حجً َوافك علً ما جرَدَن

 ابجسمت بسخرَة هٍ ألرب للحزن وحدلجاها السوداء

 جمجلا بالدموع مجمجمة

 " ٖ أحد منكم َعرؾ ولاص علً ما َبدوا "

 مدت َد شمَمجها الكبري وأمسكت بها كفها

 ولالت دون َؤس

 بلً أعرفه وأعرؾ جده أَضا فلن جخسرٌ المعركة "

 " إٖ إن رجعت له من جلماء نفسن

 حركت نظرها لها هذه المرة ولالت بمرارة من َدرن

 الحمَمة أكثر من ؼَره

 سَجدها حجة للجخلص منٍ فولاص ٖ َحبنٍ وإن كان "

 َجعامل معٍ من باب العشرة بالمعروؾ ، وبعد سفره اْخَر

اضب ومسجاء وضجر من كل شٍءعاد شخص آخر ؼ  



 " حوله والجمَع هنان ٖحظ ذلن واعجرؾ به

 جركت َدها لابلة

 وإن َكن , كونٍ مثله ولو لمرة وأصرٌ علً "

 ما جرَدَن وألنعٍ والدٌ به بعَدا عن سٗح الدموع

 ْنه لم َعد َجدٌ فٍ هذا العصر ، لمد جحدثت معه لبل

مد أنهصعودٌ لن هنا وألنعجه جهدٌ بمطلبن وأعج  

 بدأ َفكر جدَا فَما جرَدَنه والبالٍ علَن فٗ جفسدٌ

 " كل ما لمت به بخضوعن وخنوعن والعودة هنان

 انفرجت شفجاها الممجلبجان عن أول ابجسامة منذ

 لدومها ولالت بمٗمح شع اْمل فٍ لسماجها

 الحزَنة العابسة

 " حما والدٌ الجنع بإجراء العملَة ؟ "

 لالت من فورها

أو لنمل جمرَبا فلم أخرج من عنده حجًأجل  "  

 " ألنعجه بؤسالَبٍ الخاصة

 ولفت وجوجهت نحوها وحضنجها بموة لابلة ببكاء

 شكرا لن َا جَهان أنجٍ أسدَت لٍ معروفا كبَرا ، كنتِ  "

 " دابما جحصلَن علً ما جضعَنه فٍ رأسن .. أنا أحسدن

 أبعدجها عنها لابلة بجدَة وناظرة لعَنَها الدامعة

 وأنجٍ كذلن علَن أن جكونٍ هكذا ، وكل ما علَن "

 فعله هو جحرَن عمل اْنثً وعدم اٖسجسٗم وٖ مراعاة

 أحد علً حساب نفسن فاجعلَها هٍ المركز اْول والمهم

 بالنسبة لن , وكونٍ أنانَة َكون الجمَع كما جرَدَن

 وبالجالٍ جحصلَن علً ما جرَدَنه , وجولفٍ عن البكاء



 " اِن كؤول خطوة

 مسحت عَنَها فورا بظهر كفها الممجلا لابلة

 فلَجركونٍ أجرٌ العملَة وسجرٌ أن دموعٍ سججولؾ "

 " وسؤكون إنسانة جدَدة حجً أنجٍ لن جعرفَها

 ولفت ولالت جسحبها معها ممسكة بَدها

 جعالٍ إذاً لجؽسلٍ وجهن ثم أخبرن بؤول ما علَن فعله "

َد َؽَر رأَهلنجعل ذان المحامٍ العن  " 

 لالت ججبعها جهة حمام الؽرفة

 " لم َعد محام فمد أصبح وكَل نَابة "

 ولفت والجفجت لها عند الباب ولالت

 لن أسجؽرب أن َصبح حجً مدعٍ عام ولهذا علَن "

 السعٍ لجكسبَه لجكسبٍ كل شٍء فالحمماء فمط من

 " جفرط فٍ رجل مثله

* 

* 

* 

الجٍ جبن من فجحت باب الؽرفة ودخلت مسرعة جهة  

 اْلم مرجمَة فوق السرَر وجحضن جسدها المرجعش

 فحمن مسكنات اِٖم الجٍ كانت جحمنها بها وجركجها

 لهما جلن الفجاة لبل مؽادرجها انجهت وانهار جسدها

 الواهن أمام أثار الضرب المبرح لجسدها , وصلت

 عندها وأمسكت كجفها لابلة بخوؾ وللك

 " .... زَزفون أ "

آآآآآآآآآآآآآآآآآهآآآآ "  " 



 أبعدت َدها سرَعا حَن خرجت منها جلن الصرخة

 المجؤلمة ولد أدركت سرَعا أن إمساكها المفاجا لها

 السبب ، فلم ججد أمامها سوي شد اللحاؾ بمبضجَها

 هامسة ببكاء علً حال المرجمَة أمامها ٖ حول لها وٖ لوة

 " أرانٍ هللا فَكم َوما أسودا َا عابلة ضرار سلطان "

 ثم جحركت من هنان حجً وصلت الباب ثم عادت ودارت

 حول نفسها ولم جعد جعلم ما جفعل فلن َجدٌ وٖ اجصالها

 بهاجؾ الخدم فما فهمجه أنهم َرفضون إحضار طبَب

 لها وهذا ما كانت ججولعه من أناس مثلهم سَجسجرون

بالجؤكَد ، الجربت من رأسها الذٌ علً أفعال ابنهم  

 جخفَه بَن ذراعَها وٖ َخرج إٖ صوت أنَنها المكجوم

 المجوجع وانحنت عند رأسها ولالت جمسح دموعها

 الرافضة الجولؾ

 " زَزفون أخبرَنٍ ماذا أفعل لن ؟ هل أخبر ذان الشاب الذٌ ... ؟ "

 انكمشت علً نفسها أكثر وخرج صوجها مجمطعا

اطعا لهامن اْلم ومم  

 " ٖ .... ٖ أرَد أن أري منهم أحدا َا خالة أرجون "

 ضربت بكفَها علً فخذَها ولالت بعبرة جؽلبت علَها

 " ....وهل أجركن هكذا ججؤلمَن لــ "

 وبجرت جملجها والجفجت للخلؾ حَن سمعت باب الجناح

 انفجح فولفت علً طولها وجوجهت لباب الؽرفة وجل

لرجل عاد لَمضٍ علً ما جبمًما جخشاه أن َكون ذان ا  

 منها , وألسمت فٍ لرارة نفسها أنها لن ججركه َدخل

 لها وإن لجلها , فلَضربها هٍ هذه المرة وَرحم جلن



 المسكَنة ، لكن كل ذلن جبدد ولد ولفت مكانها عند باب

 الؽرفة جنظر للذٌ أؼلك باب الجناح خلفه ودون أن َلجفت

ة السوداء اْنَمةله ، لصاحب الجسد الطوَل والبذل  

 والمٗمح اٖرسجمراطَة الفرَدة من نوعها ، لال ونظراجه

 المسجؽربة علً عَنَها الباكَة

 " كَؾ هٍ اِن ؟ "

 , نظرت للخلؾ ثم له ونزل بنظرها لكَس اْدوَة فٍ َده

 علَها أن ججلب لها مسكن آٖم وجخشً أن جطلبه منه

 فجؽضب منها وٖ َمكنها الصمت أكثر عن حالجها فهٍ

 , جمَؤت كثَرا ولم ججناول شَبا رؼم أخذها المسكنات

 وها هٍ انهارت اِن أمام آٖمها الجٍ ما كانت لجعبر

 عنها بؤنَنها المجوجع إن لم جبلػ ألصاها وهٍ من جعرفها

 جَدا منذ أعوام , فجحت فمها وأؼلمجه عدة مرات ولم

مول ونظرها َجنمل بَن الكَس فٍ َده وعَنَهجعرؾ ما ج  

 المحدلجان بها حجً ضؽط علً الكَس بموة ولال بنفاذ صبر

 " ماذا هنان ؟ .... جكلمٍ "

 وما أن فجحت فمها لججحدخ حجً شهمت جمسن فمها بَدها

 ملجفجة للخلؾ ولفز هو راكضا جهة باب الؽرفة الذٌ

 خرج منه صوت سموط لوٌ علً اْرض ودخل وولؾ

 مكانه وكما جولع ذان الجسد النحَل شدَد البَاض مرمٍ

 علً اْرض دون حران لرب حمام الؽرفة َؽطٍ أؼلبه

 الشعر البنٍ المجناثر حولها , ودون جفكَر أو جردد جوجه

 نحوها ورفعها من اْرض وخرج بها من الؽرفة مسرعا

 وجاركا الوالفة عند السرَر ومن ظنت أنه سَضعها علَه



لم َحملها بَن ذراعَه حجً وصل سَارجهونزل السٗ  

 ووضعها فٍ الكرسٍ بجانب كرسٍ السابك برفك لَسمط

 ذان الجسد الفالد للوعٍ جماما جهة الكرسٍ المجاور

 فضرب الباب ودار حول السَارة راكضا وركب بعدما

 رفع جسدها برفك مسندا لرأسها علً كجفه ومثبجا جسدها

خري ججحكم فٍ حركة الممودبذراعه الملجفة حول كجفَها واْ  

 وؼادر بها من هنان َجبعه صوت صرَر عجٗت سَارجه

  المسرعة بجنون 

* 

* 

* 

 دخلت ؼرفجها ضاربة بابها خلفها بموة فهذه ثالخ

 مرة جحاول فَها زَارجها وجمنعها خادمات ذان المنزل

 بحجج سخَفة جدا ٖ َمكنها جصدَمها خاصة أنها ججد

 هاجفها ممفٗ علً الدوام ولم جذهب للجامعة أَضا ،

 جخشً أن مكروها لد أصابها أو أن ذان الرجل المجوحش

 عمها َسجنها فٍ المنزل وأخذ هاجفها بالجؤكَد ، لكن لما

 سَفعلها وهو لم َسبك له أن فعلها ! ثمة أمر حدخ بالجؤكَد

 وهٍ ججهله فهٍ ٖ جظمن أبدا اجرام جلن العابلة ، رفعت

 هاجفها ودعت هللا بملبها مسججدَة أن ٖ جضر صدَمجها بما

 سجفعله فهو حلها الوحَد ، طلبت الرلم الذٌ ٖ َعرفه أحد

 ؼَرهما واخجارجا أن َكون سرَا عن الجمَع للحاٖت الطاربة

 فمط ، رن الهاجؾ مرة .. اثنجَن .. ثٗثة ، وكانت سجمطع

الخط ووصلها ذاناٖجصال بسبب خوفها المجصاعد لوٖ انفجح   



 الهمس اْنثوٌ الرلَك المخنوق بعبرجه

 " مرحبا زهور "

 همست باسجؽراب

 مارَه ما به صوجن هكذا ! هل أنجٍ مجعبة ؟ "

 " .... لما ٖ جخرجٍ وٖ َجركوننٍ أصعد لن وهاجفن

 لطع كلماجها صوت البكاء المكجوم الذٌ وصلها بوضوح

 فهبت والفة وصاحت

ربن ذان المجوحشمارَه ما بن ؟ هل ض "  

 " لذلن َخفَن عن الناس ؟

 لم جسمع ردها ْنها أؼلمت الخط ، ولم جفكر فٍ إعادة

 اٖجصال مجددا خشَة أن َكون أحدهم دخل لها ، كانت

 جشعر بؤنها جشجعل من الؽضب حجً أنها ولفت وجلست

 مكانها عدة مرات جعجز عن فعل أٌ شٍء وإن إحراق

مجها الجٍ جردي حالهانفسها العاجزة عن مساعدة صدَ  

 ْسوأ من السوء الذٌ كان علَه ، أمسكت هاجفها

 مجددا جشعر بحرلة الدموع الجٍ جكاد ججسلل من عَنَها

 المحجمنة من الؽضب المكجوم وطلبت الرلم الذٌ ما كانت

 لججخَل أن جسمح لها نفسها باسجخدامه ، وكم حمدت هللا

 ولجها أنها أحذجه بالخفَة سابما من هاجؾ مارَه وكؤن

 شَبا ما داخلها أخبرها أنه سَؤجٍ الَوم الذٌ سجحجاجه فَه

 مهما كرهت لجوبها له ، سمعت الرنَن َجكررواشجعالها

 َزداد معه جضرب بطرؾ حذابها علً اْرض حجً انفجح

 الخط أخَر فمالت ولبل أن َجحدخ من فٍ الطرؾ اِخر

حامٍ المدعوا جَم كنعان ألَس كذلن ؟أنت م "  " 



 وصلجها جلن النبرة الرجولَة العمَمة الواثمة وإن كانت

 جحمل الكثَر من الجوجس

 نعم أنا هو ، وأنجٍ زهور الحاج بالجؤكَد فما الذٌ "

 " اضطرن لٗجصال بٍ ؟

 زاد ؼضبها واشجعالها اْسودان مججاوزا صدمجها

، همست من بَن لمعرفجه اسمها ولبله رلم هاجفها  

 أسنانها الجٍ جكاد جحطمها من الضؽط علَها

 " إذا ثمة أمر ٖ جعلمة ٖ أنت وٖ موكلن ذان ولن ألوله لؽَره "

* 

* 

* 

 نزل السٗلم راكضا وكاد أن َمع فٍ نهاَجها ولؾ حوله

 مثبجا نفسه ومجوازنا به وجابع خطواجه الراكضة حجً كان

ع وما أن دخل ولع نظرهفٍ الؽرفة الجٍ اججمع فَها الجمَ  

 أوٖ علً والدجه الجٍ كانت جبكٍ وجمسح دموعها ونظرها

 علً شاشة الجلفاز ججكا برأسها علً كجؾ الجالس بجانبها

 َضمها له بذراعه ، وشمَمجه ذات الثٗثة أعوام جمؾ أمام

 الشاشة الضخمة مباشرة وكؤنها جفهم حما ما َجرٌ ، نمل

نظرها بالجلفاز أَضا وجمجم نظره لشمَمجه اْخري والمعلك  

 وهو َحن شعره

 " ضننت أنٍ أول من رأي اْمر ولادم ٔخباركم "

 " ها هم ... ها هم "

 لفزت الطفلة أمام الجلفاز وانجمل نظره أَضا له ولد جحركت

 الصورة الشبه جامدة أخَرا وهٍ جعرض من ولت الطابرة



 الخاصة المجولفة مكانها وبابها مفجوح وخمس سَارات

 سوداء مجولفة جحجها ولرابة العشرون رجٗ مجباَنَن بَن

 اللباس المدنٍ والعسكرٌ لد ولفوا حول سٗلم الطابرة

 وأعَنهم جعلمت أَضا بذان الباب الذٌ كشؾ أخَرا عن

 النازلَن منه وعلً رأسهم من انجظره كل واحد منهم

 بالَوم والساعة والدلَمة ، وأن َسججَب لنداء وطنه الدامٍ

جدَد ، من لم َفجمدوه الَوم وٖ اْمس بل من أعواممن   

 وأعوام وهم من كانوا رجاله وأعوانه والممربَن له

 وبفمده فمدوا ولجها حجً لذة انجصارهم وبهجة جوحَدهم للبٗد ،

 شد أبان لبضجَه بموة مبجسما بحماس ٖ َعرؾ كَؾ َصفه

 وهو َري الرجل الذٌ ٖزال َملن له صورا فٍ ذاكرجه حَن

 رآه فٍ منزل عابلة والدجه من أعوام طوَلة شعر بؤنها جطوي

 اِن كالصفحة وهو َراه من جدَد وكؤن ما حدخ كان باْمس ،

 هو جماما كما َذكره ذات جلن الولفة المَادَة والثمة المجفجرة

 من كل شٍء فَه وأولها نظرجه الثابجة الموَة ما أن ولؾ

الرَح الباردة بؤطراؾخارج باب الطابرة فٍ اْعلً ججٗعب   

 سجرجه وَالجها ، وما جعل ضربات للبه ججعالً حماسا هو لباسه

 البذلة الخاصة بالمَادات العلَة للجَش فٍ البٗد ، السجرة ....

 سوداء اللون جزَنها أزرار ذهبَة وشارات فوق كجفَه العرَضان

 جؤخذ لون الذهب أَضا جبرق جحت اْضواء الموَة وكؤنه َمول

ن َراه ها لد جبت كما ذهبت رجل حروب ٖ َمبل الهزَمةلكل م  

 وٖ الجٗعب بالذمم وأن الوطن هو الجزء الحٍ النابض فٍ

 داخلٍ فلن َثنٍ عزَمجٍ عن الدفاع عنه إٖ الموت ولذلن أنا

 من أجله فمط أعَش ، رفع أبان لبضجَه لمسجوي وجهه َشعر



هدا لن َنساهبؤنه َكاد َمفز طابرا من شدة حماسه وهو َري مش  

 بسهولة وكبار رجال الجَش وعدد كبَر من رإساء البرلمان

 الرباسٍ فٍ البٗد ولد بدإوا باسجمباله بؤحضان رجولَة لوَة

 طوَلة عبرت عما َكنه كل واحد منهم فٍ داخله لذان الرجل

 الذٌ أوصل حلمهم للنجاح ثم جركه فٍ أَدَهم واخجفً ، شد

 لبضجَه أكثر َسمع جمجمات والدجه الباكَة جعبر بكلمات مجمطعة

 عن كل ذان الشوق والحنَن للشمَك الذٌ بكجه وبكجه ْعوام

 وضنت حجً أن الموت لد أخذه ولن َعود ، مٓت الدموع ٖ

 شعورَا عَناه وهو َري أن مسكن اِم وطنه الحبَب لد ظهر

 أخَرا فهمس مبجسما بحماس

كنز هذه البٗد وأخَرا عدت َا "  " 

 أما الجالسة هنان فكانت شهماجها الباكَة جزداد ما أن رأجه َنزل

 سلم الطابرة ورجاله الذَن اخجفوا معه فجؤة َنزلون خلفه , حلم

 كم راودها فٍ نومها وصحوجها وكم خشَت أنه لد ٖ َجحمك أبدا

 ، ولفت علً طولها صارخة ببكاء جمسن فمها بَدها وولؾ

فها حَن رأت الفجاة الجٍ خرجت آخرهم من بابالبمَة لولو  

 الطابرة جحاول جثبَت حجابها اْبَض الذٌ ججٗعب به الرَح

 الباردة

***** 

 ~ المخرج

 بملم / أمَرة الوفاء

 مارَة

 .. رحلت وجركجنٍ أعانٍ الوَٗت

 .. أنجظر لسنوات



 .. أجساءل إن كنت من اْحَاء أو اْموات

 .. أران فٍ أحٗمٍ

أَامٍ دَمجٍ عنن كلوأحدخ ص  .. 

 .. إنه صدَك الطفولة إنه جَمٍ

 .. وطال أنجظار

 .. ولعبت بٍ اْفكار

 .. فلم َبك مجال

 .. وعدجن أصبحت محال

 x.. منذ الَوم لن َكون هنان سإال

x 

*** 

 أسجرَا

 .. لما ٖ جفهمون

 .. أن للبٍ ٖ َسجطَع أن َخون

 .. فهو بحب رعد مجنون

 .. دعونٍ وشؤنٍ

 .. أٖ جرون شولٍ وحنَنٍ

 .. أٖ َظهر ذلن بعَنٍ

 .. كٗمكم معٍ لن َجدٌ

 .. حجً لو كان كل العالم ضدٌ

 .. سؤفٍ بوعدٌ

 .. وأنجظر رعدٌ

x 

*** 



 جَماء

 .. أمٍ َا ما حلمت بنِ 

 .. جمنَت لمَانِ 

 .. واشجمت ْرانِ 

 .. ْجمجع بحضننِ 

 .. بمَت أعد السنَن

 .. َمجلنٍ الشوق والحنَن

ل الدمعة من العَنوجسَ  .. 

 .. كلما جخَلت صورجن

 .. وأنا أعانمن وأحس بمربن

 .. أخَرا .. لمد عدت

 x.. ولن َفرلنا إٖ الموت

**** 

  نهاَة الفصل الخامس

 الفصل السادس

 

 ~ المدخل

4بملم / زَنه   

 الَسماء جَشَهك بموة

 الؽََاب سرُق َكل َشٍء َحولٍ ،

 فـ الَكلَمات

 !ٖ جُنصفُنا ََا َصؽََرجٍ ٖنٍ ٖاعرؾ اسمِن فـ بما انادَنِ 

 ،! ففٍ كّل َمرة أوشُن علً إرسال َرسابلٍ الَمبجُورة إلَن



 ! ٖاعرؾ أٌ البٗد احجوجِن صؽَرجٍ رضَعة وبعدها كبَره

 اخذون فٍ جنح ظٗم

 وؼادرو الٗوطان فمن َهول ؼََابن وحرمانٍ ،

 نَسَت أن أكجب حرفـاَ لِن ،

ن أجذكرِن ،أن أشجالن ،أ  

 ! و أن أبكَن َكما ََنبؽٍ لم َمنحونٍ الفرصـة

 أحُٗمنا انا وانِت ، ،

 ُطفولجِن َعبثن

 ! ، ذكرََاجنا.... ٖشا

 ، بكاإن ،

 ...إبجَساماجُن

 ... كلّها جَحجاج لجدار ألوي من ذَاكرجٍ جَجكؤ علَها

 ذَاكرجٍ الجٍ جمجلنٍ بن فٍ كّل َمرة

كجَابةٖ َشٍء َسجَحك ال  ... 

 صؽَرجٍ ٖن ٖشا فَها

 ! ٌ جلن الَصؽَرة الجٍ جُسمً "بنجٍ " لَم جَكبرٌ بعد

 َ  ! هل اخبروَن عنٍ َوما

 !!ان كؤن ذلن فـ امِن ٖجعلم عنِن شَباَ حجٍ اسمِن حرمونٍ إَاها

 ابحخ عنن بوجوه اْطفال هل َشبهوننَ 

 ... !هذا

 ...!ام هذا

 ... !ام جلن

 ,, وطالت بٍ اَِام

 !والشهور حجً أصبحت سنوات !!ومازال حرمانٍ طوَل



 المضحن هنا

 ! أن احٗمٍ الَصؽَرة لَم جَكبرفـ انا احلم بِن كل للَله ولكن بدون مٗمح

 واضمن لصدرٌ حد البكاء ،

 ! وٖ َولضنٍ من حلمٍ سوا رصَؾ بارد وووالع مر

 !... اشجاق لِن حد الَسماء

 ... َمٗكٍ

َ العَصافَر الجٍ مثلن! و رحلت عن اوطانها ... سجعود َوما  ! 

 !اما أنا فـ برؼم دفًء الَوطن الذٌ اَسكنه

 ،! اٖ هنان جلَد َمبع بداخلٍ َٖذوب وَرهمنٍ

 وعندما جضَك بٍ الدنَا احلك ب حلمٍ لوطن َضم صؽَرجٍ

 ! عندما اجطلع للسماء إلً الؽَُوم البََضاء َكؤحٗمٍ

ت اْرض جَضَك بٍاناجٍ هللا مجٍ الرجوع لملبٍ ! فـ َدأ  ! 

 !!أرلب حزنٍ الذٌ َلجَصك بٍ كلّما أدرت وجهٍ ْمل آخر

 ... أحاول أن ٖ أخجنك صؽَرجٍ

 !! أرُكض فٍ أزلة َضَمة ٖ جإدٌ إلً أٌ َمكان من هماَ َسكننٍ

 وَصدي الَرحبل الذٌ الجَلعِن من للبٍ ََمرُع كل لََلة

 !! كـ نَداء الَموت ، وُؼربة اْمكنة

لَكبَر الذٌ ََملإنٍالفَراغ ا  !! 

 ! و َرحَلن الذٌ لَم أسجوعبها إٖ اِن

 كل َهذا اْلم فٍ أعمالٍ ،

 َوحده َطَفن َكفَل بَهدهدجه ،

 َطَفن الذٌ ٖزال َسُكننٍ واجهله

 ! َعَنان اللجان جرلبنٍ من هُنان وٖاعرفها ، أشعر بهَما

 !! الفَجوة الجٍ جُطلَن منَها كلَّما اشجمت لنِ 



 !وٖن جولفت ساعات الرحَل انِت امامٍ ؟

ٌَ فٍ كل أرجاء الصحارٌ  ونود

 وفوق رماٍل وردٍَّة أن عادت جلن الموافِل المرجحلة

 من سنََن ! فسوؾ جزَنها لبُٗت اللماء

 فـاَكم اخاؾ للماء !، من ؼََاب َسرُق َكل َشٍء َحولٍ ،

 ! هل انجهٍ

مدومنوالَصباحات المبللة بالشوق الَوم جنجظرنٍ ب  

 فـؤرفع ًعَناٌ للَسماء بَحثا َعن َسحابجٍ

َٖ جُجَد َؼَر البُكاء هل اخجفت  ! َسحابجٍ الجٍ 

 فمد بكَت كما الُسحب علًَ اْرصفَة البَاردة

 !! َكجََراجَِل َمطر ْفٍ نفس َموُشومة بالَرَماد

 !!.... لَحَظة فَمَط

 لبل العناق

 أرَد ُأن أجنفس لَلََٗ ،

 أن أبكٍ لَلََٗ ،

 أن أَهِذٌ لَلََٗ ،

 !! أن ٖ أكون أحلُم! كـ ُحلِم َعاثر

 ... ابمٍَ َمعٍ

 فَٗ زلت سؤشهك بذكَران كل لَحظة صؽَرجٍ

****** 

 علً رؼم من أنهم ؼادروا بارَس نهارا إٖ أنهم وصلوا

 مطار بٗدها آخر اللَل ولَس السبب طول ساعات الرحلة فمط

مر علَها أن طابرجهمبل وفارق الجولَت أَضا ، وما هون اْ  

 نزلت مطار العاصمة حوران مباشرة والجٍ كانت جعد عاصمة



 الحالن فٍ الماضٍ وأصبحت عاصمة البٗد اِن بحكم اجفالَة

 جوحَدها من أربعة عشرة عاما من خٗل نظام المحاصة كٍ

 ٖ َثور العامة معجرضَن وزعَم صنوان سابما هو من اخجَر

الحالن ، والهازان حظَت بالنصَبلحكم البٗد ولَس شخص من   

 اْكبر من مماعد مجلس الشوري آن ذان بعد الحالن وكانت

 المماعد اْلل لصنوان ، حوران عاصمة البٗد وجَمور حَخ

 أطراؾ الهازان الشرلَة اخجَرت الملب النابض لجلن البٗد

 من خٗل اخجَار شواطبها مركزا ْكبر مَناء ججارٌ بل ومرافا

 النفط الجٍ أنشبت فَها , ونالت صنوان اٖهجمام اْكبر من

 النواحٍ العسكرَة فكانت لاعدة لحماَة البٗد امجدت أفرعها

 فَها كافة وبذلن لم َعجرض أٌ فرد فٍ جلن البٗد علً أٌ

 جؽََر جبعه حجً جم أكبر مشروع خاص ٔعمارها ووصلت لما

لخلفٍ فٍ عاصمةوصلت له الَوم وجراه الجالسة حَخ الممعد ا  

 بٗدها الجٍ لم جكن جعرؾ كَؾ كانت لبل مولدها لكنها رأت

 صورا كبَبة كثَرة لها وجراها الَوم وأضواء مبانَها وأبراجها

 العالَة ججْٓ فٍ سمابها لجشهد علً وصول جلن البٗد الجٍ

 كانت جعَش عصور ما لبل الجارَخ لما وصلت له الَوم ،

لؽالٍ ْرواح أزهمت وجشبع جرابهاوجعلم جَدا أنها الثمن ا  

 بدمابها , لشبان فمدوا حَاجهم علً أمل رإَجها هكذا

 وْجل رإَة ما وصلت له الَوم ، ُحلم َحلم به الكثَرَن من أبناء

 شعبها وعاشوا من أجله , نظرت للجالس فٍ الكرسٍ المجاور

 للسابك فٍ اْمام ، من لم جري نظراجه مثلها جججول فٍ كل

ه بؤنفسهم بل وبناه بجضحَجه بكل شٍء حجًشٍء بنو  

 المرأة الجٍ كانت زوججه ومجؤكدة من أنه كانت لها مكانة



 عظَمة فٍ للبه وإن لم َصرح بذلن , جولعت أن جري نظرات

 الرضا واٖنبهار منه وهو َري المشهد حٍ أمامه ْول مرة

 فمهما رأَت كل هذا فٍ الجلفاز أو من خٗل شبكة اٖنجرنت

ً الصور فهو لن َشبه الوالع بؤٌ شكل كانأو حج  . 

 شعرت بمبضة اعجصرت للبها بموة وهٍ جري شرود نظره

 فٍ جفاصَل ممدمة السَارة وصمجه الجام المبهم الذٌ جعل

 حجً الجالس بجانبه َصمت رؼما عنه ، ٖ جعلم ما الذٌ

 جسافر له أفكاره هذا الولت جحدَدا مانعة إَاه من الجمجع بما

نعومة أظافره َسعً لجحمَمه ودفع من أجله الؽالٍعاش منذ   

 .. والنفَس , جعجرؾ أنها ٖ جفهمه أؼلب اْحَان

 ٖ جفهم صمجه وأفكاره ! وهٍ الَوم لَست أفضل من ذٌ لبل

 ولها أن ججخَل فمط أن جفنٍ عمرها من أجل الحصول علً أمر

 ججرن من أجله حجً ألرب الناس لها ثم وما أن جحصل علَه

 ٖ جشعر بلذجه مهما كان إنجازا عظَما وَسجحك منها كل

 ما فعلت فما الذٌ سَجعلها ٖ جسعد بامجٗن ذان الشٍء ؟؟

 اعجصرت لبضجها بموة وكادت دموعها أن جفر من عَنَها

 ما أن أدركت أن أمرا واحدا لد َكون سبب عدم جمجعها بذان

هالشٍء وهو أن جشعر نهاَة اْمر أن ما خسرجه من أجل  

 أهم منه , لكن هل والدها سَفكر هكذا ؟؟

 ٖ ججخَل أبد أن َشعر بذلن فهذا ) وطن ( كلمة معناها

 كبَر جدا بالنسبة ٌْ شخص َحبه فعٗ فكَؾ بحب

 !! مطر شاهَن خصَصا له

 وباجت جعذره فٍ السبب أَا كان فما فٍ الملب ٖ َمكن ْحد

الطابرةمعرفجه فهٍ خٗل رحلجهم فٍ الجو وعلً مجن جلن   



 الخاصة لم جكن جري وٖ جعٍ شَبا مما حولها وكانت منفصلة

 عن كل شٍء وٖزال للبها وعملها بل وجمَع حواسها هنان

 حَخ محطة المطار وكل ما حدخ معها الَوم وحول للبها لكجلة

 . من اْلم بعدما سرلت منها السعادة الجٍ لم جدم إٖ للحظات

ا أن جباطؤت سرعة السَارةرفعت نظراجها الملَبة بالدموع م  

 جدرَجَا وبدأت بمسحها بطرؾ كم معطفها الشجوٌ

 واجسعت عَنَها بصدمة فاؼرة فاها بؽَر جصدَك وهٍ جري

 جموع الناس المججمعة حول سور منزل واسع علمت فورا

 بؤنه سَكون منزل عابلجها فوالدها اخجار أن َؤخذوهما له

أفضل فنادقرؼم عروض رجاله السخَة حجً بالمبَت فٍ   

 العاصمة وإن للَلة واحدة فمط حجً َجم جرجَب أمور المنزل

 الذٌ هجره أهله من أعوام طوَلة , جولفت حركة السَارة

 والسَارات الجٍ جبعجهم حولها علً همس مطر من بَن أسنانه

 " ما بكم َا بِشر !! لما كل هذا المهرجان ؟ "

 امجدت َد الجالس خلؾ الممود ولبضت علً كؾ الجالس

 بجواره َرَحها علً فخذه , شد علَها بموة ولال مبجسما

 وناظرا لنصؾ وجهه الممابل له

 كَؾ سنمنع الناس من اسجمبالن َا مطر ؟ "

 هل ججخَل أن نواجههم بالرصاص أم بالؽاز المسَل للدموع ؟

 هل جرضاها أنت لهم وجسامحنا علَها ؟

ٖ أن حضورن كان مفاجا لوجدت أمام منزلن ماٖ َمكننلو  

 جخَل عدده , وْنه ٖ أحد كان َعلم وجهجن فَوجد مثل هذا

 العدد عند مبنً البرلمان ووزارة الداخلَة وضعفه بكثَر أمام

 مبنً المصر الرأسٍ وكؤنهم َجولعون فعٗ أن جدخله بعد



 " شراع صنوان

 جنهد مطر محركا رأسه بهمس

ون أنٍ أكره كل هذا وأنجم ولناجكم السخَفة جلنجعلم "  

 " الجٍ اسجمبلت طابرجنا السبب

 ضحن الجالس بجانبه ولال وهو َفجح باب السَارة لَجسلل

 منها أصوات صرخات المججمعَن فٍ الخارج مع الرَح

 الباردة الجٍ دخلجها

 " لم ججؽَر َا ابن شاهَن والسنَن لم جزدن سوي ابنة "

لخلؾ حَخ الجالسة هنان ولال مبجسماوالجفت برأسه ل  

 أجذكر ابنٍ البكر َا مطر ؟ هو فٍ الرابعة والعشرَن اِن "

 " !! وأنت جركجه فٍ العاشرة .... هل ججخَل

 وجابع ؼامزا للجٍ فٍ الخلؾ

 ما رأَن بعرَس جاهز َا ابنة شاهَن "

 " لبل أن ججكالب علً والدن اْمم جرَد نسبه

صدمة من كٗمهلم جسجطع إخفاء شهمة ال  

 ولد عاد ذان للضحن مجددا ونزل من السَارة لابٗ

 " إذا ضع فٍ حسابن أنٍ أول من جمدم لن َا مطر "

 فجح مطر حَنها بابه أَضا لابٗ

 " هَا انزلٍ َا جَما "

 ولم َزد حرفا ونزل وولؾ مسجمَما خارج السَارة

 وحذت هٍ حذوه ونزلت جنظر بصعوبة بعَنان أحرلها

 الهواء البارد وهو َلفح حدلجَها الجٍ ٖزالت مبجلة بالدموع

 الجٍ حاولت مسحها منذ للَل ولم جسجطع الجمدم أكثر

 من خطوات معدودة وهٍ جري كل ذان الججمع َسرع



 لٗنجمال حَخ الذٌ ظهر لهم أخَرا والجفوا حوله ٖ جري

 سوي رجال بؤعمار مخجلفة َسجمبلونه بؤحضان وجرحاب

ه واحد لَسجلمه اِخر واكجشفت اِن فمطعمَك َجرك  

 ما َعنٍ لهم مطر شاهَن ، الرجل الذٌ فمدوه من أعوام

 . ولم َسجطَعوا ٖ نسَانه وٖ ججاهل وجوده فٍ الحَاة

 مسحت الدموع الجٍ عادت للنزول وبؽزارة هذه المرة

 وهٍ جري المشهد الذٌ كان أعظم من مشهد اسجمبال

هنان , جري البسطاء من الناس رجاله له فٍ المطار الصؽَر  

 بجمَع أطَافهم ، جري دموع كبار السن وحجً من النساء

 . وهم َسجمبلونه بالدموع وَرؼمه البعض علً أن َمبلوا رأسه

 اِن فمط أدركت أكثر معنً ما لاسجه هذه البٗد

 ومعنً ما حممه لهم هذا الرجل لبل رحَله وٖزال

ا من أن كل واحد منهمما ٖ َعلمونه بعد ذلن رؼم َمَنه  

 كان َعلم أنه موجود وإن كان بعَدا وأنه عاش وَعَش

 من أجل إكمال ما بدأه َوما وهو بَنهم وإن كانوا َجهلون

 . مكانه فكَؾ وهم َرون أنهم الَوم بؤمس الحاجة له

 للرجل الذٌ زرع نواة جوحَد البٗد وجعلها ججحول لحلم

رت بَد علً كجفهاعاشه الكثَرَن منهم معه من أوله , شع  

 فنظرت لصاحبها فورا فإذا به الرجل الذٌ أوصلهم من المطار

 ولد أشار لها بَده لابٗ بابجسامة

 هَا أَجها السَدة الصؽَرة فسنخلص والدن منهم لجدخٗ "

 " منزلكم فكل واحد منكما مجعب أكثر من اِخر بالجؤكَد

* 

* 



* 

 نزلت عجبات باب المنزل جلؾ الشال الصوفٍ حول جسدها

 حاضنة له جخفَه عن الرَح الباردة الجٍ جشعر بها ججسلل

 . لعظامها من فوق كل جلن الثَاب السمَكة

 ولفت بعد خطوات فمدت فَها المدرة علً مجابعة السَر

 ومٓت دموع الحزن عَنَها وهٍ جري الجالسة هنان عند

ؼَر عاببة للولت وٖ الطمس بثَاب خفَفةأحد مماعد الحدَمة   

 . ججٗعب نسابم اللَل الباردة بخصٗت شعرها اْسود الطوَل

 كم ذكرها هذا بالماضٍ بجلن الفجاة العنَدة الجٍ جعجصم عنهم

 بجلوسها فٍ الخارج والبرد المارص لججبرهم علً جحمَك ما جرَد

سَجها من أعوامأو لجعلن احججاجها عما ٖ جرَده ،عادة ظنت أنها ن  

 فٗ جذكر أنها رأجها بهذا الشكل مجددا منذ رجوعها من الحالن

 وٖ جراه الَوم عنادا منها وفٍ هذه اللَلة جحدَدا

 وهٍ بنفسها من كانت منذ للَل فٍ ؼرفة الكاسر وشاهدت

 معه طابرة ذان الرجل جنزل أرض الوطن وكان كل جصورهم

عَجها ولَست هناأنها خارج المنزل ولم جرجع بعد من جم  ! 

 ٖ جعلم هربا من مشاهدة ما رأوه أم من نفسها ؟

 وكَؾ لها أن جلومها وهٍ من بكت حجً جعبت حَن رأت

 جلن الفجاة الجٍ نزلت من الطابرة وإن كانت الصورة بعَدة

 وؼَر واضحة ،

 ٖ ججخَل أن جكون مكان اْم الجالسة هنان وهٍ جري

منه وهٍ من رفضت ذان المشهد ولن جلومها علً هربها  

 حجً رإَجها ولت وٖدجها كٍ ٖ َجعلك للبها بها فكَؾ اِن

 . ولد أصبح طولها كطول والدجها



 . هذا إن لم جكن خانجها جولعاجها وهربها كان بسبب ذان الرجل وحده

 مسحت عَناها الدامعة الجٍ أجهدها البكاء وأنفها المحمر

ظهرهاوالجربت بهدوء حجً وصلت للجالسة جولَها   

 لجعود دموعها للنزول مجددا جمسن عبرجها وهٍ جري

 جلن اللفافة بَن َدَها ، لطعة المماش الجٍ ظنت أنها اخجفت

 منذ وٖدة ابنجها

 ولم ججخَل أبدا أنها جحجفظ بها كل هذه السنوات

 دون أن َعلم عن وجودها أحد ، مسحت عَناها مجددا

 حَن شعرت الجالسة علً بعد خطوات منها بوجودها

 ناظرة لها للخلؾ لبل أن جرجع برأسها لٓمام

 جمسح أَضا الدموع الجٍ لم جسمح لهم برإَجها

 . طوال جلن اْعوام وٖ علً فراق ابنجها ولَدجها جلن

 الجربت منها أكثر حجً وصلت عندها وجلست بجوارها

ججحدخ أٌ منهما فٍ صمت جام وضمجها لحظنها دون أن  

 وجركت المجال لجلن الدموع السجَنة ْعوام أن ججحرر

 علً صدرها وَدها جمسح ذان الشعر الحرَرٌ جشعر

 بملبها َجمزق ْشّء مع كل شهمة مكجومة

 . جصدر عن الجٍ اعجبرجها ابنجها منذ أول َوم رأجها فَها

 رحمت حالها وضعفها الذٌ سجنجه فٍ للبها من أعوام

اشت َجَمة اْبوَن دون أن جعلم ومع زوجةوهٍ من ع  

 أب لاسَة آخر جرابمها كانت أن أخبرجها عن نسبها المجهول

 وطعنجها جلن الطعنة الماجلة وهٍ ٖزالت أبنة السادسة عشر

 . ورمجها فٍ دوامة الضَاع والشعور بعدم اٖنجماء

 ورؼم كل ما لدمه لها شراع وما حاولت هٍ جعوَضه لها



ا الحزن فٍ عَنَها ذان الولت والدموعكانت جري جَد  

 . الجٍ كانت جخفَها عن الجمَع بسبب ججرَح البعض لها بكلماجهم

 ولَت مآسَها انجهت عند ذلن الحد فمد جركها زوجها

 آخذا ابنجها معه وفمدت شمَمها الوحَد والممرب لها

 ثم والدها الذٌ رباها وجركوها كسفَنة جهَم فٍ عرض البحر

عجها ، مسحت علً شعرها مجددافمدت حجً أشر  

 جضمها لها بموة ولبلت رأسها ودموعها ججماطر علً

 ذان الحرَر الشدَد السواد وخرجت حروفها جخنمها عبرجها

 ؼسك ارحمٍ نفسن بنَجٍ فما فات ٖ َمكن جؽََره "

 " والعبرة فٍ المسجمبل فمط

 نحب صوت الجٍ جعلمت بحظنها كالؽرَك وهٍ جهمس

 ابنجٍ عمجٍ .... سؤجحمل أٌ شٍء إٖ أن جكون هنا "

 " وَحرمنٍ منها ذان الرجل لَنهٍ لجله لٍ

 ضمجها بكلجا ذراعَها وبكابها معها َزداد وهٍ جفمد

 بالٍ ذرات جماسكها الذٌ كانت جرَد مواساجها وجموَجها به

 وحمدت هللا أنها لررت اٖعجصام هنا وفٍ البرد علً أن

مَع من فٍ جلن البٗدجشاهد ما شاهده ج  

 بالجؤكَد فهٍ جعلم جَدا ومهما أخفت النابمة فٍ حظنها

 اِن دواخلها ما عناه لها ذان الرجل فٍ الماضٍ

 وكانت جري بوضوح فٍ عَنَها نظرة اٖنكسار واْلم

 الذٌ مصدره الملب جحدَدا ، نظرة احجاجت لسنوات

 لَس لجمحوها من عَنَها بل لجخفَها ببراعة عن جمَع

 المحَطَن بها واخجَارها الجسلح بكل جلن الموة المزَفة

 رؼم نجاحها كامرأة مججمع وابنة لربَس البٗد ولدوة لكل



 منجسبات جمعَجها الضخمة جلن ، هٍ لم ججرب شعور

 اْم سابما لكنها جربت معنً الجعلك بجنَن فٍ أحشابها

 حَن كانت ججهض المرة جلو اْخري لبل أن َمرر زوجها

ج من أخري وَمرر بالجالٍ شمَمها شراع جطلَمها منهالزوا  

 . علً أن جضام شمَمجه بسبب امرأة ورجل َفجرض أنه زوجها

 لذلن هٍ لم جعرؾ شعور أن جفمد ولَدها لكنها جعلم جَدا

 جلن المشاعر الجٍ جولد فٍ داخلها حَن جشعر أنه ثمة مخلوق

والساعة ما َعَش وَجؽذي فٍ أحشابها ومعنً أن جنجظره بالَوم . 

 أبجعدت عنها فؤمسكت وجهها جمسح َدَها علً جانبَه

 ونظرها علً عَنَها الدامعة وجفناها المحمران ولد همست

 بؤسً وحرلة دموعها جؽطٍ مملجَها السوداء الواسعة

 َعكسها ضوء أنوار المكان

 حرمت من رإَجها وهٍ طفلة وهٍ جحبو وجمؾ وجخطو "

ها وجكبر روَدا روَداخطواجها اْولً وجنطك أول كلماج  . 

 حجً كلمة ماما لن جكون نطمجها أبدا وجعلمجها هذا إن لم

 " جملها ٖمرأة ؼَرٌ

 جدحرجت دموعها جباعا وجابعت بعبرة كسرت آخر أبراج

 صمودها الموَة الجٍ بنجها حول نفسها ْعوام

 لم أندم حَاجٍ علً أمر كندمٍ لعدم رإَجها ولو لمرة "

 " بعد وٖدجها رؼم أن ذلن ما كان لَزَدنٍ إٖ ألما

 ضمجها لحظنها مجددا جبكٍ الوجع مثلها

 وأكثر منها مجمجمة بمهر

 " سامحن هللا َا ابن شاهَن وٖ أذالن ما أرَجها "

* 



* 

* 

 سارت معه وكما لال بدأ الحرس الذٌ رافمهم بإبعاد الناس

جؽرلوه لَصلواوإفساح الطرَك أمامهم ، وكان الولت الذٌ أس  

 باب المنزل أطول مما ججخَل إذا اخجرق البعض حرس والدها

 ووصلوا له ولد جعامل معهم كما جعرفه وَعرفوه جَدا

 ابن وشمَك لكل من َعَش علً جراب وطنه ٖ َرفضه

 وٖ َجرفع علَه ، وما أن أؼلك باب المنزل الضخم الذٌ

من رؼم لدمه ٖزال مجمسكا بصٗبجه فاصٗ اَاهما عن  

 اججمع من البشر وحجً رجاله جنفست الصعداء وكؤنها لم

 . جعرؾ الهواء َوما

 جبعت نظراجها الرجال بلباسهم الخاص بموات الحماَة الخاصة

 والذَن وكلوا بحراسة المكان ومن لم جٗحظ والدها َرفض

 دخولهم ومولنة من أن وجودهم إجراء أمنٍ ضرورٌ للؽاَة

َرة وما رأجه بنفسها من إجراءاتخاصة مع أحداخ البٗد اْخ  

 . أمنَة مشددة من طرَمهم من المطار حجً منزل عابلجها

 جحركت ما أن شعرت بخطوات من جحرن أمامها وجبعجه فٍ

 صمت َشبه صمجه الذٌ لم جفسره هذه المرة بالمبهم الؽامض

 كالسابك بل بؤنه صمت من عادت به الحَاة ْعوام مضت ،

ٍ الماضٍ الذٌ جركه خلفه منذمن وجد نفسه فٍ لحظة ف  

 أربعة عشر عاما ونَؾ ، صمت لن َسجطَع لراءجه وفن رموزه

 إٖ اْشَاء الجامدة الجٍ َمران بها خٗل سَرهما باججاه ذان

 المنزل الضخم الذٌ ظهر لها ما أن جوؼٗ فٍ جلن الحدَمة

 . مجشابكة اْؼصان الخضراء الطوَلة



 كل شٍء فٍ ذان المكان الذٌ لم جعرفه َوما ولم َجعرؾ بها

 وحجً الحجارة الجٍ جبن جحت وطبت خطواجهما اِن كانت جشعر

 بؤنها أجساد حَة جنبض بالحنَن والشوق ْشخاص لَس فمط

 كانوا َشكلون مصدرا للحَاة حولها بل ٌْ شخص حٍ َعَد لهم

لذان المبنً صفة الوجود الؽَر موجودة جلن ، ارجفع نظرها  

 الذٌ ولفا أمامه وكان من الؽرابة والجمال العمرانٍ رؼم لدمه

 أن َخطؾ نظرها لولت جحاول رإَة جمَع جفاصَله جحت ضوء

 الممر المكجمل لَولضها من جؤملها الصامت ذان صوت صرَر

 الباب الخشبٍ الموٌ الذٌ فجحه الوالؾ أمامها ، الباب الذٌ

ن جسجطَع الدخول ْعماق لفلهكانت مولنة من أن مفاجَحه ل  

 المدَم فكَؾ إذ به دار داخله بكل بساطة ودون جهد أو ركل

 ! لدلابك لَفجح

 وها هو ككل شٍء فٍ ذان المكان َفاجبها بؤصالجه ومجانجه

 الجٍ لم جسجطع السنَن جؽََرها لَفجح بعد سنَن طوال لَجردد

مرصدي صرَره فٍ أرجاء المنزل الفارغ مجسلٗ مع ضوء الم  

 الذٌ رسم خطا مسجمَما انجهً لبل أن َصل ْلرب جدران

 المكان لَجبخ أكثر مدي اجساعه الذٌ َظهر للعَان واضحا من

 . البناء الخارجٍ له

 جحركت للداخل ججبع الذٌ مد َده جانبا ما أن أصبح فٍ الداخل

 وكؤنه َحفظ كل شبر فٍ هذا المكان وأصابعه جلجمط مكان زر

باب دون أٌ جهد أو بحخ وعناءأنارة اْلرب لل  . 

 منزل علمت اِن أنه جزء من شخصَة الوالؾ لربها حد

 . سرَانه فٍ دمابه ومكوخ جفاصَله فٍ ذاكرجه

 أمر آخر كان علَها جولعه مسبما وهٍ جري اْضواء جنَر



 المكان الصامت جباعا ولَس كما جري فٍ المصص واْفٗم

 . منزل لدَم مهجور َعنٍ أنه ٖ كهرباء وٖ ماء فَه

 . نظرت للذٌ َمؾ بجانبها وامجٓت عَناها ٖ إرادَا بالدموع

 كانت جمنً أن أمسكت َده مبجسمة له وجحدثا عن ذكرَاجه

 فٍ هذا المكان لكنها لم جسجطع وٖ أن جمرب أطراؾ أصابعها

جفاصَلمن كؾ َده وهٍ جنظر لحدلجاه السوداء جججول فٍ   

 ذان المنزل ببطء جحكٍ بصمت لصصا لدَمة عن ذكرَات

 جمعجه بهذا المكان ، ورؼم جمود مٗمحه وهدوء نظراجه

 إٖ أنها لرأت فَهم بوضوح جعلما عمَما بالمكان وبذان الزمن

 البعَد ولن ججولع ؼَر ذلن وهو من ولد فٍ هذا المنزل وعاش

دا فٍ الحَاةوجربً فَه وعاشر أشخاصا بعضهم لم َعد موجو  

 إٖ ذكراهم ، كما الذكرَات الوحَدة الجٍ جمعجه بالمرأة الجٍ

 كانت زوججه لفجرة من الزمن ، شعرت بجلن الؽصة فٍ داخلها

 ما أن ثبت نظره علً السٗلم المٗصك للجدار َسارا

 .وجمد هنان عكس ما كان َمسح جفاصَل المكان منذ للَل

جٍ لم ججساءل عنها َومالحظجها فمط جمنت أن لرأت أفكاره ال  

 . بمدر ما جساءلت اِن وعن مكان جلن المرأة فَها

 انحبست أنفاسها بل وجولؾ للبها عن الخفمان حَن سمعا صرَر

 أحد اْبواب َفجح بعد دوران ممبضه ولم جشعر سوا بَد والدها

 الجٍ أمسكت َدها ودسها خلفه سرَعا َرَد حماَجها من المجهول

لم أن ٖ أحد ؼَره فٍ جلن البٗد َملن مفجاحاأَا كان وهو من َع  

 . للمنزل وَسجطَع دخوله حجً أنه دخله دون سٗح وٖ حماَة

 جمسكت فٍ سجرجه السوداء الثمَلة ٖ شعورَا وصرَر الباب

 َزداد فٍ ولت لَاسٍ ٖ َمكنهما وٖ الجراجع فَه للوراء وٖ



جخشاه أكثر ججخَل أن والدها لد َفعلها وإن فمد حَاجه وهذا ما  

 من فمدها لحَاجها هٍ

 " انظر لمفارلات الزمن َا مطر شاهَن "

 شعرت بجمَع مفاصلها ارجخت حد أنها كادت جفمد جوازنها

 وجنهار أرضا ما أن وصلها ذان الصوت الرجولٍ الباسم

 والودود وما أن أبعدت رأسها للَٗ واسجرلت النظر

 من حَخ ذراع الوالؾ أمامها ظهر لها الرجل الذٌ جمدم

 من الباب الذٌ فجحه عند نهاَة البهو الواسع ، رجل َبدوا لارب

 السبعَن من عمره رؼم أن البَاض فٍ شعره لم َجؽلب علً سواده

 بعد مسرح ومرجب بعناَة وجسد لوٌ ثابت فٍ حركجه ومشَجه ،

وْنه كان َحمل من أوصاؾ جعلجها فورا جنسبه لهذه العابلة  

 مٗمح جدها دجً الكثَر ما أن الجرب ورأجه بوضوح أكبر

 وإن كان ٖ َشبه الوالؾ مٗصمة له أبدا علمت فورا بؤنه

 سَكون عم والدَها المدعو ) صمر ( ومن ؼَره لد َملن

 مفجاحا لهذا المنزل ، ابجعدت جانبا ما أن وصل للذٌ نظره لم

لمكان وجعانما عنالا طوََٗزحه عنه منذ خروجه من ذان ا  

 لم جراه وٖ بَنه وبَن رجاله الذَن اسجمبلوا طابرجهم فور

 نزولها أرض الوطن ، كان عنالا رجولَا خاصا حما بؤفراد عابلة

 الشاهَن المعروفة رجال وسمجهم جَناجهم الوراثَة بالشجاعة

 والبطولة الجٍ جرفض إٖ أن جكون أسطرا فٍ الجارَخ ججحدخ

جَال المجعالبة فكم طالب الناس وخاصة فٍ الحالنعنها اْ  

 بهذا الرجل خلفا ْسطورجهم مطر شاهَن حَن جرن البٗد فجؤة

 ولوٖ رفضه وخروجه من البٗد بؤوامر من ابن شمَمه طبعا

 لكان اِن ربَسا لها وٖ جراه إٖ جصرفا حكَما من والدها



 . لدرء الفجن المحجملة ولجها بَن الحالن وصنوان

 ابجعد عنه عمه بعد كل ذان العناق الرجولٍ الموٌ الفخم ممسكا

 كجفه ولد شد علَه بموة ولال مبجسما ونظره علً عَنَه

 . كنت أعلم أنن لن جصبر علً حال البٗد أكثر "

 " مرحبا بعودجن َا أعظم ابن لد أنجبجه

 لم َكن رد مطر سوا بؤن ربجت َده علً ذراع عمه مبجسما له

نظرات الوالؾ أمامه للجٍ أصبحت جمؾ بجانب لبل أن ججحول  

 ابن شمَمه ولد اجسعت عَناه بذهول للحظة لبل أن َمول

 " ! ٖ جمل أن هذه ابنجن َا مطر "

 ابجسمت له جمَل رأسها للَٗ وخطفت نظرها للذٌ كان َنظر

 لها مبجسما لبل أن جعَده لعمه وهمست مبجسمة بحَاء

 " لل أنٍ بشعة وٖ أشبهه وسؤبكٍ اِن "

 ضحن من فوره وسحبها نحوه سرَعا من ذراعها وضمها

 لحضنه بموة لابٗ بضحكة

 سحما للجارَخ َا رجل ، هل هذه الحسناء ابنجن الرضَعة "

 " جلن الجٍ رأَجها سابما ؟

 أبعدها عنه سرَعا ونظر لوجهها ومٗمحها الجمَلة البرَبة

سجَعاب لابٗوحرن رأسه بعدم ا  

 ومن كان سَجولع ؼَر هذا من طفلة والداها هما ؟ "

 " لم ججؽلب علَن سوي والدجن فجلن ٖ امرأة أجمل منها علً أطٗق

 " سؤصعد لؽرفجٍ ْنام وأنجٍ َا جَما اخجارٌ أٌ مكان َناسبن "

 نملت نظراجها الجٍ اكجساها الحزن فجؤة للذٌ ؼادر من عندهما

ل خروج له من صمجه والذٌ كان عمب عبارةجهة السٗلم فٍ أو  

 . عمه جلن وكؤنه َهرب منهما أو من شٍء ججهله جماما



 جعلمت نظراجها به وهو َصعد العجبات اثنجَن عمب ثٗثة

 بخطوات واسعة واثمة زادها جسده الموٌ الصلب والبذلة الجٍ

 ٖ جعجمد أنها سجلَك بؽَره أكثر منه ولد جابع مبجعدا لٓعلً

ان فجرا َا عمٍسؤر "  " 

 . فمط هذا ما لاله لبل أن َجواري عنهما فٍ اْعلً

 عادت بنظرها للوالؾ أمامها حَن حرن كجفَه لابٗ بابجسامة مابلة

 " هل جعرفنٍ ابنة مطر شاهَن أم أعرفها بنفسٍ "

 ابجسمت من بَن حزنها وجرلرق حدلجَها الزرلاء الواسعة

 بالدموع وهمست ببحة

لٍ عنن جدٌ دجً كثَرا بلً أعرفن حكً "  " 

 ضم كجفَها بذراعه ولال سابرا بها للداخل أكثر

 ومهما حكا لٍ عنن أَضا فمد فمت جولعاجٍ ، جعالٍ لجخجارٌ "

 مكانا جنامَن فَه ، المنزل ملٍء بالؽبار وشدَدة البرودة كما

 " جرَن لكن اْوضع فَه سججؽَر سرَعا

شَرا بسبابجهولؾ بها عند مفجرق طرَك بَن ممرَن ولال م  

 هنا الممر اْكثر ؼرفا حَخ كانت ؼرفة شمَمجٍ نصَرة "

 رحمها هللا وعمجن جوزاء ، وفٍ الممر اِخر لم َكن ثمة

 ؼرؾ مسجخدمة سوي ؼرفة والدجن سابما فاسجخدمٍ إحدي

 الؽرؾ هنا حجً الؽد لَجم ججهَز ؼرفة لن بما أنه َبدوا أن

 " والدن َرفض جرن هذا المنزل العجَك العرَك

 الجهمت نظراجها المسجؽربة مٗمحه المسجرخَة وعَناه

 الناظرة للبعَد ولالت

 " ؼرفة والدجٍ !! ألَست ؼرفجهما فٍ اْعلً كما فهمت ؟ "

 نظر لها لبرهة مبجسما لبل أن جنطلك ضحكجه مرجفعة



 !  من إجابجهاونظراجها له ٖ جزداد إٖ اسجؽرابا لضحكه بدٖ

 نظر لها مجددا ولال َمسن ضحكجه

 " بالجؤكَد ؼرفجهما فٍ اْعلً وإٖ كَؾ وصلت أنجٍ هنا "

 شعرت أن لدرا من الماء البارد سكب علَها وبخداها َشجعٗن

 احمرارا وهٍ جهرب بنظراجها منه خجٗ فجابع بضحكة

شهرلدَها ؼرفة هنا لم ججركها وجصعد لٓعلً إٖ بعد ثٗثة أ "  

 فلن أن ججخَلٍ عناد ودهاء الجٍ جكون والدجن فهٍ دون ذلن

 " زارجها مرات عدة وهما زوجان

 نظرت له مجنهدة بحزن جشعر بؤن أملها فٍ رجوعهما

 َموت لبل أن َولد داخلها ، همست ببحة

 " هل كانت أحوالهما سَبة لهذا الحد ؟ "

كانواحرن رأسه بالنفٍ مبجسما ولال " لم َكن حال جمَع من   

 فٍ هذا المنزل أفضل من اْولات الجٍ كانت فَها هنا بَننا

 " لكنها أجمل عنَدة ومحاربة من أجل نفسها رأجها عَنٍ

 ابجسمت أَضا جمسن دموعها من النزول من جلن اْحداق

 الواسعة فمرص خدها الصؽَر الناعم لابٗ بابجسامة محبة

ن فلن َكونوٖ جملمٍ سجكون هنا وعلَنا جمَعا جحمَك ذل "  

 عدٖ أن جكونٍ العنصر اْنثوٌ الوحَد هنا حَن َؤجٍ جدن

ابن شمَمجٍ نصَرة أَضا للعَش فٍ هذا المنزل ولاسم  

 " رحمها هللا

 نظرت له باسجؽراب لابلة

 " ابن شمَمجن ؟ "

 بادلها ذات النظرة لابٗ

 نعم أٖ جعرفَه وهو َعَش فٍ لندن منذ وٖدجن وأحد "



 " رجال والدن المهمَن ؟

 نظرت له وكؤنها لم جراه سابما فؤومؤ برأسه لابٗ

 . ٖ بؤس َبدوا أن والدن كان َحصنن ضد حجً ألاربن "

 هو ابن عمجه لم أراه منذ كان ابن الخامسة عشرة لبل أن

 " َخجفٍ خلؾ حدود الهازان

 وجابع مبجسما

 كان ما أعند رأسه َشبه والده حجً فٍ جهوره "

الجفكَر فٍ العوالب دون  " 

 عبست مٗمحها الجمَلة مجمجمة

 " ولما أفراد عابلجكم جمَعا َحملون ذات الصفات "

 حضن كجفَها بذراعه ضاحكا وسار بها جهة الممر اِخر لابٗ

 ْن دماء الشاهَن ججرٌ فٍ عرولنا ولن جكونٍ أفضل حاٖ "

 . منا َا حفَدة شمَمٍ

نا أَضا وصلت طابرجٍعلَن أن جنامٍ اِن وجرجاحٍ وأ  

 لبل طابرجكما بؤلل من ساعجَن وعلَا أن أنام وٖحما سؤحكٍ لن

 " عن كل شٍء حجً جدنا شاهَن اْكبر ذان وما فعل واشجهر به

 وصٗ حَنها لباب ؼرفة فجحه ولال وهما عند الباب

 " أران صباحا ، جصبحَن علً خَر "

 رفعت جسدها علً روإس أصابعها ولبلت كجفه هامسة

 " وأنت بخَر "

 وجابعت مبجسمة

 " أنادَن عمٍ صمر أم خالٍ ؟ "

 ضحن ولال

 كٗهما سواء فؤنا لرَب لوالدَن كلَهما ، المهم أن ٖ جنادَنٍ "



جدٌ صمر فؤنا أكبر من جدن دجً ، إن احججت شَبا فجناحٍ عند الباب الذٌ خرجت منه ولت 
 " دخولكما

َلة سعَدةثم ؼادرا من عندها مجمنَا لها من جدَد ل  

 ورالبجه عَناها وابجسامجها المحبة حجً اخجفً وهٍ ججذكر

 ما حكاه لها جدها دجً عنه وعن أنه رفض الزواج بإ صرار

 شدَد بعد وفاة زوججه وابنه وعاش هكذا وحَدا ، كم َذكرها

 . بجدها الذٌ اشجالت له منذ اِن وجل ما ججمناه أن جراه لرَبا

 دخلت الؽرفة الجٍ احجاجت لولت لججد زر أنارة لجفجحها

 رؼم أن الممر كان مضاء ، جالت نظراجها فٍ الؽرفة الجٍ

 ؼطً أثاثها الؽبار كحال بالٍ المنزل ، كانت بسرَر واسع

 وخزانة ثَاب كبَرة وطاولة عند النافذة الطوَلة وكرسَان

ومن َراهمن الخشب الثمَل ، أثاخ َحمل الفخامة رؼم لدمه   

 َدرن فورا أن أَدٌ بشرَة هٍ من صنعجه ونمشجه وصملجه

 . لَبمً عرَما مهما طالت السنَن

 أؼلمت باب الؽرفة الجٍ لم جزدها إٖ شعورا بالحنَن لجلن المرأة

 الجٍ ٖ جسمع سوي حكاَاجهم عنها وهٍ جٗمس بؤناملها كل شٍء

اْشَاءفٍ ذان المكان وحجً السجابر المدَمة السمَكة فهذه   

 الصماء الجامدة عرفجها أكثر منها وإن كانت سجكون عاشت

 ضمن جدرانها لساعة واحدة فمط فكَؾ بؤشهر ، مسحت الدمعة

 الجٍ انسابت علً خدها فٗ جرَد الجفكَر اِن سوا بؤنها سجراها

 لرَبا وجكون معها ، أنزلت الحمَبة من كجفها ووضعجنا علً

جكجشؾ حَنها برودة المكانالسرَر وخلعت معطفها وحجابها ل  

 الحمَمَة ، أخرجت من الحمَبة عدة اٖسجحمام البسَطة الجٍ

 وضعجها فَها والثَاب المرَحة فجلن كانت ضمن ما رأجها



 ضرورَات لد جحجاجها وها هٍ احجاججها بالفعل فحماببها لم

 جراها حجً اِن ، دخلت الحمام المرفك للؽرفة ورؼم بساطجه

اسعا ومرَحا ، فجحت صنبور المَاه الذٌ أصدرولدم طرازه كان و  

 صوجا أوجسها لبل أن ججدفك منه المَاه حمراء صدبة وبدأ

 . لونها َجٗشً جدرَجَا حجً أصبح نمَا جماما

 مدت َدها جحجه وارججفت فورا وهٍ جبعدها بسرعة بسبب

 برودجه لكن ٖ حل أمامها وعلَها أن جسجحم وإن بالملَل منه

بسبب كل هذا البرد ، وبعد حمام سرَع فمط كٍ ٖ جمرض  

 لم جسجطع جسمَجه أبدا باٖسجحمام خرجت للؽرفة راكضة

 جضم جسدها بالمنشفة البَضاء الكبَرة الجٍ وجدجها فٍ

 . الخزانة مع أؼطَة سرَر سمَكة وأخري خفَفة صَفَة

 لبست ثَابها سرَعا واندست فٍ السرَر الذٌ رجبجه كَفما كان

 جؽطٍ جسدها المرججؾ باللحاؾ بموة والذٌ جعل الدؾء َجسلل

 سرَعا لجسدها المنكمش فَه ، ٖ جعلم بسبب جودجه أم بسبب

 . حنَنها للجٍ اسجخدمجه سابما وكؤنها جنام فٍ حظنها الداؾء

 أؼمضت عَنَها برفك وابجسامة دافبة جزَن شفجَها وهٍ ججذكر

ابجسامجها وببطءكٗم عمها صمر عنها ، وسرعان ما ماجت   

 وشعرت بأعَاء فجؤة ولَست جعلم لما ظهرت صورة ذان الشاب

 أمامها اِن ! لَجها فمط وجدجه لبل أن جؽادر المحطة ، حسنا وإن

 وجدجه ما كان سَؽَر ذان فٍ اْمر وفٍ فكرجه عنها ؟

 دست وجهها فٍ الوسادة المحشوة بالمطن وهمست بؤسً

جطافٍ من الرجل الذٌ َضننٍ ملكا له ؟لما لم َنفذ جهدَده ذان باخ "  

 " لما ٖ َحمل صفات العناد والجهور هو أَضا ؟

* 



*  

 

 الجفت خلفه ما أن اججاز بوابة محطة المطار ورفع نظره

 سرَعا لسماء لندن داكنة الؽَوم وكؤنها جخجبر فضاعة لراره

 المفاجا ذان بانعكاس لون كل جلن السحب الكبَبة فٍ عَنَه ،

ه لرار جنونٍ لكنه ٖ َسجطَع أن َمنع نفسه بؽَره فبعدَعلم أن  

 ساعجَن فمط فٍ بارَس وجد نفسه َمطع جذكرة لطار جدَدة

 جعَده للندن َحمل الحمَبة الجٍ أخذها معه ففكرة صؽَرة جدا

 أو لَمل ؼبَة بؤن َبحخ عن اسمها عن طرَك رلم الممصورة

نفسه والممعد اللذان كانت ججلس فَهما جعلجه َدور حول  

 كالجواد المربوط فٍ لرار ٖ َسجطَع سوي وصفه ببداَة الجهور

 لجلب اسم فجاة برَطانَة مجهولة ولها حبَب أو لنمل خطَب

 أَضا ، ساعاجان فمط كانجا المدة الكافَة ٖخجبار صبره لَجد

 نفسه بعدها َجصل برلم محطة المطار ووجد نفسه بعدها فورا

 فٍ شبان الجذاكر فٍ محطة ؼاردلٍ نور ببارَس عابدا من حَخ

 انطلك وكؤنه سَجدها مثٗ أمامه هنا ما أن َصل وهو من نزل

 المطار وجركها هنان ! ٖ َعلم حما ما َحدخ معه وهذا ما عاد

 أدراجه ْجله إجابة واحدة عن السإال المبهم الجعَس

وفجاة رجل ؼَره ؟ما َرَد من فجاة وجدها فٍ ملهً لَلٍ بل  )  ) 

 هل هو فضول لَس إٖ ؟

جحدٌ سخَؾ مع رجل ٖ َعرفه أم أنه  ! 

 أم بسبب جلن الصورة للوجه الجمَل جحَطه هالة هدوء ورلة

 لم َراهما فٍ فجاة من لبل ، والعَنان الزرلاء بنظرجها الصافَة

 البرَبة الجٍ رفضت أن جفارله وألهبت مشاعره كالسعَر وهٍ



نذ جركها فٍ ممصورة المطار ؟جرفض مفارلجه م  

 ! لم َعرؾ نفسه صاحب لرارات جنونَة سخَفة سابما

 وْنه ٖ َرَد أن َجحكم به عمل الشاب الذٌ عرفه منذ أصبح

 هنا العمل الذٌ َرفض اْخطاء والهفوات ركب سَارة أجره

 وؼادر المكان لبل أن َجراجع فٍ لراره مولفا جمَع أفكاره

وجه والجسد مجهوٖن اْسم والهوَةحجً الجفكَر فٍ ذان ال  

 حجً اِن فهو ٖ َسجطَع جصدَك أن صاحبة ذان الوجه

 ! والصوت أن جكون فجاة مٗهٍ لَلَة ومطاردة من عصابة

 ولفت به السَارة جحت المبنً الفاخر بطوابمه الخمس حَخ

 العنوان الذٌ أعطاه للسابك ونزل بعدما دفع له أجرجه وأنزل

مله أن َكون صاحب جلن الشمة موجودا اِنحمَبجه معه وكل أ  

 فوحده من َسجطَع أن َساعده وَجلب له ما َرَد معرفجه وهو

 وحده من َمكنه أن َفجح له للبه الذٌ أصبح لؽزا بالنسبة

 ! له نفسه

 صعد السٗلم بخطوات كانت ججردد جدرَجَا حجً خَل له فٍ

وجد لحظة أنه سَؽادر لشمجه السابمة الجٍ جركها لوٖ أن  

 أصبعه َضؽط زر باب الشمة دون اسجبذان ، وما هٍ إٖ

 لحظات وانفجح الباب ووجد أمامه آخر شخص كان َجولع

 أن َجده ولت َطلبه ، كان َرجدٌ بنطلون لصَر فمط عضٗت

 صدره الموَة والبارزة ٖ َسجرها شٍء َنظر باسجؽراب أَضا

 ِخر شخص أَضا كان َجولع أن َجده أمامه اِن ، جحدخ لاسم

 أوٖ مخجرلا ذان الصمت ونظرات اٖسجؽراب

 " هل سجسمح لٍ بالدخول للَٗ أم أنن كنت سعَدا برحَلٍ اْبدٌ "

 جالت نظرات جَم الحاذلة الحادة فٍ المكان ججؤكد من خلوه



ةمن أٌ شخص مرَب لبل أن جمبض أصابعه الطوَلة الموَ  

 علً ذراع الوالؾ أمامه وسحبه للداخل مؽلما باب الشمة

 بَده اْخري لَحجوَهما هوابها الدافًء ولبل أن َفكر

 بالجحدخ سبمه الذٌ رمً حمَبجه علً اْرض لابٗ ببرود

 " لررت البماء فٍ لندن نهابَا "

 نظر له الوالؾ أمامه باسجؽراب لولت لبل أن َهمس بجدَة

ذا المرار اْخرق ؟هل َعلم الزعَم به "  " 

 همس بضَك من بَن أسنانه

 لَس أخرلا فهو لرارٌ وحدٌ ، ولست أول من َجخذ لرارات "

 " ٖ َسمح ْحد منالشجه فَها مهما كانت خرلاء علً ما أضن

 ابجسم الوالؾ أمامه بسخرَة من ممصده ذان من كلماجه

 ثم جحرن من هنان وجمجم ببرود لاصدا إحدي الؽرؾ

اب بالمفجاح إذا واجبعنٍأؼلك الب "  " 

 حرن رأسه مجنهدا وجبعه ودخل خلفه حَخ وجده جالسا

 ممابٗ لشاشة حاسوبه المحمول َنظر لها بجركَز َسجند

 بمرفمَه علً ركبجَه وسَجارة بَن أصابعه َجصاعد

 . الدخان منها

 ولؾ عند الباب مكجفا َدَه لصدره حَن وصلجه نبرة جَم

 الباردة ولم َرفع نظره به

 هل سجخبرنٍ اِن ما عاد بن هكذا فجؤة أم سجنام لنجحدخ "

 " صباحا حَن لن ججدنٍ ْنٍ مسافر لبانؽار فجرا

 جمجم لاسم باسجَاء

 سؤجحدخ إن أؼلمت جهازن هذا وانجبهت لٍ "

 " وأطفؤت أَضا هذا السم الذٌ َؤكل صحجن َا دكجور جَم



 رفع نظره له وكان سَجحدخ لوٖ أن جشنجت مٗمحه فجؤة

 وضرب سرَعا شاشة حاسوبه الذٌ كان َجزم الوالؾ عند

 . الباب أنه سَكون كسر شاشجه مجعمدا بحركجه جلن

 لم َسجطع لاسم الجحرن من مكانه وهو َشعر بدوران ممبض

 الباب خلفه ولد انفجح سرَعا وهو َري مٗمح الجالس هنان

ت وسمع بوضوح شجَمجه الحمماء جلن له ْنهكَؾ جصلب  

 لم َؽلك الباب كما طلب منه ، ظن أنه ثمة مسلح سَباؼجهم

 اِن وآخر ما جولع هو الصوت الرلَك واْنثوٌ الذٌ خرج

 من خلفه

 أوه جَموثٍ أجصل بن من أكثر من ساعة وٖ ججَب ، "

 " جَد أن باب المنزل كان مفجوحا ظننجن نابما

لاسم للجٍ اججازجه دون حجً أن جرفع نظرها لهالجفت حَنها   

 وإن من باب الفضول ولَس اْدب وإن بجحَة ونظر باسجؽراب

 للجسد الطوَل النحَل َعلوه ذان الشعر اْحمر المصَر كؤلسنة

 . لهب مشعة

 كانت نظراجه ٖ جعبر سوا عن صدمجه وهٍ جصل عند الذٌ

ه دون أٌولؾ علً طوله ولد جعلمت بعنمه بعدما لبلت خد  

 خجل أو جحفظ وهمست له كلمات فٍ أذنه بَنما كان نظره هو

 علً عَنٍ الوالؾ عند الباب جنظران له بصدمة ، رفع لاسم

 َدَه ٖ إرادَا وأشار لخنصر َده الَسري هامسا بشفجَه فمط

 " ! أنت مجزوج َا رجل "

 ولم َكن جواب جَم سوي أن رفع له إبهامه ولد أمسن خصر

مانعا إَاها من اٖبجعاد عنه كٍ ٖ جلجفت وجراه ،المجشبثة به   

 حركجان فهمهما لاسم سرَعا مما جعله َؽادر الؽرفة والشمة



 فورا لبل أن جري جلن الفجاة وجهه فهذا ما هو مولن اِن من

 أنه السبب وراء جمود مٗمحه من الصدمة حَن دخلت ، لكن

أنه كان من جكون جلن ولما ٖ َرَدها أن جعرفه ! بل َبدوا  

 . كارها لوجودها وَجهرب من اجصاٖجها وزَارجها

 رمً كل جلن اْفكار من رأسه لحظة رمَه لحمَبجه فٍ سَارة

 اْجرة الجٍ جولفت أمامه وركب وؼادر من هنان ، ما الذٌ جاء

 به هنا بحك هللا ! لو َعلم فمط ما َنوٌ فعله جحدَدا ؼَر البماء

 فٍ هذه البٗد وأفراد عابلجه ؼادروها ؟ حجً خاله دجً سَسجمر

 فٍ بٗد آخر حالَا جحسبا ٌْ طارئ بعد ظهور مطر شاهَن ،

 جولفت السَارة بعد سَرها ْكثر من عشرة دلابك لحظة رنَن

 هاجفه فؤخرجة وما أن نظر لٓسم علً شاشجه شجم من بَن أسنانه

 " جَم اْحمك ... سحما لن من رجل "

 فجح الخط مجَبا دون أن َفكر فٍ مؽادرة السَارة الجٍ َشن

 أنه سَؽادرها أساسا ، وما أن وضع الهاجؾ علً أذنه حجً

 وصله ذان الصوت الجاد الحازم

 " لاسم ما أرجعن للندن ؟ "

 لال دون جردد

 " لن أؼادر .... اِن علً اْلل ولد َكون دابما "

واضحا فٍ وصله صوت مطر الؽاضب وإن كان الجعب  

 نبرجه المبحوحة

 ما هذا الجنون الذٌ ججفوه به ؟ "

اِن جحدَدا ؟ ما سر اعجراضن  

 " ما حدخ معن فٍ رحلجن جعلن ججخذ هكذا لرار صبَانٍ ؟

 صر علً أسنانه وحاول أن َجنفس بهدوء وهو َهمس مجَبا



 " هل خروجٍ من هنا أمر مسلم به َا زعَم ؟ "

 أجاه جوابه فورا وبشكل لاطع

 أجل ... ولبل أن ججسبب بمشكلة ْحدهم لبل رحَلن كما كنت "

 سجفعل لبل للَل مع جَم فإن رأت جلن الفجاة وجهن ما اسجطعت

 " الظهور بشخصَجن الحمَمَة حجً هللا وحده َعلم مجً

 كان سَجحدخ فماطعه بؤمر ٖ َمبل أٌ نماش

 ؼادر البٗد فورا َا لاسم ، إن كنت ٖ جرَد الرجوع للوطن "

 جلن مشكلجن واخجر أٌ دولة أخري ؼَر إنجلجرا، ولعلمن لن

 " جكون فٍ أٌ بٗد جخجارها إٖ مجزوجا

 جؤفؾ بصمت ممررا أصابعه فٍ شعره اْسود الناعم وأخرج

 نفسا لوَا وهو َجنهد مسجسلما ولد جمجم بجمود

 " سؤؼادر "

 ودون أٌ كلمة أخري لطع مطر اٖجصال معه فنظر لهاجفه

 ضاؼطا علَه بؤصابع ولبضة لوَة كفَلة بجحطَمه ثم نظر

 للجالس بجانبه َنظر له باسجؽراب ولال بضَك َدس هاجفه فٍ

 جَب سجرجه

 " خذنٍ لمحطة واجرلو ْدرن المطار اْخَر للَوم "

* 

* 

* 

 نظرت من الباب النصؾ مفجوح خلسة جحضن كجابها المدرسٍ

ثَاب ؼَهم بنفسهاجنظر للجٍ جولَها ظهرها منشؽلة بجرجَب   

 فٍ الخزانة وكؤنه ٖ َوجد لدَهم خادمات ! ولن جسجؽرب هذا

 منها فهٍ جكن له مشاعر خاصة عنهم جمَعا وحجً ابنجها



 اْخَرة والصؽري الجٍ لم جججاوز الثالثة فكَؾ بعد أن أصبح

 طَارا كما جرَد وججمنً حجً إن كان الثمن أن كسرت حلمه

ججها الجٍ لم جخجل أن جصرحولراره بؤن َلجحك بالجَش وح  

 بها أنها ٖ جرَد نسخة أخري عن شمَمها الؽابب وَصبح ثمة

 شخص آخر فٍ عابلجها َدفع كل شٍء حجً حَاجه وألرب الناس

 له من أجل الوطن ونداء الواجب ، وْنها طبعا ٖ جحب مهنة

 بمدر الطَران كان هو فرَسجها وجراها الجنعت اِن أكثر بعد

اْخَرة واحجمال انخراط رجال الجَش فَها , دفعت أحداخ البٗد  

 الباب وجمدمت للداخل فؤبان ما أن علم أنها لم ججحدخ معها حجً

 اِن هددها بسحب مكافؤجها ولن جحلم بزَارة جلن المدَنة مهما

 عاشت , الجربت منها وجلست علً طرؾ السرَر فمالت جوزاء

 ومن دون أن جلجفت لها

جٍ ٖ جكون إٖ بالدوران فٍ أرجاء المنزلما هذه الدراسة ال "  

 " طوال الولت

 عبست مٗمحها الرلَمة وجمجمت

 " علً الدماغ أن َؤخذ فجرة راحة كٍ َسجوعب المعلومات الجدَدة "

 الجفجت برأسها ونظرت لها ثم عادت لما جفعل لابلة ببرود

 ٖ أران إٖ جؤخذَن أولات راحة لدماؼن أما الدراسة .... ؟ "

 " حمدا هلل أن كان الفاشلون فَها من أبنابٍ أنجٍ ولَس أخوَن

 مدت شفجَها بعبوس وٖ َمكنها اٖعجراض فهٍ جعجرؾ بذلن

 بنفسها ولوٖ حوافز والدها الخَالَة كل عام ججزم أنها ما كانت

 لجججاز وٖ المرحلة اٖبجدابَة , ابجسمت وللبت ذان المزاج فٍ

ٌ ججزم أن فَه دق عنمهالحظة ولالت جمهد للموضوع الذ  

 أمازلت مصرة علً الذهاب وحدن لحوران ؟ "



 " ونحن نرَد رإَة خالٍ مطر وابنجه

 أؼلمت الخزانة والجفجت لها لابلة

 ودراسجن لمن ججركَها َا نبَهة ؟ ثم شمَمجن سججعبنٍ خٗل "

 الرحلة وعلَن اٖعجناء بها هنا فلن أسجؤمن ؼَرن علَها وهٍ

ة والركضٖ ججولؾ عن الحرك  " 

 جنهدت باسجسٗم وٖ شٍء لدَها ؼَره طبعا فها هٍ والدجها

 حضت برحلة لحوران فور أن نزلت دموعها الؽالَة كما لال

 عنها والدهم وأمامهم ووافك فورا علً أخذها إما الَوم أو فٍ

 الؽد أما هٍ فجحجج مرات ومرات عدة بعمله الذٌ جراه جبخر

فض وهو من َبدَها حجً علًاِن , وكَؾ سججولع أنه لد َر  

 نفسه ومن ٖ َرفض لها شَبا منذ عرفجه , بل ومن َلومه فَها

 وهٍ كلما جمدم بها العمر ازدادت حسنا ٖ َعرؾ إٖ فٍ عابلجها

 عابلة الشاهَن حالن ، الجمال الذٌ ورثه منها بالدرجة اْولً

 أبان معذب للوب جمَع الفجَات فٍ مدرسجها ْنه َموم بإَصالها

 أؼلب اْحَان , لالت مبجسمة ما أن وجدت الفكرة لفجح ذان

 الموضوع معها

 " ابنة خالٍ مطر جكبرنٍ بعام واحد ألَس كذلن ؟ "

 لالت الجٍ بدأت بجمع الثَاب المجسخة

 " بل بمرابة العامَن "

 حركت رأسها بمعنً لَس هذا موضوعنا ولالت بحماس

 " جصورٌ أن شمَمة صدَمجٍ فٍ مثل سنها وسججزوج اِن "

 رفعت جلن المٗبس المرمَة علً اْرض لابلة

 " وما الؽرَب فٍ اْمر "

 نظرت لها باسجؽراب لولت ثم لالت



 " ....هل جزوجَننٍ فٍ مثل سنها مثٗ ؟!! ثمـ "

 وبلعت الكلمات مع رَمها حَن اسجوت والدجها والفة ونظرت لها

اجبَها بل وكادت جمر بكل مخطط أبان لوٖ أسعفجها جلنعالدة ح  

 حَن لالت

 هل جدرس معن ابنة أسعد صَاد الجٍ جكون شمَمة َمان "

 " صدَك أبان ؟

 نظرت لها باسجؽراب وعدم اسجَعاب ولالت بعد جفكَر لبرهة

 " ٖ لم أسمع باسمها "

 لالت جوزاء من فورها

اما وجدرس ألل منناسؤلٍ عنها هنان إذا فمد جكون رسبت ع "  

 " أو أنها مجفولة ولفزت عاما واججازجن كؽَرها

 لوت شفجَها ولالت

 سؤسؤل عنها من َسكنون فٍ بلدجهم جلن فلدَا صدَمة جعرؾ "

 " عابلجهم جَدا

 حركت رأسها موافمة وؼادرت من هنان علً جنهَدة اٖرجَاح

اللجالسة علً السرَر ولد لفزت منه والفة وؼادرت الؽرفة أَض  

 جهؾ علً وجهها بكجابها مجمجمة

 .... ظننت أنه أجلٍ , اْحمك أبان كاد َورطنٍ "

 " عفت العمران لم أعد أرَد زَارجها

* 

* 

* 

 سار حجً الحاجز الخشبٍ المضلع والذٌ َكشؾ جلن الطبَعة

 أمامه وبعض أوراق أشجار الزَنة جكاد جخجرق فجحاجه ،



 صوت حشرات اللَل لم جزده إٖ جوجرا ورابحة الحشابش المرجوَة

 بماء المطر ْول مرة َشعر بها خانمة جحبس أنفاسه ، َعلم أنه

 كان َفجرض به أن ؼادر بها من المنزل للمسجشفً فورا وهذا

 ما كان عازما علَه من ولت رآها وجسدها النحَل الشاحب

نفسها لبل ؼَرهاَحجضن أرضَة الؽرفة لكنه فكر بها هٍ   

 وكما لال شمَمه رواح سابما سجكون زَزفون المجضرر اْول من

 الفضَحة ، مرر أصابعه فٍ شعره وجنفس بموة َسججدٌ هواء

 نمَا َؽذٌ ربجَه المجشنجة ، منذ جاء بها لهذا المنزل الرَفٍ

 وهٍ فٍ اْعلً بعدما وضعها هنان وحمنها بالمسكن وهو هنا

أبعاد أمر َعلم أنه سَجلب له المشاكل فٍ اْسفل َفكر وَدرس  

 مهما حاول سد الثؽر فَه ، لكنه لن َهجم اِن سوي بسٗمة النابمة

 فٍ اْعلً ، هو حل واحد أمامه اِن وإن علم بعدها أن حالجها

 ٖ َمكن الصمت عنها فسَؤخذها للمسجشفً ولَحدخ ما سَحدخ

الفجاة سجموتلن َهجم فالفضَحة لادمة ٖ محالة ولجها ْن جلن   

 وسَجعرضون للمساءلة المانونَة جمَعهم ولجها ولَس نجَب

 وحده وسَكونون َسجحمون ذلن ، ضرب بمبضجه علً الحاجز

 الخشبٍ عدة مرات ونظره شارد للبعَد سجرجه مرمَة علً

 اْرَكة خلفه ولمَصه اْبَض مهمل جماما ومظهره بات آخر

ن برَسجول وٖ َجبعما َشؽله ، اخجار أن َكون منزٖ بعَدا ع  

 ْمٗن عابلجه كٍ َضمن عدم الجراب نجَب منه وحجً ولت

 عودة جده الذٌ لم َعد َجَب وٖ علً اجصاٖجه وَكلؾ

 مساعدجه الخاصة بذلن ، لذلن اخجار هذا المنزل الذٌ َخص

 أمٗن عابلة صدَمجه أنجلَزَة إَلَنا ، أكثر شخص َمكنه

ا ْن السبب لن َجركهاالوثوق بجكجمه عن أمر وجودها هن  



 جعرفه أبدا ولد اخجارها من بَن جمَع من َعرفهم هنان ْنه

 َعلم درجة جكجم جلن الفجاة وسبك أن شهد لها موالؾ كثَرة

 مشابهة إن معه أو مع ؼَره ، نظر لساعجه الجٍ كانت جشَر

 للحادَة عشرة وجؤفؾ بصمت فٗ َمكنه جرن الولت َمضٍ

ومن طلب مساعدجه َبدوا أنه لنهكذا فهو لَس فٍ صالحها   

 . َؤجٍ

 جحرن من مكانه ناوَا الصعود لٓعلً لوٖ أولفه صوت الخطوات

 الجٍ وصله صوت جكسر اْؼصان جحت وطبجها بوضوح لجثبت

 لوجها وثباجها ومرونة جلن السالَن الجٍ ججحركان ولن َكون

 صاحبها إٖ الشخص المنجظر بالجؤكَد والذٌ سرعان ما ظهر

 عند الباب المموس فٍ ذان الحاجز وارجمً ظل ذان الجسد

 الطوَل علً أرضَجه الخشبَة الملساء بسبب اْضواء الموَة

 خلفه بَنما كان المنزل َؽرق فٍ ظٗم نسبٍ سوي من ذان

 . الباب وفجحات الحاجز الطوَلة

 ولع نظره فورا علً الوالؾ جانبا ولد لال ببعض الضَك

أنٍ ذهبت لجلبن لوصلنا منذ ولتجؤخرت َا رجل ، لو  "  " 

 جمدم للداخل مجمجما ببرود

 إنن فٍ رَؾ لندن الشمالٍ فهل جدرن المسافة "

 من هنان ومن برَسجول ؟

 " ثم كان ثمة مصَبة حمماء كان علَا الجخلص منها أوٖ

 وجال نظره سرَعا فٍ أرجاء المنزل الرَفٍ اْنَك الفخم

ة ولال عالدا حاجباه اْسودانوالمفجوح علً جلن الطبَعة الخٗب  

 ما أن وصل نظره لعَنٍ ولاص المحدلة به

 " إن كانت امرأة فسؤؼادر فورا "



 جؤفؾ ولاص ولال محركا رأسه بضجر

 ٖ جنسً أنه سنة واحدة جفصلن علً أن جكون طبَبا فهل "

 " سجطرد النساء حَنها ؟

 لال بجمود

أدرسه بعَدأنت أَضا لم جنسً بالجؤكَد أن الجخصص الذٌ  "  

 جدا عن النساء ، فإن كان ثمة مصَبة ورابن فلن أساعدن

 " فٍ مداراجها مهما حاولت

 لال ولاص محركا َده بانفعال

 لو كنت مسإٖ عن جلن المصَبة ما طلبت من أٌ أحد المساعدة "

 " فَها وٖ نفسٍ فٗ أضنن جعرفنٍ مجرما من لبل

 وكان جعلَك الوالؾ عند الباب أن دار بظهره فورا لَؽادر لوٖ

 أن لحك به ولاص وأمسن ذراعه وهمس ناظرا لنصؾ وجهه

 الممابل له

 " إنها ابنة عمٍ َا جَم وجحجاجن بالفعل "

 نظر لعَنَه بصمت فجابع بجدَة َشد علً ذراعه أكثر

 ألسم أنها ابنة عمٍ وأسمها زَزفون وزوجة نجَب شمَمٍ "

 ضالت عَناه السوداء المحدلجان به وجصلبت مٗمحه نجَجة "

 سماعه لذان اٖسم وعادت به ذاكرجه سرَعا للوراء بل ْربعة

 عشرة عاما مضت وَوم الجمً مطر شاهَن وجها لوجه أول مرة

 وهو ابن الثالثة عشرة وجملجه جلن الجٍ لالها له

حدجَم شاهر كنعان وزَزفون ضرار سلطان لن َحجاجا ْ )  

 ( جخلً عنهما

 دار بجسده مجددا ولد همس بجمود

 " أَن هٍ ؟ "



 جحرن حَنها ولاص وهو خلفه ولوٖ ذان اٖسم ما جبعه وٖ

 دخل ذان المنزل وجحت أٌ سبب كان فكل ما بات َرَد معرفجه

 حالة صاحبة ذان اٖسم الجٍ شملها مطر شاهَن ذات َوم

اْدلة أمامه مساوَا مؤساجها بمؤساجه ذان الولت وها هٍ  

 اِن وعلَه معالجة اْمر بطرَمجه الخاصة ، صعد السلم

 الخشبٍ َجبعه حجً وصٗ باب ؼرفة فجحه ودخل وهو خلفه

 وما أن جنحً جانبا حجً ظهر له الجسد المابع فوق السرَر

 الواسع َؽطَه لحاؾ أبَض سمَن ومفعم بالنموش الذهبَة

ٍ ضمادة طبَةاْنَمة ٖ َظهر منه سوي وجهها الذٌ جؽط  

 مسجطَلة المساحة فوق حاجبه اَْمن ، رموش بنَة كثَفة

 جؽطٍ مساحة جلن اْجفان الواسعة منسدلة علً وجنجان

 محمرجان بشدة وشفاه جافة منفرجة للَٗ جخرج منها أنفاس

 . مجمطعة ومججالَة وكؤنه ٖ منفذ لها للخروج سواه

جسدها جمدم ممجربا منها وجلس علً طرؾ السرَر بجانب  

 ومد أصابعه لوجهها فورا وفجح بهما جفن عَنها الَمنً ثم نزل

 لشفجها مبعدا لها بجحرَكه لذلنها ، كشؾ علً نبض ساعدها

 ونظره علً ساعة معصمه ثم ولؾ علً طوله وانحنً لحمَبجه

 وفجحها ثم مد َدها للحاؾ وسحبه عن جسدها بموة وؼضب لابٗ

 " أخرج من هنا َا ولاص وأؼلك باب الؽرفة "

 عبارة جعلت الوالؾ خلفه َجَبس مكانه وعَناه جكاد جمفز من

 مكانها فالجفت له الذٌ أصبح السرَر وذان الجسد بالفسجان

 المطنٍ المصَر خلفه ولال بؤمر

 " أخرج َا ولاص حجً أجم عملٍ "

 لال ذان من فوره



ل َرفض الكشؾ علً امرأة ؟ولما أخرج ؟ ثم من كان لبل للَ "  " 

 حرن جَم سبابجه وكؤنه َطرده من منزله لابٗ بحدة

 أخرج َا ولاص وٖ جنسً أنٍ طبَب كما جمول وأنها زوجة "

زوججن وأن الوالؾ أمامن اِن فٍ عنمه لَد شمَمن ولَست  

 " لسم بامرأة جكون زوجة له فاخرج اِن أو خرجت أنا

* 

* 

* 

ة فلم جشعر بالراحة أبدا فٍ هذا السرَرجملبت جحت اللحاؾ منزعج  

 الذٌ لد َكون مرَحا وفاخرا ذان الولت لكنه اِن َعد صلبا بالنسبة

 لجسد اعجاد جلن اْنواع فرنسَة الصنع ولوٖ رابحة والدجها الجٍ ٖ

 وجود لها سوي فٍ مخَلجها ولد سرق معالمها الزمن كانت ججزم أنها

ل ، جلست ورمجه عنها مرعَةسجبمً جالسة ومسجَمظة طوال اللَ  

 سمعها باسجؽراب لٓصوات فٍ الخارج ثم رفعت هاجفها ونظرت

 بدهشة للساعة فَه فلم جكن ججخَل أنها نامت كل هذا الولت

 . وهٍ من كانت جشعر بؤنها لم جنم أبدا

 مدت ذراعَها لٓعلً بجكاسل مجثاببة ثم ؼادرت السرَر فبالرؼم

الؽَر مرَح علً أطٗق جشعر بدفعة من كل الجعب وأرهاق والنوم  

نشاط ٖ حدود لها فمط ْنها فٍ بٗدها وأخَرا ، ؼادرت السرَر وولفت مكانها وهٍ جري حماببها 
 علً اْرض ، كَؾ لم جشعر

 بدخول من أحضرها !! حركت كجفَها بعدم اكجراخ ثم جوجهت

 نحوها وسحبت أكبر واحدة فَهما جهة السرَر وفجحجها

 وأخرجت حذابها المرَح الذٌ لم جكن ججحرن بدونه ولبسجه

 وؼادرت الؽرفة وما أن اججازت الباب حجً كثرت اْصوات



 الجٍ كانت جسمعها بعَدة جدا والجربت اِن فسارت ِخر

 . الممر جدس كفاها فٍ كمٍ فسجانها المطنٍ الطوَٗن

 وما أن وصلت الردهة الواسعة حجً ولفت مكانها جنظر

راب للنساء الّجٍ َجحركن فٍ كل أرجاء المنزل بنشاط وجدباسجؽ  

 كبَرَن لجنظَؾ المكان والماء والصابون َؽطٍ أؼلب اْرضَة الجٍ

 . أصبحت فارؼة جماما من اِثاخ الذٌ كان موجودا فَها

 الجربت احداهن منها مسرعة وكانت فٍ منجصؾ العشرَن جمرَبا،

 ولفت أمامها ولالت مبجسمة

َر آنسجٍ ، أعجذر إن سببنا لن أزعاج كان علَناصباح الخ "  

 " أن ننجز عملنا لبل عودة السَد مطر كما أمر

 وجابعت باسجرسال ودون جولؾ وٖ ْخذ أنفاسها

 سننهٍ كل شٍء سرَعا وسَموم عمال شركة ججدَد بجؽََر "

 المكان جذرَا كما فهمت وسَموم العمال بإصٗح مد أنابَب

دفبة كماالمَاه الساخنة والج  .... " 

 " منذ مجً ؼادر والدٌ ؟ "

 لاطعجها بسإالها الذٌ أجابت علَه جلن من فورها

 َبدوا لٍ منذ الفجر ْننا دخلنا هنا بعده بساعة جمرَبا ولم َكن "

 " موجودا ، هل أحضر لن طعام الفطور فٍ الؽرفة ؟

 حركت رأسها برفض ولالت ونظرها حَخ البمَة ولد بدأ بعضهن

ظرات الفضول نحوهابسرلة ن  

 " عمٍ صمر ؼادر أَضا ؟ "

 حركت جلن رأسها وَدَها فورا وانطلك لسانها مجددا فجنهدت

 بضَك ولم جعد جسمع من كلماجها المجدفمة شَبا جفكر فٍ جركها

 لوحدها بَن جدران منزل آخر هٍ فَه وحَدة اٖخجٗؾ الوحَد



 . أنه أكبر حجما وأكثر وحشة

ها فٗ َمكنها وٖ الخروج لحدَمة المنزلعادت أدراجها جهة ؼرفج  

 الواسعة بسبب العمال الذَن سَكونون منجشرَن فَها بالجؤكَد ، أؼلمت

 باب الؽرفة خلفها وجوجهت لحمَبجها مجددا وسحبجها هذه المرة جهة

 الخزانة سجلهٍ نفسها بجرجَب ثَابها وحاجَاجها فهٍ جرَد هذه الؽرفة

 وجرَدها هكذا ولن جوافك علً جؽََر وٖ طٗء جدرانها

* 

* 

* 

 همس لرب أذنها

 " أَن والدجٍ ؟ "

 انجفضت مفزوعة ودفعجه من كجفه لابلة بضَك

 " كاسر أفزعجنٍ ، هل أخببها فٍ جَبٍ مثٗ ؟ "

 جنهد مجمجما

 سجكون ذهبت للجمعَة بالجؤكَد ، طرلت باب ؼرفجها البارحة "

 " كثَرا ولم جفجح لٍ

 بادلجه الوالفة أمامه جنهدا حزَنا عمَما وحركت رأسها بملة

 حَلة فكما جولعت لحظة ضعفها جلن البارحة سجؽطَها بصمودها

 الَوم وكؤن شٍء فٍ البٗد لم َجؽَر لكنها ؼَر مجَمنة هذه المرة

 من أن ذان الدرع الوهمٍ سَصمد وأن مشاعرها اججاه ابنجها

رامجها وكبرَابها المجروحسججفوق علً كل شٍء حجً علً ك  

 . من ذان الرجل

 جحركت من مكانها والكاسر خلفها حجً جلست عند هاجؾ

 المنزل ورفعت السماعة واجصلت فورا برعد الذٌ أجاب بعد



 ولت لابٗ

 " أهٗ َا ؼسك "

 لالت من فورها

 لست ؼسك أم ٖ أحد فٍ هذا المنزل ؼَرها ؟ "

ر ؟أو لَس لن عمة جسؤل عنها من ولت ِخ  " 

 ضحن لابٗ

 . بلً وحجً ؼسك لم أراها منذ آخر مرة زرت المنزل ورأَجكما "

 " ثم لو جشجالَن لٍ ْلمت معٍ فٍ منزلٍ أنا ابن شمَمن ولَس هٍ

 جمجمت ببرود

 أجل اللب الطاولة علً رأسٍ ٖ أحد َمدر علَكم أنجم "

 " رجال السَاسة

 وكان رده ضحكة صؽَرة أعمبها صوجه المبجسم

 " بما جؤمرنٍ إذا شمَمة شراع صنوان "

 انملب مزاجها العكر فجؤة ولالت بجوجس حزَن

 " هل جحدثت مع ؼسك الَوم أو رأَجها ؟ "

 لال مباشرة

 ٖ ... كنت فٍ ازمَم واِن عابد من هنان ، اْوضاع "

 الَوم مملوبة رأسا علً عمب وعلَا أن ادرن اٖججماع

 " الثانٍ ْعضاء البرلمان

بطرؾ عَنها للذٌ جلس مٗصما لها وأذنه علً سماعةنظرت   

 الهاجؾ لَسمع معها ولالت بحَرة

 ما حدخ أَضا فٍ هذه البٗد صبَحة وصول الرجل الذٌ جؤمل "

 " الكثَرَن فَه ؟

 لولٍ ما سَحدخ أكثر من هذا فَبدوا أنكم لم جطلعوا علً نشرات "



من فجر الَوم اْخبار وجروا حملة اٖعجماٖت الواسعة الجٍ بدأت  

 وطالت حجً مسإولَن فٍ لطاعات مصرفَة واسجثمارَة ورجال

 . سَاسة ودَن

 " هذا الرجل لادم وهو َعرؾ جَدا ما سَفعل وما كان َجرٌ لبله

 همست بجوجس بعدما اججازت صدمجها مما سمعت

 " هل رأَجه ؟ "

 وصلها صوجه مباشرة

اء وبعضأخبرجن أنٍ كنت فٍ أزمَم ، اججمع صباحا بالوزر "  

 رجال الشرطة وهنان اججماع آخر لرإساء البرلمان أشن أن أدركه

 كما سَججمع ببعض رجال الجَش كما سمعت ، َبدوا أنه َجرٌ

 جعدَٗت جوهرَة فآخر ما وصلنٍ أنه طرد وزَر أعٗم من

 " اٖججماع

 شهمت بموة ججبادل والجالس بجانبها نظرات مصدومة ولالت

 وكَؾ َخرج هكذا من العدم فجؤة وَجحكم فٍ البٗد وكؤنه الربَس ؟ "

 " بؤٌ سلطة وهو ٖ َحمل أٌ صفة وٖ عسكرَة

 لال ضاحكا

 ٖ َسمعن أحد مناصرَه المنجشرَن فٍ كل مكان وَمطعوا عنمن ، "

 كَؾ جمولَن هذا عن رجل مثله الجمَع َعلم أنه وحده بعد هللا من

وبعده رجاله اللذَن اسجمبلوه كربَس أوصل البٗد لما هٍ علَه  

 ولابد لهم كما كان ولو رأَت أحجفاٖت فٍ البٗد الَوم ما كان

 هذا رأَن ، ابن شاهَن مدعوم حجً من الخارج والجهنبات

 . برجوعه جرسل لنا منذ ساعات الصباح اْولً

 اجركَنا من كل هذا اِن وأخبرَنٍ لما جسؤلٍ إن جحدثت مع ؼسك ؟

بت الجحدخ معها حالَا فؤنجٍ جعلمٍ مدي كرهها لذكر ذان الرجللمد ججن  



 " ، هل من مكروه عمجٍ ؟

 جنهدت بحزن لابلة

 للبٍ َكاد َنفطر علَها َا رعد ٖ جنسً أن ابنجها وصلت مع ذان "

 الرجل ، إنه للب أم ذان الذٌ جحمله بَن أضلعها فؤخبر ذان الرجل

جٗجه السابمة لهاأن ٖ َمسن ابنجها عنها وَمجلها فوق ل  " 

 سمعت بوضوح صوت جنهده لبل أن َمول بهدوء

 أعدن أن أجحدخ معه فٍ ذلن علً هامش اٖججماع ولن نسجبك "

 " اْمور فمد َكون ٖ َفكر فٍ ذلن مطلما

 وجابع من لبل أن جعلك

 أكاد أصل حوران اِن وداعا عمجٍ سؤزوركم فٍ أسرع ولت ، "

 " سلمٍ لٍ علً الكاسر

سماعة الهاجؾ عن أذنها ونظرت لها لبل أن جؽلمها بهدوءأبعدت   

 علً صوت الكاسر المسجؽرب

 " لال سَؤجٍ أم سَذهب لرإَجه ؟ "

 ولفت ولالت مؽادرة

 " لال سَجحدخ معه وكم أخشً أن َكبر رأسه العنَد بسبب ذلن "

* 

* 

* 

 لم َسجطع مفارلة ذان الممر وٖ الجدار المحاذٌ لباب جلن الؽرفة

 َسجند علَه بظهره جارة وبكؾ َده جارة أخري ونظره ٖ َفارق

 اْرضَة الخشبَة جحجه ، فبمدر ما هو ممجنع من أن ما فعله سابما

 وَفعله اِن صحَح بمدر ما َخشً أن جموت النابمة علً السرَر فٍ

 . الداخل جثة هامدة وَلوم نفسه حجً َموت



لخروج وبعدما أجريَعرؾ جَدا نظرة جَم جلن لبل أن َطلب منه ا  

 فحصه المبدبٍ لها فحالجها جبدوا ٖ جطمبن أبدا ولوٖ ثمجه فٍ لدرات

 الموجود فٍ الداخل وهو من جفوق فٍ جخصصه الذٌ اخجاره

 طب جراحة للب اْطفال وحدَثٍ الوٖدة ( لما جركها دلَمة بَن )

 َدَه ولؽادر بها للمسجشفً حاٖ ، انفجح باب الؽرفة أخَرا ورفع

ره بالذٌ خرج منها َحمل حمَبجه وفٍ َده اْخري ورلةنظ  

 مدها له فورا لابٗ

 هذه اْدوَة جطلبها من الصَدلَة المدون اسمها وصاحبها فَها "

 " رؼم بعد المسافة فؽَره لن َعطَن إَاها بدون وصفة طبَب كما جعلم

 لم َسجطع لراءة شٍء فٍ مٗمحه الجٍ لم جكن جحمل إٖ البرود

شٍء ما َشبه الؽضب المدفون وهذا ما َجولعه منهالماسٍ و  . 

 أخذها منه ولال ونظره علً عَنَه

 " ما حالجها وهل َلزمها نمل للمسجشفً ؟ "

 حدخ ما لم َكن َجولعه منه أبدا وهو من َعرؾ ببروده الدابم

 وججنبه لكثرة الحدَخ وأسهاب فٍ أٌ موضوع ٖ َخصه

ه المشدودة وهو َهمسمهما كانت أهمَجه حَن فاجؤه بمٗمح  

 من بَن أسنانه

 ألسم أنه أنذل رجل عرفجه فٍ حَاجٍ وإن لم َكن لن "

 " مولؾ فسجكون أنذل منه َا ولاص

 . جنفس بموة مبعدا نظره عنه وكما جولع علم دون أن َخبره

 نظر له مجددا ولال

 نال منٍ ما َسجحك وأنا فٍ صفها للنهاَة ومهما كلؾ اْمر "

 وجفاهمٍ سَكون مع جدٌ حَن َرجع من رحلجه فؤخبرنٍ اِن

 عن حالجها هٍ



 " لال مباشرة وبجموده ذاجه "

 فمر دم حاد وسوء جؽذَة ، المرهم َسجخدم لمدمها ورسؽها

 . وٖ جحركهما إٖ للضرورة ولَهجم أحدهم بطعامها جَدا

 ثمة مرهم أَضا للرضوض والكدمات َسجخدم َومَا وحمن

بجها أَضا جؤخذها بانجظام فحالجها ٖ َمكن وصفهاوكبسوٖت كج  

 " بالجَدة أبدا فهذا كله لَس اْسوأ

 نظر له باسجؽراب وجرلب ولد جابع والحدة ججسلل لمٗمحه

 حَن ججعافً َجب أن َجم عرضها علً طبَبة نسابَة فانجفاخ "

 الجزء اَْمن من رحمها لد َكون سببه أنه جحرن من مكانه

جمبٗ إن لم َعالج فٍ ولجه ، لسما لو كانوهذا سَضرها مس  

 " شمَمن شمَمٍ أنا أو ابنٍ لمطعت له جلن المدم المذرة

 وجابع مؽادرا من أمامه

 " لذلن لن أسكت له عنها أبدا والمادمة سجكون منٍ "

 رالبه حجً اخجفً نازٖ السٗلم ثم رفع رأسه لٓعلً ممررا أصابعه

وٖ أن َعلك علً اْمر فإذا بهفٍ شعره مجؤففا بصمت ، لم َجولع   

 َضع لنفسه مولفا فَه أَضا وَعلم جَدا معنً ما لال وسَفعله

 بعض رفاله من عناصر جلن المنظمة بطلب منه وهو جلمَن شمَمه

 ذان درسا سَصعب علَه نسَانه مهما عاش وهو سَكون المجهم

 الوحَد به طبعا ، أخرج هاجفه وأرسل رسالة لجَم فورا كجب فَها

 سؤجصرؾ فٍ اْمر بمعرفجٍ َا جَم فؤبعد أصدلابن أولبن عن اْمر )

 ( ْن جسد نجَب لن َسجحملكم وسؤكون المٗم حَنها وهو الضحَة

 وصله الرد وأسرع مما َجولع وذان طبَعٍ حَن َكون صاحب

 الرد جَم وكلماجه الملَلة المخجصرة ) من أجلن فمط ( دس هاجفه

لورلة فٍ َده وللعنوان المدونفٍ جَب بنطلونه الخلفٍ ونظر ل  



 علَها مع أسماء اْدوَة ، سَحجاج ْكثر من ساعجَن لَصل هنان

 . ثم طرَك العودة سَؤخذ ذات الولت منه أٌ لن َصل إٖ ولت الفجر

 لبض علً الورلة وجحرن من هنان لكن وجهجه لم جكن السلم المإدٌ

 للطابك السفلٍ بل باب الؽرفة الذٌ ٖ َزال نصؾ مفجوح ، دفعه

 براحة َده ببطء ودخل فولع نظره فورا علً النابمة علً السرَر

 مكانها جسدها مؽطً باللحاؾ بؤكمله سوي ذراعها الخارجة منه

 ممدودة بجانب جسدها ولد حمن فَها مؽذٌ لام بجعلَمه فٍ العٗلة

بماَا حمنجَن مرمَجان علً طاولة السرَرالخشبَة الخاصة بالؽرفة و  . 

 نمل نظره من هنان لوجهها الذٌ َبدوا أن شحوبه لد جنالص عن

 السابك كثَرا وجنفسها أصبح أكثر َسرا وانجظاما وإن لم َرجع

مما كان بكثَر لطبَعجه فهو أفضل  . 

 أبعد نظره عن جفحص وجهها الجمَل المجعب وسحب الباب خلفه

  َرَد جركها وحَدة هنا لكن ٖ حل أمامه فحجً رواحبهدوء مؽادرا ، ٖ

 ٖ َمكنه اٖسجعانة به وٖ َرَد أن َعلم أٌ شخص من عابلجه بمكانها وٖ حجٍ هو

* 

* 

* 

 وصل لاعة أججماعات الربَسَة علً الولت جماما كما َٗحظ من

 حركة الحراسة المشددة المدعومة حجً برجال الجَش والشرطة ،

بجواره وولؾ له بعدما وصل خلفه مباشرة وهو صافح الذٌ مر  

 العضو عن رابطة الشباب الثمافَة وكان من الهازان ، لال مبجسما له

 ! من كان َجولع صباحا كهذا َا رجل "

 أٌ مطر جنونٍ نزل علً سماء بٗدنا الَوم ؟

 لم أنم البارحة أراجع مع نفسٍ ملفٍ المشإوم إن كان به



ا ولم أصدق أننٍ حجً اِن لستجرابم سؤحاسب علَها صباح  

 " ! ضمن المعجملَن

 خرجت ضحكة رعد رؼما عنه لروح ذان الرجل المرحة ولال

 وأنا لم أنم البارحة لكن لَس خوفا من اعجمالٍ مثلن بل من "

 " أن ٖ أجد صباحا أحد ؼَرٌ هنا وجمَعكم فٍ السجن

 بادله الضحن وسارا معا لابٗ

ٍ أن كل جلن السواجر الجرابَةجاء فٍ ولجه َا رجل ، َكف "  

 وبوابات الجفجَش الؽَر لانونَة المنجشرة فٍ أؼلب الجنوب اخجفت

 بؤمر واحد منه ، البٗد جحجاجه بالفعل ولسما أن كل هازانٍ كان

 " للما علً مصَره وجري اْمل الَوم َشع من وجوه الجمَع

 همس وهما َمجربا من الباب المحاط بحراسة مشددة

 " ٖ خوؾ علً البٗد أبدا بعدما عاد هذا الرجل "

 واججاز الباب عند عبارجه جلن جاركا خلفه الذٌ أولفه أحد

 الخارجَن ولت دخولهما وجمدم وحده للداخل حَخ البهو

 الواسع بؤرضَجه وأعمدجه الرخامَه وصور جدرانه الضخمة

 الجٍ جزَد المكان هَبة لما جحمله من معالم بٗدهم الشهَرة

 َجرأسها جلن الصورة الجٍ وضعت فَه من ولت جؤسَسه

 منذ عشرة أعوام ولم َحركها أحد من مكانها جضم شخصان

 كل واحد منهما َولٍ اِخر ظهره وَؤخذ نصؾ جلن الصورة

 وهما ) شراع صنوان و مطر شاهَن ( صورة جظهرهما كوجهَن

اْكَدة لعملة واحدة وهما كذلن بالفعل فؤحدهما لاد البٗد لوحدجها  

 وسلمها لّخر لَبنَها حجرا حجرا من الصفر ، وما أن اخجفً نصؾ

 جلن العملة انملبت علً وجهها اِخر مجددا لَظهر النصؾ الثانٍ اِن

 وَنمذ ما بنوه معا ، أبعد نظره عن جلن الصورة ممنَا نفسه بؤن لاجل



 والده لن َنجوا من لبضة نصؾ الصورة اِخر ذان وجحرن للداخل

َري حركة الوافدَن جهة باب ؼرفة أججماعات وبعضهم ضباط وهو  

 وعمداء فٍ الجَش ببذلهم العسكرَة وأؼلبهم كانوا رجال مطر شاهَن

 سابما فَبدوا أن هذا الَوم كما لال ذان الرجل سَكجب أَضا فٍ الجارَخ

 وهم َرون كل رجال الدولة أولبن َحاسبون ممن لم َرحم فَهم أحدا وٖ

عرفون برجاله واْلربَن له ، جحرن نحو جلن الجهة َردمن كانوا َ  

 جحَة بعض من رفع َده محََا وَصافح أَدٌ من َمفون لجحَجه دون أن

 َجبادل أٌ منهم أطراؾ الحدَخ مع أحد وكؤنهم َجوجهون لؽرؾ

 امجحانات ابجساماجهم فمط ما جدل علً اطمبنان البعض لما َجرٌ ،

لم َكن بالمسجوي الجَد ْؼلبهم وهذاَبدوا أن اٖججماع السابك هنا   

 ما َراه فٍ بعض الخطوط المججهمة فٍ مٗمحهم وَبدوا أن البعض

 اِخر َجولع اْسوأ ، ولن َسجؽرب كل هذا بعد لدوم ذان الرجل أو

 لنمل ظهوره من العدم مجددا ودون سابك إنذار هكذا فجؤة لَشكل

 شبحا مرعبا لكل من ظن أنه لن َخرج مجددا أو مجَمن من موجه ،

 ولؾ ما أن كان عند الباب الخشبٍ الضخم المرجفع والمفجوح ونظر

 للوالفَن جانبا وكانوا ثٗثة رجال َولونه ظهورهم إثنَن منهم بلباس

 عسكرٌ وَمؾ ممابٗ لهم السبب اْول فٍ كل هذا الجحرن المفاجا

لمرة َنظر للذٌ َحدثه وهو أحد الوالفَن أمامهم ،بلباس رسمٍ هذه ا  

 مٗمحه الماسَة جدل علً ضَك صاحبها وحاجباه الطوَٗن معمودان

 وكل جركَزه مع ما َمول ذان الوالؾ أمامه وٖ َشاركه إٖ بكلمات

 للَلة علً ما َبدوا ، ٖزال كما عرفه ورؼم مرور كل جلن السنوات

جً ولفجه ججفجر لوة وثمة فٍ النفسما َزال الرجل المابد الموٌ ح  

 كجواد برٌ أصَل هدوبه وجس حذر وجموحه لاس َفجن بكل ما حوله

 ، َمود وٖ َماد أبدا واْحمك فمط من َفكر فٍ جروَضه ، لم جزد



 السنَن مٗمحه وحركاجه سوي خبرة ولوة ولَادة َراها اْعمً

من علًوالبصَر وكؤنه مطر شاهَن اْمس َمؾ أمامه اِن ، َرؼ  

 اٖعجراؾ بإعجابن به أحبت نفسن ذلن أم كرهجه ، الجمت نظراجهما

 ما أن حول مطر نظره عن الوالفَن أمامه فكانت نظرة طوَلة عمَمة

 وصامجة انجهت بجحرن رعد ناحَجهم فٍ لرار مفاجا منه ودون أٌ

 جخطَط مسبك وهو من كان لد لرر أن َحادثه بعد اججماعهم لكن

ورا رابعا كما َري ، وَبدوا أنه نسٍ أن هذا الرجلالمصادفات لعبت د  

 لم َجصرؾ َوما إٖ كواحد منهم ولَس ممن ٖ جراه إٖ وهو َدخل باب

 الماعة ثم َخرج منه ، ما أن وصل عندهم حجً جحرن من كانوا حوله

 مبجعدَن وَبدوا بؤمر منه لم َجعدي الكلمجَن أو الثٗخ كما ٖحظ ، ولؾ

شعور منه ابجسم ابجسامة لم جعبر إٖ عن سعادجهأمامه مباشرة ودون   

 وافجخاره برجل مثله ابن لهذه البٗد بعَدا عن النمطة الشخصَة

 الوحَدة وهٍ ) ؼسك ( ابجسامة بادله الوالؾ أمامه مثَلة لها حملت

 شكرا عمَما ْمور لدمها للوطن مطر وحده من َعلم بها وهو من كان

ذان اٖجصال مباشرا ، مد رعد َدهعلً اجصال به مإخر وإن لم َكن   

 أوٖ وجصافحا بمبضجٍ َدَن لوَجَن عبرجا عن احجرام مجبادل لم جؽَره

 السنَن

 " مرحبا بعودجن لبٗدن َا ابن شاهَن "

 عبارة كسرت ذان الصمت الذٌ لم َكن َؽلؾ أحدا ؼَرهما فٍ ذان

 المكان الواسع الذٌ جداخلت فَه النبرات الرجولَة ببعض اْحادَخ

 العابرة ، عبارة جرحَب لابلها الوالؾ أمامه بؤن ربت بَده اْخري علً

 ذراعه دون أن َعلك فجابع رعد

 " أعجذر بشؤن أججماع فلم أسجطع الوصول إٖ اِن "

 سحب مطر َده لابٗ بهدوء



فاْمر حدخ فجؤة ثم أنا أعلم ٖ بؤس فٍ ذلن َا ابن شراع "  

 جَدا أَن كنت وما جفعل فٍ جلن المنطمة ، لو كنت سجمطع رحلجن

 " من أجلٍ ما وافمجن فما جفعله َخدم البٗد فٍ الممام اْول

 لال من فوره وبجدَة

 ٖ جؤخذن بٍ رحمة ْنٍ ابن شراع َا مطر وٖ رأٌ صنوان إن كنت "

بحمهم لصرت فٍ شٍء فالجص للشعب منٍ وخذ  " 

 ابجسامة اعجاب جلن الجٍ ارجسمت علً شفجٍ الوالؾ أمامه وربت علً ذراعه مجددا لابٗ

 لن َمول جملجن هذه من َعرؾ أنه فعل شَبا ، "

 " رحم هللا من ربان َا رعد

 لال حَن ٖحظ بؤنه َنوٌ إنهاء الحدَخ بَنهما

 " عندٌ إذا دَن فٍ عنمن َا ابن شاهَن "

بع رعد من لبل أن َسؤلنظر له مسجؽربا فجا  

 أعلم أنه لَس ولجه وأنه من المبكر الحدَخ فٍ ذلن لكنٍ ألسمت "

 " لنفسٍ سابما أن أجحدخ معن فَه ما أن أران

 أومؤ مطر برأسه هامسا بجدَة

 لل َا رعد ، ما هذا الدَن الذٌ فٍ عنمٍ لن كل "

 " هذه اْعوام ؟

 سحب نفسا عمَما ولال

جركت لري الثنانََن وعدت لصنوانبلً منذ أعوام بل منذ  "  " 

 عمد حاجباه الرلَمان اْسودان َنظر له باسجؽراب بل لَس

 كذلن إنه َعلم جلن النظرة جَدا وسبك أن رآها فٍ عَنٍ هذا الشخص

 جحدَدا والمنفرد بها ، نظرة الذكاء الذٌ َصَب عَن الشٍء مهما خفٍ

ن جولعه فٍعنه ، نظرة من َمزق اْسطر لَكشؾ ما خلفها ، وكا  

 محله حَخ ارجفعت زاوَة فمه مبجسما بسخرَة حَن لال



 " ٖ جمل أنها جلن الطفلة ابنة زعَمهم السابك ؟ "

 أومؤ برأسه موافما وهمس مبجسما

 طفلة فٍ ذان الولت وكبرت اِن معلمة بوعد جماسمناه كلَنا ولَدت "

 أنت ذان الوعد بسٗسل من فوٖذ ولت رحَلن وآن اْوان لجكسرها

 " وجحررها هٍ علً اْلل ْنٍ ظلمجها بذلن دون لصد منٍ

 حرن مطر رأسه برفض عالد حاجباه والضَك ارجسم

 علً لسمات وجهه ولد لال

 أٖ جعلم لوانَن الثنانََن َا رعد ؟ "

جلن وهٍٖبد أنن ججهلها لما كنت أولعجها فٍ حمالة ك  

 " ابنة زعَمهم ! إن افجضح أمركما لن َرحمها أحد منهم وٖ عابلجها

 شعر بؤنه داس علً للبه بحذابه وسحمة به دون رحمة

 فهمس وبالكاد َجد الحروؾ من هول ما علم منه

 " هل جضن أنهم لجلوها منذ زمن "

 جنفس بموة مجمجما

" َصللنؤمل اَْسر من ذلن وسؤري ما َمكن فعله فوفدهم س  

 لرَبا وسؤري ما َمكن فعله لضمهم للبٗد مجددا لكن جؽََر

 " لوانَنهم هذا ما ٖ أعدن بشٍء محدد حَاله

 شد رعد لبضجه َعجصرها بموة فلم َكن َجخَل أن اْمور َمكن

 أن جكون هكذا وأن جلن الحبَبة لد جكون ماجت من أعوام بل لجلت

فٍ شٍء حَال بدم بارد وبسببه هو ، لم َسجطع وٖ اسججدابه  

 اْمر وبنفسه لال أن لوانَنهم ٖ أحد َمكنه الجحكم فَها وٖ هو

 علً ما َبدوا ، نظر له وكان سَجحدخ فولفت الحروؾ علً رأس

 لسانه وهو َري جمود مٗمح الوالؾ أمامه وجلن النظرة النارَة

 من حدلجَه الفاحمجان ولد جمدجا علً شٍء ما خلفه فهم فورا أنه



ٖ َمسكه عن لجله إٖ أن َكون عنمه بَن أصابعه ، سَكون شخصا  

 الجفت برأسه فمط وولع نظره علً من جولع فورا أن جلن النظرات

 كانت جمصده بالجؤكَد ، صاحب الجسد الطوَل الموٌ الذٌ زاده لباسه

 العسكرٌ هَبة ولوة وشعره اْسود الناعم الكخ َجحرن مع حركجه

 رؼم أن طوله لم َججاوز أذنَه ، عاد بنظره للوالؾ أمامه ونظراجه

 ٖزالت سجلجهم ذان الرجل ونظرات رعد المصدومة ٖ جفارق جلن

 العَنَن الجٍ ججمد نارا وٖ َفهم سببها وٖ َجخَل أن َكون ما جحدثت

 ! عنه ؼسك فمن أَن سَعلم

ما َحدخهل سَكون ذان الرجل أحد من جدور حولهم الشبهات حول   

 فٍ البٗد اِن ؟

 ! لكن مسجحَل

 جحرن مطر مججازا له فدار بجسده مع حركجه لابٗ

 " .... وأمر آخر "

 الجفت له من كان لد أصبح خلفه مباشرة فنظر لعَنَه بشٍء من

 الجوجس الحذر بل والجردد الذٌ لم َفت الوالؾ أمامه لطعا ولد لال

 " أٖ َحجمل الجؤجَل َا رعد ؟ "

سه برفض لاطع ٖ َمبل أٌ جدل فهو َعلم أن فرصة أخريحرن رأ  

 لَكونا معا ووحدهما وباخجَاره لن ججكرر مجددا لولت سَكون بعَدا

 بالجؤكَد أمام كل ما َنجظر هذا الرجل من جراكمات أشهر عصفت بالبٗد

 واْمر لن َحجمل أن َإجله وٖ للؽد ، ثم نظرجه لذان الرجل جإكد أنه لد

مجددا ، لال مركزا نظره علً حدلجَه السوداءٖ َسمع منه   

 " هو رجاء أكثر من كونه طلب َا ابن شاهَن "

 دار حَنها مطر ناحَجه بكامل جسده وظهر جوجس ما فٍ نظرجه

 ألسم الوالؾ أمامه أن َكون سببه إدراكه لمن سَجحدخ عنها جحدَدا



انفاسججمع كل طالجه لمواجهجه بؤمر شخصٍ كهذا ولال بثبات وإن ك  

 مزَفا وبدون ممدمات

 " ؼسك ... "

 ولم جخنه الجولعات حَن لمح ذان البرَك الخطَر الخاطؾ فٍ عَنَه

 وجحدخ مطر هذه المرة هامسا

 " ما بها ؟ "

 فجاراه فٍ الهمس بسبب جحدَك الوالؾ هنان بهما بعدما ولع نطره

 علَهما ، نظرات ملبها فضول فَبدوا أن شمَمجه جلن سججسبب بحرب

بَن هذا الرجل وأؼلب رجال الدولة لذلن علَه لول ما َرَد وشَكة  

 لوله ، لال برجاء لم َسجطع إخفاء انكساره وكؤنه َمجلع أشواكا

 ؼرزت فٍ لحمه

 أرجعها لنا ؼسك الجٍ نعرفها لبل أن جصبح لدَن ، هذا رجابٍ "

 "الوحَد منن َا ابن شاهَن

 عمد الوالؾ أمامه حاجبَه المسجمَمان والجرب منه خطوة أخري

 حجً صارا وجها لوجه ، وإن لم َكن َجوهم حَنها فمد شعر بؤن ذان

 الرجل ذا أرادة الصلبة والموَة رآه وللمرة اْولً واْندر مجباعدا

 عن نفسه عَناه مشوشجان وأفكاره بعَدة كل البعد عن مكانهما وكؤنه

لعالم بؤسره ، لم َسجطع لراءة السبب وراء كل ذلن هلفٍ خصام مع ا  

 هو أمر مدفون خلؾ جلن السنَن أم أنه ثمة جدَد َجهله ؟

 خرجت الكلمات من شفجٍ الوالؾ أمامه واثمة جادة مَزجها نبرجه

 المبحوحة ذاجها الجٍ لم جؽَرها السنَن

 سؤرجعها لن كما جرَد َا رعد لكن اجركنٍ أوٖ أعَدها ؼسك "

ٍ عرفجها أناالج  " 

 ودون أن َضَؾ شَبا ؼادر من أمامه لَجبعه جمَع من انجشروا



 فٍ ذان المكان مجوجهَن حَخ الباب الذٌ دخله كؤسد لوٌ مسَطر

 جنماد خلفه حجً ألوي وأعجً الوحوش ، جنفس مٓ ربجَه هواء شعر

 به وْول مرة منذ أعوام طوَلة نمَا باردا منعشا حد الشفاء من أٖلم

الفهد الصَاد المحارب مات كل جلن اْعوام فلم جخنه ثمجه فٍ ذانوجراك  

 وبؤنه لن َجرن أنثاه الفرَدة من نوعها ْحد ؼَره وَثك فعٗ فٍ

 لدرجه علً ذلن رؼم عناد جلن الجامحة ، سار حَخ جوجه الجمَع

 مجمجما بابجسامة

 " لَرحم هللا إذا ذان المدعو َعموب منه "

* 

*  

 

* 

الذٌ كانت جشعر به شعرت لحظجها أنه انجمل لجفنَهاكل ذان اْلم   

 الثمَٗن وهٍ جفجحهما بصعوبة ممررة أصابعها فولهما وكؤنها جخجبر

 . بصرها رؼم النور الموٌ فٍ المكان

 شدت َدها اْخري فشعرت بوخزة مإلمة امجدت علً طول ذراعها

 فنظرت لها فورا فإذا بحمنة مؽذٌ مثبثة فَها ، رفعت نظرها لٓعلً

 وهٍ جنظر للمارورة الجٍ كانت جكاد جنجهٍ وانجبهت حَنها للمكان

 الجدَد جماما عنها ! ٖ جعرؾ هذا المكان ولَس جناحها وٖ ؼرفجها فٍ

 ذان المنزل وٖ ٌْ من المنازل الجٍ عاشت فَها سابما ولم جري من

الثرَا المعلمة فٍ السمؾ وٖ هذه الجدران المؽطاة بورق لبل هذه  

 الحابط ! هٍ لَست فٍ مسجشفً وٖ فٍ منزل جلن العابلة

 فؤَن جكون !؟

 آخر ما جذكره خروج مربَجها فجؤة ثم سمعت صوجا رجولَا َحدثها



 جعرؾ نبرجه جلن جَدا لمن جكون ، كانت جرفض دخوله ٖ جرَد رإَجه

وٖ ؼَره منهم لذلن لررت الجحامل علً ألمهاوٖ أن َراها ٖ هو   

 والولوؾ لجدخل حمام الؽرفة حجً َؽادر لكن اْمر كان أصعب مما

 جخَلت ورؼم صمودها وعنادها فمدت السَطرة علً ذان الجسد المنهن

 ما أن بلؽت منجصؾ الطرَك كما فمدت صلجها بكل شٍء حولها ولم جعد

 . جعٍ شَبا حجً هذه اللحظة

اْلم لد زال بشكل كبَر أكثر حجً من جلن الحمن الجٍ كانت كان شعور  

 جحمنها بها مربَجها كما أن شعورها بالدوار حجً وهٍ نابمة بدي لها

 أنه أخؾ بكثَر من السابك ، نظرت لمارورة المؽذٌ مجددا وعلمت

 أنها السبب وأن ثمة سابل ما حمن فَها بواسطة الحمنة المرمَة علً

ا ، رفعت َدها أمام وجهها مجددا ونظرت للرباطالطاولة جعلها هكذ  

 الخاص بالفن والشعر وكانت جشعر بواحدة أخري مثلها عند كاحلها

 فعلمت فورا أنه ثمة طبَب زارها هنا وفعل كل هذا ، لكن ما سر نملها

 ! ْجل كل هذا

 أنزلت سالَها أسفل السرَر وجساندت علً مرفمها حجً جلست ثم

لفت ببطء وجحركت من هنان جهة باب الحمامسحبت حمنة المؽذٌ وو  

 المشجرن مع الؽرفة جعرج بسبب ألم كاحلها الذٌ كان َمزله كلما

 داست علً لدمها جحاول بَدها أن جسجند بكل ما جمر به فٍ طرَمها

 واْخري جبعد بها شعرها الطوَل عن وجهها لدر اسجطاعجها بسبب

 ألجواء فَها أَضا ، ٖ َمكنها مؽادرة هذا المكان وٖ حجً اسجكشاؾ

، مكان وجودها ولَس أمامها سوا اٖنجظار لجرجع لذان المنزل مجددا   

ولفت مكانها منجصؾ الطرَك حَن رأت السجرة السوداء المرمَة    

  بإهمال علً الطاولة وؼَرت اججاه خطواجها المجعثرة جهجها 

* 



* 

 *  

من بعَد لهاجفها الذٌ صدح رنَنه فٍ أرجاء الؽرفة للمرة فوقنظرت   

 . العاشرة وأمسكت َدَها عن رفعه وأجابة علَه

 لن جضعؾ وجسجسلم ولن ججَب أو ججحدخ إٖ مع المدعو جَم كنعان

 كما طلبت ، هذه فرصجها ٔخراج ذان الجنَن من جحره وإن أحرلها

ا وهٍ أكثر من َريهٍ ٖ َهم فلن جسكت أكثر عن حال صدَمجه  

 معاناجها وعاشجها معها منذ صؽرها ، كانت جرفض سابما وجود هذا

 الرجل فٍ حَاة صدَمجها جلن وٖ جرَد لسبب الداء أن َكون هو الدواء

 وٖ أن َكون حل مشاكلها عن طرَك مسببها لكنها الجنعت اِن أنه ٖ

إكد لهاحل ؼَره وعلً هذا الحل أن َكون سرَعا ومسجعجٗ ، وما َ  

 أنها جفعل الصواب عدم جولؾ هاجفها عن الرنَن جمرَبا منذ أن اجصلت

 بذان المحامٍ أٌ أنهم َهجمون ْمرها بجوصَة مشددة وٖ َسجطَعون

 معرفة ما َجرٌ معها فٍ داخل ذان المنزل كما فهمت من مولفهم اِن

 وٖبد لدَهم علم بما حدخ وسبب سجن مارَه فهم علً دراَة بكل ما

دخ معها خارج منزلها بَنما ججهله هٍ ، سمعت صوت رسالةَح  

 وصلت هاجفها فمفزت ناحَجه وفجحجها فورا وكما ججولع هٍ من ذان

 المحامٍ وكان فَها

 أجَبٍ َا زهور فما جفعلَنه لَس فٍ صالحن وٖ )

 ( صالح صدَمجن وٖ حجً زوجها

 أخرجت لسانها عند كلمة زوجها وكانت سجرمٍ الهاجؾ حَخ كان

 لكنها ؼَرت رأَها وأرسلت له ردا علً رسالجه

 ألسم أنكم شركاء فٍ أجرام الذٌ َطبك حَالها اِن )

 ( وأولهم المدعو زوجها



 أرسلجها دون جردد فسجفعل أٌ شٍء لَكون لذان الشاب مولفا واضحا

 حَالها فمد الجنعت اِن أنه مخرجها الوحَد من كل ما هٍ فَه ،

 صرخت دون شعور منها وكاد الهاجؾ أن َمع من َدَها بسبب لفزجها

 فٍ مكانها حَن عٗ صوت رنَنه وظهر علً شاشجه رلم دولٍ ، من

 مفاجؤجها وحماسها لم جسجطع ضؽط زر أجابة فملبها كان َصخب

 بجنون وكؤنها المعنَة بجلن المكالمة بل وكؤنه زوجها هٍ والذٌ لم

ٖ جصدق أنه فعلها واجصل بهاجراه منذ كان صؽَرا ،   ! 

 وهذا إن لم جكن خدعة منهما ؟ ما أن عاد الهاجؾ للرنَن حجً فجحت

 الخط ووضعجه علً أذنها فورا

 " ما بها مارَه ؟ "

 شعرت بالدم جؾ فٍ عرولها وكؤن جسدها جحول لجمثال حجرٌ ثمَل

 ما أن سمعت جلن النبرة الموَة والصوت الخشن الحازم وشعرت

مذنب َمؾ فٍ لاعة محكمة ، لالت بهمسوكؤنها   

 " أنت جَم كنعان ؟ "

 " جحدثٍ ما بها ؟ "

 جحول كل ذان الخوؾ والرهبة من جلن النبرة والصوت لضَك وؼضب

 من جؽطرسه الواضح جدا ، وماذا كانت سججولع من شخص أعطاها

 جمَع اْسباب لجكرهه سابما وعلً مر أعوام ، لالت بضَك

وجسؤلَعنَن حما أمرها  "  ! 

 " عمها َسجنها وأخذ هاجفها ومنعها عن جامعجها

 وصاحت بعنؾ مجابعة

 وَضربها َا زوجها َا ابن عابلة كنعان الشرفاء من ماجوا من أجل "

 " أن ٖ َخونوا وطنهم وَإذوا شعبه

 أبعدت الهاجؾ فور إنهابها لجملجها جلن ونظرت له بصدمة هامسة



 " !!! أؼلك الخط فٍ وجهٍ "

اجؾ بعَدا عنها وولفت مجمجمة ببرود وهٍرمت اله  

 ججوجه لنافذة ؼرفجها

 المهم وصله ما كان علَه أن َعلمه ، أعانن هللا َا مارَه علً "

 " !! هكذا زوج ، هذا لوح ولَس رجٗ

 أبعدت السجابر وولفت جرالب كعادجها منذ أمس فهٍ ٖ ججولؾ عن رصد

 كل ما َجرٌ فٍ ذان المنزل لعلها جفهم شَبا مما َحدخ هنان خاصة أن

 ذان الرجل المدعوا لَس لم َؽادر المنزل الَوم كما ٖحظت وهذه لَست

 عادجه ! ألصمت وجهها فٍ الزجاج البارد بسبب لفح الهواء له فٍ

 الخارج وهمست بؤسً

 " أخرجن هللا من هذا الجحَم المسمً منزل َا صدَمجٍ "

* 

* 

* 

 وضعت ساق علً اْخري مجكبة علً السرَر ورفعت هاجفها حجً

 ظهرت فٍ شاشجه الواسعة عالَة الدلة صورة الموجودة عند جدار

 الؽرفة بمٗبس رَاضَة زرلاء ؼاممة مكونة من لمَص ضَك بدون

 أكمام وبنطلون لصَر جربط شعرها ذَل حصان وجمسن ؼرجها

ها ، وصلها صوجها الساخرالممصوصة بحزام رَاضٍ جلفه حول رأس  

 لابلة

 أخبرَنٍ َا ابنة الهازان الؽبَة الجٍ ٖ جعرؾ ما جمرر كؤسٗفها ما "

 الذٌ جعلن جمررَن جرن عمل المضَفات فجؤة بعد كل ما عانَجه لجكونٍ

 " هنان ؟

 عضت كنانة شفجها بؽَظ من جعلَمها ذان وهٍ من لم ججولؾ عن



رها جرن عملها كمضَفة وكؤنهإهانجها وجوبَخها منذ أخبرجها بمرا  

 َنمصها جوبَخ من والدجها الؽاضبة منها حجً اِن ، لالت وهٍ جنظر

 لصورة ساندرَن فٍ هاجفها

 " هَا سؤبدأ بحساب الولت "

 لفزت جلن من فورها بحماس وانملبت رأسا علً عمب َدَها علً

 اْرض وسالَها معلمجان فٍ الهواء لٓعلً ممابلة للجالسة علً

َر ، شعرها الطوَل نزل علً اْرض جحجها جبجسم بحَوَة وهٍالسر  

 جبعد إحدي َدَها عن اْرض وجرفعها جانبا لَرجكز جسدها علً َد

 واحدة فمط وهدفها كان جحطَم الرلم الذٌ سجلجه كنانة آخر مرة فهذه

 كانت لعبجهما الجنافسَة منذ الصؽر ، لالت ساندرَن بصعوبة بسبب

 انسحاب أؼلب الدم والطالة ْعلً جسدها المملوب

 " أنجٍ هل جحسبٍ الولت أم ما الذٌ جفعلَنه ؟ "

 ابجسمت كنانة لابلة

 " أمامن أربعون ثانَة لجججازٌ الرلم "

 وابجسمت بمكر وهٍ جعدل من وضع هاجفها ، سؤرَن ما جفعل ابنة

بن الهازانالهازان الؽبَة َا ساندرَن َا ابنة الحالن فعمابن عند أ  

 جحدَدا ، ضحكت دون شعور منها فنزلت ساندرَن جالسة علً اْرض

 ججلمؾ أنفاسها الموَة جخرجها من فمها ولالت

 " ما الذٌ َضحكن دون سبب َا ؼبَة ؟ "

 دست جلن هاجفها لابلة

 صدَمٍ بالجراسل وضع جعلَما علً صورة جدفعٍ نصؾ "

 " عمرن كٍ ٖ جمربَه

ابلةحركت رأسها بعدم فهم ل  

 " !أٌ صدَك هذا فلم جخبرَنٍ عنه ؟ "



 خرجت ضحكجها وهٍ جمول مؽادرة السرَر

 " هازانٍ ؼبٍ ما جفعلَن أنجٍ به ؟ "

* 

* 

* 

 لوح بمبضجه الموَة بؽضب فٍ وجهه وكؤنه َبعد حجً الهواء

 من طرَك كلماجه الؽاضبة وهو َصرخ مجددا

ججحرن جمَعهراء .... هل سجمنعنٍ َا لابد لوات الجَش وَا من  "  

 فصابله حسب أوامرن أن شرذمة من اْوؼاد سجعجز أمامها ؟

 وحجً مجً ؟ إٖ أن َجد الشعب نفسه جحت رحمجهم وأنت ججحجج

 " بحجج سخَفة حجً اْطفال ٖ َجفوهون بها

 كجمها الوالؾ أمامه أَضا كبالٍ أهانات السابمة بل كبالٍ السَل من

ر جمَع من حضروا ذان اٖججماعالشجابم الذٌ جلماه منه ما أن ؼاد  

 ومن اخجار لهم هو حظوره طبعا ْن ثمة أعضاء فٍ البرلمان ورجال

 من لَادات الجَش رفض أن َدخلوه وأصدر لرارا بمنعهم من السفر

 خارج البٗد حجً َجم محاكمجهم وعسكرَا أَضا ، أٌ أن العموبات

 علً من جثبت علَه الجهم لن جكون َسَرة أبدا واخجارها ْنه َعلم أن

 المحكمة العسكرَة ٖ جرحم أحدا ، وكانت جلن أول إشارة لَفهموا

 جمَعهم بل والشعب بؤكمله أن الحكم سَكون من الَوم والساعة

 عسكرَا وسَنسؾ الحكم المدنٍ واْحزاب والبرلمانات حجً مجً

مه فمط من َعلم إن كان سَسجمر حجً َجمعمل الرجل الوالؾ أما  

 ضبط الفوضً فٍ البٗد أم سَكون لٓبد ، ؼادر المججمعون الماعة بعد

 جلسة لم َروها إٖ سحبا ْجسادهم علً الحدَد الملجهب وهم

 َحاسبون حسابا دلَما علً كل ما حدخ منذ أشهر أو منذ َوم وفاة



ر دفنها الجارَخشراع صنوان بل وبعضهم جعرض للمساءلة عن أمو  

 من أكثر من عشر سنَن ، لضاَا وملفات جعلت أعَن البعض جخرج من

 مكانها من الصدمة المكجومة داخلهم لَإكد لهم بذلن أنه كان مطلعا

 علً كل كبَرة وصؽَرة جحدخ خلفه بل وخلؾ كل جدار من جدران

 مإسسات الدولة وٖزال هنان ما لوح به فٍ آخر اججماعهم وهٍ

ة للنفط والعالمَة لٓسجثمار ( أٌ أنه سَخرج بكل درهم نهبالوطنَ )  

 من البٗد من جحت جلود آخذَه ، كانت جلسة علك بعض من خرج

 منها فور خروجهم لابٗ

 ( سحما لهذا ... كَؾ سَكون َوم المَامة ؟ )

 وكَؾ ٖ َكون ذان جعلَمهم وهم ولفوا فٍ مواجهة من لم جزده السنَن

ثمة فٍ لرارجه ورجاله َجلسون علً جانبَه كنسورإٖ جحكما ولَادة و  

 جارحة جعلك علً كجفٍ المابد العظَم ، من بنً كل ما هم فَه اِن بكل

 لطرة دم سفكت من رجاله، بجهده وعنابه لسنوات وكل جلن الجضحَات

 الجٍ لدمها لَصل للعبخ الذٌ َراه أمامه الَوم ، لم َرحم فَهم أحدا

معجملٍ فجر هذا الَوم والذَن سحبوا من رؼم أنهم لم َكونوا ضمن  

 منازلهم كاْؼنام وٖ ضمن من طردوا من اججماعاجهم وسَمدمون

 للمحاكم لبل أن َمرر مصَرهم ، نالشهم وحاورهم وحاسبهم لبل أن

 َجلمً كل واحد فَهم أوامره وَؽادر عدا عمه الذٌ لم َفارله الَوم

ه لم َفعلها من جلماءولم َطلب منه هو الخروج احجراما له بما أن  

 نفسه وبمٍ الشخص الوحَد الذٌ طلب عدم خروجه ومن وضع لومه

 اْعظم علً عاجمه وعامله كما عرؾ هو نفسه مطر شاهَن من لبل

 أربعة عشرة عاما خلت حازم فٍ الحك وطوفان ؼاضب فٍ وجه

 اْخطاء والهفوات مهما كانت صؽَرة ، رمً إصبعه جانبا وصرخ

 بعنؾ



 انظر إلً أَن أوصلوا البٗد من جسمَهم بالسذج الذَن لعب الؽَر "

 بؤدمؽجهم ، حجً مجً كنت سجمؾ ججفرج ورجال الجَش فٍ صنوان

 َنمادون خلفهم واحدا جلو اِخر ؟ إن كانت البرلمانات واْحزاب

 مجرد كذبة من الؽرب علً المسلمَن وٖ طابل أو رجاء فَهم وبما

فمط أَن أنجم َا رجال الوطن ؟أن الشرطة جهاز أمنٍ   

 أنجم من كان علَكم احجواء كل جلن الفوضً الجٍ جفالمت أمام

 أعَنكم حجً كانت سجبجلع البٗد بؤكملها ، ماذا فعلجم سوي أنكم

 أؼلمجم منافذ الحالن ونشرجم البوابات اْمنَة الحمماء وأرسلجم

جحمٍ بذلن رسالة ْبناء البٗد بؤن الحالن سجحاربهم وبؤنها  

 نفسها فمط والبالٍ ٖ عٗلة لها به ، كَؾ لرجل جَش أن َفكر

 بهذا المنطك الهزلٍ الساذج

 شد الوالؾ أمامه لبضجَه بجانبه بموة ولن َسجطَع سوا الصمت "

 أو موافمجه فَما َمول فإن أخبره عن أسباب ما فعله بعض رجاله

بل ومنللضؽط علَه لَرجع ٖ َسجبعد أن َطرده لَس من هنا فمط   

 منصبه وأن َمدمه للمحاكمة العسكرَة أَضا ومن سَخلصه حَنها

 من براثن أولبن المضاة العسكرََن ، أشار له مطر بسبابجه بَن

 عَنَه جحدَدا ولال بحدة

 إن جضرر أحد بسبب جلن الشرذمة الجٍ سمحت لها بالفرار "

 واٖندساس اِن فٍ أماكن مجهولة لسما َا َعموب َا ابن العماد

 أن جمدم للمحاكمة أَضا وأن جسحب رجبن من لبلها ، وعلَن َمع

 " عاجك مطاردة أولبن العسكرََن وإحضارهم

 جنفس الوالؾ أمامه مٓ ربجَه ونطك فٍ أول خروج له من صمجه

 الوضع كان حساسا جدا َا زعَم ، ٖ جنسً أن ابن شراع ضمنهم"

ن لد اجخذهوما سَعنٍ المبض علَه بالنسبة لصنوان خاصة أنه كا  



 " والده كآمر عسكرٌ للمنطمة الؽربَة

 صرخ فَه بحدة

 حجة أوهن من أن جفكر فٍ لولها ، ماذا كنت سجمدم للبٗد حال "

 جركهم َحشودون أكبر عدد ممكن حولهم وَشعلون فجَل الحرب الجٍ

 كادوا َنجحون فٍ فعلها ؟ ماذا كنت جنجظر ؟ أن ججحول لثٗخ أجزاء

 " كالسابك ؟

 زم شفجَه المحفوفة بشارب خفَؾ لبل أن َحررهما لابٗ

 عٗلجٍ بشراع صنوان وأبنابه كانت أكبر من أٌ جهور مشابه "

 فكَؾ أجازَه بمجل ابنه أو سجنه دون أن أحاول الجفاهم معه أوٖ ،

 وكنت لد خضت شوطا فٍ ذلن وأبلؽنٍ بثمجه بٍ ْن والده كان كذلن

ً سر ابنة عمن ْجل حماَجهاولد وثك بٍ حد أن اسجؤمننٍ عل  " 

 نظر له مطر بصدمة سرعان ما جحولت لؽضب أسود شاركه فَها

 عمه الذٌ همس بؽَر جصدَك

 " !! أخبرن شراع "

 نظر له ولال

 " أجل وهٍ جعلم أَضا "

 رماهما بمذَفجه اْخري دون اكجراخ بل ولم َكفَه كل ذلن فمد عاد

 بنظره جهة صمر مجددا ولال

دمت لخطبجها وبما أنن هنا وعمها فؤناوكنت لد جم "  

 " أعود وأطلبها منن

 لم َسجطع صمر إخفاء صدمجه وٖ انفراج شفجَه العاجزة عن الحدَخ

 وٖ الجصدَك ، سبك وأن سمع عن هذا الرجل لكنه لم َجخَل َوما أنه

 كما لَل عنه شجاع حد الجهور دون جردد فبؤٌ عمل َفاجحه فٍ

فَه جعنَفا لوَا عن أمور كان سَكونموضوع كهذا فٍ ولت َجلمً   



 ثمنها بٗد بؤكملها ! وكؤنه َري نفسه علً صواب وٖ َكجرخ بكل ما

 لَل وسمع ، نظر صمر فورا وبجوجس حذر ٖبن شمَمه الذٌ جحرن من

 مكانه جهة الوالؾ أمامه ٖ جفصله عنه إٖ خطوات معدودة حجً كانت

مض علَه كنمر مفجرسَالة جلن البذلة العسكرَة بَن لبضجَه وان  

 فركض جهجهما فورا وحاول فن َدَه عن َالة الذٌ لم َحرن ساكنا

 َنظر فمط لعَنَه ولد همس مطر من بَن أسنانه َشده ناحَجه أكثر

 "كررها مجددا َا ابن العماد ْدفنن هنا "

 حاول صمر سحب َده لابٗ بضَك

 جولؾ َا مطر وٖ جنسً مكانجه ومكانجن ، اْمور ٖ َكون "

 " الجحدخ فَها هكذا

 فن مطر َالة الوالؾ أمه بموة فنطك ذان وهو َعَد جرجَبها

 لم أعلم عنن سابما ولم أسمع سوا برجاحة عملن وجحكمن فٍ "

 انفعاٖجن ، وظننت أنها أصبحت حرة منذ أربعة عشرة عاما وما فعلجه

 " من حمٍ

ؼادر من هنان ما أن أنهً جملجه جلن ووجهجه الباب المؽلك جاركاو  

 خلفه نارا أضرمها كالسعَر جؤكل أحشاء من وصفه بالحلَم ذو العمل

 الراجح وٖ َعلم أن ما َمسكه عنه ولجها لبضة عمه الموَة علً

 رسؽه مانعا إَاه من اللحاق به وجحطَم أنفه المؽرور بمبضجه فهو لم

م إذا اجمد وكؤنه َنجمم منه علً سَل الجوبَخ الذٌَحذر ؼضب الحلَ  

 جلماه منه رؼم أنه ٖ َجولع ذلن من رجل لابد جَش رجل حرب مثله

 وهو من َفهم رجال الحروب جَدا وفَما وكَؾ َفكرون ، وها هو

 جؤكد أن ؼرضه من الجمرب منها لَس سَاسَا أبدا ، اسجل رسؽه

 بعنؾ من لبضة عمه الذٌ لال بضَك

ل َا مطر فلست أعرفن سابما هكذا جؤخذ حمن بَدَن رؼم أنه ٖجعم "  



 " َمكن جسمَه اْمر بؤنه حك لن

 نظر له بعدابَة واضحة وكؤنه َحارب كل شٍء حوله وكان سَجحدخ

 لكنه جراجع فٍ آخر لحظة وؼادر من هنان بخطوات واسعة ؼاضبة

 فحرن صمر رأسه بَؤس هامسا

ن نفسههذا وهٍ لم جعد زوججه وجركها م "  !! " 

* 

* 

* 

 ؼرست أصابعها فٍ ؼرجها الجٍ انزلك عنها الحجاب اْسود الذٌ

 َماثلها نعومة وحرَرَة ولم َكن َمسكه وَثبجه إٖ المشابن المحكمة

 علَه ، كان الَوم مرهما لَس جسدَا فمط بل ونفسَا ووضع لناع البرود

 والٗمباٖة لم َجعبها كما الَوم وهٍ جحاول الجمسن به بَنما هو َؤبً إٖ

 أن َسمط وَنكسر ، رؼم الحركة المسجمرة فٍ مكجبها ونشاطهم

 المجزاَد الَوم واٖججماعات الدورَة ْعضاء مجلس إدارة الجمعَة إٖ

 أن جلن الهمسات والجمجمات وجنالل اْخبار وجبادل الهواجؾ المحمولة لم

 َفجها أبدا وكل واحدة من الحاضرات كانت ججابع عن كثب أخبار البٗد

 وأحداخ الَوم الذٌ جفجرت بها جمَع موالع الجواصل ومحطات اْخبار

 ، وحدها فمط من باجت ٖ جعلم عنها رؼم أن جلن الهمسات والهمهمات

 جعلجها فٍ للب الحدخ أحبت ذلن أو كرهجه ، وكان علَها طبعا أن ٖ

سَطرجها علً أعصابها الجالفة جلن أمام اْعَن المحدلة بها بجرلبجفمد   

 وفضول ، لكن ذلن فوق طالجها وجحملها فهٍ فٍ النهاَة بشر فكَؾ

 سججحكم فٍ ذان الملب الذٌ جشعر به َرججؾ كنافذة منزل لدَم جصفمها

 الرَح ، كَؾ َنسً ذان الملب أو َجناسً أن المطعة من كبدها جلن هنا

أمَال منها وجسمع الحدَخ عنها بَنهن وإن لم جفهمه جَدا ، وعلً بعد  



 شعرت بَد علً كجفها مما جعلها جرفع رأسها محررة خصٗت ؼرجها

 من بَن أصابعها وبدأت بجرجَبها علً صوت جلَلة الهادئ بنبرجه

 الحزَنة

 ؼسك جبدَن لٍ مجعبة الَوم والعمل هنا لن َجولؾ أبدا ، لما ٖ "

سنموم نحن بكل ما َجب جؽادرٌ للمنزل ؟  " 

 حركت رأسها برفض دون أن جرفعه لها فسحبت جلن الكرسٍ وجلست

 علَه ممابلة لها ونظرها علً مٗمحها الجمَلة ونظرجها الجٍ جؽلب علَا

 أحباط الذٌ لم جعد جموي علً إخفابه ، وسرعان ما امجٓت مملجاها

نٍ صدَمةالسوداء الواسعة بالدموع فور أن ولع نظرها علً عَ  

 طفولجها الممربة ومن جعرفها أكثر من ؼَرها وجمرأ وجفهم حجً صمجها

 كجسدَن بروح واحدة فإن أخفت ما فٍ داخلها عن الجمَع جعلم أنها لن

 . جسجطَع أن جخفَه عنها

 أمسكت جلَلة بَدَها وهمست ببحة عجزت أن جخفَها

 " هل رأَجه البارحة ؟ "

لكاد جحرن معها رأسها فشدت جلنإَمابجها النافَة كانت خفَفة با  

 علً َدَها أكثر وعجز لسانها عن لول أٌ شٍء ، وٖ جراها إٖ جَدا

 فعلت فهٍ الجٍ ٖ َعنَها أمره جمرَبا ما أن رأجه َخرج من جلن الطابرة

 وَنزل سٗلمها بذان اللباس والشخصَة المَادَة المسَطرة ججفجر ثمة

 وإسجمٗلَة كاد َؽمً علَها فكَؾ بمن عاشت معه كزوج وعرفجه

 ْشهر ألرب له من أٌ امرأة علً وجه اْرض ومن جركها خلفه

 وهاجر دون حجً أن َمدم أسبابه ، دون أن َعجذر أو حجً أن َعدها

 برجوعه وَطالبها بانجظاره ، همست مجددا

 " جَدا فعلت َا ؼسك "

جموي علً إمساكها أكثر حَن خرجت حروفها المخنولة بعبرجهاجدحرجت الدمعة الجٍ لم جعد   



 " ابنجٍ هل كانت معه ؟ "

ابجسمت جلَلة من وسط حزنها والدمعة الجٍ جرلرلت فٍ عَنَها وهٍ ججَبها هامسة مع حركة 
 رأسها إَجابا

 " أجل "

 وكما جولعت بل جمنت أن جكون ردة فعلها جلن من أجل ابنجها ولَس

ل جحدَدا ، مسحت علً ذراع الَد الجٍ كانت جمسحمن أجل ذان الرج  

 دمعجها بظهر كفها لابلة بابجسامة حزَنة

 لم جكن صورجها واضحة ْنها بعَدة لكنها كانت المرأة الوحَدة "

 الجٍ نزلت من طابرجهم جلن وكان واضحا أنها صؽَرة فٍ السن ،

 " ومن حسنها الذٌ برز من بعَد واضحا فلن جكون إٖ ابنجكما

 أنهت جملجها مبجسمة بحنان وهٍ جرالب الجٍ ولفت وبدأت

 بجرجَب حجابها وكما عرفجها ْعوام لحظة الضعؾ جلن سجنبذها

 سرَعا كما ظهرت وجسجؽرب حجً كَؾ نزلت منها جلن الدمعة الوحَدة ،

 ولفت أَضا ولالت بجوجس من فجحها للموضوع الذٌ كلفت وحدها

 به من الجمَع

مَن لبعض الحمولََن ورإساء مإسسات مدنَةثمة اججماع بعد َو "  

 " جابعة للدولة والجمعَة من ضمنهم

 لم جسجطع لول أكثر من ذلن وهٍ جرالب الجٍ رفعت حمَبجها ولالت

 ببرود وهٍ جضعه علً كجفها

 أرسلوا إذا من َنوب عن الجمعَة فذان الرجل َبدوا أنه سَسعً "

 " لزجنا ضمن ناهبٍ مال الشعب

ها مصدومة لبل أن جمولفؽرت جلَلة فا  

 جمعَة الؽسك لم جعرؾ إٖ بنزاهجها ولم نمول َوما أٌ مشارَع ؼَر "

 لانونَة واْموال الجٍ نجمعها جمَعها من مجبرعَن ومن المإسسات



 الجٍ جحركها وجمَعها بشكل لانونٍ وموثك فٗ خوؾ من جلن

 " النمطة أبدا

 الجفجت لها بعدما حملت أورالها جحضنهم لصدرها لابلة بٗ اهجمام

 وإن َكن دعوه َجؤكد بؤن ؼسك شراع صنوان أنزه من أن جحاسب "

 " علً أموال جصرفها علً الناس

 جنهدت الوالفة أمامها بصبر مجمجمة

 إذا لعلمن َا ابنة دجً الحالن وجرفضَنه بؤنن أنجٍ عَنا مطلوبة "

أحدا َنوب عننلٕججماع ولَس   " 

 لوحت بمبضجها لابلة بضَك

 لست أنا من رفضه بل هم من لم َرَدونه لٍ ولم َرَدونٍ "

 وَعاملوننٍ إٖ ببنة شراع ، وأنا لن أحظر ذان أججماع فلَفعل

 " ذان الرجل ما َحلوا له

 حركت رأسها بَؤس لابلة

 ؼسك نحن لسنا وحدنا من جم اسجدعاإنا حجً الجَش والشرطً بل "

 وأعضاء البرلمان الحاكم لدموا جمارَرهم ونولشوا فَها ، ٖ جدعٍ

 ْمور شخصَة بَنكما أن جظهرن بمظهر ؼَر ٖبك بن كسَدة مججمع

 " عرفها الجمَع من أرلً وأفضل سَداجه

 صاحت فٍ وجهها فورا

 " ابنجٍ لَست أمرا شخصَا وسآخذها منه وإن بالمانون "

اعَها بموة ولالت بجدَةنظرت لها جلَلة بصدمة وأمسكت ذر  

 ؼسك ٖ جفجحٍ علً نفسن بابا لن َؤجَن إٖ بالمشاكل وٖ ججعلٍ "

 " ... منه عدوا لن ، لَس لرجل بكل ذان العدل أن َحرم أما أبنجها

 لاطعجها مبعدة َدَها عنها بعنؾ

 لم َكن معٍ عادٖ َوما ، أنصؾ الجمَع حجً من لم َروه َوما "



الجمَع وأنا ظلمنٍ أشد ظلم وأنا ٖ ، كان عادٖ مع  " 

 وجابعت بكره ودمعة اْسً جمٓ محاجرها مجددا

 أكرهه فهو من جعلنٍ أكره الحَاة ، خاننٍ خدعنٍ أخذ ابنجٍ منٍ "

 وجركنٍ وفوق كل هذا كان َخفٍ عنٍ حمَمة نسبٍ ومن أكون وجركنٍ

 أعَش ؼرَبة مضطهدة وأنا فٍ وسط أهلٍ وعابلجٍ لبل لبَلجٍ ، ذان

 الرجل ٖ َعرؾ معنً العدل أبدا وابنجٍ من حمٍ أنكر ذلن أم اعجرؾ به

 والمانون الفاصل بَننا هذه المرة فلم جعد ؼسك جلن الفجاة الساذجة الجٍ

 " جعَش لجلبٍ رؼباجه فمط وَمودها حَخ وكَؾ َشاء

 أنهت كلماجها جلن وؼادرت من عندها فجنهدت من جركجها خلفها مجمجمة

علً بعضكما أعانكما هللا "  " 

* 

* 

*  

 

* 

* 

 ركن سَارجه ونزل منها مسرعا وبالكاد اسجطاع جمع جمَع المشجرَات

 الجٍ جلبها وسار جهة الجزء المفجوح من المطبخ المطل علً شجَرات

 الحدَمة المجشابكة ٖ جفصله عنها سوي ما َشبه الشرفة الخشبَة العالَة

خشبَة الملَلة مسرعاوالجٍ جكون من ضمن أرضَجه ، صعد عجباجه ال  

 ووضع اْكَاس فوق الطاولة وجوجه من فوره لبهو المنزل ثم السٗلم

 فصعودا للطابك اْعلً ونظره علً ساعجه ، اججاز الولت الذٌ حدده له جَم

 ٖنجهاء لارورة المؽذٌ بؤكثر من ساعجَن فلم َجولع أن َصادؾ ذان الحادخ

نه اخجار طرَما آخر ولم َسجطعالمرورٌ والذٌ أخره لكل هذا الولت حجً أ  



 إٖ الوصول مجؤخرا ، اْمر الوحَد الذٌ كان َفكر فَه أن َكون حالفه الحظ

 وحالفها هٍ لبله وجكون أفالت لبل ولت ونزعت حمنة المؽذٌ بنفسها أو لن

 َدركها حَة أبدا وسَكون سببا فٍ هٗكها بدٖ من مساعدجها ، فجح باب الؽرفة

صل له وجنفس الصعداء ما أن ولع نظره علً الجالسةعلً اجساعه ما أن و  

 علً السرَر َؽطٍ شعرها البنٍ الطوَل مٗمحها وأؼلب جسدها عنه ْنها

 كانت ججمعه جانبا بَنما هٍ منشؽلة برباط لدمها جحاول لفه من جدَد ولم

 جشعر ٖ بوجوده وٖ دخوله كما َجولع ممن فٍ مثل حالجها ولد أشؽلها ما هٍ

نت لفزت مذعورة فور دخوله وذان ما حدخ فعٗ ما أن أمسكت أصابعهفَه لكا  

 بالشاش الطبٍ الطوَل الذٌ رفعجه لجنهٍ لفه من جدَد ، جنحت زاحفة لطرؾ

 السرَر ساحبة الشاش منه معها جرممه بنظرة عداء واضحة سرعان ما

 جحولت لجوجس لم َفهم جؽَره أكثر من جعسر فهمه لمسبباجه ! ٖ َعلم هذه

 الفجاة جكرههم خصَصا أم أنها جكره جمَع الرجال وثمة ما َرعبها منهم ؟

 إن كان اْمر كذلن فسَكون العداء هو الشعور الطبَعٍ ناحَجه لكن إن كان

 كرها موجها لعابلة ضرار سلطان جحدَدا فإنه مولن من أنه لم ولن َجد مكانا

ان ضرار مهما فعلللجفهم فٍ للبها الحالد ولن جسجطَع رإَجه إٖ ابن سلط  

 ْجلها ، َحار كَؾ لهذه العَنَن النجٗء بحدلجَها الزرلاء الؽاممة والمٗمح

 ! الجمَلة الرلَمة أن جكره بهذا الشكل وصاحبجها ٖ جسمع وٖ ججحدخ

 من علمها إذا أن جكرههم دون اسجثناء فلن َعرؾ أخرس أبكم العداء اججاه

حدثوها عنهمشخص لم َراه وَعرفه َوما ، فمن وكَؾ   ! 

 وإن لم َكن كذلن فلما جكرههم جمَعهم بهذا الشكل والمدر ؟ جلس علً طرؾ

 السرَر ساله مثنَة جحجه ومد َده لمدمها وأمسكها ساحبا إَاها منها رؼم

 اعجراضها الصامت هامسا من بَن أسنانه

 " رؼما عنن سؤعَدها لفها بالطرَمة الصحَحة "

مها السلَمة إٖ أنه أحكم لبضجه علَهاورؼم محاوٖجها لدفعه عنها بمد  



 وثبجها جحت ساله مانعا إَاها من الحركة ووضع المرهم الذٌ وصفه

 لها جَم وبدأ بلؾ الشاش بإحكام كما أخبره ، شد طرفه بموة وثبت لدمها

 بَده ما أن حاولت سحبها منه مجددا ونظر لعَنَها لابٗ بمسوة

ا زَزفون فالطبَب طلب ذلنعلَنا إعادجه مثلما كان ومداواجه َ "  ... 

 " هل جفهمٍ هذا اِن ؟

 نظرت له بجمود لم َفجه أنها جحاول إخفاء كل ذان الحمد والكره خلفه

 لكنه َعلم جَدا أنها جفهم سبب جعامله معها بمسوة وإن لم جسمع كلماجه

 . فعلَه أن َشد الرباط بعد مداواة كاحلها كما أوصاه

ٌ خرج صوجه من جَب بنطلونه فربط الشاشأبعد نظره عنها لهاجفه الذ  

 سرَعا وبإحكام ثم حرر لدمَها من لبضجه وأخرجه لحظة ما ضمت هٍ

 سالَها لجسدها جنظر له بصمت وهدوء جام وكؤنها لَست الشرسة الجٍ

كانت سجرمَه خارج السرَر منذ للَل ، كانت جرالب مٗمحه اْرسجمراطَة المشدودة وهو َخرج 
َه فوراالهاجؾ وَجَب عل  

 " أجل َا رواح "

 ولؾ بعدها وجحرن جهة النافذة الجٍ سحب عنها السجار السمَن بَد

 واحدة ونظراجها ججبعه ولد لال وهو َفجحها

 " أجل إنها معٍ "

 ؼمر ضوء الفجر الموٌ أرجاء الؽرفة سرَعا ودخلت جلن النسابم

 الرَفَة المنعشة رؼم برودجها جطفٍ لمساجها السحرَة علً كل جلن

 الفخامة الخانمة بسبب هجران المكان لولت طوَل ، سند َده علً

 الجدار بجانب جلن النافذة الواسعة مولَا ظهره للجالسة هنان ٖزالت

 جحضن سالَها جنظر له بصمت ، لذان الجسد الرجولٍ الطوَل

ها الممَص اْبَض الناصع وخصٗت ذانواْكجاؾ العرَضة َبرز  

 الشعر اْسود الممصوص جحؾ َالجه ولد خرج صوجه هذه المرة مشدودا



 ولد شد لبضجه علً الجدار المسجند بها علَه

 لن أرجعها للمنزل حجً عودة جدٌ وهذا لرار لن أجراجع فَه جحت "

 " أٌ ظرؾ كان

ت به هو ذان الكرهؼضنت جبَنها عالدة حاجبَها الرلَمان وأول ما شعر  

 الدفَن َجدفك فٍ عرولها لذكر ذان الرجل الذٌ لم َكن فمط السبب خلؾ دمار

 عابلجها بل ودمارها من بعدهم ، عاش هو وعابلجه مرفهَن آمنَن وجركهم

 هم لوَٗت الحروب والفمر والخوؾ َمجلون أمام عَنَها وبالججابع علً أَدٌ

 . المجهولَن

عها عن الجدار ولد جخللت أصابعها شعرهجحول نظرها لَده الجٍ رف  

 اْسود الناعم وولع نظرها علً خاجم الزواج الفضٍ فٍ إصبعه وهو

 َمول بضَك

 زوججٍ فعلت ما فعلت من رأسها وٖ أحد له عٗلة فَما بَننا أما "

 زَزفون فابنة عمٍ لبل أن جكون زوججه ولن أرجعها إلً هنان

 " هٍ كلمة وللجها َا رواح

ظرها عنه سرَعا مشَحة بوجهها جانبا حَن الجفت جهجها بجسدهأبعدت ن  

 كامٗ فجؤة وؼرست أظافرها فٍ كفها جشجم نفسها علً ؼبابها بَنما اجكؤ

 هو بظهره علً الجدار خلفه ورفع لدمه علَه وَده اْخري فٍ جَبه

 ولال ونظره علً جانب وجهها

ذان لجكن جصرفات صبَانَة فلَست بؤسوأ من أفعال شمَمن "  " 

 وجابع مؽَرا مجري الحدَخ

 جولً أنت أمر الحملة الدعابلة وأرمون سَساعدن فمد جحدثت "

 " معه وأنا سؤجابع أعمالٍ من هنا .... وداعا

 ثم أنهً المكالمة وجحرن من مكانه فورا ووجهجه باب الؽرفة المفجوح

 خرج منه مؽلما إَاه خلفه بهدوء ونزل حَخ المطبخ الواسع المضاء



 طبَعَا جسمع فَه أصوات الطَور وحفَؾ أوراق اْشجار الجٍ جداعبها

 الرَح ، جوجه فورا ْكَاس الطعام وفجحها َفجش محجوَاجها وَخرج

 كل جلن الخصروات والفواكه واللحم واْطعمة المعلبة ، رفع كمٍ لمَصه

 جَدا وٖ حل أمامه سوي أن َعد الطعام بنفسه طوال فجرة مكوثهما

جوصَات جَم سَكون علَه العناَة بطعامها جَدا وٖ َعجمدهنا فحسب   

 أن اْمر سَكون سهٗ مع عنَدة مثلها

* 

* 

* 

 طرلت باب الؽرفة طرلجَن خفَفجَن لبل أن جفجحه وجدخل وولع نظرها

 فورا علً الجالس َحجسٍ كوب لهوجه الصباحَة ججلس بجواره والدجها

لالتوالجٍ ابجسمت لها فور أن الجمت نظراجهما و  

 " جعالٍ َا جمانة ، جَد أنن لررت جرن ؼرفجن أخَرا "

 دخلت مؽلمة الباب خلفها بهدوء وجوجهت نحوهما لبلت رأس والدها

 وخد والدجها وجلست بجانب الذٌ أمسن َدها بَن َدَه ولال مبجسما

 وناظرا لعَنَها

 " أران أفضل حاٖ َا جمانة ؟ "

مستأومؤت برأسها إَجابا ونظرت لٓرض ولد ه  

 " أخبرجنٍ جَهان أنن لد جوافك علً أن أجرٌ العملَة "

 اخجفت ابجسامجه سرَعا وكان سَجحدخ فرفعت نظرها له ولالت لبل

 أن َعلك علً اْمر جشد علً َدَه وبرجاء

 " ٖ جمل أنن جرفض ذلن أبٍ أرجون فرفضن سَكون معناه لجلن لٍ بالبطٍء "

 لست مٗمحه ولال بجدَة

جكون نجَجة إجرابن لجلن الجراحة َا جمانة ؟هل جدركٍ ما س "  



 خسارجن لزوج لن جعطَن الفرص مثله مجددا ، وٖ أنا أرَد خسارجه

 " كنسَب لٍ

 ملبت الدموع مملجَها السوداء وهمست برجاء أشد

 أعدن أن َجؽَر كل شٍء وأولهم أنا وحَاجٍ معه ومع الجمَع "

 وسجري ابنجن الجٍ ٖ جعرفها من لبل وكل شٍء فٍ حَاجٍ سَجؽَر وأولها

 عٗلجٍ بولاص ، فمط وافك أبٍ أرجون فهذا اْمر ٖ َخصه والجراحة سججري

 " لٍ أنا ولَس له وٖ َحك ْحد من جلن العابلة أن َمرر ذلن عنٍ

 جنهد بصمت ولم َعلك فشع اْمل فٍ مٗمحها الحزَنة ونظرت فورا

لدجها الجٍ أومؤت لها برأسها مشجعة وعلً ثؽرها ابجسامة واسعةلوا  

 وعادت بنظرها له حَن لال

 " جعرفَن جَدا عناد زوجن َا جمانة وأنه لن َوافك "

 خبً حماسها المشجعل ولالت

 لكن جده َمكنه الضؽط علَه أو إلناعه وهو صدَمن "

 " ولن َرفض لن شَبا

ة ؟وإن كان الثمن طٗلن منه َا جمان "  " 

 نظرت لوالدجها فورا والجٍ كانت صاحبة ذان السإال الذٌ نزل

 علً ابنجها كصاعمة البرق ولد ارججؾ صوجها وهٍ ججَب مجمجمة بخفوت

 " ٖ .... َجب أن ٖ َكون ذلن "

 حركت والدجها رأسها مجنهدة بَؤس بَنما لال زوجها

 سؤجحدخ مع السَد ضرار مجددا وألنعه أَضا بجلن الجراحة "

 " وبؤهمَة نجابجها لَمنع حفَده بدوره

 شدت أناملها الممجلبة علً َدَه بموة وابجسمت بفرح ودموعها

 جمٓ عَنَها مجددا وخرجت الحروؾ من شفجَها مخجنمة بعبرجها جنظر

 لعَنَه ونظرجهما الرلَمة



 شكرا أبٍ ٖ جعلم ما َكون هذا اْمر بالنسبة لٍ ، أنت حما جمدم "

 " لٍ معروفا عظَما

 سحب َده ومسح بؤصابعها الدمعة الجٍ جسللت من رموشها

 ولال مبجسما بحب

 سؤفعل ما فٍ وسعٍ من أجلن فمط َا جمانة رؼم أنٍ أَضا "

 " لست ممجنعا بذلن ، وعلَن أنجٍ أَضا أن جساعدٌ فٍ هذا

 اخجفت ابجسامجها ولالت بجوجس

 " أساعد فٍ ماذا ؟ "

 ولؾ ونظرها َجبعه لٓعلً ولد لال ناظرا لها

 ولاص َضع اللوم علَن ْنن ؼادرت المنزل دون علمه وبمرار "

 فردٌ منن وَصر أَضا علً أن ٖ َرجعن هو لذلن سَكون علً

 " عاجمن أن جؽَرٌ من أفكاره جلن لبل أن أشرع فٍ أٌ نماش مع جده

 لالت ونظرها ٖزال معلما به فولها

منٍ أنا أعرفه جَدا ونالشجه فٍ اْمر مرارا ولم أنجحلن َمجنع  "  

 " فلن َجؽَر رأَه اِن بالجؤكَد

 حمل حمَبجه وسجرجه ولال

 لم أجحدخ عن إلناعه بالجراحة بل بؤن جوضحٍ مولفن وبؤنن "

 ٖ جمصدَن من خروجن معاندجه وحاولٍ جلطَؾ اْجواء بَنكما

بالهاجؾ وٖ جهجمٍ وإن للَٗ واجركٍ البالٍ لٍ فجحدثٍ معه وإن  

 لردة فعله وكٗمه فمط نرَدها حجة علَه وبؤنن لست كما َمول

 " وَصر بؤنن ججحدَنه

 نظرت لَدَها فٍ حجرها وهمست بجنهَدة

 " سؤحاول الجحدخ إلَه "

 لال مؽادرا



 " بل جحدثٍ معه ولَس جحاولٍ "

 وخرج من الباب مؽلما له خلفه ونظراجها ججبعه لبل أن جنظر للجٍ

ت مبجسمةلال  

 " هَا ماذا جنجظرٌ إصعدٌ لؽرفجن وجحدثٍ معه "

 ولفت ولالت مؽادرة

 " سَكون مشؽوٖ بؤعماله نهارا سؤجرن ذلن حجً المساء "

* 

* 

* 

 فجحت باب الؽرفة ببطء حجً ظهر لها أؼلبها فبدأت نظراجها

 بالججول فٍ أرجابها وٖحظت فورا أن عملَات الجنظَؾ المكثؾ

 الجٍ جعلت كل شٍء ٖمعا فٍ اْسفل لم جمر بهذا المكان ورؼم

 ذلن ٖحظت فورا فخامة أثاخ جلن الؽرفة فوق جمال ممجنَات

 بالٍ المنزل ابجداء بالسرَر الواسع المصنوع من خشب الزان

 الثمَل ووصوٖ للخزانة الضخمة الجٍ جؽطٍ جدارا بؤكمله

هذا الجمال والجودةوٖ َمكن وصفها سوي بالجحفة الفنَة فكل   

 فٍ الصنع لم َعد موجودا ولد أخذت الٖٓت مكان اَْدٌ البشرَة

 المبدعة وأصبح كل ما َشبه هذا أبداع مجرد خشب هش ضعَؾ

 جؽطَه طبمة من الورق أو لشور زابفة ٖ َبهرن سوي لمعانها

 أصطناعٍ ، نظرت للسرَر باسجؽراب وهٍ جدفع الباب أكثر وجدخل

خلفها والجربت منه ببطء ونظرها علً الفسجان اْبَضمؽلمة له   

 الطوَل والمرمٍ فوله بالعرض ، الجربت أكثر حجً وصلت عنده

 ورفعجه عالَا جمسكه من حمالجَه ججفحصه نظراجها باسجؽراب ،

 فسجان من الشَفون الثمَل طوَل ومخصر ومخاط َدوَا وبعناَة



َضاء جمَلة لد امجدتجزَن َالجه المربعة الشكل والواسعة أزهار ب  

 حجً حماٖجه العرَضة وصوٖ للخلؾ حَخ جابعت نزولها مع ذان

 الذَل الطوَل من الشَفون الخفَؾ والذٌ زَنت به أكجافه أَضا ،

 ( لم جحجج للكثَر من الولت لجعلم أصل ذان الفسجان ) العروس الثنانَة

لشرلَةكم لرأت عن جلن المبابل الجٍ جنجشر عند الحدود الجنوبَة ا  

 لبٗدها وبعض الدول المجاورة والمشجركة معها فٍ الحدود ، بل

 ورأت هذا الفسجان فٍ برامج كثَرة جحدثت عنهم وعن بعض عاداجهم

 وجمالَدهم وهذا الفسجان جزء منها وٖ جلبسه امرأة لَست منهم

 أو لَست عروسا حجً إن كانت ثنانَة وٖ جفهم ما جلبه هنا وما سر

ر َفجرض بؤن والدها من نام علَه لَلة البارحة ؟وجوده فوق سرَ  

 ! لكن الفسجان لم َكن مجعدا بل مفرودا وبعرض السرَر

 هل معنً هذا أنه لم َنم أبدا ؟

 هل َخص والدجها المرأة الوحَدة الجٍ عاشت معه هنا فٍ هذه الؽرفة ؟

 !! لكن كَؾ وهو َخص نساء جلن المبابل الؽَر عربَة جحدَدا

د لها أجوبة وٖ جفسَر ونظراجها ججنمل فٍ جفاصَله الرابعة ،أسبلة لم جج  

 ولع الفسجان من بَن َدَها حَن دارت بشهمة للخلؾ حَخ الباب

 الذٌ فجح فجؤة ووضعت َدها علً صدرها مجنهدة براحة ما أن جؤكد

 من هوَة الذٌ فجحه ولد دخل لابٗ بابجسامة

 " ما بن وكؤنن الموت دخلجن ؟ "

 سحبت الهواء لصدرها وحررجه فٍ زفرة واحدة مجمجمة

 " عمٍ صمر !! ضننجن شخص آخر "

 الجرب منها لابٗ بضحكة

 " من مثٗ هذا الشخص ؟ والدن لَمبض علَن مجلبسة "

 شعرت بخدَها َشجعٗن خجٗ من فعلجها ولالت ونظرها لٓرض



رشعرت بالملل والوحدة هنا فمررت أن أجعرؾ علً المنزل أكث "  " 

 شعرت بكفه علً كجفها ووصلها صوجه مبجسما

 كان علَن أن ججولعٍ هذا فوالدن جعلمٍ بنفسن ما َنجظره هنا "

 وأنا علَا أن أكون معه حالَا وٖ أحد ؼَرنا بمٍ فٍ هذه العابلة

 " فحجً عمجن جوزاء لن جؤجٍ لبل الؽد

 نظرت له ولالت

 " سجؤجٍ عمجٍ ؼدا ؟ "

جسة الجٍ صعب علَه جفسَرها حجًجاهت عَناه فٍ نظرجها الو  

 جابعت بحروؾ جخنمها عبرجها المكجومة

 " ألن أري والدجٍ ؟ "

 انحبست أنفاسه ولم َعرؾ بما َجَب العَنَن الدامعة والمعلك نظرها

 به برجاء طفولٍ َحمل كل معنً للبراءة والرلة ، نظرة كم ذكرجه

نذ جلن اللَلةبنظرة والدجها الجٍ حفرت فٍ ذاكرجه وعذبجه ْعوام م  

 وذان الولت حَن كانت جسؤله للمة عن الذٌ وعدها بالمجٍء لَلجها

 ولم جراه حجً اِن ، وكؤنه َري ؼسك جلن أمامه اِن مع اخجٗؾ

 لون حدلجَها المشابهة للون السماء الصافَة ، بماذا سَجَبها

 وكَؾ سَشرح لها عن الحدَخ الذٌ دار بَنه وبَن والدها الَوم

به كادا َجشاجران أو باْحري هو من كاد َشجعل ؼضباوالذٌ بسب  

 أمام برود ذان الرجل ، سَخبرها باَْسر أوٖ رؼم أن كل فاجعة

 منهما ٖ َجولع أبدا أن جكون َسَرة علً للب هذه الفجاة ، جنفس

 بعمك ولال دون ممدمات

 والدن المصون طلب أن ٖ نشرح لوالدجن شَبا عن أسباب "

 " هجرانه للبٗد وحَدا وأخذن معه

 فؽرت فاها بصدمة جحدق فٍ عَنَه بؽَر جصدَك وٖ اسجَعاب وجابع



 هو ملوحا بَده بضَك

 جصورٌ َا جَما أنه َرفض أن جعلم بؤنه جرن البٗد ْن بمابه فَها كان "

 " سَجعله أمام خَار واحد فمط

 َجابع بذات ضَمه

َكون الثمن أن جكرههإما أن َحارب صنوان وَمجل أهلها و "  

 لبالٍ عمرها أو أن َجرن كل شٍء لشراع صنوان وَنفٍ نفسه َدافع

 عن بٗده من الخارج ، إما أن َؤخذن معه أو َعرضكما للخطر معا ،

 " وإما أن َجركها هنا أو أن َخسرها لٓبد

 رفع َدَه فاردا ذراعَه جانبا وجابع بمهر َنظر لجلن الدموع الجٍ

ا جباعاجسالطت من عَنَه  

 ٖ َرَد أن جعلم بؤسبابه وأن َجركها علً اعجمادها بؤنه جركها "

 دون أن َكجرخ لها وهذه اْسباب وحدها ما لد َؽَر نظرجها

 " !! لٓمر جذرَا ، جصورٌ فمط

 حركت رأسها بعدم اسجَعاب وأبً لسانها أن َنطك بؤٌ حرؾ وٖ

لشٍء سوي دموعها الصامجة فؤمسن بكجفَها ولال كؤٌ رج  

 َجصرؾ حَال دموع اْنثً العاجز عن فعل شٍء لها

 جولفٍ عن ذرؾ الدموع َا جَما وكونٍ لوَة كوالدجن الجٍ لم "

 َري أحدا دموعها إلً حَن جلمت خبر خالن الكاسر رؼم جؽربها

 " وكل ما مرت به

 لم َزدها كٗمه إٖ بكاء وجحررت اْحرؾ من سجنها وهٍ جلوح

 بمبضجها أمام صدره

َمول هذا ؟ كَؾ َخفٍ عنها كل جلن الحمابك الجٍ كانتكَؾ  "  

 سبب عذابنا ثٗثجنا ْعوام طوَلة ؟ هل َرَدها أن ٖ جؽفر له أبدا ؟

 " هل َرفضها لهذا الحد ! كَؾ ٖ أبكٍ َا عمٍ صمر كَؾ ؟



 مسح بكفه علً وجنجَها الؽارلة بدموعها لابٗ بجدَة

 ٖ أظنه َفكر فٍ ذلن َا جَما ، لن َكون ابن شمَمٍ الذٌ أعرفه إن "

 " لم َكن َرَد رجوعها وَرفض أن َمربها رجل ؼَره

 مسحت خداها بموة لابلة

 " خذنٍ لها أنت إذا بما أنه مشؽول دابما "

 وأمسكت َده وهٍ ججابع برجاء

 أرَد أن أراها وإن للحظة ، أن أسمع صوجها وأجحدخ معها "

ٍ أرجون ولن أخبرها عن شٍء َرفض أن جعلمه ألسم لنعم  

 " رؼم أنٍ ٖ أعلم شَبا مثلها

 مرر أصابعه فٍ شعره وكم كره نفسه جلن اللحظة وابن شمَمه معه

 وحجً الَوم الذٌ رجع فَه هنا ، لما جسؤله هو ولَس والدها ؟

 بل ما الذٌ أحضره إلً هنا ولما لم َجولع أن َجدها هٍ ولَس

كان َجولع ، نظر لعَنَها ونظرجها الحابرة المعلمةمطر كما   

 فٍ عَنَه ولد همست حَن طال صمجه

 " ! هو أخبرنٍ بؤنٍ سؤكون معها لبل مجَبنا إلٍ هنا "

 واخجنك صوجها وهٍ ججابع ببحة بكاء ودموعها عادت للجرلرق

 فٍ مملجَها الزرلاء

 " هل َرفض ذهابٍ ؟ "

ال بضَكحرن رأسه نفَا ثم سرعان ما جؤفؾ ول  

 " ٖ أفهم والدن وكَؾ َفكر ؟ بل مجً فهمجه حَاجٍ "

 وجابع بحنك محركا َدَه

 أخبرجه أنٍ سؤذهب لرإَجها وسآخذن معٍ فرفض فورا ، ظننت "

 أنه َرَد أخذن بنفسه لكنٍ اكجشفت أنٍ لست سوي عجوز أحمك

 حَن لال وبكل برود ) جَما لن جذهب لها ( وٖ جسؤلَنٍ كَؾ ولما



ٍ ٖ أعلم ولد جشاجرت معه ولم أراه منذ منجصؾ الَومْنٍ نفس  " 

 جولع صراخها المحجج ، جولع أن جبكٍ وجنحب وجسب والدها والحَاة

 وحظها وحجً هو لكن ما لم َجولعه هو ردة فعلها جلن حَن جحركت

 من مكانها مججهة للباب جمسح عَناها بطرؾ كم لمَصها المطنٍ

ها الصامتووصله صوجها المخجلط بعبرة بكاب  

 " سؤنجظر حجً َسمح لٍ ومجؤكدة من أنه سَفعل "

 رالبها بنظرات مسجؽربة حجً اخجفت خلؾ الباب المفجوح

 ثم جنهد مجمجما

 " ابنة والدان حما َا جَما "

 وؼادر الؽرفة أَضا مؽلما بابها خلفه وما أن نزل بداَة السٗلم

 حجً ولؾ مكانه َنظر للصاعد منه ونظره علً بعض اْوراق الجٍ

 َملبها فٍ َدَه حجً انجبه له وولؾ أمامه فٍ صمت فمال صمر ومٗمحه

 جزداد لسوة عالدا حاجباه اْسودان

 " علَنا الجحدخ للَٗ َا مطر "

 جحرن مطر من مكانه ولال مججازا له

 " سؤران فجرا ونجحدخ كما جرَد "

اجه المسجاءة ججبعه حجً اخجفً ثم همسوصعد ونظر  

 من بَن أسنانه وهو َنزل

 " كانت جلن الزوجة كثَرة علَن فكَؾ بابنة أرق منها ؟ "

* 

* 

* 

 ما أن وصلت ؼرفجها حجً اندست فٍ سرَرها جبكٍ بصمت

 فلم ججولع أن َرفض والدها أن جراها وهو من صرح سابما بموافمجه



ل حجً أن َشرح لها أسبابهكما فهمت من كلماجه جلن ولد حاو  

 وَمنعها بؤنه كان مرؼما علً أخذها منها ، ٖ جرَد شَبا فٍ الحَاة

 ! أكثر من رإَجها وإن لمرة واحدة فهل هذا كثَر علَها

 هل جطلب شَبا محرما أو خاطا ؟

 ٖ َمكنها جصور أن جمضٍ بالٍ اَْام هنا دون أن جراها وهٍ

ا بعدت ، ٖ َمكنها مخالفةجعلم أنها علً بعد أمَال منها مهم  

 أوامر والدها وهٍ من ألسمت علً أن ٖ جفعلها مجددا بعد لَلة

 الملهً جلن وٖ بؤن ججلب رلم هاجفها فما الحل اِن مع الشوق

 المشجعل فٍ داخلها حد أن أحرق كل شٍء ؟

 كَؾ سجمضٍ اَْام مجددا جحصَها علً أمل رإَجها وإن من بعَد ؟

فٍ وسادجها أكثر هامسة ببكاء دست وجهها ودموعها  

 " َا رب فمط أراها وإن ٖ ألمسها ، َا رب افعلها من أجلٍ َا رب "

 ونامت علً دموعها الصامجة وعبراجها السجَنة بَن وسادجها

 وأؼطَة سرَرها جمنٍ نفسها ككل مرة بؽد أفضل بكثَر من كل هذا

* 

* 

* 

 كجؾ ساعدَه ببعضهما فوق الطاولة جحجه ونظره وجركَزه مع الذٌ

 كان َشرح له فحوي الورلة الجٍ كان َشَر ْسطرها بإصبعه ثم رفع

 نظره له لابٗ

 " ولم َبمً أمامنا إٖ أن نخجار بَن هذه "

 ووزع مجموعة صور وبعض الرسوم المرسومة بالَد مجابعا

لنا جطوَرها للَٗ أو الجؽََرأؼلبها أفكار مجداولة ولدَمة حاو "  

 " فَها وسجنفع من أجل أعٗن



سوي رواح جلسجه للخلؾ مكجفا ذراعَه لصدره ولال ونظره علً الصور والرسوم الجٍ لم َفكر 
 وٖ فٍ رإَجها من بعضها

 " ٖ أرَد نموذجا مسرولا وأفكار جملَدَة ، نرَد شٍء مخجلؾ جماما "

َؤسفرد الجالس أمامه كفَه لابٗ ب  

 اْمر لَس سهٗ سَد رواح فجصمَم الطابرات أمر مخجلؾ جماما "

 عما جطلبه اِن ، وجؽََر سَر بعض أعمالكم سَحجاج لحملة

 " إعٗمَة جحجاج ولجا أكبر من الممنوح لنا

 وجابع بعد صمت لحظة

 اِنسة بكوسجر علً حد علمٍ جملن شركة مخجصة فٍ هذا "

 " .... المجال وهٍ صدَمة ممربة

 لاطعه رواح ببرود لبل أن َنهٍ كٗمه

 " ولدي شركجنا فرَك مخجص حسب علمٍ فهل ندفع المال لهم صدلة ؟ "

 انخفط صوت الجالس أمامه مع انخفاض حماسه الفوجابٍ لفكرجه جلن وجمجم

 نحن نموم بعملنا علً أكمل وجه منذ جم جؤسَس مكجب خاص "

 " لنا وماضَنا َشهد

ٔنهاء الموضوع ثم لفز فجؤة والفاحرن رواح رأسه فٍ إشارة   

 وجوجه لسجرجه المثبجة علً ظهر الكرسٍ الجلدٌ خلؾ طاولة مكجبه

 وأخرج هاجفه منها والجرب من الجالس مكانه ومده له لابٗ

 بابجسامة ساخرة

 " ما رأَن فٍ هذه الصورة ؟ "

 أخذ منه الهاجؾ ونظر لشاشجه لبرهة ثم للوالؾ فوله ولال باسجؽراب

 " صورة من هذه ؟ "

 لال رواح ببرود

 " لست أسؤلن لججَب بسإال ولَس هذا موضوعنا اِن "



 عاد ذان بنظره لشاشة الهاجؾ ولال مبجسما

 فكرة ؼرَبة وجطوَرها سَكون ضربة موفمة فكل "

 " ما نحجاجه جؽََر الخلفَة

 ونظر له فوله مجابعا بحماس

رة ، إنها جدمج الحماسابجسامة هذه الفجاة أكثر ما َدهش فٍ الصو "  

 والحَوَة واٖندفاع ، إنها فكرة رابعة حما وجدَدة بل ومجنالضة جماما

 " مع مادة الدعاَة وهنا َكون أخجٗؾ الرابع

 لال رواح مبجسما بانجصار

 " جَد اججزنا العمبة اْصعب فٍ اْمر "

 وجابع بضحكة صؽَرة

 " باسجثناء ردة فعل صاحبة الصورة طبعا "

لجالس سَجحدخ لوٖ لاطعه رواح ناظرا للساعة فٍ معصمهكان ا  

 " جؤخر الولت والموضفون ؼادروا منذ ساعجَن ، إنها الجاسعة "

 وجابع مججها نحو سجرجه ولد حملها ولبسها بخفة

 " سنؤؼادر اِن وؼدا نجفك بشؤن كل هذا "

* 

* 

* 

ةولفت حاملة إبرَك الماء الكرَسجالٍ الفارغ معها وؼادرت الؽرف  

 جسجند بالجدار بسبب صعوبة سَرها علً لدمها المصابة ججؤفؾ

 من الرباط المشدود علَها بموة مبالػ فَها كما جري وذان الرجل

 َضع كامل لوجه وعضٗجه فٍ شده علً كاحلها وإن نزعجه جعلم

 جَدا ما سَكون مصَرها وهو أن َربطه لها مجددا وهذا ما ٖ جرَده ،

 ٖ جفهم لما َفعل كل هذا أٖ َعلم أنها جكرهه وجكرههم علً حد السواء ؟



 مإكد َفهم ذلن جَدا وَججاهله مثلما َفعل فٍ كل مرة مججاهٗ

 نظراجها الكارهة الحالدة وجعاملها النزق معه ، خرج أنَنها الخافت

 المجؤلم ما أن وصلت آخر الممر فرفعت لدمها جمؾ علً لدمها السلَمة

م بدأت بمفز بالٍ الخطوات بواسطجها حجً وصلت السٗلمفمط ث  

 ولَست جعلم كَؾ سجنزل منه ولدمها بهذه الحالة وَد واحدة

 سلَمة فمط ؟ فحجً اْبرَك كانت جحضنه لجسدها بواسطة ذراع

 َدها المصابة فعلَها جلب الماء لجشرب ولججناول الدواء حسب

وكانت بخط مؽاَر الجعلَمات المفصلة الجٍ وجدجها مدونة علَه  

 لخط صاحب الصَدلَة وبشكل واضح وخمنت أن ذان المدعوا ولاص

 من كجبها بالجؤكَد لجعلم عن مواعَد جناوله لوحدها فهٍ لم جراه منذ

 ربط لها كاحلها وحَن خرجت من الحمام ممربة الظهر وجدت طعاما

 ساخنا فٍ انجظارها وعصَر طازج وسلطة فواكه وْنها ٖ جرَد مشهدا

 مشابها لما حدخ حَن رفضت ربطه للضمادة جناولت منه الملَل ثم

 ادعت النوم حَن عاد ْخذ اْطباق الجٍ لم َحمل معه منها سوي

 كؤس العصَر الفارغ لَرجع به بعد لحظات ولد ملبه من جَد فكان

 علَها جناول بالٍ الطعام إن أرادت الجخلص منه ، ما أن وصلت أولً

هم ووضعت اْبرَك فٍ حجرها لَس بسببالعجبات حجً جلست علَ  

 إعَابها وعجزها عن النزول فمط بل بسبب ما ظهر لها فٍ اْسفل

 وهو الجالس علً اْرض هنان وأمامه طاولة زجاجَة منخفضة

 ودابرَة فولها حاسوب شخصٍ واْوراق والملفات مجناثرة حوله

أنه َجلسوهو منشؽل جماما بجلن الشاشة ولم َنجبه وٖ لوجودها رؼم   

 ممابٗ للسٗلم ، لَس بسبب انشؽاله بما َفعل بل ْنها فٍ الجزء الشبه

 المظلم منه ، ظنت أنه خارجا فهٍ لم جراه من أكثر من ساعجَن

 أو جسمع صوجه وٖ خطواجه وفجحه لباب ؼرفجها بَن الحَن واِخر



ظهرها نابمة مكانها فٗ جسمع سوي صوت وهٍ جولٍ الباب  

دا وخطواجه مؽادرا ولَست جعلم حجً مجً َنوٌ سجنهاإؼٗله له مجد  

 وسجن نفسه معها هنا كما فهمت من مكالمجه وشمَمه ؟ ثم ما شؤن

 !! جده وما َرَد أو َجولع أن َفعل ذان العجوز

 " سحما لهم جمَعا"

 همست بجلن الكلمات الحالدة ونظرها ٖزال علً الجالس هنان بممَصه

 المطنٍ وأكمامه الطوَلة الجٍ َرفعها حجً مرفمَه وبنطلون رَاضٍ

 مرَح َنصب إحدي ركبجَه مسندا رسؽه علَها والَد اْخري ججحكم فٍ

 حركة مإشر الحاسوب أمامه ، بدأ هاجفه الموضوع علً الطاولة بالرنَن

 مالبا بضجَجه المكان الهادئ الصامت فنظر له جانبا لولت دون أن

لحاسوبه مجددا ورؼم أن ذان اٖجصال جكرر لمرات عدة َجَب ثم عاد  

 إٖ أنه كان َججاهله وكؤنه لَس موجودا درجة أن جحرن فضولها لمعرفة

 من َكون صاحب ذان الرلم الذٌ َرفض أن َجَب علَه ؟

 هل هٍ زوججه الؽاضبة جلن كما سمعت عنها أم شخص آخر مثل

ولاحة فٍ حدَمة جلن الفجاة الجٍ كانت جداعب خده ولحَجه بكل  

 المنزل ذان الَوم ؟

 أم أنها امرأة أخري أو لد َكون شمَمه َجصل به مجددا ؟

 مدت سالها جعجصر مٗمحها المجؤلمة لجرَح لدمها للَٗ وعادت

 بنظرها له سرَعا ما أن عاد الهاجؾ للرنَن وهذه المرة رفعه

 لَجَب عكس سابمجها رؼم أن شجَمجه الؽاضبة وصلجها وكؤنه

ر علً أجابة هذه المرة أو أن صاحب ذان الرلم اسجعان بؽَره ،مجب  

 وذان ما حدخ بالفعل حَن وصلها صوجه البارد مجَبا علً محدثه ذان

 " مرحبا جدٌ "

 سكت للَٗ لبل أن َمرر أصابعه فٍ شعره مجؤففا بصمت ثم لال



 نعم رأَجه وإن أردت أجابة ْجبت من نفسٍ ، هل علَهم طلب "

ٍ كل مرة لججبرنٍ علً أن أجَب علً اجصاٖجهم ؟نجدجن ف  " 

 ؼزي الضَك نبرجه وهو َمول

 ٖ لست فٍ المنزل لذلن لم ججدنٍ ولن أكون فَه اللَلة ، "

 " أنت مجً سجرجع ؟

 لال بعد صمت لصَر

 بلً هذا هو موضوعنا فرحلجن أراها طالت هذه المرة وثمة أمور كثَرة"

دَخ فَها عبر الهاجؾعلَن أن جطلع علَها ٖ َنفع الح  " 

 لست نبرجه وهو َمول

 لن أجَب علً اجصاٖجها وٖ أرَد سماع موشحاجها المدَمة وحَن "

 جزَح جلن اْفكار الؽبَة من رأسها جرجع للمنزل من نفسها أو لجبمً

 " عند والدها حجً جموت

 وضعت الجالسة عند السٗلم والجٍ فهمت أؼلب فحو المكالمة أبرَك

 من َدها علً عجبة السلم الخشبٍ بموة عمدا كٍ َسمعه الجالس هنان ،

 وذان ما حدخ بالفعل إذ رفع رأسه بسرعة ونظر لها لبرهة لبل أن

 َمؾ علً طوله ولال محدثا من فٍ الطرؾ اِخر ومججها جهة السٗلم

 ونظره علَها

 جدٌ رجاءا ٖ أحد َجدخل فٍ هذا الموضوع ، جعلم أنٍ ٖ أرَد "

أخطًء فٍ حمن وٖ أن َجدخل أحد فٍ أمورٌ الخاصة أن  " 

 وصل عندها لحظجها وكما أرادت ولد كانت جسمع بوضوح الصوت

 الؽاضب الخارج من سماعة الهاجؾ والذٌ عكسجه المٗمح المسجابة

 والمججهمة للوالؾ فولها ولد أشار لها بإصبعه علً أبرَك ثم

ه سَموم هو بملبه لها ثم مدعلً نفسه فالمطبخ فٍ اْسفل لجفهم بؤن  

 َده لذراع َدها السلَمة وأولفها منها برفك لجفهم أنه سَساعدها



 لجرجع لؽرفجها ، ابجسمت بمكر وهٍ جمؾ مع شده لها حجً اسجوت

 والفعة وكان وجهها لرَبا من الهاجؾ الذٌ َثبجه علً أذنه ْنه َمؾ فٍ

ظر لها بصدمةالعجبات المنخفضة للَٗ ، جمدت مٗمحه كالصخر ون  

 كادت أنفاسه أن جمؾ لٓبد بسببها حَن وصله ذان الصوت اْنثوٌ

 البالػ الرلة بعذوبة ماء اْمطار النمٍ لابلة

 " ولاص بالرفك أنت جإلمنٍ "

* 

* 

* 

 ولفت مؽادرة سرَرها وفجحت باب الؽرفة ونظرت للممر اِخر

وجلست ولباب جلن الؽرفة جحدَدا ثم عادت وأؼلمجه ورجعت لسرَرها  

 علً حافجه ورفعت هاجفها ونظرت لشاشجه وللرلم فَها َعلوه اسم رعد

 وٖزال ثابجا علً ذات اٖسم منذ ولت ولم جسجطع أن ججخذ لرارا

 حاسما باٖجصال به خاصة أن الولت ما َزال مبكرا وبالكاد مٓ ضوء

 الفجر السماء وجخشً أَضا من ؼضب ؼسك إن هٍ اجصلت به ،

 لم جنم لَلة البارحة أبدا ْنها جعلم أن صاحبة جلن الؽرفة لم َؽمض

 لها جفن وكم مرة سمعت باب ؼرفجها َفجح وَؽلك وهٍ عاجزة عن

 فعل شٍء لها وٖ جعلم ما بها وبما جطفا جلن اْم المذبوحة نار للبها

 المشجعلة علً ابنجها الجٍ لم َعد َفصلها عنها إٖ أمَال معدودة ،

هز سالَها بانفعالجمجمت ج  

 " َا حر للبٍ علَن َا ؼسك "

 هبت والفة كالملسوعة وجوجهت للباب مجددا مسرعة وفجحجه وولفت

 خارجه جنظر بصدمة للجٍ أؼلمت باب ؼرفجها للجو جلبس معطفها الشجوٌ

 وحجابها ثم جحركت من هنان وما أن الجربت منها حجً لالت باسجؽراب



ٍ هذا الولت ؟ؼسك إلً أَن جنوَن الذهاب ف "  " 

 وجبعت بنظراجها الجٍ لم ججولؾ ووجهجها السلم المشجرن لابلة ببرود

 " لحوران ... ولمنزل عابلة شاهَن الحالن "

* 

* 

* 

 لمست بؤطراؾ أصابعها الجرح فٍ طرؾ شفجها وجؤلمت مٗمحها

 مجؤوهة جنظر ٖنعكاس صورجها فٍ المرآة ، للكدمة البشعة فٍ

مججمد فٍ طرؾ شفجها ، شعرها المنسدلخدها اَْسر والدم ال  

 علً ظهرها وكجفَها بإهمال وكؤنها خارجة للجو من حلبة مصارعة

 بل وكؤنه لم َمضٍ َومان علً ذان الكؾ الماسٍ الذٌ جلمجه من

 َد ذان الظالم المججبر الذٌ َفجرض بؤنه عمها والوصٍ علً أموال

حمام من َدهاابنة شمَمه الَجَمة ، جمجمت بكره جرمٍ بمنشفة ال  

 " سحما لٍ أنا ؤسم مارَه جحدَدا "

 خرجت بعدها من الحمام وما أن اججازت بابه حجً جوجهت

 مسرعة جهة الصوت الذٌ كان مصدره طرؾ سرَرها حَخ جخفٍ

 هاجفها السرٌ ولد فجحجه بعدما أخذ ذان الوؼد هاجفها وسجنها فٍ

نه جهمسالمنزل َرالبها طوال الولت ، أخرجت الهاجؾ من مكا  

 له بؤن َخفض صوجه وكؤنه َسمعها وجسجؽرب أن ججصل بها زهور

 هذا الولت وهٍ من أنهت صٗة الفجر منذ للَل فهٍ لم ججصل بها

 بعد جلن المرة !! فجحت الخط سرَعا ووضعت الهاجؾ علً أذنها ، ومن

 دون أن ججرن لها أٌ مجال للحدَخ وصلها صوجها صارخة

 بصدمة وانفعال

 مارَه ثمة شاب طوَل جدا و... وو .... بثَاب سوداء فجح باب "



 منزلن الخارجٍ بضربة من لدمه ودخل راكضا وَركل اِن باب

 " ... المنزل لَفجحوا له

 رمت عند جلن الكلمة الهاجؾ بطول َدها وركضت جهة باب

 ؼرفجها صارخة

 " جَم "

 ~ المخرج

 بملم / ثلج دافًء

 بسمة للماضٍ

 (زَزفون)

ما جبعثرنٍ الرَاح العاصفة ... ولكنٍ لن ابمً عاكفةرب  

 ادارٌ دموعٍ النازفة .... واحزن علً اشَاء انفة

 ساضمد جروحٍ الدامَة ... نعم لن ابمً والفه

 انضر الً نهاَة بابسة ... عشت من لبل وساعَش مرة ثانَة

 جبَن ان الجمَع للوبهم خاوَة ... وكنت اضنها بالحب ضابمة

ً مع الصفوؾ الفانَة ...ساجحرر منها فالمسمبل امامَةنعم لن ابم  

 سارسم احٗمٍ بالوان زاهَة ... واخط فَها باحرؾ باسمة

 فالشمس جشرق بعد لَلة داكنة ... لجسطع سماء زرلاء لانَة

 لن جولفنٍ الحجارة العاثرة ... نعم لن اولؾ المحاولة

 ساعَش حَاة زاهرة .... وانهَها بحسن خاجمة

لدمان من الولوؾ مرة ثانَة ... ولكن لذة النصر هٍ الؽالبة لد جدمً  

 نعم لن ابمً جرَحة ... ساجحرر من لفظ اٖسَرة

 الً حَاة جدَدة منَرة ... انظر منها للماضٍ بضحكة جمَلة

 نهاَة الفصل السادس



 الفصل السابع

 

 ~ المدخل

 بملم / عبك حروفٍ

 ..أحبگ.. ولكن ٖ أرَد أن أشعر اججاهگ

 ..اشجمجگ.. ولكن ٖ أرَد أن أراگ

 ..أجعطش لمربگ.. ولكن ٖ أرَد أن أرجوٌ منگ

 ..أرَد اْمان بحضنگ.. ولكن ٖ أرَد لَدگ

 ..خذ النمَض لگ.. ودع نمَض النمَض لٍ

***** 

 خرجت من الؽرفة راكضة وصوت واحد َجردد داخلها بؤن من انجظرجه

 ْعوام طوَلة لد عاد أخَراً 

لها فٍ الحَاة علً عودجه لد أصبح اِن علً بعد من علمت كل أمل  

 أمجار للَلة فمط منها

 بل من كبر حلم رجوعه معها منذ كانت طفلة حجً جحولت ٔمرأة لم جعد

 رؼباجها طفولَة بسَطة جمجصر علً الحماَة واْمان

 , بل أصبح ما جحجاجه رجل َمؾ فٍ وجه ظروفها بكل لوة

ن هو .. ٖ لَس هذه المرة لنولن جسجطَع اسجَعاب أنه لن َكو  

 َسجحمل للبها أمراً مماثٗ

 وٖ جسجطَع جصدَك ذلن فمن ؼَره سَدخل المنزل هكذا دون اسجبذان

 وكؤنه َإكد للجمَع بملكَجها هٍ له

 وٖحك لهم فٍ اٖعجراض أو اعجباره دخًَٗ ،

 وصلت السٗلم فٍ ولت لَاسٍ ونزلت بضع عجبات



ن َهجز بموة بسبب ضرب من فٍ الخارجحجً ظهر لها الباب الذٌ كا  

 له وكانت ضربات للبها جصرخ معه كالزلزال

 ! وكؤنها لم جخجبر من لبل جنون ضرباجه

 , بلً هو بالفعل لم َصل لهذا الحد من لبل

 كان جمَع ساكنٍ المنزل ولجها وحجً الخادمات لد ججمعوا وسط بهوه الواسع

اججاح الباب الذٌ َكاد َكسرهبسبب كل ذان الصوت والضجَج وكؤنه إعصار   

 وصل عمها للباب أوًٖ وهو َصرخ بؽضب

 " مهلن سجولع الباب كابنا من كنت "

 لكن عباراجه جلن لم جكن جزَد ركٗت ذان المججاح الؽرَب إٖ لوة وججابع

 نزلت بضع عجبات أخري حجً أصبحت فٍ منجصؾ السٗلم حَن وصلت

 َد عمها لممبض الباب الذٌ ما أن أداره

 حجً اندفع للداخل بموة كادت جولعه وظهر صاحب كل ذان الصخب

 أمامه لججراجع فوراً 

 , ملجصمة بجدار السٗلم خلفها جنظر بصدمة لذان الجسد الطوَل

 للبنطلون اْسود والحذاء اْسود الطوَل

السجرة السوداء الجٍالذٌ اخجفً ثلخ البنطلون جمرَبا مع سالَه جحجه ،   

 احجضنها ذان البنطال أَضا

 مبرزاً الحزام اْسود الذٌ َشده حول خصر نحَل َعاكس اْكجاؾ

 والعضٗت الصلبة أعٗه

 والجٍ عجز اللون اْسود وحجً سمن جلن السجرة عن إخفابها وأزرارها

 العلوَة المفجوحة جكشؾ عن الممَص الرمادٌ المطنٍ جحجها

َجحول لرجفان فٍ جمَع أجزابه ونظرهاأصبح نبض للبها   

 َصعد جدرَجَا من العنك بؤوردجه النابضة البارزة دلَل الؽضب المكجوم

 للوجه والشعر اْسود الفاحم الناعم الذٌ َعلوه



 " !! أهذا جَم "

 كان همسها المصدوم ذان ضعَفاً مرججفاً وكلماجها جخرج دون شعور

ٍ لسمات جلن المٗمح الرجولَةمنها ونظراجها الؽَر مسجوعبة جنجمل ف  

 والجٍ رؼم خشونجها وعبوسها وخطوط الؽضب فٍ لسماجها

 إٖ أنها كانت جصرخ جاذبَة ورجولة وثمة واسجمٗلَة ، ٖ َمكنها

 !!! جصدَك كل هذا وٖ اسجَعابه

 جَم الفجً النحَل ذو المٗمح الباردة الحزَنة َكون هذا الشاب الوالؾ

ظره ممن أمامه شَبا سوي عمها الوالؾ أمامه ؟هنان والذٌ لم َلجمط ن  

 ! هل للسنَن أن جصمل البشر بهذا الشكل المذهل

 هل َمكنها حما جصدَك أن َكون هذا الشاب من عرفجه من أربعة

 عشرة عاما َلعبان معا بسلحفاة صؽَرة فوق حشابش فناء المنزل الخلفٍ ؟

 هل هذا هو جَم ذو اٖثنٍ عشرة عاما الذٌ كان َحمل حمَبجه علً

 ظهره جرافمه مرؼماً لمدرسجها ْنه مصدر أمانها الوحَد من فجَان

 البلدة ؟

 بل هذا من هاجر واخجفً من عمد ونصؾ وهٍ زوججه ابنة الخمس

 سنَن وعاد الَوم وهو ٖزال الزوج الذٌ أجبر الناس علً اٖعجراؾ

عد أحد َراه ؟به وإن لم َ !! 

 امجٓت عَناها بالدموع وهٍ جنظر لعَنَه

 لنظرجه السوداء الحارلة الموجهة لعمها ، أجل هذا هو .. إنه هو جَم

 كنعان الذٌ عرفجه

 واخجزلت له فٍ للبها مبات الصور الجٍ كانت بدأت جفمدها بمرور العام

 جلو العام

ا كان لشخص أن َنسًلكن جلن النظرة وجلن العَنان لم جنساهما أبدا وم  

 . عَنان حملت جَنات عابلة كنعان هازان



 شدت لبضجاها علً الجدار خلفها بموة ولم جسجطع انجزاع نظراجها من

 مٗمحه الرجولَة

 حجً النمرة فٍ ذلنه البارز ٖزالت أكبر دلَل علً أنه من عرفجه فٍ

 . َوم كم صار بعَداً جداً بحجم مؤساجها ومعاناجها الطوَلة

انجظرت هذا الَوم وهذه اللحظة ْعوام وأعوام مضتكم   

 لجثبت للجمَع أنها لَست وحَدة ، لَست مذنبة وامرأة نالصة وأنه ثمة

 من لن َسمح ْحد بجرحها

 . وٖ إهانجها مجدداً ْنه لَس لها أحد

 ٖ جعلم ما الذٌ َجعلها جامدة مكانها هكذا كالجمثال ؟ لما ٖ جركض

 له لجحجمٍ فٍ حضنه

كل شٍء وخاصة ممن َمفون هنا اِن لَعلموا أنها لم جعد من  

 وحَدة مهانة ٖ َردعهم أحد عن إَذابها مجً وكَؾ شاءوا ؟

 بلً جعلم لما ... إنه العجز الجام عن الجصدَك واسجَعاب كل هذا وكؤنها

 جحجاج فعٗ لما َثبت لها الوالع الحٍ أمامها والذٌ أجاها الَمَن منه

هافوراً حَن لال عم  

 كاسراً لحظة الصمت الطوَلة جلن رؼم لصرها

 " من أنت ؟ "

 كانت جلن أكبر عبارة ضنت أن الجارَخ سَسخر منها ولوٖ هول

 المولؾ وشدجه

 لكانت انهارت علً السٗلم جحجها من الضحن فلن جصدق أنها وحدها

 من جعرفت علً ذان الطَؾ اْسود المدمر

 والمٗمح الموَة الؽاضبة بل والنظرة الكفَلة بالمجل دون سٗح ، شعرت

 بؤطرافها جمَعها ججشنج

 وبالبرودة جسرٌ فَها مجري الدم فٍ العروق وهٍ جنظر لجن الشفجَن



 المجساوَة جشكل فما لاسَا

 ولد جحول مزاجه الماجم للسخرَة فجؤة وخرجت منه اْحرؾ الجٍ لم

المسَطرة إٖ لوة جزد جلن الشخصَة الموَة  

 وهو َمول بجؤنٍ من َعرض علً ضحَجه طرق جعذَبها ونظره ٖزال

 علً عَنٍ الوالؾ أمامه لم َحركه لط

 " جَم كنعان طبعا ... وكابوسن اْسود المادم "

* 

* 

* 

 انزلك الهاجؾ من بَن أصابعه واصطدم بمدمه لبل أن َسجمر علً عجبة

 السٗلم جحجه

عورَا الذراع الجٍ كان َمسكها جرالب نظراجهوجركت َده اْخري ٖ ش  

 المصدومة

 الجٍ حاولت الجراجع لٓعلً وانجهً بها اْمر أن ولعت جالسة علً

 العجبة الجٍ صعدجها

 مما أخرج أنَنها المجؤلم الخافت ولد همست بمٗمح مجؤلمة

 " ... سحما لهذا "

كما ضنمما أكد له أكثر أن الذٌ سمعه حمَمة وأنه لم َكن وهماً   

 للحظات بل كما صور له عمله

 الذٌ رفض جصدَك أن ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك خرج من الوالفة

 . أمامه ولَس من صنع خَاله فمط

 جراجع ٖ شعورَاً لٓسفل بضع خطوات وكؤنه َرَد بذلن أن َساوٌ

 نظره بالجالسة علً أولً عجبات السلم فٍ اْعلً , نمل نظره منها

 لهاجفه الذٌ ٖزال َخرج منه صوت جده الصارخ الؽاضب بعَداً 



 منخفضا

 (ولاص أجب .... أَن أنت اِن ؟ .... جكلم َا ولاص )

 ثم عاد ورفعه مجدداً لوجه الجالسة مكانها , من كانت منذ للَل فٍ

 نظره الخرساء الصامجة

ت الجامالمظلومة من لِبل الجمَع , الجمَلة الجٍ لم َعبها إٖ ذان الصم  

 الماجل , صاحبة أجمل عَنان زرلاء لد سكب المحَط مَاهه الؽاممة فٍ

 حدلجَها الكبَرجان ومٗمح بلؽت من الرلة أن َحار المرء ما أن َراها

 بؤن جكون مرت فعٗ بمآسٍ فٍ حَاجها الجصرت فمط علً نظرات

 . عدابَة صامجة كانت جرمَهم بها

بة هذه المٗمحهل فعٗ هذه المرأة ججحدخ !! هل صاح  

 الفاجنة والشعر البنٍ الفاجح الناعم الذٌ الجفت بضع خصٗت منه حول

 أصابعها الممسكة بسَاج السٗلم الخشبٍ بسبب طوله هٍ فعٗ لها

 صوت وَمكنها الجحدخ وبأنجلَزَة أَضا ؟؟

 لم َسجطع انجزاع نظراجه المصدومة من وجهها بَنما كانت هٍ جنظر

وكؤنها ججعمد الهرب من مواجهجه أو هكذا خَل لكل شٍء حولها عداه  

 له حجً اسجمر نظرها علً هاجفه المرمٍ جحت لدمَها ثم رفعجه به

 وابجسمت بسخرَة وهٍ جمول ناظرة لعَنَه

 لما ٖ جخبر جدن أنها أنا لبل أن َمطع رحلجه عابدا لبرَسجول لبل "

 " الصباح ؟

وكل ما فعله حَنها أن لم َعلك علً جملجها جلن بل لم َسجطع لول شٍء  

 حرن رأسه وهو َضرب كفَه ببعضهما ثم رفع َدَه جانبا ولال بعدم

 جصدَك

 لولٍ أنها مزحة َا زَزفون وأنه لَس صوجاً هذا الذٌ َخرج من "

 " حنجرجن



 نظرت له ببٗهة للحظة فهذه آخر ردة فعل كانت ججولعها منه بعدما

أنجلَزَة جلنفعلجه ولد سمع جده صوجها المرَب وعبارجها   . 

 جعلم أن الحمَمة سجكون صادمة ٌْ فرد من جلن العابلة

 لكن لَس درجة أن جنسؾ لدي هذا الرجل بالٍ الحمابك اْسوأ

 المجرجبة علَها

 أبعدت نظرها عنه مجدداً ولالت ببرود

 " وما الؽرَب فٍ ذلن ؟ الجمَع جمرَبا َجحدثون "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة مكجومة لم جعبر إٖ عن صدمجه الجٍ لم َفك

 منها بعد وجمجم بسخرَة

 " الجمَع نعم لكن لَس البكم منهم َا ابنة عمٍ "

 نظرت له بسرعة وهٍ جرمَه بجلن النظرة العدابَة مجدداً لابلة

 . أنا لم ألل أنٍ خرساء بل أنجم من لال ذلن "

 " وٖ جنعجنٍ بابنة عمٍ مجدداً 

 كان جوابه الصمت الجام محدلا بحدلجَها الزرلاء الجٍ جلون محَطها

 . الؽامك بؽَوم رمادَة ؼاضبة

 لم َعد َعلم ما َرَد لوله وما علَه بالفعل أن َمول وهو َدرن أن

 الجالسة أمامه جسمعه , جسمع ... !! ججحدخ ... !! ٖ هذا فوق طالة

 اسجَعابه حما ! وجمول بكل بساطة

افجرض ذلن !! من هذا الذٌ أخبرهم بؤنها خرساء ومنذ أنهم من  

 وٖدجها ..؟ ألَست جدجها ؟

 , ثم هو لم َعرؾ عنها إٖ ذلن منذ بدأ بالبحخ عن أٌ معلومات جخصها

 ! كانت مجنونة وظهر ؼَر ذلن جمرَبا

 وكانت خرساء وها هٍ جسمعه وجحادثه الند بالند فما بمٍ أَضا من

ا عكس ما َظن ؟حمابك مخفَة سَكجشؾ أنه  



 جمول َخبر جده ... ؟ َخبره بماذا ... ؟

 هٍ جعلم جَداً أنه لن َفعلها فلما جطلب منه ذلن ؟

 هل لجضعه موضع الؽبٍ مجدداً وهو من دافع عنها وجلبها

 إلً هنا دون علمه ... فما سَمول له ؟

 هذه حفَدجن الخرساء المظلومة مهضومة الحموق ها

ً سجنهم الوهمٍ ذان كانت بكل بساطةهٍ ججكلم وجسمع ! بل وحج  

 جخرج منه وهو َعلم ؟؟

 نظر لهاجفه الذٌ بدأ بالرنَن فَبدوا أن جده لرر أن َؽَر من أسلوب

 اسججوابه هذه المرة

 لكنه لم َكن علً اسجعداد أبداً للجحدخ مع أحد وٖ الجالسة أمامه أَضا

 فكل ما فعله ولجها أن اسجدار نازًٖ السٗلم وجاركا كل شٍء خلفه

 وْول مرة منذ عرؾ فَها هو ولاص نفسه َهرب من مواجهة

 !!والع ما مهما عظم حجمه فكَؾ إن كان ذان الوالع امرأة ؟؟

* 

* 

* 

 لحظة صمت طوَلة جلن الجٍ عمت المكان وكؤنه ٖ أحد فَه وكؤن ما

خرس حجً الجدران وحجً صوت الرَح الباردةأدلً به من لحظات لد أ  

 فٍ الخارج وكؤن العالم بؤجمعه لد مات وجحجر وجولفت عجلة الزمن

 جماما عن الدوران ... ابجداًء بعمها الجامد مكانه كالصخر فاؼراً فاه

 لَس بفعل الصدمة بل عجزاً عن لول أٌ شٍء

نظراجهاولم َسجطع وٖ إبعاد نظره عن جلن العَنَن الجٍ أصابجه   

 السوداء الحالدة فٍ الصمَم انجماٖ لزوججه الجٍ كانت جمسن فمها

 بَدها من الصدمة



 لَس بسبب رإَجه مجدداً أَضاً فهم َعلمون أنه موجود رؼم اخجفابه

 بدلَل دفاعه الشرس عن عمد الزواج الذٌ حاولوا إبطاله علً مر

سجمبلسنوات مضت بل بسبب جملجه الجٍ لالها جلن مجوعدا لهم بم  

 أسود سَطاردهم كظٗلهم فهٍ كؽَرها من الموجودَن

 هنان جعلم أن صاحب هذا المظهر والحضور المدمر والثمة العالَة

 بالنفس لن َكون صاحب جهدَدات مازحة أبداً وٖ ممن َمول وٖ

 . َمكنه الجنفَذ

 فكَؾ وهٍ مولنة من أن جمَع ما َملكونه مصدره امرأة جكون زوججه

حول ملكَجه لهلانونَا وسجج  

 ما أن َظهر لجسمط وصاَة عمها علَها حسب لانون ابن شاهَن المدَم

 . والذٌ جمسكت به البٗد بعد رحَله لما رأوا فَه من صٗح ومنافع

 أما من لم َفهموا ما َجرٌ هنان فكانوا الفبة اْؼلب سواء الخادمات

 الٗجٍ كن َجبادلن نظرات مسجؽربة وهمسات ؼَر مفهومة أو اٖبنة

 ذات الخمسة عشرة عاما ونظراجها المسجؽربة جنجمل بَن والدها

 والشاب الؽرَب عنها جماما والذٌ رحل وهٍ بالكاد جخطو خطواجها

 . اْولً

 كان لَس هو من كسر صمت اْموات ذان مجدداً ما أن اسجوعب حمَمة

أمامه واسجطاع أخَراً أن َجذكر أَن رأي جلن المٗمح هوَة الوالؾ  

 ً  . سابما

 اسججمع أنفاسه وحّول نبرجه للبرود وكؤن اْمر ٖ َحرن فَه ساكنا

 وهو َمول

 " ما الذٌ جبت جرَده ؟ "

 جَم هذه المرة من لو كان فٍ مزاج أفضل ولَس عدو طفولجه من َمؾ

جر ضاحكاً فهذا الرجل لمأمامه لفعل ما ٖ َحدخ معه إٖ نادراً وانف  



 ً  جؽَره السنَن وكما جولع اْبله الجبان َبمً أبلهاً وجبانا

 . مهما عٗ وجؽطرس

 جحركت شفجاه بابجسامة ساخرة جامدة كفَلة بإَصال رسالة موت بكل

 برود وبساطة وخرجت اْحرؾ ألوي وأعمك منها وهو

 " َجَب " زوججٍ

وحَدة َجَمة ورؼم عدم كلمة رؼم للة حروفها ... رؼم جفوهه بها  

 أهمَجها للوالفَن لرب الباب جمَعهم إٖ أنها كانت كفَلة بمجل الوالفة

 عند منجصؾ عجبات السٗلم هنان درجة أن جعلجها جنهار

 جالسة علَها جمسن أصابعها بطرؾ العجبة الرخامَة جحجها كٍ ٖ جمع

 . مؽشَاً علَها ودموعها الحارة ججدفك من مملجَها دون جولؾ

 كلمة لم جعنٍ لهم شَباً لكنها حملت جمَع معانٍ الكلمات بالنسبة لها

 كلمة كم جمنت أن جسمعها منه هو جحدَداً .. لَس بلهجة ساخرة وٖ

 هازبة كما كانت جسمعها علً مر اْعوام من ألسن اِخرَن وهم

 َسخرون من حالها ووضعها ، كانت جرَد سماعها هكذا

أحد َسجطَع مواجهجها باٖسجهزاء وٖ بؤحرؾ لوَة واثمة صادلة ٖ  

 اٖسجنماص كما كان َحدخ معها هٍ سابما حجً جولفت من أعوام

 . طوَلة عن ذكرها وجذكَر الناس بحمَمة وضعها

 كان جواب عمها وردة فعله أهون علً نفسه من أٌ شٍء وكؤنه ألمً

 علَه دعابة لم َسجطع أن َضحن علَها وٖ مجامٗ ولد حرن َده

 ملوحاً بسخرَة

 " وعز الطلب ، خذها من اِن "

 لست عَناه السوداوَجان لجصبحا حجرَن ؼاضبَن جعل جلن النظرات

 السوداء الجٍ لم جفارق عَنَه لحظة جشجد اسوداداً وؼضباً سرعان ما

 جحكم به وكؤنه َخمد بركان ثابر داخله بحرفَة من َجحكم



اً للمثل والعضو اْهم فٍفٍ انفعاٖجه ببراعة ْعوام حجً أصبح مضرب  

 منظمة سرَة شعارها الموت والمجل دون رحمة ، رفع ذلنه معززاً ثمجه

 الموَة جلن بنفسه فٍ نظر كل من ولع علَه منهم ولال ببرود

 " وحدها ؟ "

 سإال رؼم الجصاره علً كلمة واحدة إٖ أنه كان َعبر عن جمل طوَلة

ً  وعبارات لد اخجصرها علً نفسه وعلً الجمَع ، سإال كان واضحا  

 جداً رؼم اسجعسار فهمه بالنسبة لهم وهم َجبادلون النظرات المسجفهمة

 حجً لال لَس ساخراً هذه المرة

 " وهل جرَد أخري معها ؟ "

 " بل ومالها بؤكمله "

 كان جوابه مباشراً وسرَعاً درجة أن ولع كالصاعمة المباشرة علَهم

لما َعنَه بالنسبة لهم درجة أنمثلما خرج من شفجَه بٗ أدنً اهجمام   

 اسجَعابهم له جٗشً مع الهواء الداخل من الباب خلفه

 وكان النصَب اْوفر من ولع كل جلن الصدمات علً الجٍ ولفت علً

 طولها مجدداً جنظر له بصدمة

 رؼم أن نظره لم َلجمطها بعد ْنه لم َبعده عن عَنٍ الوالؾ أمامه

، ٖ جصدق ما سمعجه اِن والذٌ انجظر طوًَٗ أن َلجمَه  ! 

 ! هل هذا ما عاد ْجله

 هل ْجل المال هو هنا اِن ؟

 المال الذٌ سَمجلكه بملكَجه لها فمط كما حدخ مع عمها ؟

 ! اللعنة الجٍ كانت سبب كل ما هٍ فَه حجً الَوم

 أْجل هذا فمط هو هنا ؟

 عادت دموعها للنزول مجدداً حارلة لاجلة هذه المرة جشبه الحمَمة

 . المرة الجدَدة الجٍ وجدت نفسها فَها



 لما َعاملها الجمَع كسلعة رخَصة ؟

 أَن العدالة وأَن الصواب من كل هذا ؟

 جمنت أنها لم جملن َوماً ذان الجعَس المسمً ماًٖ ، بل لَجها ماجت لبل

 . هذا الَوم وانجهت

خ لَس هذه المرة خارجاً عن كل بروده السابكصر  

 ٖ مال ْحد لدٌ ْنٍ من بناه بشمابه وجعبه ، إن كنت جرَد جلن "

 البلَدة خذها ورافمجن السٗمة أو ٖ شٍء لن عندٌ والمانون

 " الفاصل بَننا

 ما أن أنهً جملجه الؽاضبة جلن بكلمات جدفمت من شفجَه كالسَل كان

ٍ لبضة الوالؾ أمامه َشد أصابع َده الواحدةعنمه فٍ لمح البصر ف  

 علَه بموة ولد همس من بَن أسنانه المطبمة علً بعضها بؽضب دفَن

 " للت هٍ ومالها وجرب أن جرفع صوجن فٍ وجهٍ مجدداً  "

 كان َرججؾ جحت ضؽط لبضجه الموَة جلن بسبب أنفاسه الجٍ كانت جكاد

لفهججولؾ والشهمات النسابَة المصدومة ججعالً خ  . 

 ألَس هذا هو الفجً الذٌ كان َجره علً اْرض كالشاة لبل أربعة

 عشرة عاما مضت ؟

 ألَس هذا صاحب ذان الجسد النحَل الذٌ كان َنهال علَه ضرباً وهو

 صامت ٖ حول له وٖ لوة ؟ فها هو الَوم وطوله لد فاله بكثَر

 وبمبضة لعنمه من أصابع َد واحدة أعجزه عن الحركة والكٗم

ل وحجً الجنفس وهو من لم َحسب لهذا الَوم حساباً ، حمَمة مهماب  

 أنكرجها جلن العابلة وجناسجها مع مرور السنَن إٖ أنها اِن ألوي من

 . أن َخفَها أٌ شٍء ْنها والع ملموس وٖ مفر لهم منه

 ً  حرر عنمه من لبضجه الفوٖذَة ما أن شعر بؤنه بدأ َفمد أنفاسه جدَا

ً عن محاوٖجها ٔبعاد َده لكن ذلن لم َكن خٗصهوعجزت َداه حج  



 ً  اْخَر منه فمد أمسكه من َالة لمَصه سرَعا

 َضمها فٍ لبضجه وكؤنها شٍء ٖ َذكر ولَست جحمل جسداً بشرَاً وهو

 َشده به ناحَجه ولد همس مجدداً بجهدَد

 ما فعلجه بٍ وبوالدجٍ سابماً لن أحسابن علَه وبطلب منها فمط وإٖ "

 لكنت سلخت لن جلدن عن عظامن ثمنا لكل لحظة ألم لاسجها وكل لَلة

 نامت فَها جابعة لكن ما فعلجه بمارَه لن جنجوا من الحساب علَه ،

 لسما وأنا جَم كنعان أن جدفعوا ثمن حجً الدموع الجٍ لم جروها جنزل

 " من عَنَها

م أنه لمكان جهدَدا واضحاً وصرَحاً لم َجردد صاحبه فٍ أدٖء به رؼ  

 َجعدي سمعهما هما اٖثنَن وعَنا الوالؾ أمامه لد شخصت فَه بذهول

 ما أن جابع بذات نبرجه الموَة المهددة

 لسما أن مصَركم رصَؾ الشارع بعد أن ججحول حجً ملكَة منزل "

 " جدكم لٍ َا سارلَن وهو من كجبه موثما بإسم والدجٍ

ةهزه بعدها من َالجه لابٗ بعٗنَة هذه المر  

 " للشارع فهو مكان أمثالكم "

 " لن أؼادر معن َا جَم "

 عبارة أنثوَة مرجفعة جلن الجٍ أسكنت المكان مجدداً ونملت اْعَن منه

 للوالفة هنان عند آخر عجبات السٗم جمرَبا ، وحجً نظره هو جحول عن

 الوالؾ أمامه وْول مرة لَصل لصاحبة ذان الصوت بل لصاحبة جلن

ضة ومن ظن أنها سجَنة ؼرفجها ولَست ضمنالعبارة الراف  

 المخلولات الجٍ لم َعر وجودها اهجماما وٖ من باب الفضول وكل

 نظراجه واهجمامه كان منصباً علً الرجل الذٌ ٖزال مرجبطا لدَه بجلن

 الطفولة البابسة ، ركز هذه المرة نظراجه الموَة علَها هٍ لجصبح

جلن الطفلة المبجسمة دابما ذات نظرات الممارنة من نصَبها اِن بَن  



 المٗمح الجمَلة والطفولَه

 لهذه الشابة الحزَنة الَابسة َظهر علً مٗمحها ما لاسجه كل جلن

 اْعوام دون سإال , ولد جحول الجسد الطفولٍ النحَل لجسد أنثوٌ

 مكجمل َحسدها علَه كل من ولع نظره علَها والمٗمح البرَبة

ة أجمل منها بكثَر ، الطفلة الجٍ كانت ججبرهالجمَلة ولد جحولت لفجَ  

 علً مشاهدجها وهٍ جرلص له مبجسمة وكان وحده َكفَها جمهوراً لها

 الطفلة الجٍ كانت جسرق وججلمً العماب جلو اِخر فمط من أجله ولم

 ً  جهجم َوماً لسخرَجه منها وٖ ٖنزعاجه من وجودها وهٍ جثبت له َوما

 بعد َوم أنه وحده ضحكة طفولجها جلن وأن جعلمها الطفولٍ به َشبه

 جعلك الجسد بالحَاة إن فمدها َذبل ثم َموت

 بل الطفلة الجٍ علمجه علً مر اْعوام الجٍ مضت أن الكبار مزَفون

 ومخادعون وأنهم مجرد دمً َحركها الجشع والشر َفجمدون بالفعل

ها ملجصمة به ، حجً َوم وفاةلبراءة جلن الطفلة الوحَدة الجٍ عرف  

 . والدجه كانت وحدها من شعر بحزنه ووجوده

 نظرجه الثابجة العمَمة جلن لعَنَها جعلت مشاعرها الؽاضبة ججهاوي

 ً  للماع وهبت فٍ أحشابها عاصفة من المشاعر المجنالضة مزلجها إربا

 إرباً , فهل للسنَن حما أن جرسخ المشاعربكل ذان المدر ؟

ماً أن كل ما جحجاجه من هذا الرجل هو اْمان والموة ؟هل ضنت ساب  

 هل فعًٗ مشاعرها جمجصر علً البدابَة فمط ؟

 ٖ لَس الوالع كذلن فما سر ضربات للبها المجنونة اِن وعَناه جحدق

 بعَنَها العسلَة الواسعة ؟

 لما جعجز عن إزاحة نظراجها عن عَنَه وشعرت مجدداً بجلن الرؼبة

رجماء فٍ حضنه ؟الؽبَة فٍ اٖ  

 بَنما ثمة ما سرق نظراجه هو من عَنَها الٗمعة الواسعة وشعرها



 البنٍ المجناثر حول كجفَها وذراعَها حجً منجصفهما والجسد الذٌ لم

 َخفٍ جناسك معالمه لماش جلن البَجامة السمَن ، ما جعل نظره َجرن

طرؾ كل ذلن هو أثر الصفعة الواضح علً خدها والدماء الجافة فٍ  

 شفجها نظرة كانت ألوي وأكثر ؼضبا من سابماجها جعلجها ٖ إرادَا

 ججراجع للخلؾ خطوة ولد رفعت أناملها لوجنجها الجٍ لم َخجفٍ وٖ

 الشعور باْلم فَها حجً اِن وكؤنها جخفَها بها وانكسرت نظرجها

 لٓرض فٍ حركة من جفناها الواسعان كانت كفَلة بإشعاله حد الجنون

مرةهذه ال  

 فرفع لدمه من اْرض وضرب بمإخرة حدابه علً الجدار ضربة جعلت

 شهمات الموجودات لربه ججعالً وهم َرون نصلٍ سكَن صؽَران

 حادَن وٖمعان َخرجان من طرفٍ حدابه الجلدٌ

 ودون أدنً جردد أو جراجع رفع لدمه وهوي بها علً لدم الوالؾ أمامه

النصٗن فٍ مشط لدمه حجً ٖزالت َالجه فٍ لبضجه الموَة لَنؽرس  

 نهاَجهما مع جعالٍ صرخجه الرجولَة

 وهو َضؽط علً لدمه أكثر محركاً لها فولها بدون رحمة هامساً بكره

 جضربها َا عدَم الرجولة ، جذّوق إذاً أول عموباجن وهو عودة لَس "

 اْعرج من جدَد ، من نسٍ أنه جخلص من ذان العَب واللمب

 " بفضلها هٍ

 لم َرحمه من سحمه لمدمه دون رحمة حجً انحنٍ من اْلم رؼم شده

 له وصرخاجه جرجفع من شدة المه مخجلطة بصرخات وبكاء زوججه

 وابنجه وخادماجه من خلفه

 " وٖ واحدة جمجرب منٍ أو لجلجها ولجلجه بهذا"

 أشهر مسدسه اْسود مصوباً لفوهجه باججاههم وكانت صرخجه جلن ما

منهن مكانها ولم َعد َصدر منهن سوي صوت البكاءجمد كل واحدة   



 وعبارات الرجاء من ابنجه وزوججه الباكَجَن

 فابجسم لهما بسخرَة باردة وأدار لدمه مصدر بذلن ابن عم والدجه جلن

 الصرخة اْعلً واشجد معها بكابهما وصراخهما المنفعل فصرخ فَهما

 مجدداً وملوحا بمسدسه جانبا

ن ٖ أرَد سماع عوَلكما الممرؾ أو لجلجهأصمجا كلَكما اِ "  " 

 فجحول اْمر للنحَب فٍ صمت والجمَع َري ذان المنظر البشع والدماء

 لد شكلت بمعة واسعة جحت لدمَه وَعجز الجمَع عن الجحرن من

 أمكنجهم كٍ ٖ َجحول جهدَده لحمَمة فكان مشهداً سادَاً حَاً َُعرض

راب منه ، باسجثناء واحدة فمطأمامهم دون أن جسجطَع احداهن اٖلج  

 كانت من جحررت لدماها لجصل إلَه ، من لم َشملها جهدَده ولم جهجم له

 وهٍ جركض نحوه

 حجً وصلت له وشدت طرؾ سجرجه السوداء وهزجه منها صارخة

 ببكاء ونظرها علً عَنَه المحدلجان بها

 " جولؾ َا جَم ، ٖ جكن نسخة عنه .... جولؾ اِن "

ر للكمات ضعَفة واهنة من لبضجها الصؽَرة أمام عضٗجهوجحول اْم  

 . الموَة البارزة ، هٍ فمط من ججرأت علً اخجراق جهدَده الواضح لهم

 وهٍ فمط من جعلجه َرفع لدمه بالفعل

 محرراً جلن المدم الؽارلة فٍ دمابها ما أن دست وجهها فٍ حضنه باكَة

 والجفت ذراعَها حول خصره جمبض بموة علً ظهر سجرجه فجركت

 لبضجه َالة لمَص ذان الرجل وشد بها رأسها لصدره أكثر ججؽلؽل

 أصابعه فٍ شعرها البنٍ الناعم َدفنها حَخ أمانها الذٌ طالما بحثت

 . عنه وانجظرجه والذٌ فمدجه بفمدانها له منذ ؼادر بلدجهم الصؽَرة جلن

ها حَخ ضربات للبه الثابجة وجدفن وجهها بموة فٍكانت جسكب دموع  

 طَات ذان الصدر العرَض جشد ذراعَها حوله بموة



 وكؤنها جخشً اخجفابه وفمده من جدَد بل وكؤنها لَست من رفضت

 الرحَل معه منذ للَل وصرحت بذلن عٗنَة وهٍ ججمسن به اِن جمسن

الجٍ فمدت الطفل بوالدجه والرجل الشرَؾ بؤرض وطنه فهو الحَاة  

 . ألوانها بفمدها له

 هو الماضٍ الجمَل الذٌ ظنت أنه لن َعود وهو الذكري الوحَدة

 الجمَلة الحَة من ماضَها , بل وهو الرجل الوحَد الذٌ لن َحاسبها

 أحد علً جمسكها هكذا بحضنه الذٌ لم جعرفه إٖ طفلة باكَة إن ولعت

ر بوجودهوجضررت ثم ارجمت فَه جخفؾ أوجاعها وإن بالشعو  . 

 هو ذات المشهد وذات اْشخاص فمط أن الوجع اِن أكبر والضرر

 أعمك والحضن أَضا ألوي وأعمك وأكثر أماناً من ذان الولت حَن كان

 . جل ما جحصل علَه منه هو جخفَؾ ألمها الصؽَر بكلماجه البسَطة جلن

 كان َدسها فٍ حضنه بموة حَخ عبراجها المكجومة ونظراجه السوداء

ؽاضبة موجهة للجالس أرضا وزوججه وابنَه حوله مجشبثون بهال  . 

 مشهد كم شاهدجه ْعوام وهٍ وحَدة ٖ جحصل سوي علً السخرَة

 والججرَح منهم ولم َحسب أَاً منهم حساباً للَوم الذٌ سججد فَه هٍ

 . أَضاً حضناً َإوَها وَحمَها من ظلم الجمَع

 ؼرس أصابعه فٍ شعرها أكثر َشدها لصدره

همس بجؤنٍ " أشــشـــش مارَه َكفٍ بكاءو  " 

 جملة لم جزدها سوي بكاًء وجعلماً به وبكت حجً لم َعد َمكنها البكاء

 أكثر وكؤن الماضٍ عاد بهما لذان الزمان والمكان طفلة جبكٍ فٍ

 . حضنه َسكجها بهمساجه جلن ذاجها

 فكَؾ ٖ جبكٍ اِن وجل ما كانت جفعله جلن السنَن هو البكاء علً

 حضنه الذٌ فمدجه طفلة ؟

 كَؾ َطلب منها أن ٖ جبكٍ ووحده من َعلم ما َعنَه جَم كنعان ٖمرأة



 عانت الظلم والوحشة وسط عابلجها وأهلها ْعوام ولد فمدت كل شٍء

 . حجً ابجسامجها منذ فمدجه

 رفع َده اْخري ومسدسه ٖزال فَها ولفها حول خصرها النحَل

 َشدها لحضنه أكثر كؤول امرأة عرفت ذان الحضن برضا جام منه

 ونظرجه لهم لم جكن جحمل إٖ الوعَد والوَٗت وكؤنه َسرد لهم

 حمابك مجردة عن كل ما فعلوه رؼم أنه كان ؼابباً عنهم فمن َمكنه

 جصدَك أن جلن الفجاة الوحَدة والبعَدة عن الجمَع منطوَة علً نفسها

بب نبذ الناس لها أن َكون لها رجل كهذا حجًوحزنها ووحدجها بس  

 . المجل فٍ منهجه ولانونه مباح كما رأوا أمامهم منذ للَل

 أن َُصّرح وعٗنَة وبكل ثمة أن كل ما َملكونه أصبح لها وهٍ من لم

 جججرأ علً لولها َوماً رؼم أنها صاحبة المال الذٌ أنكره حجً الناس

 . من حولها وبؤنها ٖ جسجحمه

ها عن حضنه ما أن خؾ بكابها للًَٗ ممسكاً رسؽها وَدها اْخريأبعد  

 جحاول بها مسح الدموع من وجهها وإبعاد خصٗت شعرها الملجصمة

 به ونظرها لٓرض بَنما نظره لم َبعده عنهم ، شد أصابعه حول ذان

 الرسػ الضبَل ممارنة بمبضجه وأصابعه الطوَلة ولال ناظرا لهم

ات أمامهباسجحمار وكؤنهم حشر  

 هٍ أربع وعشرون ساعة فمط وجكونون "

 خارج هذا المنزل طوعاً لبل أن ججركم الموات الخاصة منه أمام الناس

 وٖ جخرجونمنه بؤكثر من خرلكم البالَة جمَعها وابحثوا لكم عن مكان ,

 ؼَر منزل جدٌ فلن أسجمبل فٍ أمٗكٍ أمثالكم ، وٖ َفكر أحدكم فٍ

جم جملكونه , وحجً أرصدجكم المصرفَةأخذ شٍء من أٌ مكان كن  

 اخجفت لؽَر رجعة وأصبح المال بؤكمله باسمها من ألل من ساعة

 " ... والشركة أَضا ومزرعة الخَول واْراضٍ



 وانجمل َسرد علَه أمٗكهم بالجفصَل درجة أن زوججه نظرت له بصدمة

 وهٍ جسمع للمرة اْولً عن بعض المنازل والممجلكات المجفرلة فٍ

 البٗد وخارجها ، أمسن طرؾ الباب وضربه بموة فاجحاً له أكثر ولال

 . وفكر أن جواجه كل ذلن بالمانون َا لَس وسَكون مصَرن السجن "

 وٖ ججفوه مجدداً بحمالة أنن من اسجثمر المال فهو أكبر من أن َنجح

 " فٍ اسجثماره رجل فاشل مثلن عاش َنفك منه لسنوات دون رلَب

 وما أن أنهً جملجه جلن حجً خرج ساحباً لها خلفه من رسؽها اَْمن

 ً  بَده الَسري َثبت بَده اْخري سماعة كانت فٍ أذنه الَمنً محدثا

 أحدهم وهو َججاز بها فناء المنزل جهةالباب الخارجٍ له ببَجامة النوم

 وحذاء المنزل وكؤنه َسرلها منهم سرلة

ساعات فمط وها أنا خارج اِن منٖ جكن مزعجاً للت أنها أربع  "  

 " المدَنة وجولؾ عن اللؽط فؤنا أدري الناس بسٗمجٍ

 أنهً عبارجه الؽاضبة جلن وفجح باب السَارة السوداء المجولفة عند باب

 المنزل ودفعها لجركبها أمام مرأي الجَران الذَن جذبهم صوت الصراخ

ح وهم َرون اِنوالبكاء الذٌ جسلل منذ للَل من باب المنزل المفجو  

 الشاب الؽرَب الذٌ خرج منه ساحباً خلفه الفجاة الجٍ ٖ َجهل

 شخصَجها أَاً منهم وكؤنهم َوثمون شبهة جدَدة َلصمونها بها مسجمبٗ

 ضرب الباب خلفها ثم نظر لهم وصرخ فَهم رافعاً مسدسه اْسود فوق

 مسجوي كجفه

ً لَنطك أحدكم بحرؾ عنها وحسابه سَكون مع جَم كن " عان شخصَا  " 

 أنهً جملجه جلن ملجماً جمَع جلن اْفواه ولم َبمً منهم سوي أعَن

 محدلة بصمت َرالبونه وهو َركض بخطوات واسعة حول السَارة الجٍ

 ركبها وؼادرت صرَر عجٗجها َصم اِذان

 وانفجحت اْفواه بذهول وهم َرون ثٗخ سَارات للموات الوطنَة



 الخاصة جخرج من مفجرق الطرَك

 وكؤنها جخرج من العدم جطوق جلن السَارة الرَاضَة السوداء من

 نواحَها الثٗخ كطوق حماَة لانونٍ َزَد جلن اْفواه خرساً عدا الجٍ

 أطلت من نافذة ؼرفجها فٍ اْعلً جلوح بَدها صارخة ونظرها علً

 السَارات الجٍ جعبر الشارع الطوَل

ا زوجحضاً موفماً َامارَه وهنَبا لن بمثل هكذ "  " 

 أنهت عبارجها اْخَرة وهٍ جنظر لججمع الجَران فٍ اْسفل مبجسمة

 . بانجصار دون أن َسجطَع أٌ منهم أن َعلك بشٍء

 ركضت بعدها لهاجفها حَن عٗ بنؽمة رسالة وفجحجها سرَعا رؼم

 أن الرلم كان رلم محامَه فمن فرط سعادجها وحماسها ٖ جسجبعد أن

 جفعل أٌ شٍء , وإن كان أمامها اِن لمفزت نحوه حاضنة له دون

 . جفكَر شاكرة لصنَعه

 ججبعت حدلجاها كلمات رسالجه بحماس

 إن دخل جَم السجن وجحولت صدَمجن ْرملة فسَكون بسببن َا )

 )طوَلة اللسان

 أخرجت لسانها ْحرؾ رسالجه مبجسمة ، فٍ ظروؾ ؼَر هذه ما كانت

لً رسالجه لكن سعادجها بخٗص مارَه منهم جعلجهالجفكر فٍ الرد ع  

 ججَب فورا

 )ما كنت ْسمح له هو أن َصبح أرمًٗ وَجزوج بؤخري بعدها فموجه أشرؾ له من أن َمجلها عمها )

 جولعت كالمرة السابمة أن ٖ َرسل رداً علً رسالجها جلن لكن فاجؤجها

ن من مكانهماالرسالة الجٍ ظهرت علً الشاشة وجعلت عَناها جخرجا  

 خلؾ شهمجها المصدومة فور أن لرأت ما فَها

 ألسِت طالبة فٍ جامعة أجحادَة الكبري ؟ انجظرَنٍ إذا فٍ الفصل )

 الجدَد ولن جججازٌ مادة المانون الججارٌ وإن شاب شعر رأسن َا أم



 )لسانَن

* 

* 

*  

 

 جثابب َؽلك فمه بظهر كؾ َده ثم مرر أصابعه فٍ شعره المبلل

سّرح بعناَة ولال بكسلوالم  

 " ! أمٍ باهلل علَن هل حما جرَدَن منٍ أخذن هنان ؟ وفٍ هذا الولت "

 كجفت َدَها لصدرها لابلة

 أجل فالرحلة لحوران جؤخذ أكثر من أربعة ساعات ذهابا "

 ولن أسجطَع بذلن العودة هنا الَوم , وأعجمد أنه ٖ شٍء لدَن

ً  وؼَهم فٍ رحلة جدرَبَة وإٖ كنت طلبت ذلن منه ولَس منن طبعا  " 

 جؤفؾ ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز مجمجما بضَك

 " عشنا ورأَنا أمهات َحببن فمط اْبناء الذَن َشبهون أزواجهم "

 لالت من فورها عالدة حاجباها الرلَمان

 " ماذا للت َا ابن أَوب ؟ "

 لوح بَدَه أمام وجهه لابٗ

 ٖ شٍء َا ابنة شاهَن الحالن , َكفَنٍ إَصالن "

 " هنان كعماب فوحده كاؾ وزَادة

 نظرت له بطرؾ عَنها نظرة َفهمها جَدا فجنهد باسجسٗم لابٗ

 " والدٌ كان من سَؤخذن فما جؽَر فٍ مخططكما فجؤة ؟ "

 لالت من فورها وبذات ضَمها

وأناجؽَر أنه وعدنٍ أن نؽادر من هنا منجصؾ النهار  "  

 أراه منشؽل جداً الَوم وَفعل ذلن من أجلٍ فمط , وْنه له إبنان



 أطول منه ولد جعل لكل واحد منهما سَارجان بدل الواحدة فعلَن

 " فعل ذلن بدٖ عنه ودون نماش

 رفع رأسه ونظر للسمؾ مجمجما بابجسامة

 " َا رب ارزلنٍ زوجة مثلها أنام وجسهر علً راحجٍ "

َدها لابلة بضَكضربجه بالحمَبة فٍ   

 وجزوج إذاً بما أنن ججوق للراحة , ثم وكؤنه َنمصن "

 " نوم ورفاهَة ؟

 مسد ذراعه حَخ ضربجه ولال مجؤلما بجمثَل

 بالرفك علَنا َا ابنة الحالن , كل هذا لجرٌ شمَمن الذٌ كان "

 َجب أن َؤجٍ هو لزَارجن ولَس أن جشدٌ أنجٍ الرحال له من

 " الصباح الباكر ؟

حمَبجها مجدداً هامسة من بَن أسنانها رفعت  

 " أباااان "

 فمفز للخلؾ خطوة لابٗ

 " حسنا ... حسنا , نذهب لحوران ما فٍ اْمر "

 " ... أمٍ "

 كانت سججحدخ لوٖ لاطعها ذان النداء اْنثوٌ من خلفها فالجفجت

 برأسها فمط ونظرت للجٍ جمؾ عند نهاَة السٗلم فٍ اْسفل ثم نظرت

أمامها ولالت لبل أن جؽادرمن عندهللوالؾ   

 " جحرن بسرعة وٖ ججحجج بؤن سَارجن بها خلل ما لجؤخر الرحلة "

 وؼادرت من عنده علً صوت جمجمجه مجحركا خلفها وكؤنه َجعمد

 أن جسمعه

 " أمرٌ هلل والدجٍ وٖ مفر لٍ منن َا حبَبة المَادة العلَا للمنزل "

 فجنهدت بَؤس جهز رأسها مجوجهة جهة الجٍ جنجظرها هنان



 فطوال سنَن مكوثها هنا لم ججد حًٗ لطوَل اللسان هذا الذٌ ومنذ

 صؽره ٖ َخشً فعل أو لول شٍء وٖ َفكر فٍ العوالب فكبر هكذا

 مجمرداً وعنَداً وما َعنَه َؤخذه كمزحة صؽَرة فكَؾ بما ٖ َعنَه ؟؟

ها والجٍ كانت نظراجها جرالب أبان حجً اخجفًوصلت عند الوالفة مكان  

 ثم نظرت لوالدجهاولالت بصوت منخفض

 " لمد جحدثت معها البارحة بالهاجؾ وسؤلجها كما طلبت منٍ "

 نظرت لها لبرهة باسجؽراب لبل أن جسجوعب عما كانت ججحدخ

 ثم لالت

 . جَداً فعلت فؤمامكم َومٍ إجازة لبل اٖمجحان المادم "

الت لن عنها ؟ها ماذا ل  " 

 حركت بثَنة كجفَها لابلة

 " لالت أنها ٖ جدرس "

 " لالت جوزاء من فورها " جمصدَن ٖ جدرس فٍ مدرسجكم ؟

 " حركت رأسها بالنفٍ لابلة " بل ٖ جدرس أبداً 

 " نظرت لها باسجؽراب لولت لبل أن جمول " أبداً أبداً ... ؟

 أومؤت برأسها بنعم لابلة

وراء أنها ٖ جخرج من المنزل أبداأجل فمد لالت ح "  " 

 لالت جوزاء بفضول

 " أخبرَنٍ عن كل ما لالجه لن عنها "

 لالت من فورها

 لالت أن والدجها مجوفَة وأن والدها جزوج من أخري رزق منها "

 بجوأمَن من ثٗخ سنَن فمط وأنها لم جراها إٖ مرات للَلة جدا وأن

ناسباتزوجة والدها جمنعها حجً من حضور الم  " 

 نظرت لها جوزاء بصدمة بَنما جابعت هٍ بضَك



جصورٌ َا أمٍ أنها جعجنٍ بالطفلَن منذ ولدا وهٍ ابنة العشر سنَن وجهجم بالدجاج واْؼنام فٍ  "
 " مزرعجهم وجساعد فٍ المزرعة أَضا وكل هذا وَحرمونها من الدراسة كبالٍ الفجَات فٍ البلدة

 رمشت الوالفة أمامه للَٗ لبل أن جمول

 " وأَن والدها من كل هذا ؟ "

 أجابت من فورها

 ما فهمجه من حوراء أنه رجل لاس جدا وسرَع الؽضب والجمَع "

َججنبه وٖ أصدلاء له من البلدة جمرَبا وأنه جعل ابنه اْكبر َدرس الهندسة الزراعَة مرؼما رؼم 
رجة أنها ٖ جرفض ما َطلبون منها فعله وٖ جشجكٍ ْحد وٖ حجً جفوله وأنها فجاة مطَعة جداً د

 " عابلة والدجها

 جمجمت جوزاء بضَك

 " !! ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل ... ما هذا اٖضطهاد "

 وجابعت مجمجمه وهٍ جلجفت خلفها

 وذان اْحمك َرَد جؤجل اْمر حجً جكبر ؟ "

 " كبرت عللن َا ابن جوزاء

ؽرابلالت بثَنة باسج  

 " جؤجَل ماذا ومن هو ذان اْحمك ؟ "

 نظرت لها ولالت

 ٖ شٍء انجبهٍ أنجٍ لدراسجن وٖ أعلم من الخادمات أنن ججلسَن "

أمام الجلفاز أو ؼضبت منن وأنجٍ جعلمٍ ؼضبٍ جَدا , واعجنٍ بشمَمجن جَداً فلن اجؤخر فٍ حوران 
 " كله َوم واحد فمط

 جنهدت باسجسٗم لابلة

رؼم أن ابنجن وحدها كفَلة بإلهابٍ عن الدراسةحاضر أمٍ  "  " 

 لالت مؽادرة من عندها

 " اهجمٍ بشمَمجن وٖ ججحججٍ َا بثَنة فؽَرن ربت جوأمَن "

 وؼادرت مبجعدة عن الجٍ اسجدارت مؽادرة من هنان أَضا مجمجمه بضَك

 أنا الحمماء جلبت لها ما للبجه ضدٌ , ٖ أعلم أَهما سؤجحجج "



ِخر دراسة مملة أم طفلة مشاؼبة ٖ ججولؾ عن الحركة ؟به هروبا من ا  " 

وما أن خطت خطوجَن حجً أولفجها الَد الجٍ أمسكت بظهر بَجامجها وسحبجها خلؾ العمود 
 الرخامٍ

 فالجفجت مبعدة َده عنها بحركة من ذراعها لابلة بضَك

 " أبان لمد أفزعجنٍ "

 لال باسجهزاء

سؾ إذاً حما افزعجن َا رلَمة الملب ؟ آ "  " 

 جؤففت فٍ وجهه وكانت سجؽادر فؤمسن َدها مولفا لها ولال

ما الذٌ كنت ججهامسَن ووالدجٍ فَه ؟ ولما ؼَرت رأَن فٍ زَارة العمران ؟ ٖ أعلم لما َخبرنٍ  "
 " للبٍ أنن جلعبَن لعبة نجابجها خطرة جدا َا بثَنة

 اسجلت َدها منه لابلة

 لعبة ماذا هذه الخطرة َا ؼبٍ ؟ "

 " أنا ٖ ألعب معن وٖ بن فكن مطمبنا

 كجؾ َدَه لصدره لابٗ

 " إذاً ما الذٌ أخبرجها به همسا منذ للَل ؟ "

 لالت بضَك

 موضوع َخص النساء وٖ َخصن فكن مطمبناً , ثم هٍ "

 طلبت أن ٖ أخبر أحدا وأنا لن أفعلها وٖ علً لطع عنمٍ

بعاأو سؤخبرها أَضا بما طلبجه منٍ من باب العدل ط  " 

 نظر لها بصدمة لابٗ

 " جعجرفَن إذاً أن الموضوع َجمعنا نحن اْثنَن َا أم العدالة "

 شهمت فٍ وجهه لابلة

 " أنا لم ألل ذلن "

 وجابعت بضَك

 ٖ ججهمنٍ بما ٖ َد لٍ فَه والموضوع حما ٖ َخصن بل "



 طلبت منٍ السإال عن فجاة جدرس فٍ مثل سنٍ وأنا فعلت

لٍ بشٍءما طلبت وٖ علم   " 

 نظر لها بفضول سرعان ما جحول لحماس وهو َمول

 " حما سؤلجن عن ذلن ؟ "

 نظرت له باسجؽراب دون أن ججَب فجابع

 " وما جلبت لها من معلومات َا جهاز اٖسجخبارات العالمٍ "

 لالت بحنك

 " ٖ دخل لن فٍ ذلن ولن ألول وَكفٍ ما علمجه "

 ؼادر من عندها ضاحكا وهو َمول

َهم المهم علمت أن لها وجودٖ  "  " 

 وابجعد علً نظراجها المسجؽربة فلم جعد جفهم شَبا مما َجرٌ

 حولها وَمحمونها فَه وما عٗلة أبان بجلن الفجاة ولما جسؤل

 والدجها عنها ؟؟

شعرت بشٍء ما شد بنطلون بَجامجها فنظرت جحجها سرَعا للجٍ جفرن عَنَها النصؾ مفجوحجان 
 ولد خرج صوجها الرلَك الطفولٍ مخجلط بعبرة بكاء مكجومة

 " أَن ماما ؟ "

 أمسكت َدها وسحبجها معها بسرعة لابلة

لَوم ولَلَة هللا وحده ماما فٍ الحمام جعالٍ سؤرَن ما فٍ خزانجٍ وَكاد َمجلن فضوٖ َا رفَمجٍ  "
 " َعلم كَؾ سَكونان

* 

* 

* 

 رفعت المنشفة الجٍ ولعت منها أرضاً ورمجها فٍ سلة الؽسَل

 ثم فجحت باب الحمام وشهمت بموة ولبضت بؤناملها علً َالة

 روبها الحرَرٌ وفرشاة اْسنان فٍ َدها اْخري جنظر بصدمة



وم أَضاللوالؾ أمامها َضع منشفة علً كجفه وببَجامة الن  

 وَمسن وسطه بَدَه َنظر لها مبجسما بسخرَة ولد لال حَن طال صمجها وجحدَمها المصدوم به

 ساعة كاملة لجؽسلٍ أسنانن ! كم من الولت جؤخذَنه فٍ "

 " اٖسجحمام ؟

جراجعت خطوة واحدة للخلؾ ورمت الفرشاة من َدها دون أن جهجم حجً لمكان سموطها وصاحت 
 بحنك

هنا ؟ ما الذٌ جفعله "  " 

 لال بذات سخرَجه

 " عجبا !! هل َسؤلون الشخص ما َفعل فٍ شمجه ؟ "

 لوحت بَدها بؽضب وكانت سججحدخ فلم ججد أٌ كلمات ججفوه

 بها ْن ذلن هو الوالع

 !! لكن لما ومطر بنفسه أخبرها أنه َملن ماٖ أكثر مما َملن هو

 شدت حزام روبها حول خصرها بإحكام لابلة بضَك

ق أنه ٖ مكان لدَن ؼَر هذه الشمة الجٍ امجلكجها مإخراٖ أصد "  " 

 مرر أصابعه فٍ شعره ولال بٗمباٖة

 بلً كان لدٌ فَٗ كبَبة واسعة وخالَة جصَب المرء بالمرض "

 " من شدة الملل فَها فبعجها ْنٍ ٖ أحجاجها بما أنه لدٌ خَار أفضل

 ضربت لدمها بؤرضَة الحمام لابلة باسجنكار

أعَش فَها وصدَمجٍ أَضا ومطر أخبرنٍ أنن لن لكنٍ "  

 " جخرجنا منها

 كجؾ َدَه لصدره لابٗ

 " بلً وأنا من لال ذلن وموافك علَه أَضا "

 ضربت لدمها باْرض مجدداً وبموة أكبر هذه المرة صابحة بؽضب

 ما الذٌ جفعله هنا إذا وبمٗبس النوم ؟ "



ضالت برَطانَا بن لهذا الحد ؟ هل  " 

 لال ببرود من َسكب بنزَنا باردا حد الججمد علً نار مشجعلة

ٖ جصدرٌ كل هذا الضجَج فٍ الحمام فثمة ما َسمً بالجن جسكن فَه جسمونهم أنجم أشباحاً َا  "
 " جاهلَن

 لفزت دون شعور منها خارجه ونظرت له بضَك وهو َدخله ضاحكا ولد أؼلك الباب خلفه

وجوداً أمامها سوي الباب الذٌ دخل منهفشجمجه هامسة رؼم أنه لم َعد م  . 

جوجهت لؽرفجها وما أن وصلجها حجً عادت أدراجها جهة الؽرفة المجاورة لها والجٍ كان بابها 
 . مفجوح للَٗ

وما أن دخلت ولع نظرها فورا علً الجٍ أؼلمت باب خزانجها للجو ونظرت لها ولالت بضحكة 
 مكجومة

ن ؟ما بن وجهن كمطعة من البورسلَ "  " 

 أشارت بَدها خلفها ولالت بضَك

 " من سمح لذان الرجل بدخول الشمة ؟ أنجٍ ألَس كذلن ؟ "

 ضحكت من فورها لابلة

 ٖ طبعا فهو من دخلها بمفجاحه الخاص وأعجمد أنه من َسجمبلنا "

 " هنا ولَس العكس

 شدت لبضجاها بؽضب وهمست من بَن أسنانها

 " وعّرفن بنفسه أَضا ذان الهمجٍ ؟ "

 جلست جلن علً طرؾ السرَر ولالت ببرود وهٍ جرفع اللحاؾ وجدس سالَها جحجه ونظرها علَهما

 . أجل ولال بؤنه سَمَم هنا لفجرة وأنكما مخطوبان َا جاحدة "

 " هل جخشٍ أن أسرله منن مثٗ ؟

 نظرت لها بصدمة سرعان ما جحولت لحنك وهٍ جمول

هٍ ْنٍ لست موافمة علَها ؟ هذا الرجل ٖ أعجرؾ به وبما سؤخبرن ؟ بخطبة كنت أظن أنها سجنج "
 " خطَبا أبداً 

 اسجوت جلن فٍ اسجلمابها ولالت مبجسمة جشد اللحاؾ حجً ذلنها



ٖ جكونٍ ؼبَة جَسٍ فلست أراه إٖ رجٗ مناسباً فما أن جبادلت معه حدَثاً لصَراً أدركت بؤنه  "
 " أفضل شخص رأَجن برفمجه منذ عرفجن

ؽرفة لابلة بؽضبضربت باب ال  

 " هنَبا لن به إذاً  "

 وؼادرت من هنان جهة ؼرفجها بخطوات ؼاضبة ودخلجها مؽلمة

 بابها خلفها بموة زلزلت الجدران

 فهذا لم َكن فٍ حساباجها أبداً وباجت ججولع اْسوأ من ذان الرجل

 ولن جصدق أنه َفضل العَش هنا فٍ الشمة معهما مهما كانت

 مرفهة وَجرن منزًٖ كبَراً َخصه وحده

 . ولن َعنٍ ذلن إٖ أن هذا الملَل من كثَر جداً َنجظرها منه

 أمسكت هاجفها ولم جعرؾ ججصل بعمها أم شمَمها الذٌ ٖ جعرؾ

 أساساً أرلام هواجفه الجدَدة هنان وجعلم أنها لن ججد حًٗ لكل

سماة خطوبةهذا لدي أَاً منهما فهما َشجعان هذه المهزلة الم  

 . ولن َنصفاها أبدا

 رمت الهاجؾ من َدها مجمجمه بحنك

 " ثمة حل واحد فمط لكل هذا وسؤفعله "

* 

* 

* 

 ٖ َعلم كم من الولت مضً وهو َمؾ مكانه هنان وكل ما َعلمه

 أنه كان ولجاً طوًَٗ مهما لصر واْفكار جدور به فٍ دوامات مجصلة

ٗم فٍ الخارج وهذا فمط ماوهو َمؾ عند الحجز الخشبٍ َرالب الظ  

 . َعلمه أن الولت ما َزال لًَٗ 

 ٖ َعلم ما َولفه كؤفكاره هكذا ؟ هل لَمرر فٍ أمر حسم لراره فَه



 مسبماً ولن َجراجع عنه مهما كان اْمر ؟

 إذاً ما هذا الذٌ َجعل عمله َدور فٍ دوامة واسعة حد أن شعر

 باْلم فٍ رأسه ؟

زَر وجنفس بعمك مخرجاً ذان الهواء منمرر أصابعه خٗل شعره الؽ  

 شفجَه نافخاً له بموة فما عادت له رؼبة وٖ فٍ العودة لعمله المجراكم

 مجدداً , مرر أصابعه نزوٖ لمفً عنمه ثم أدار رأسه ونظر ْول

 مرة للمكان الذٌ نزل منه لَكجشؾ حَنها أن الجٍ جركها هنان ٖزال

ا المصَر مجموعاً حول ركبجَهاجالسة مكانها جحضن سالَها وفسجانه  

 وجرَح ذلنها علَهما

 جنظر له بصمت َشبه صمجه , ٖ بل َخجلؾ عنه كثَراً فهو مولن من

 أنها جسجطَع لراءة صمجه ذان جَداً 

 بَنما َعجز هو عن فعلها ولم َعد َمكنه الجكهن بما جفكر فَه جلن الفجاة

 .وما أرادجه حما بحدَثها ذان الولت جحدَداً 

 فلَس َعجمد أنه سَعنَها أن جصنع شرخاً واسعاً بَنه وبَن جده

 فالؽبٍ فمط من سَعجمد أنه لن َسجطَع معالجة اْمر وإن بإخباره

 الحمَمة الجٍ سَعرفها أساساً من جلماء نفسه ما أن َعلم بؤنه أخرجها

 من المنزل فما كان ؼرضها الحمَمٍ من كل ذلن ؟؟

كل واحد منهما باِخر هٍطال الصمت بَنهما بطول جحدَك   

 ججلس مكانها وعلً ذات هَبجها

 َؽطٍ أؼلب جسدها ذان الحرَر البنٍ الطوَل وهو َمؾ مكانه

 َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الرَاضٍ المرَح ولد ارجفعت بحركجه جلن

 أطراؾ لمَصه الشجوٌ جلمٍ اْنوار الخفَفة فٍ الخارج والجٍ

ل مضَبة علً مٗمحهججسلل من فجحات الحاجز الخشبٍ خلفه ظٗ  

 ً  . الساكنة جماما



 كانت ردة الفعل اْولً ناجمة من الجالسة فٍ اْعلً ولد أبعدت َدها

 ورفعت بها أبرَك الفارغ واخجرق صوجها الرلَك المنخفض سكون

 المكان حَن لالت

 " ألن ججلب لٍ بعض الماء أم لررت معالبجٍ بالموت عطشاً ؟ "

إرادَاً وجحرن من مكانه وصعد وجد رأسه َجحرن بالنفٍ ٖ  

 عجبات السٗلم بخطوات واسعة

 حجً أصبح عندها وبدًٖ من أن َؤخذ منها إبرَك الماء وَحمله حملها

 هٍ بَن ذراعَه عن اْرض وسار بها فٍ صمت جهة الؽرفة َدها

 جمبض علً ظهر لمَصه لجججنب الجعلك بعنمه كٍ جثَبت نفسها

ٍ صمجه ذاجه نظراجها ججبعهحجً وضعها علً السرَر وؼادر ف  

 ثم سمعت خطواجه وهو َنزل السٗلم وما هٍ إٖ لحظات وعاد

 حامًٗ أبرَك الممجلا بالماء

 ووضعه علً طاولة السرَر ونظره علً الجٍ أخذت علبة اْدوَة

 وأخرجت منها لرصَن فجمجم بخشونة

 " لرص واحد "

 فرمت أحدهما فٍ سلة الممامة الصؽَرة جحجها دون جعلَك ثم لالت

 ونظرها علً لرص الدواء الدابرٌ الصؽَر فٍ كفها

 لما أنت ؼاضب منٍ ؟ لمد آلمت ذراعٍ ولجها حماً فؤنت كنت "

 " ؼاضب وٖ جعلم بشدن الموٌ علَها

 لم َعلك علً ما لالت ولم َفارق نظره مٗمح نصؾ وجهها

جً رفعت رأسها ونظرت لعَنَه مباشرة فمال بجمودالممابل له ح  

 " ألم َدٌ لذراعن جعلن جنطمَن بَنما ضرب نجَب المبرح لن ٖ ؟ "

 أبعدت عَنها الجٍ جلونت أحدالها بذان الؽضب الرمادٌ الماجم

 مجدداً وجمجمت جمبض بؤناملها علً لرص الدواء فٍ كفها بموة



راخٍ المرجفعأعجمد أن ما جلبن لجناحٍ ولجها صوت ص "  " 

 حرن رأسه َمَناً مبعداً نظره عنها أَضاً ومرر أصابعه فٍ شعره

 , وشعر بذكري ذان الَوم ومنظرها ذان َعرض أمامه وكؤنه اِن

 وكؤنها جذكره بعجز الجمَع عن إنصافها

 وأن الوضع هو ذاجه إن كانت خرساء أو لها لسان َجحدخ أكثر

 . من لؽة

هادئ مجدداً نظر لها حَن وصله صوجها ال  

 إن كان بسبب رد فعل جدن فاْمر سهل أخبره بالحمَمة "

 " وَنجهٍ كل شٍء

 شد علً فكَه بموة من دون أن َعلك فهذه الفجاة وضعت عمله

 . بَن نمطجَن ضَمجَن

 ٖ َصدق أنها جحمل من البراءة بهذا المدر الذٌ َظهر علَها

وٖ َسجطَع فهم وٖ َمكنه أبدا النظر لها كمذنبة وجؽََر رأَه بها  

 خباَا امرأة َجهل عن ماضَها وحَاجها الكثَر مهما كان محاٍم ناجح

 فمن جكونَن َا زَزفون ؟؟

 لم َجحدخ ولم َزح نظره عن وجهها حجً رفعت

 نظرها به مجدداً ولالت بابجسامة صؽَرة لم جخفٍ السخرَة فَها

 " أو أن اْمر َخص عٗلجن المجؤزمة بزوججن ؟ "

وة ومال بجسده نحوها فٍ حركة جعلجها ججراجعشد لبضجه بم  

 زاحفة للَٗ للوراء ولد وصلت لبضجه ْنفها سرَعاً وهمس

 َضؽط بها علَه ونظره علً عَنَها المرَبة منه

 لدنوه الكبَر منها

 هل جعلمٍ إن لم َكن ولاص ؼبَا وكنِت محللة له اِن "

 " ما كنت سؤفعل بن ؟



 اجسعت عَناها الزرلاء بصدمة وعدم اسجَعاب وهمست بصوت

 " جؽلبت علَه رجفة خوؾ رؼماً عنها " ماذا جمصد ؟

 دفعها بمبضجه حجً ارجمً رأسها علً الوسادة المرَبة منه

 وهمس مؽادراً 

 " ألصد سحما لولاص "

 وؼادر مؽلما باب الؽرفة خلفه

* 

* 

* 

ره علً الوالؾ عند بابما أن نزل آخر عجبات السٗلم حجً ولع نظ  

 جناحه َنجظر نزوله من ولت مسجندا بإطار الباب ومكجفا َدَه لصدره

 َنظر له نظرة من ٖ مفر له من موافمة ما َرَد

 وإن كان نجَججه جدال مإكد لد َجحول لشجار كما َجولع ، جحرن نحوه

 فٍ صمت وكان رد فعل عمه صمر مماثل إذ دخل الجناح فٍ صمت

جصؾ ردهجه حَن سمع صوت إؼٗق مطر للبابأَضا وولؾ من  

 بعد دخوله فالجفت ناحَجه ومٗمحه لم جخفٍ ضَمه أبداً 

 وكان سَجحدخ فسبمه مطر لابًٗ بجدَة ولاطعاً سَل جوبَخه

 الطوَل له فوراً 

 رجاًء َا عمٍ ما بَنٍ وبَن ؼسك ٖ أرَد ْحد أن َجدخل فَه "

 " وٖ حجً والدها نفسه

ومفهومة لن َكون الممصد منها سويكانت كلمات واضحة   

 الصمت الجام

 لكن عبارجه جلن لم ججد أٌ صدي عند الوالؾ علً بعد خطوات

 منه ولد انفجر فوراً 



 جَما لَست أمراً عالما بَنكما َا مطر وٖ أحد له أحمَة الجدخل "

 " فَه ، ؼسك والدجها ولها الحك مثلن جماماً بل وأكثر

 جنفس مطر بموة لبل أن َنطك بذات كلماجه الجادة

 " وأنا لم أنكر هذا الحك "

 لوح صمر بكفه لابٗ بذات ضَمه

 وما معنً رفضن أن جذهب لها ؟ ما معنً أن ٖ جشرح "

 لها أسباب جركن لها كل جلن اْعوام وأخذها منها ؟ ظننت أن

 أول ما سجفعله فور نزولن أرض الوطن أن جضمها لحضنن

دداً , أن ججبر كسرها السنوات العجاؾ الماضَةمج  

 أن جلملم جروحها النازفة من كل مكان وهٍ من فمدت كل شٍء

 حولها حجً الرجل الذٌ رباها ورعاها

 ولَس أن جججه فورا لمشاكل ؼَرن جُخرج لها حلوًٖ من جحت اْرض

 مججاهٗ ألرب الناس لن وأحوجهم لحلولن جلن ... ابنة عمن الجٍ

ا لَس ٔهانجن لها فمط وأنت ججخلً عنها بل وْلسن الناسرمَجه  

 أجمع وهم َلجهمون لحمها بعدما رماها ابن شاهَن ورحل ، وابنجن

 المراهمة الرلَمة الجٍ جبكٍ شولاً لوالدجها بالخفَة عنن كٍ ٖ

 " ... ججرحن وٖ جعصَن

 ً  لاطعه ببرود وكؤنه ٖ َشجعل أمامه ؼضبا

ْسباب واْعذار أمامها وسجكون محظوظااذهب واسرد سَل جلن ا "  

 " إن لم جطردن

 وجابع ولد جحولت نبرجه للحزم مؽلماً أٌ باب لنماش أعمك فٍ اْمر

 ما بَنٍ وبَن ؼسك لن َسجطَع أحد فهمه وٖ شرحه فاجركوا "

 " اْمر لٍ َا عمٍ رجاءً 

 حرن صمر رأسه مجؤففا وكؤنه َجبر نفسه علً الصمت ولَس



كما طلب منه الفهم والجفهم  

 وهو أكثر من َعلم بؤنه علً حك وأنه ٖ رجل علً وجه هذه

 اْرض َمكنه أن َفهم ما بها وأن َحجوَها وَلملم جراحها إٖ

 الوالؾ أمامه اِن وٖ حجً والدها الحمَمٍ مثلما عجز شراع

 صنوان وأبنابه عن فعلها رؼم وجودهم حولها طَلة اْعوام

 . الماضَة

 ورؼم الحب والجفهم الذٌ َؽدلونها به , فما ألسً أن َكون

 طبَب جراحن النازفة دون جولؾ هو من ؼرس نصل سكَنه

 . فٍ للبن طعنة جلو اْخري

 جحرن من مكانه عدة خطوات حجً أصبح والفا أمامه مباشرة

 وشد بَده علً كجفه ولال بحزم وعَناه جنظران لٓحداق السوداء

 أمامه مباشرة

من بات َلمبونه برجل العدالة َا مطر فٗ جظلم ابنة أنت "  

 " عمن وجحرمها ابنجها

 أومؤ له برأسه موافماً دون حدَخ فشد علً كجفه أكثر ولال

 بل أنطمها َا مطر وعدنٍ بذلن وٖ ججعل من الفجاة ورلة "

 " لعب بَنكما

 أومؤ له برأسه مجدداً وخرجت الكلمات من شفجَه هادبة مجؤنَة

رةهذه الم  

 ألسم لن أمسكها عنها َا عمٍ وأعجمد أنه سَرضَن أن جنجزع "

 " ابنة شمَمن حمولها بَدَها

 نظر له صمر لبرهة باسجؽراب وكان سَجحدخ لوٖ لاطعه الباب

 ً  الذٌ ُطرق طرلجَن خفَفجَن لبل أن َدور ممبضه وَنفجح كاشفا

 عن الجٍ كانت خلفه والجٍ لالت بحَاء ما أن اكجشفت وجودهما



 " آسفة عمٍ ظننت أنن لوحدن أو ؼادرت "

 وكانت سججراجع ساحبة الباب معها حَن لال مطر والذٌ كان

 َولَها ظهره

 " جعالٍ َا جَما "

 فولفت مكانها ونظرت لعمه الوالؾ ممابٗ له ولها نظرة ملبها لوم

 وكل ما فكرت فَه أنه أخبره عما دار بَنهما من حدَخ وفهم والدها

ؽادرة المكان لوالدجها وأنها ٖ جرَده وذان ما كانتبذلن أنها جرَد م  

 .جرفض أن َشعر به والدها وٖ عن طرَك الخطؤ

 لال صمر مبجسما لها وموضحا مولفه لجفهمه هٍ فمط

 " جعالٍ فوالدن معه حك َجصبح فٍ وجهن كل َوم لبل أن َخرج "

 ابجسمت له حَنها بارجَاح وهمست له محركة شفجَها فمط

 " شكرا َا عمٍ "

 أومؤ لها صمر برأسه مبجسما دون أن َعلك وجحرن جهة باب

 جناحه اِخر والذٌ َوصله للخارج مباشرة وؼادر مؽلماً إَاه

 خلفه جاركاً الوالفة هنان مكانها جنظر للذٌ ٖزال مولَا ظهره

 لها ولد وصلها صوجه الجاد

خ عنهأؼلمٍ الباب وجعالٍ َا جَما فثمة ما علَنا الجحد "  " 

 دست خصٗت شعرها خلؾ أذنَها بجوجر وجحركت بخطوات

 مجرددة نحوه بعدما أؼلمت الباب كما طلب وما أن وصلت عنده

 حجً رن الهاجؾ فٍ جَب بنطلونه فؤخرجه ونظرله ثم وضعه

 علً أذنه لابٗ

 " نعم "

 سكت للَٗ ثم دار بجسده للخلؾ مواجها لها ولال ناظراً لعَنَها

الطرؾ اِخر ومحدثا من فٍ  



 " افجحوا اْبواب وٖ أحد منكم َعجرض طرَمها "

 ثم أنهً المكالمة ودسه فٍ جَبه مجدداً وجحرن من هنان

 ونظراجها المسجؽربة ججبعه ولد لال بؤمر مججازا لها

 " ابمٍ هنا وٖ جخرجٍ دون أن آذن لن "

* 

* 

* 

جزره وٖ جولفت بسَارجها النسابَة الفاخرة أمام باب المنزل الذٌ لم  

 .مصادفة طَلة اْربعة عشرة عاماً الماضَة

 ولم ججخَل أن جدخله من جلماء نفسها مجدداً , لكن ما َدفعها هذه المرة

 لَس نسباً مجهوًٖ جبحخ ورابه وٖ للباً جرَحاً َسججدٌ الرحمة من

 .ذكرَات لد طوجها السنَن خلؾ جلن الجدران الصماء

شلوها من رحمهابل ابنجها ... طفلجها الجٍ انج  

 للمجهول وللبعَد حَخ ٖ َمكنها الوصول لها فكَؾ بإمكانها أن جصبر

 علً فرالها أكثر من ذلن وهٍ جعلم أنها هنا ؟

 ! أٌ للب هذا الذٌ سَطاوعها علً فعلها

 دخلت ولم ججساءل عن السبب الذٌ جعل اْبواب جفجح أمام سَارجها

 دون أن َولفها أٌ فرد من كل جلن الحراسة المشددة عند بوابجه

 . الحدَدَة الواسعة

 وٖ عن باب المنزل الداخلٍ الذٌ وجدجه مفجوحاً حَن ركنت سَارجها

 بعَداً عنه بضع خطوات وكؤن دخولها هنان معززبؤوامر ٖ نماش فَها

 . ووصولها أمر مسلم به

ماءاتلم جفكر فٍ كل جلن اْمور وٖ أَ  

 المدججة باٖحجرام وسَارجها جعبر أسوار ذان المنزل الضخم فهٍ هنا



 . من أجل شٍء واحد ولن جعرفها جدران هذا المكان بعدها مجدداً 

 نزلت من سَارجها جاركة بابها مفجوحاً وكؤنها جخبر نفسها لبل الجمَع

 أن وجودها هنا لن َججاوز الدلابك المعدودة لجرجع من حَخ جاءت

كجها البَضاء لحَخ ؼسك الحاضر جاركة الماضٍ هنا خلفها مجدداً لممل  

 الماضٍ الذٌ حاولت جهدها وهٍ جشك أسواره اِن أن ٖ جلجفت ٌْ

 . زاوَة جرجعها إلَه

 ٖ الحدَمة الجٍ شهدت ضحكاجها َوماً , ٖ جلن الطاولة بمماعدها

ها كلالحجرَة ٖ اْشجار ٖ الماء وٖصوت الطَور الجٍ كانت جسمع  

 صباح فٍ ذان الماضٍ البعَد وٖ حجً المكان الذٌ كان َركن فَه

 ً  . سَارجه سابما

 هٍ لم جعد من هنا ٖ جنجمٍ لهذا المكان وٖ جرَد ْؼٗل ماضَه

 أن جمَد مشاعرها به مجدداً فلم جعرفه إٖ دخَلة ؼرَبة وَوم

 جحررت منه باخجَارذان الرجل ولَس بإرادجها هٍ جحررت منه

بدولٓ  . 

 سارت رأساً نحو الباب الخشبٍ الضخم المفجوح وصعدت عجباجه

 الملَلة وولفت مكانها ما أن اججازجه ببضع خطوات

 ضربات للبها جزداد صعوداً حد اْلم لَس بسبب رابحة المكان الجٍ

 .. لم جؽَرها السنَن فٍ داخلها

 لَس بسبب الوجع الذٌ اجمد فٍ للبها ما أن رأت جفاصَل المنزل

لذٌ احجاجت ْعوام كٍ ججخلص من بماَاها العالمة فٍ للبها الصؽَرا  

 . المذبوح

 بل ما جعل للبها َخفك بسرعة لدرجة شعرت معها أنه َسحك فٍ

 داخلها هو الباب الذٌ انفجح ببطء

 كاشفاً عن صاحب الجسد الطوَل الذٌ ولؾ أمامه َنظر لها بصمت



 بممَصه اْبَض وزرَه العلوََن مفجوحان وبنطلون أسود شدَد

 اْنالة وكؤنه لادم لجوه من إحدي اللوحات المعلمة علً الجدران

 هل َجولؾ الزمن هكذا لَؤخذ أحدهم للمسجمبل كما هو ؟

 ألَست هذه ذات العَنَن السوداء الجٍ عرفجها من أربعة عشرة عاماً ؟

 ألَس الشعر ذاجه ؟

اْنؾ المسجمَم واللحَة السوداء الممصوصة بعناَةالحاجبان   !! 

 لما ظلمها هٍ الزمن وباجت جري نفسها بكل ذان الهرم

 بَنما لم جفعل السنَن بهذا الرجل سوي أن زادجه الموة إن فٍ

 عضٗت جسده المجناسك الطوَل أو فٍ شخصَجه المَادَة المسَطرة

عناً جدَداً لعبارة مهَبأو حجً فٍ نظرجه الذكَة الواثمة الجٍ أعطت م  . 

 شدت لبضجاها بموة بجانبٍ جسدها وكرهت نفسها فوق المسجوي

 الذٌ ضنت أنها وصلجه ناحَة ذان الرجل , لم ججخَل أن الكبرَاء

 . أصعب شعور جمسن به أنسان منذ الِمدم إٖ جلن اللحظة

 أن العناد ووأد المشاعر أمر َسجنزؾ كل طالة الجسد لجسجطَع

مسن به بوهن , كانت ججاهد جهاد جندٌ وسط ساحة العدوفمط الج  

 فمد سٗحه وعزَمجه وكل شٍء

 وهٍ جصارع باسجماجه حجً عَناها المجهدة كٍ ٖ َري الرجل الوالؾ

 هنان َحدق بهما جحدَداً كم هما ملَبجَن باْلم وخَبة اْمل وأّن مجرد

 رإَجها له أشعلت الؽَرة فٍ للبها

م َحدخ اِنوكؤن ما حدخ ذان الَو  . 

 أْن ٖ َمرأ فٍ حدلجَها السوداء الواسعة أن نظرة واحدة منه

 . كفَلة حجما بجعل للبها َنفعل بطرَمة جنونَة

 ٖ لَست ؼسك ولن جعجرؾ بنفسها إن فعلجها

 وإن اسجطاعت نسَان كل ما لاسجه سابماً بمجرد النظر للرجل الذٌ



ً  جاهدت عمرها حد أن جَمنت من أن لمابها به لن َحرن بها ساكنا  , 

 أنها لن جنظر له إٖ كؤٌ رجل َعبر رصَؾ الشارع أمامها ٖ َعنَها فٍ

 ً  . شٍء ولم جعرفه َوما

 وكما جحولت هٍ ٖمرأة ٖ جعنَه منذ جركها خلفه علَه أن َكون

 كذلن وأكثر , وكما جركها للزمن َدمر دواخلها حجً حولها

 . لرماد بَنما حاز هو علً كل ما حرمت هٍ منه

 كانت لوَة وثابجة رؼم أنها من الداخل جحجرق كالرماد بسبب

 كل جلن اْفكار الجٍ رمجها فٍ دوامة آنَة

 ولم جكن جعلم بؤنها ٖزالت جمجلن من ؼسك الماضٍ كل شٍء

 وأنها أَضاً ولفت أمام الوالؾ هنان وكؤنها شبح عادت به

رؼم مٗبسها السوداء ورؼم حجابها أطَاؾ الماضٍ  

 اْسود والذٌ لم َزد سواد عَنَها وحاجبَها الرلَمان ورموشها

 . الكثَفة والبشرة ناصعة البَاض إٖ فجنة

 أنها ٖزالت حسناء صنوان الكفَلة بجحطَم أسوار للب أٌ رجل

 َراها أمامه مهما كان منَعاً ومحصناً فكَؾ بمن عرفها ألرب

 له من ؼَره ؟

 من نامت فٍ حضنه وبكت وجحدثت أنثً جحجمٍ من كل شٍء

 بحضن رجولجه ؟

 من عرفها وارجبط بها لبل أن َراها ومن كانت وحدها لادرة

 . علً العبخ بمسارات حَاجه وشخصَجه كَؾ جشاء

 أجل ٖزال هنان جلن النظرة العنَدة المحاربة الجٍ عشمها

حمةفَها منذ رآها أول مرة جرمَه بها اِن دون ر  . 

 كانت نظراجها من أعلنت الهزَمة أوًٖ وهٍ جبعدها عن عَنَه

 ولد أخذت أجراس اٖنذار جمرع فٍ عملها الباطن لبل أن



 جهزمها مشاعرها ودارت بحدلجَها فٍ المكان وجمكنت ببراعة

 ً  . أن جنظر له باسجخفاؾ وكؤنه كومة أخشاب ٖ جساوٌ فٍ نظرها شَبا

جانبها سكبت علً جرحها الرمادوما أن وصل نظرها للسٗلم ب  

 طامره ألم طعنجه فَه وأبعدجه عنه مدَرة وجهها بحركة سرَعة

 وعلً شفجَها ابجسامة باردة جحكٍ كل معانٍ السخرَة

 لَس من المكان وٖ من الماضٍ البعَد بل من جفاهة مشاعرها

 . آن ذان حَن ؼفت علً عجباجه جنجظره فٍ اللَل الطوَل البارد

 من جعزَزها لرجولجه وهٍ جنجظره وجحجرق علَه ؼَرة , حركة إن

 أرادت بها إصابة الوالؾ هنان فٍ ممجل فمد أصابت هذه المرة

 هدفها وببراعة

 " أَن ابنجٍ ؟ "

 كانت عبارجها جلن ما كسر الصمت الجام بَنهما ما أن عادت

 بنظراجها الباردة لعَنَه

ْحد فَه وهٍ منوكؤنها جطالب بحك من حمولها ٖ نماش   

 جركجها له فٍ صمت ما أن وضع شروطه جلن منذ أعوام مسلمة

 . فٍ فلذة كبدها لجلحك بالٍ خسابرها العظَمة جلن

 أما الَوم فها لد زال كل سبب جعلها جصمت وجصبر وجكابر

 ْعوام فوالدها مات والبٗد عاد شبح الجفكن َهاجمها من جدَد

, انجظرت أن َعلك علً مافلن جصمت علً حمولها بعد الَوم   

 لالت وطال انجظارها وٖ جواب سوي الصمت وجلن النظرة

 .. الهادبة المبهمة الجٍ لم جفارق عَناها

 نظرة جعلت للبها َنفعل بطرَمة ؼرَبة حجً كادت جفمد السَطرة

 علَه مجدداً وهو َجمدم نحوها بخطوات بطَبة ولد كابدت كل جهدها

 . كٍ ٖ ججراجع بسبب الجرابه



 ولؾ علً بعد خطوات للَلة فجنفست نفساً مجمطعا كٍ ٖ َظهر

 ارجَاحها بجولفه المفاجا وكؤنه جراجع عن أمر ما ٖزالت ججهله

 وٖ جعلم أنه لم َمنع نفسه إٖ عن امساكها وضمها إلً صدره ،

 عن سحك ذان الجسد اْنثوٌ النحَل وسط أضلعه حد أن َشبع

جع خطوجَن للوراء مجدداً شوله المجراكم من أعوام , جرا  

 ولم َعد بإمكانها الجكهن بردود أفعاله فكما عرفجه سابماً رجل َفعل

 أكثر مما َجحدخ وَمرر

 وٖ أحد َنالشه فٍ لراراجه وعلً هكذا جربً واعجاد واعجرؾ

 . بذلن لها بنفسه سابماً كما لاله لها كل من عرفه

ججدت عطفهلكنها لَست ؼسك اْمس لَست جلن الفجاة الجٍ اس  

 علَها وؼفرانه ْخطاء لم جرجكبها , من ٖ جخرج وٖ جدخل وٖ ججنفس

 . إٖ بؤوامر منه

 هٍ اِن أصبحت حرة سَدة نفسها لَس منذ وفاة والدها شراع بل

 منذ طلمها وجركها خلفه وٖ حكم له علَها وٖ من باب المرابة فهٍ

 . ٖ جعجرؾ بهم أهل لها

 جعالت ضربات للبها فوق ضعؾ المسجوي الخَالٍ السابك

 حَن مال برأسه للَمَن للَٗ وجحركت حدلجاه السوداء هنان فٍ

 أول مرة جفارق فَها عَناها وكؤنه َنظر لشٍء ما خلؾ الباب

 الشبه مؽلك خلفه وخرج صوجه ونبرجه الرجولَة العمَمة

 المبحوحة لابًٗ 

 " جَما جعالٍ "

بالدموع الجٍ لم جسجطع الجحكم بها أكثر وهٍامجٓت عَناها   

 جسمع اسم ابنجها الذٌ لم جعرفه إٖ اِن َلَه صوت الباب الذٌ

 انفجح من خلفه ببطء ثم الصوت اْنثوٌ الرلَك لابٗ



 " نعم أبٍ "

 شدت لبضجاها حجً شعرت بؤظافرها جخجرق لحمهما جشعر

الموت بملبها َرججؾ فؤؼمضت عَنَها لبرهة راجَة أن جخفٍ  

 البطٍء الذٌ كانت جشعر به فٍ أعمالها , وما أن فجحجهما

 ولع نظرها فوراً علً الجٍ أصبحت والفة بجانبه جنظر لها

 .. باسجؽراب سرعان ما جحول لُسحب من الدموع والحنَن

 ٖ جعرؾ المرأة الوالفة هنان لكن عمها صمر أخبرها بؤنه

ها علً أطٗقٖ امرأة أجمل من والدجها وهذه ٖ أجمل من  , 

 لم جراها َوما لكن عَناها جخبرانها بؤنها جشبهها جماماً , بؤنها مثلها

 جبحخ عن جزء منها فمدجه من أعوام طوَلة

 وبحثت عنه حجً فٍ أطَاؾ أحٗمها , شعرت بمدمَها ججحجران درجة

 أنها لم جسجطع الجحرن من مكانها وبلسانها َثمل رافضاً الحركة

جكجشؾ أن ظنونها خاطبة والحدَخ خشَة أن  

 وأن هذه المرأة لَست سوي عمجها الجٍ ججهل شكلها أَضاً , لكن إن

 ! كانت هذه عمجها حماً فكَؾ سجكون والدجها

 لَست ججخَل أن جصل امرأة لكل هذا الحسن ؼَر المسماة بحسناء

 صنوان , هذه ٖ امرأة أبداً أجمل منها ولم جلبس َوماً اْسود واحدة

 بجمالها

 كانت جسججدٌ كل شٍء فَها لفعل أٌ شٍء ؼَر الدموع الجٍ جرت

 من مملجَها دون اسجبذان وانطلمت راكضة جهة الوالفة هنان عند باب

 المنزل ما أن جحركت شفجاها هامسة دون كٗم

 " ... ابنجٍ "

 ركضت ناحَجها بدون جفكَر ما أن وصلجها جلن أشارة الجٍ كانت

 جنجظر أٌ شٍء َشبهها



كد أن اْمر حمَمة فعًٗ وأنها والدجها الجٍ انجظرت لمابها بالَوملججؤ  

 والساعة ْعوام طوَلة مضت , أن حلمها الطوَل البعَد المسجحَل ذان

 جحمك فعًٗ والذٌ كاد أن َكون مسجحًَٗ من جدَد ما أن علمت أن

 . والدها َرفض ذهابها لرإَجها

الجولؾ عن البكاء ارجمت فٍ حضنها وبكت كطفل صؽَر ٖ َفكر فٍ  

 أبداً , بكت الشوق والحنَن .. بكت السنَن الماسَة الجٍ لضجها بعَداً 

 عنها , بل وبكت سنَناً من الوحدة جمنت فَها أن جسمع وإن صوجها

 . من بعَد

 كانت جضمها بذراعَها بموة بَنما هٍ خابرة الموي أمام كل

 ً  ما حدخ َداها مرمَجان جانبا

ن جكون هذه ابنجهالم جسجوعب حجً اِن أ  ! 

 هٍ أكبر وأنضج مما كانت ججخَل , أجمل مما صور لها خَالها من

 صور ! وأرق من أن جكون ابنة الماسٍ الوالؾ هنان ... أجل

 . هذه ابنجها هٍ وجشبهها فٍ كل ذلن

 جمكنت من ججاوز صدمجها أخَراً ورفع َدَها وضمجها بشوق

موع الحارة جنسابَشبه شولها وأؼمضت عَنَها بموة وجلن الد  

 منهما , ابنجها صؽَرجها الوحَدة الجٍ حرمت من رإَجها وهٍ جصل

 لهذا الطول والعمر فما أصعب الفراق حَن نضن أنه أبدَاً وما

 , أشد اللماء حَن َنسؾ كل جلن اٖعجمادات

 من لال أن اْم هٍ فمط الجٍ ربت وسهرت وجعبت فما سر ما جشعر به

ها الجٍ كبرت بعَداً عنها ؟اِن وهٍ جحضن فلذة كبد  

 أجل لم جسهر لَلة لبكابها ومرضها لكنها سهرت لَاٍل طوَلة فٍ

 مناداجها بصمت جدفن شولها وحنَنها وأمومجها جحت ركام مشاعرها

 . مرؼمة



 ضمت رأسها بَدها جدفن وجهها ودموعها الصامجة فٍ شعرها

 جمبل خدها جارة وخصٗت شعرها جارة أخري ولم جعد جهجم لشٍء

 أو ْحد وٖ للوالؾ هنان ومن ألسمت سابماً أن ٖ َري دموعها

 مجدداً والذٌ لم جنجبه وٖ بؤنه اخجفً بعد ذان المشهد ولم َعد له

 . وجود فٍ المكان

 أبعدجها عنها جمسح لها وجنجَها الؽارلة فٍ الدموع جنظر بعَنَن

كَة لجلن اْحداق الزرلاء وهمست ببحة وحزنبا  

 " كَؾ حالن بنَجٍ ؟ اسمن جَما ألَس كذلن ؟ والدن نادان كذلن ؟ "

 عادت لٗرجماء فٍ حضنها جبكٍ بعبرة ججعل الحجارة جنطك وهٍ

 من ضنت أنه ٖ وجع أكبر من فرالها لها لجكجشؾ اْسوأ وهو أنها

لذٌ عاشجه هذه المرأة الجٍلم جعرؾ اسمها إٖ اِن ، أٌ ظلم هذا ا  

 حجً بكابها َري وٖ َسمع ؟

 ما َكون هذا السبب الذٌ ٖزالت ججهله جعلهم َؤخذونها منها ؟

 جعلمت فٍ حضنها أكثر ولالت بعبرة

 " أحبن أمٍ .... لسما أشجاق لن فٍ كل نفس أجنفسه "

 ضمجها أكثر جمبل رأسها ودموعها جسمٍ جلن الخصٗت السوداء

جسمٍ حنَنها وشولها لسماع جلن الكلمة الجٍ وحدها كفَلة بإرواء أمومجها الضابعة الناعمة ..  ... 

 أمٍ ( ما أعظمها من كلمة لم جعرؾ معنً لذة سماعها إٖ اِن ، كم )

 افجمدجها .. كم حلمت بها

 . وجمنجها بحجم شولها لطفلجها الجٍ لم جراها منذ ولدت

بع نظراجها المشجالةأبعدجها عنها مجدداً وأمسكت وجهها جش  

 بمٗمحها البرَبة الجمَلة

 ابنجها الجٍ بالفعل هٍ انثً ناضجة كاملة عكس ما رسمت لها من

 صور طوال الطرَك الطوَل الذٌ لطعجه من منزلها إلً هنا ججخَل



 حجً أن جرفضها ْنه أخبرها أنها ٖ جرَدها , ٖ جنكر أنها رسمت

وهو منله صوراً أبشع من المسوة , وكَؾ ٖ   

 . اسجطاع حجً أن َؤخذها منها دون رحمة

 مسحت بكفها علً وجنجَها مجدداً هامسة

 " ٖ جبكٍ بنَجٍ لن َفرلنا شٍء وٖ أحد مجدداً أعدن "

 أمسكت َدها ولبلجها ثم ضمجها لحضنها وهمست أَضاً ناظرة

 لٓحداق السوداء الدامعة ْجمل عَنان رأجهما منذ ولدت

 سامحَنٍ أمٍ ، سامحَنٍ أرجون فلم َكن ثمة طرَك "

 " َوصلنٍ إلَن

 مسحت بكؾ َدها اْخري علً شعرها لابلة بحنان

 الذنب لَس ذنبن َا جَما لَس ذنبن وٖ ذنبٍ بل ذنب من "

 " حرم اْم وابنجها من بعضهما

 جمدت مٗمحها ولم جعرؾ ما جمول بل لم ججرن لها هٍ أٌ مجال

َدها خارج المنزل لابلةولد سحبجها من   

 " لكن ذلن لن َحدخ مجدداً وسنكون معاً لٓبد "

 ولفت ما أن نزلت السٗلم بسبب الجٍ جمدت مكانها والجفجت لها ولد لالت بعبرة

 مكجومة والدموع جمٓ عَنَها مجدداً 

 " أمٍ ما جعنٍ بؤنه لن َحدخ مجدداً ؟ "

 لالت من فورها وبجدَة

ً أعنٍ أنٍ لن أجركه َؤ " خذن منٍ مجدداً وسنكون معا  

 " وٖ أحد له الحك فٍ أن َفرلنا وٖ المانون

 مدت َدها وأمسكت كفها وضمجه بَن كفَها ولالت ودمعجها

 اْولً ججدحرج من عَنَها

 " أمٍ أجركَنا ندخل ونجحدخ بروَة عن كل هذا "



 نظرت لها باسجؽراب لبرهة ثم همست

 " نجحدخ عن ماذا فٍ الداخل ؟ "

لً َدها أكثر جضمها لصدرها ولالت برجاء باكٍشدت ع  

 " ....أمٍ أرجون دعَنا ندخل , أمٍ هو والدٌ أَضاً وسَكون وحَداً بدونٍ أنجٍ لــ "

 سحبت َدها منها ولاطعجها لابلة بحزم

 " لن أدخل منزله وٖ جفاهم لٍ معه فٍ أٌ شٍء وخصوصاً أنجٍ "

ا ولالت ببكاء لممررت أصابها فٍ شعرها جرفعه لٓعلً عن وجهه  

 جسجطع إمساكه

 أمٍ أرجون والدٌ سَكون وحَداً , الوضع معه َخجلؾ عنن وٖ "

 " َمكننٍ جركه لٓبد

 نظرت لها بصدمة لابلة

 " جرفضَن المؽادرة معٍ ؟ "

 أمسكت َدها مجدداً لابلة برجاء باكٍ

 أمٍ حلفجن باهلل أن ٖ جفهمٍ اْمر "

 " .... كما

 سحبت َدها منها مجدداً لابلة بضَك

 وحَد َا جَما ؟ والدن وحَد هنا ! وأنا من وضعٍ َخجلؾ عنه ؟ "

 أنا الجٍ أعَش وسط عابلة أبنابها لَسوا أشمابٍ وعمجهم لم

 " !! جكن َوماً عمجٍ .. أنا هٍ الجٍ لست وحَدة بَنما والدن وحَد

هاجراجعت بعدها خطوة للوراء ولالت بسخرَة جنطك أحرف  

 مرارة وكؤنها جخرج من صمَم أوجاع للبها المجراكمة جرالب

 عَنا ابنجها الباكَة

 " كان علَا أن أجولع هذا وأن جرفضَننٍ َا ابنة مطر فؤنجٍ جربَجه "

 حركت رأسها برفض ودموعها جزداد نزوًٖ ولفزت راكضة خلفها



 ما أن اسجدارت الوالفة أمامها مؽادرة جهة سَارجها وأمسكت

جحاول إَمافها لابلة ببكاء بَدها  

 " أمٍ انجظرٌ أرجون .... أمٍ لَس اْمر كما جحاولَن فهمه "

 كانت ججبعها ممسكة بها جحاول إَمافها وججرجاها باكَة

 وكل ما كانت جفعله اْم المجروحة بعمك إسكات صوت للبها

 وصم أذنَها جسحب لدمَها وكؤنها جمشٍ علً الجمر وهٍ ججرن

لثانَة َؤخذوها منها فٍ صمت لكن هذه المرة جلنابنجها للمرة ا  

 الرضَعة لم جعد كما كانت ٖ َمكنها أن جمرر مصَرها بنفسها وها

كفَلة بجعلها جندم علً هٍ اخجارت وبطرَمة لاسَة هٍ أكَدة بؤنها  

 .. لدومها إلً هنا بنفسها وهٍ من لم جكلؾ نفسها عناء أن جشعر بها

 , بمشاعر جساوٌ ما فعلجه من أجلها وهٍ جدخل هذا المكان مجدداً 

كان جرحها من ذان الرجل ما َزَد اشجعالها حَنها وهو َسجل انجصاره مجدداً علَها لجخرج من 
 ... المكان خاسرة

 أجل خسرت كل حرب دخلجها معه ، حجً ابنجها الجٍ حرمها منها

 دون أٌ ذنب عرؾ كَؾ َجعلها له ولٓبد فلن جسجؽرب اِن أنه

 . لم َرفض رإَجها لها ونادها فور طلبها لها

 " جَما "

 كان ذان الصوت الرجولٍ اِمر ما جعل من كانت ججبعها وجسحبها

 لعلها ججبرها علً الرجوع ججرجاها ببكاء جمؾ مكانها وجلجفت له

داً حاجبَهوهو والًؾ عند الباب َنظر لها عال  , 

 وما جعل الجٍ وصلت عند باب سَارجها المفجوح جسجل وجعا

ًً جدَداً وجرحاً أعمك من مما سبك جمَعا  

 فسحبت َدها منها دون أن جنظر ٌْ منهما وركبت سَارجها

 ججاهد كل شٍء فَها وأولهم للب اْم الكسَر كٍ ٖ جلجفت للجٍ



باكَةبدأت بالطرق بكفها علً زجاج النافذة جنادَها   

 , وججرجاها بنحَب َصلها بوضوح وجشعر به َمزق للبها بٗ رحمة

 لكنها ابنجه وهٍ من نسٍ ذلن , ابنجه الجٍ اخجارجه علَها رؼم

 أنه من اسجحوذ علَها بؤنانَة ْربعة عشرة عاما مضت فؤَن حمها

 هٍ فَها ؟

 ! أَن العدل َا ابنة مطر شاهَن َا ابنة الرجل العادل مع الجمَع

ن وصلت أفكارها عند جلن النمطة داست مكابح السَارةما أ  

 وأدارت الممود بموة وجحركت من هنان مرؼمة نفسها علً ججاهل

 الجٍ جبعت سَارجها وٖزالت جطرق نافذجها باكَة ومججاهلة ْول

 مرة فٍ حَاجها أوامر الوالؾ هنان عند أعلً عجبات الباب

ن انجظرت طوال عمرهارؼم مناداجه لها بؤمر مجدداً فكَؾ ججرن م  

 أن جراها وإن من بعَد ؟

 كَؾ وهٍ رأجها وسمعت صوجها واخجبرت حضنها الذٌ لم

 َضاهَه حضن ؟

 لما َطلب كل واحد منهما منها المسجحَل ؟ كَؾ ججرن والدها لٓبد

 فهو والدها فوق كل شٍء ؟

 وكَؾ ججرن والدجها جحرمها منها مجدداً وهٍ من لم جصدق أن

 .. وصلت لها

 , أن داست لدمها البٗد الجٍ جعَش فَها فمط ْنها فَها

 جباطؤت خطواجها مع ابجعاد السَارة صارخة ببكاء جنظر جهجها

 والرَح الباردة جلفح لسمات وجهها الؽارق بالدموع وججٗعب

 بخصٗت شعرها السوداء الطوَلة

 " أمـــــــــــٍ ..... عودٌ من أجلٍ أرجون "

 " أمـــــــــــــــــــٍ "



 لكن ندابها ذان لم َجد صداه ككل رجاءاجها السابمة فعادت راكضة

 جهة الوالؾ مكانه

 وصعدت عجبات الباب حجً وصلت عنده وأمسكت َده لابلة برجاء باكٍ

 أبٍ ٖ ججركها جرحل أرجون ... أبٍ حلفجن باهلل جرجعها فهٍ "

أبٍ افعلها من أجلٍإن ؼادرت لن جرجع أبداً .... أرجون   " 

 مسح بَده علً شعرها ثم ضم رأسها لصدره َدفن بكابها ونحَبها الموجع فَه وأخرج

 هاجفه بَده اْخري ضؽط أحد اْزرار ووضعه علً أذنه لابٗ

 أؼلموا الباب ٖ أرَد للسَارة المجوجهة نحوه أن جخرج "

 " وأنا لادم لكم اِن

 ثم أبعدها ونزل العجبات لابٗ

ودٌ للداخل َا جَماع "  " 

* 

*  

 

 ؼادروا المدَنة فوراً ولم َمجصر اْمر علً مدَنجها فمط وهما َججازا المدن الواحدة جلو اْخري

 وجلن السَارات السوداء ٖزالت ججبع سَارجهما كظلها ، شدت أنامل َدَها المرجاحجان فٍ حجرها

رافها ، ٖ جصدق كل ما حدخ الَوممنذ انطلما مؽادرَن رؼم أنها جشعر بالجشنج فٍ جمَع أط  

 وٖ َمكنها اسجَعابه دفعة واحدة فكَؾ من سجَنة فٍ ؼرفجها ججد نفسها فجؤة هكذا فٍ سَارة

 !! جشك بها طرلات بٗدها مسرعة كالرَح ومن َجلس بجانبها وَمودها هو جَم كنعان نفسه

ر الممعد الجلدٌ المرَحٖ ولن جري جلن العابلة وٖ أولبن الناس مجددا ! اسجرخت علً ظه  

 خلفها وجنفست نفساً عمَماً شعرت بؤنه خرج من وجع أعمالها ، ٖ جعلم إلً أَن هما ذاهبان

 وإلً ماذا سَنجهٍ بهما اْمر وكل هذه الطرَك الطوَلة وٖ َعنَها ذلن مطلما ،

البٗد أكثر  كل ما فهمجه من حدَثه الذٌ لم َجولؾ مع أشخاص ججهل حجً أسمابهم أنه لن َمكخ فٍ
 من أربع وعشرَن ساعة



 أوامر صارمة وضوابط أمنَة عالَة وحراسة مشددة فمط لدخوله

 وخروجه لفجرة َوم واحد فمط محسوب بالساعة والدلَمة فكَؾ لها أن جصدق أن

 . رجوعه سَكون سببه مالها ! ما سَحجاجه شخص مثله بالمال ؟

 عادت لسرلة نظراجها المصَرة علً الَدَن واْصابع الطوَلة الممسكة بالممود بموة وجحكم

 وكؤنه لَس من َخرج من مكالمة َدخل فٍ اْخري بطرَمة لم جفهمها

 ! وهو من لم َبعد َدَه عن ممود سَارجه الجٍ جكاد جحلك بهما من السرعة

 كان َجحدخ عبر السماعة المثبجة فٍ أذنه

صله بالعالم أجمعه دون وجهة أو دلَل جارة بالعربَة وجارةوكؤنها جو  

 بأنجلَزَة وحجً الفرنسَة

 ولؽة أخري ٖ جسجبعد أنها سجكون الَونانَة بالجؤكَد ، لم جسجطع رفع

 نظرها لوجهه

ولن جحاول إلناع نفسها بذلن أبداً ولد اكجفت بمرالبة جلن الَدَن والسالَن الطوَلجَن وهٍ جسرق 
حَجه بَن الحَن واِخرالنظر نا  

 فإن كان كل هذا َشعرها بجوجر مدمر لم جعرفه حَاجها فكَؾ إن واجهت

 عَناه بهذا المرب وهما وحدهما فٍ سَارة مؽلمة ؟

 أبعدت نظرها ووجهها أَضا جهة النافذة وجنفست بعمك ججمنً فمط

 أن َجولفوا عن الجحدخ إلَه لَصمت فصوجه لوحده كفَل بجعل للبها

طفلة صؽَرة لعمك نبرجه الرجولَة واجزانه الذٌ إن دل َدلَرججؾ ك  

 علً شخصَة لوَة واثمة ومسجملة

 كانت لجفاجا بكل هذا لو لم جعلم مسبماً أنه عضو فٍ جلن المنظمة السرَة

 العالمَة ولَس أٌ عضو فَها بل من أفرادها النخبة

 ولَست جعلم كَؾ وصل لكل ذلن ومن ورابه وَدعمه بموة هكذا

أنه َحمَه هنا داخل البٗد كٍ ٖ جنكشؾ هوَجه الحمَمَة حَخ درجة  

 َعمل هنان ؟



 )رجال َجحدون الموت وَمدمونه لؽَرهم بكل سهولة )

 ارججفت أوصالها جمَعها حَن جذكرت العبارة الجٍ لرأجها فٍ

 ذان المولع

 وأصبحت اِن جإمن بصدلها بعدما رأت بعَنها ما فعله بعمها وكؤنه

صؽَرة َمازحه بشوكة  

 فلم َرؾ له جفن وهو َراه َصرخ مجؤلماُ من سحك لدمه بحدابه المدعم

 .بنصلٍ سكَن

 ضمت جسدها بَدَها ونظرها ٖزال علً صور اْشجار المصفوفة

 بجانب الطرَك ججٗشً مجعالبة بسرعة

 لبل أن جؽمض عَناها المرهمجان ببطء ونامت ... أجل انجملت لسكون

 النوم بسرعة هٍ نفسها لم ججخَلها وكؤنها لم جنم من لبل بل وكؤنها

 لم جشعر بالسكَنة واٖطمبنان فٍ نومها كما اِن

 نامت وجسدها المرهك ٖزال َشعر بدؾء حضنه وذراعَه الموَجان

 . الملجفجان حولها فهٍ لم جخرج من مشاعر جلن اللحظة حجً اِن

شعر بالولت وٖ جولؾ السَاراتنامت بسكَنة وعمك درجة أنها لم ج  

 حولها

 وٖ اْبواب الكثَرة الجٍ فجحت بالججابع واؼلمت بموة وٖ حجً بفجح

 . الباب الذٌ بجانبها

 فمط ما شعرت به حَنها اْلم الساخن فٍ وجنجها المجورمة حد أن

 خرج أنَنها الخافت وفجحت عَناها فجؤة

لد ولؾ مسجوَاً لحظجهامجفلة جنظر لعَنٍ الذٌ كان مابٗ ناحَجها و  

 وابجعدت أصابعه عن وجهها وَده اْخري َسندها علً أعلً باب

 .السَارة ، مد َده وأمسن َدها وسحبها منها فٍ صمت

 فنزلت ججبعه منصاعة بالكاد جسجطَع مجاراة خطواجه الواسعة وهو



 َدخل بها من باب الفندق الفخم الزجاجٍ الواسع الذٌ انفجح فور الجرابهم

ودخل ججبعه بخطوات شبه راكضة لججارَه وأفراد الموات الخاصة منه  

 , َسَرون كطوق حولهما

 ٖ زالت ببَجامجها الجٍ أخرجها بها من هنان جمسح بكؾ َدها

 .. عَنَها الجٍ ٖزالت والعة جحت جؤثَر النوم درجة جعسر الرإَة علَهما

َسحبها من وكؤن الماضٍ لم َجؽَر فَه شٍء عداه وكؤنها مارَه الطفلة  

 َدها ونظرات الموجودَن فٍ لسم اٖسجمبال الواسع ججبع دخولهم وكؤنه

 . َنمصها جمهور َراها بهذا المشهد وكؤنها طفلة جُسحب من ؼرفة نومها

 لم َجولؾ إٖ وهم لرب أبواب المصعد حَخ جوجه نحوهم رجل فٍ

تالخمسَن من عمره جمرَباً وامرأجان صؽَرجان فٍ السن بثَاب موظفا  

 الفندق ولد لال باحجرام

 " كل ما طلبجموه جاهز سَدٌ "

 وجابع وهو َنظر ٔحدي الوالفجان خلفه

 " سجموم العامٗت بإَصال اِنسة وسَجكفلن بالبالٍ "

 نملت نظراجها المسجؽربة بَنهم لبل أن جنجمل للذٌ جحدخ مع ذان الرجل

 لابٗ بجدَة

 " سؤعجمد علَكم "

 أومؤ له ذان الرجل موافما وبكل ثمة فجحرن ورجاله َجبعونه جاركاً إَاها

 معهم ونظراجها ججبعه مبجعداً جهة الباب الذٌ دخلوا منه َرفع َده لَعَد

 سماعة أذنه مكانها , أجفلت

 لملمس جلن الَد ونظرت لصاحبجها فوراً فكانت إحدي الفجاجَن حَخ

ن أن جشعر بهما , لالت مبجسمةأن اْخري ؼادرت وذان الرجل أَضا دو  

 " هٗ جبعجنٍ سَدجٍ ِخذن لؽرفة زوجن "

 نظرت لها بصدمة ضنت جلن الفجاة أن سببها معرفجها بؤنهما زوجان



 وربَسها نعجها بلمب آنسة

 فؤدخلت َدها فٍ جَبها وأخرجت بطالة أرجها إَاها برفعها فمط أمام

المخابرات فٍ الدولةوجهها فعلمت ما أن نظرت لها بؤنها جخص أفراد   

 فشعرت برأسها َدور مجددا فٍ جلن الحلمات المجشابكة ولد دسجها

 سرَعاً هامسة لها بابجسامة

 " علَن أن ٖ جخشٍ شَبا فؤنجٍ جحت الحماَة "

 ثم جحركت وججبعها كالمنومة مؽناطَسَاً لباب المصعد المفجوح ولد بدأ

اب وخرججا منه حَخبالصعود بهما الطابك جلو اِخر حجً انفجح الب  

 .الباب اْلرب له

 وأدخلت الفجاة بطالة أخري أخرججها من جَبها لَنفجح فوراً وأشارت لها بَدها لابلة بابجسامة

 جفضلٍ سَدجٍ وٖ َمكننٍ جسلَم البطالة لن حسب اْوامر طبعا "

 " وَمكنن اٖجصال لطلب أٌ شٍء

 نظرت لها باسجؽراب لبرهة ثم لالت

جَم ؟هذه الؽرفة ل "  " 

 أومؤت لها بنعم ولالت

 سججلب لن العامٗت فوراً كل ما طلب إحضاره لن وسنعمل علً "

 " راحجن فٍ كل ما جطلبَن

 لالت وكؤنها لم جسجمع ٌْ كلمة

 " وما مدة حجزه هنا ؟ "

 لالت جلن من فورها

 " الَوم واللَلة "

 عضت طرؾ شفجها ٖ شعورها لبل أن جحررها ببطء وهمست جشعر

 بجفاؾ جام فٍ حلمها

 " وما الذٌ طلبه ججلبوه لٍ ؟ "



 حركت جلن كجفَها بجلمابَة ولالت مبجسمة

 " الطعام ومٗبس نوم وأخري للخروج وسجصلن فوراً  "

 أمسكت شهمجها بشك اْنفس كٍ ٖ جخرج أمامها وابجعدت من عندها

 سرَعاً حَخ وجدت نفسها داخل ؼرفة فخمة أؼلك بابها خلفها فوراً 

نفست بجوجر مجمجمهفج  

 " َا إلهٍ ما َعنٍ بثَاب النوم ؟ "

 حركت رأسها بموة جبعد عنه كل جلن اْفكار وجمدمت للداخل فولع نظرها

 علً السرَر الواسع بؤؼطَجه الفاخرة وعند طرفه جوجد حمَبة سفر صؽَرة

 مفجوحة علمت فوراً أنها سجكون له , ركضت جهة السرَر كطفلة صؽَرة

ؼطَجه الجٍ كانت جحمل عطراً رجالَاً فاخراً جذكر جَداً أَنواندست جحت أ  

 اسجنشمت مثله ... إنه ذان الحضن

 الذٌ ٖزالت جرججؾ شولاً له كلما جذكرجه

* 

* 

* 

 رفع الهاجؾ فور رنَنه وأجاب ونظره علً اْوراق جحجه لابٗ بابجسامة

 " مرحبا بؤم رواح لوحده "

 وصلجه نبرة صوجها الباردة

اص لبلن فؤَن هو اِن وأَن ذهب بالفجاة ؟بل وول "  " 

 لال ولد انجمل لحاسوبه

 ٖ أعلم ولم َخبرنٍ , َجابع طبعا اْعمال معنا من مكان أجهل حجً "

 " إن كان داخل إنجلجرا أو خارجها وَرفض الحدَخ فٍ الموضوع

 وجابع بضَك

 وأؼلك طبعاً الخط فٍ وجهٍ مرجَن حَن سؤلجه عنها وأخبرجه "



 ً  " أن جدٌ لن َعجبه ما فعله هو أَضا

 وصله صوجها لابلة بضَك

 وما نهاَة كل هذا ؟ نجَب َجوعده عند خروجه ودخوله "

 " والمرأة الجٍ جعجنٍ بها ٖ ججولؾ عن السإال عنها باكَة

 أؼلك حاسوبه بموة لابٗ ببرود

 نجَب لن َسجطَع فعل شٍء بما أن ولاص فٍ الموضوع وهو "

, وجلن المرأة أخبرَها أن جكون مطمبنة فلن جكون َعرؾ ذلن جَداً   

 " جلن الفجاة فٍ مؤمن كما مع ولاص , أعجرؾ بذلن وإن كرهجه نفسٍ

 وصله جنهدها الواضح ولد لالت

 ٖ أري شمَمن ذان إٖ َزَد من حَاجه جعمَداً ومشاكًٗ مع جده "

من كان ٖ َحجمل وٖ أن َُؽضبه أحد وهو  " 

لابلةكان سَجحدخ فسبمجه   

 " وأنت أَن خرجت من لبل الفجر ؟ هل ذهبت للشركة ؟ "

 نصب ساق علً اْخري ولال مبجسما بمشاكسة

 بل فٍ حضن شمراء جمَلة جنسَنٍ ولاص وشمَمه وجدهما معهما "

 ً  " والشركة أَضا

 لم َسجطع إمسان ضحكجه بسبب شهمجها الموَة المصدومة ثم لالت بضَك

وجزوج إذاً لما جحلم وججمنً فمط ؟سجري حسابن منٍ َا كاذب ,  "  " 

 دار بالكرسٍ الجلدٌ لابٗ بضحكة

 " لرَبا َا أم رواح فمط دعواجن ٖبنن المسكَن "

 لالت ببرود

 أرسل هللا لن عروساً ججعلن جدور حول نفسن وٖ جعرؾ َمَنن "

 " من شمالن

 ضحن من فوره ودار بالكرسٍ مجدداً حَن انفجح باب المكجب ولال



لً الذٌ دخل منهونظره ع  

 " وداعاً َا أمٍ ورابٍ عمل كثَر اِن أران مساءً  "

 وأنهً اٖجصال دون أن َسمع جعلَمها ووضع هاجفه َنظر للذٌ جلس

 ممابٗ له ولد لال مبجسما

 إنه إنجاز عظَم َا رجل , لم َمضٍ علً نشر أعٗن سوي ساعجَن "

 " وزار صفحة المولع أكثر من ملَون شخص

 دار بالكرسٍ لبل أن َثب لافزاً منه ثم دار حول الطاولة وولؾ أمامه

 ولال مبجسما بانجصار

 " سؤنجظر رأٌ ولاص فؤنا جركجها له مفاجؤة وهو لم َراه بعد "

 لال مبجسما وهو َنظر له فوله

 كم كلفجن الفجاة فٍ الممطع ؟ ٖبد وأنها ما أن علمت عن اسم الشركة "

 ً  " ذكرت رلما خَالَا

 لم َسجطع رواح امسان ضحكجه ولال ما أن أنهً ضحكه

 " وٖ فلس "

 ً  " نظر له بصدمة ولال محركاً كفَه " مجانا

 بها بسبابجهxxxxنظر للساعة فٍ معصمه ولال مبجسماً وهو َشَر ل

 " انجظر للًَٗ وسجعرؾ "

 وما أن أنهً جملجه حجً انفجح باب المكجب بموة بسبب المدم الجٍ

لفت أمامه صاحبة أعٗن نفسها جمسن خصرهاضربجه بموة وو  

 بَدَها جلبس مٗبس منظمة أؼاثة جنظر له بؽضب جكاد جشجعل

 معه عَناها

* 

* 

* 



 لفز جالساً من نومه ما أن اخجرق صوت رنَن هاجفه اْجواء الساكنة

 حوله فمرر أصابعه فٍ شعره وحرن رأسه َمَناً فنومه الماسٍ علً

ؼطاء جعل اْلم َجسلل لجمَع مفاصله حجً اْرَكة وفٍ البرد دون  

 . أن ضوء الفجر بدأ َجسلل للمكان ولم َشعر به

 ٖ َذكر كَؾ نام هنا فآخر ما َجذكره بؤنه اسجلمً فولها مؽطَاً عَنَه

 بذراعه َحارب عمله وأفكاره َحاول جرجمة وفهم كل ما حدخ وٖزال

 . ٖ َسجوعب أؼلبه

دداً وجؤفؾ بحنك وهو َرفعه وَجَبنظر للهاجؾ الذٌ عاد للرنَن مج  

 علَه بصوت مرجخٍ من أثر النوم

 " نعم "

 وصله فوراً ذان الصوت الؽاضب

 " هل اسجَمظت أخَراً واكجفَن من حضن جلن المرأة لجفكر أن ججَب "

 جنفس بعمك نفساً طوًَٗ بطول صبره علً كل شٍء حوله ولال بهدوء

 " ٖ أعجمد أن اْرَكة جنفع لجكون حضن امرأة "

 صاح فَه من فوره

 " هل جضننٍ أحمك أم أصم ولم أسمع صوجها بؤذنٍ "

 اسجند بمرفك َده الحرة علً ركبجه َنظر لٓرض ولال بذات هدوبه

 " .... أنا لم أنكر ذلن لكنٍ لم أنم معها ولم ألمسها ومـ "

 لاطعه بصوجه الؽاضب

ولاص فؤنا لست طفًٗ , هذه نجابج جرن زوججن لمنزلها كفا حمماً َا "  

 ونجابج رفضن ٔجرابها الجراحة أن جبحخ عن المجعة لدي ؼَرها وهٍ

 " من ظهر أنه معها حك

 هو من خرج عن هدوبه هذه المرة ولد لال بضَك

 الجراحة لن ججرَها أولن جبمً علً ذمجٍ َوماً واحداً بعدها وهذا "



داً الكٗم هٍ جعرفه جَ  " 

 أبعد هاجفه ناظراً له حَن أؼلك الخط فٍ وجهه ثم رماه جانباً ودفن

 رأسه بَن بَدَه

 ٖ َفهم لما ججعمد حَاجه َوماً جلو اِخر ؟

 ما الذٌ فعله َسجحك أن َعالب علَه هكذا ؟

 أجل َعلم خطؤه وهو إطاعجه لجده َوم عرض علَه أن َزوجه من َخجار

 هو وهو وافمه

بج الجٍ كان َحصدها أساساً منذ الَوم اْول لزواجهماوها لد حصد النجا  . 

 ولؾ مسجؽفراً هللا بهمس وجوجه لحمام الطابك اْرضٍ جوضؤ وخرج

 وصلً الفجر

 ولبل أن َبدأ فٍ إعداد ما َنفع إفطاراً جوجه لٓعلً ولجلن الؽرفة جحدَداً 

 وفجح بابها ببطء دون أن َطرله ظناً منه أن الموجودة فٍ الداخل لد

 جكون نابمة وكان علَه الجؤكد أوَٖ 

 فولؾ مكانه وممبض الباب ٖزال فٍ َده َنظر للجالسة علً السرَر

 جحاول لؾ الشاش الطوَل حول كاحلها وعبوة المرهم مرمَة أمامها

 . فَبدوا أنها لررت إعفابه من جمَع مهام العناَة بها لَبجعد عنها

 اسجدارت وهٍ ما جزال جالسة مكانها مولَة ظهرها له دون أن جنظر

 ناحَجه وجابعت ما كانت جفعله

 فؤمال ولفجه مسجنداً بإطار الباب ولال مبجسما بسخرَة

 " هل أفهم أنا هذه المرة سبب هذا الؽضب بَنما أنجٍ المخطبة ؟ "

ابعلم جعلك علً ما لال وٖزالت جحاول لؾ الشاش وشده بإحكام فج  

 مكجفا َدَه لصدره ونظره علً شعرها الحرَر الذٌ َؽطٍ ظهرها

 " إن كان ؼرضن أَماع بَنٍ وبَن جدٌ فهنَباً لن بهذا "

 لم جعلك أَضاً وكؤنها ججعمد اسجفزازه فحاول هو لعب لعبجها أَضاً ولال



 " أجل َبدوا أنن خرساء مجً ما جرَدَن ذلن فمط "

ض لابلة ببرودخرج حَنها صوجها الرلَك المنخف  

 " أعجمد أنه الشٍء الوحَد الذٌ بمٍ من حمولٍ "

 لم َسجطع إخفاء اٖبجسامة الجٍ شمت طرؾ شفجَه وٖ َفهم ما السر

 . فٍ هذه المرأة الجٍ جسجطَع للب مزاجه للعكس كَفما كان

 نمل الحرب لمضماره هو هذه المرة ولال َسجفزها

ضرار السلطانجاوبٍ علً السإال إذاً َا ابنة إسحاق  "  " 

 وكما جولع جماماً الجفجت له وبكامل جسدها ورمت بالٍ الشاش المفجوح

 من َدها لابلة بضَك

 " نادنٍ بهذا مجدداً وسجري َا ابن عابلة السلطان الحمَمٍ "

 ً  لَست ابجسامجه ما حاول امساكها ولجها بل وحجً َدَه عنها فٗ َفهم حما

داخله ججعله فٍ كل مرة َجصرؾما جثَره هذه المرأة من أعاصَر فٍ   

 ! بجهور هو نفسه ٖ َعرؾ فَه نفسه

 هل السبب عنادها اْنثوٌ المذهل ؟

 أم الموة والذكاء المجدفمجَن من عَنَها الزرلاء الؽامضة ؟

 أم أنه الكره الدفَن لهم جمَعاً والذٌ جواجه بسببه كل محاوٖجه

 !!لمساعدجها بالنكران ؟؟

عَنَه وسحبت الشاش جعَد لفه من جدَد لابلة ببرودجؤففت مبعدة نظرها عن   

 " هل ججولؾ عن هذه اْسبلة الحمماء إن للت أنه ٖ إجابة جعجبن لدٌ ؟ "

 فن َدَه عن صدره ومرر أصابع َده الَمنً فٍ شعره اْسود الناعم

 َنظر لها نظرة محارب َسجمجع بجوٖجه إن كانت خاسرة أم ٖ

 ولال بابجسامة ساخرة مسجفزة

 " هو سإال أخَر إذاً وَمكنن أجابة علَه بالجؤكَد "

 نجح فٍ سرلة نظرها وانجباهها له مجدداً فجابع مسجؽٗ الفرصة



 ونظره ٖزال علً حدلجَها الزرلاء

 ما الذٌ حدخ معن َا زَزفون الفجرة ما بَن موت المسمً "

 " عكرمة وخروجن من منزله حجً فجرة دخولن المصحة النفسَة ؟

* 

* 

* 

 مرر أصابعه فٍ شعره بمسوة وهو َسجمع للوالؾ أمامه ولد لال

 ما أن أنهً كٗمه

 " حسنا والخٗصة َا عمَر ؟ ظننت أن فٍ إمكانكم فعل شٍء ما "

 حرن عمَر رأسه لابٗ بملة حَلة

 جحدخ عن جمَع مشاكل وفرلة البٗد لبل جوحَدها وٖ جفكر "

  أعجمد أن الزعَم مطرفٍ الجحدخ عن انحَاز ولوانَن الثنانَن وٖ

 .لدَه أكثر من هذا

 , اسجعادة أراضَهم وضمهم للبٗد مجدداً لد َساعدن كثَر بالجؤكَد

 هذا إن لم َعلموا شَباً عنكما طبعاً لكن اخجراق المانون لدَهم

 أمر أصعب من جصوراجن

 ً  ْنه َخص الثنانََن جمَعهم وهو كفَل بجعلهم َعلنونها حربا

لجمَع حال جدخلناعلً زعَمهم وعلً ا  .... " 

 لطع كٗمه حَن ٖحظ جبدل مٗمح الوالؾ أمامه ثم ابجسم ومد

 َده لذراعه وأمسكها بموة لابٗ

 من المفجرض أننا كبرنا علً جحكم المشاعر بنا َا ابن الزعَم "

 " شراع فٗ ججعل من عشك امرأة نهاَجن َا رجل وٖ جفكر بجهور

كحرن رعد رأسه بالنفٍ هامسا بضَ  

 أنا ٖ أفكر فٍ الجهور بؤٌ شٍء لد َضرها هٍ فٍ الممام اْول "



 " وسؤنجظر لماء الزعَم مطر بوفدهم المنجظر والذٌ أرجوا أن ٖ َجؤخر

 جنهد عمَر لابٗ

 " ٖ فابدة جرجً منن وٖ من كل ما للت "

 وجابع بابجسامة ساخرة مزجت المرارة مع عمك الذكري

 وٖ جعلم َا رعد لد َكون فٍ كل ذلن خَر لن واسؤل مجرب "

 " فالجضحَات أحَانا جكون نجابجها فٍ صالحنا رؼم سلبَاجها

 نظر له باسجؽراب لولت ثم لال

 " .... هل جعنٍ أنن جركت شخصاً ما برحَلن من هنا واكجشـ "

 لاطعه بإَماءة من رأسه لابٗ بذات ابجسامجه الساخرة

خطَبجٍ وابنة خالجٍ ، طلبت منها انجظارٌ أجل من كانت "  

 وطالبجها بعهد بَننا َشبه ما كان بَنكما أنت وجلن الثنانَة

 فهل جصدق أنها رفضت وصرخت بهسجَرَة واجهمجنٍ ولجها

 بؤنٍ ٖ أحبها وأنٍ أجهرب من الزواج منها وأرَد جركها معلمة ،

من كان كان علَا أن أعلم أن ردة فعلها سجكون كذلن وأنا أكثر  

 َعرؾ أنانَجها ودٖلها المفرط لكن مشاعرٌ نحوها كانت جإملنٍ

 " فٍ أمور ٖ وجود لها

 كانت نظرات رعد المسجؽربة ججحول للصدمة شَبا فشٍء حجً لال

 " ولم جنجظرن وأنت وعدجها بؤن جرجع لها ؟ "

 خرجت منه ضحكة جنطك بإس وٖ مرح فَها أبداً ولال

من هنا بعد الزعَم مطر بفجرة لصَرة جزوجت ما أن سافرت أنا "  

 " ولم جهجم أبداً 

 حرن رعد رأسه بعدم اسجَعاب ولد جابع عمَر باسجهزاء

 حجً الذٌ جرن طفلة خلفه كبرت ورفضت أن جفن عمد زواجها "

 منه بَنما لم جسجطع الراشدة الناضجة جفَهم أسباب خطَبها الذٌ كان



 " َجمع ثمن مهرها الخَالٍ فمط لَرضَها

ال رعد باسجؽرابل  

 " من الذٌ جرن طفلة ؟ "

 ربت عمَر علً ذراعه لابٗ بابجسامة

 ٖ جهجم لكل هذا وأخبرنٍ ما حدخ بشؤن صنوان وهل من "

 " أخبار عن شمَمن ؟

 حرن رعد رأسه بَؤس ولال مجنهداً 

 كبار بعض المبابل وافموا الجفاوض ومنهم من سلم فٍ دم أبنابه "

 واعجبرهم خونة مخربَن للبٗد لكن البعض اِخر َرفض وَحجمون

 بهم وكل الخوؾ من جحشدهم ومن أن َؤمر الزعَم مطر لوات

 الجَش بالجدخل خاصة وأنه سبك وكلفهم بإحضارهم أحَاء

 للمحاكمة العسكرَة وها نحن ننجظر لدومه فهو لم َصل حجً اِن

 " رؼم أن عمه وصل منذ ولت طوَل

سَجحدخ لوٖ لاطعه الذٌ اخجرق خلوجهما , صاحبكان عمَر   

 اللباس العسكرٌ

 المخصص بالرجب العالَة فٍ الجَش والطول والولفة الواثمة

 فجصافحوا ثٗثجهم

 وؼادر عمَر معجذراً ونظر رعد للوالؾ أمامه حَن لال

 " هل نجحدخ للَٗ َا رعد ؟ "

اً ذانجنفس رعد بعدم ارجَاح من نبرجه وطلبه ولد فهم جمرَب  

 الموضوع فمال

 " بالجؤكَد َا َعموب فالولت أمامنا بما أن اٖججماع لم َبدأ بعد "

 أومؤ له برأسه موافماً لحظة ما عٗ صوت رنَن هاجؾ رعد الذٌ

 نظر لشاشجه فوراً 



 ولرلم منزل ؼسك الظاهر فَها , ٖبد وأنها عمجه جوَرَة فوحدها

لجناء هاجؾ خاصمن ججصل به بالخط الثابت للمنزل لرفضها ا  , 

 اعجذر من الوالؾ أمامه

 وفجح الخط ووضع الهاجؾ علً أذنه لابٗ

 " أجل عمجٍ "

 عمد حاجبَه مسجؽرباً بسبب نبرة الجردد فٍ صوجها حَن لالت

 " مرحبا بنٍ ... هل أنت لرَب من هنا َا رعد "

 " لال من فوره " ٖ عمجٍ أنا فٍ حوران هل من خطب ؟

ؼسك ؼادرت المنزل منذ الفجر لالت بعد صمت لحظة "  

 " ....ولم جرجع حجً اِن و

 لاطعها بصدمة " ؼسك خرجت منذ الفجر ؟ أَن ذهبت ذان

 " الولت عمجٍ جحدثٍ ؟

 انجبه حَنها فمط للذٌ ٖزال َمؾ أمامه ولجبدل مٗمحه وجوجسها

 لدي سماعه اسمها

 فابجعد مشَراً له بَده معجذراً علً صوت عمجه لابلة بملك

 " ....سؤلجها ولالت لمنزل ابن شاهَن ولم جرجع حجً اِن ولـ "

 لفت نظره خروج صمر مسرعاً جهة باب الماعة الخارجٍ

 َدس هاجفه فٍ جَبه

 درجة أنه لم َعد َسمع ما جمول فمال بؽضب وهو َركض

 جهة الباب

 " كَؾ ذلن عمجٍ ؟ لما اِن فمط جخبرَنٍ "

بعه مججاهًٗ حجً الذٌ انطلكوؼادر وٖزالت كلمات جوبَخه لها جج  

 خلفه منادَاً له وركب سَارجه وانطلك من هنان وفٍ إثره الذٌ ركب

 ً  سَارجه أَضاً وخرج خلفه مسرعا



 ~ المخرج

 بملم / همس النهاَة

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

ءؼفرانٍ له أصبح مسجحَٗ، كإسجحالجٍ لمس البشر للعنان السما  

 !أو أن َصبح البحر خالٍ من هموم ومؤساة

 !أو أن نلمس الثرَا وسهَٗ فٍ لحظة حلماء

 أو أن نبلػ الفضاء بؽمضة من عَن نجٗء

 فمد دمر ماكان صعب البناء، لَجحول كل شٍء إلً أشٗء

 منثورة جدفعها أعاصَر هوجاء

 لَصبح الؽفران سَد الظلماء!، بلون أدهم كلَلة ؼبراء

رع حنَن فٍ أرض لحٗء؟فٗ أمل من ز ! 

 !فلن َنبخ إٖ شوكا ودماًءا سوداء؟

 .فبعض الذنوب ٖ َمكن أن جمنح الؽفران، حجً بعد عبور لرون وأزمان

***** 

 نهـــــــــــــــ الفصل السابع ــــــــــاَة

 الفصل الثامن

 

 ~ المدخل

 بملم / عبك حروفٍ

 .. !وأجساءل كل َوم

 .. هل أنا نالمة؟

 .. أجد أجابة

 .. جخجبا أحَاناً و أججاهلها فٍ أحَاناً أخري



 .. !!ماذا َجرٌ

 .. لما أنامسحورة .. مبهورة

 .. !لما أضل مسجونة

 .. فگ لَدٌ و حررنٍ

 .. حبگ ٖ َناسبنٍ

 .. إنه َشمَنٍ

 .. َرهمنٍ

 .. َا مجعبٍ

ٍّ بحضورگ  .. ٖ جسَطر عل

 .. دعنٍ أشعر بما حولٍ

 .. َا مجعبٍ

ذب انجباهٍٖ جج  .. 

 ...دعنٍ أفكر بنفسٍ

 .. ٖ جفرض الحب َا معشولٍ

 .. فهو َجسلل إلً اْعماق بخفة

 .. وَزول بشدة

****** 

 لم جكن الدموع وحدها ما كان َمٓ عَناها السوداء الواسعة

 بل واْلم واٖنكسار وحجً الخذٖن وهٍ جججاز بسَارجها

 . أرض ذان المنزل الواسعة

 هل كان علَها أن ججولع ؼَر ذلن ؟

 ألَست ابنجه الجٍ رباها ولم جعرفها َوما ؟

 لكنها كانت مصرة ! أجل وجاءت هنا

 وسٗحها فوق كل شٍء هو المانون الذٌ فٍ أحكامه ابنجها



 جكون لاصر وٖزالت من حمها

 وإن كان اْمر فٍ مواجهة مطر شاهَن جحدَدا والذٌ َمكنه

ع لوٌ من أدرع المانون ولن َسجطَعالجحول فٍ لحظات لذرا  

 أحد مجادلجه إٖ أنها ؼسك شراع صنوان من لم جمؾ

 أٌ لضَة مهما كان من ورابها عابما فٍ وجه محامٍ جمعَجها

 اْكفاء وٖ فٍ وجه عنادها ولوجها الجٍ عرفها بها الجمَع فجرة

 انسٗخها عن مطر شاهَن الذٌ جركها خلفه لممة ْفواه الناس

َل وهو َجخلً عنها دون أن َهجم لها وكؤن ما َعنَهلولت طو  

 . فمط ابنجه الجٍ وجد مكانا لها فٍ حاضره ومسجمبله

 اشجدت لبضة أصابعها علً الممود جشعر بملبها َعجصر

 ألما وجعسرت علَها رإَة أٌ شٍء جمرَبا بسبب كل جلن

 الدموع المجكدسة فٍ عَنَها

رَعا ولد جباطؤتلكنها اسجطاعت أن جفهم ما َجرٌ هنان س  

 حركة سَارجها وهٍ جمجرب

 من البوابة الحدَدة الواسعة الجٍ كانت جؽلك ببطء فجولفت

 أمامها جمرَبا ومسحت سرَعا بطرؾ كم معطفها الثمَل الدموع

 الجٍ جرفض أن جنزل مجدداً وجحت أٌ سبب كان

 أنزلت زجاج نافذجها ونظرت للذٌ كان َمؾ علً بعد خطوات

ا لابلةللَلة من سَارجه  

 " لما جؽلمون الباب ؟ أرَد أن أخرج "

 جاء رده فورا

 " ٖ أسجطَع سَدجٍ فاْوامر هكذا "

 شدت لبضجَها علً الممود بموة لابلة بؽضب

 " أٌ أوامر هذه الجٍ جمنعنٍ من الخروج ؟ "



 ٖحظت أنه نظر لشٍء ما بعَداً خلؾ سَارجها لبل أن َجراجع

 خطوة للوراء ولال

 " آسؾ سَدجٍ اْمر خارج عن اسجطاعجٍ "

 زمت شفجَها بموة وؼضب ونظرت من خٗل المرآة الجانبَة

 لسَارجها فظهر لها الوالؾ فٍ الخلؾ بعَدا مكجفا ذراعَه

 َنظر ناحَجهم فشعرت بنَران العناد جلن جولد فٍ داخلها من

 جدَد وهٍ من باجت جإمن بؤن ذان الرجل وحده من أصبح

حرَن الجمر من جحت الرماد وإخراج عَوبلادرا علً ج  

 . ؼسك المدَمة

 داست علً المكابح بموة وعادت بسارجها للخلؾ حجً ولفت

 بجانبه والؽبار حولهما شكل سحابة كثَفة جشبه ؼضبها

 المشجعل لَس من إؼٗق الباب أمامها فمط بل ومن كل شٍء

َخلكوأولهم ثمة الرجل الوالؾ لرب نافذجها من نفسه وكؤنه لم   

 علً وجه اْرض رجل سواه , ألَس ذلن َلَك به ..؟

 سحما له ولها ولرجولة عمَاء ٖ جخجار إٖ المساة من الرجال

 " انزلٍ "

 لو كان اْمر بَدها لدارت بسَارجها وصدمجه بها ْسلوبه الولح

 . وهو َؤمرها وكؤنها جعمل لدَه

شبهججاوزت ؼضبها وركزت نظرها علً عَنَه ولالت بصٗبة ج  

 صٗبة ولفجه وشخصَجه وكلماجه

 " أخبر رجالن َفجحوا البوابة أو حطمجها بسَارجٍ "

 لال مجددا وبلهجة آمرة ٖ جمبل النماش

 " انزلٍ َا ؼسك "

 ججاهلت كل ما لال وحركت َد السرعة ونظرها علً الطرَك



 أمامها وصوٖ للحارسَن الوالفَن أمام بوابة المنزل المؽلمة

سوي الجمدم ولم ججرن لنفسها الولتولَس فٍ نَجها   

 لججكهن إن كان الوالفان هنان لن َسمحا بؤن جصطدم بها جحت

 أٌ سبب كان أم ٖ

 لوٖ منعجها الَد الموَة واْصابع الطوَلة الجٍ الجفت حول

 معصمها جشده بموة ولد أدخل َده اْخري ونزع مفجاح

 السَارة بكل بساطة وفجح الباب وسحبها منها مرؼمة هامسا

 من بَن أسنانه

 " مجنونة كما كنِت َا ؼسك "

 حاولت سحب َدها منه ودون جدوي مجمجمه بؽضب محجج

 بل لم َعد موجوداً من ؼسك المدَمة إٖ اسمها َا ابن شاهَن "

 "ولن ججبرنٍ علً ما ٖ أرَد افهم هذا

ججعدي سمعها وهو َسحبها مججاهٗ لكن كلماجها جلن لم جكن  

 . محاوٖجها المضنَة للجخلص منه

 وكل ما كان َفعله هو الجمدم والولوؾ كلما خطا بها خطوجَن

 وهو َلجفت لها للخلؾ وَشدها من َدها بموة كلما جشبثت لدماها

 . باْرض وَجابع سَره

 حجً وصل بها باب المنزل ودخل َجرها لم جإثر به وٖ ضربات

َدها اْخري لكجفه بموة لبضة  

 مجعمدة حجً صعد بها السٗلم المحاذَه للباب َسحبها مرؼمة

* 

* 

* 

 جولع منها ردود أفعال عدة لسإاله المباؼت لها وهو َفجح



 . أمامها دفجرا مؽلما جماما من ماضَها بالنسبة لهم علً اْلل

 . جولع أن َري الصدمة فٍ عَنَها وحدلجَها الزرلاء الصافَة

ع أن ججصرؾ بذكاء ومكر مبهم وؼامض ككل مرة وجموهجول  

 الحمَمة أوجرفض أجابة كالمرة السابمة لكن ما لم َجولعه أبداً هو

 رد فعلها الفورٌ بل والعنَؾ وهٍ جرفع إبرَك الماء وجرمَه

 ناحَجه صارخة بؽضب

 " اخرج من هنا "

 سكن المكان جماما بعد ذان الضجَج الموٌ لجحطم أبرَك بموة

 وجناثر لطعه الزجاجَة فٍ كل مكان جحت لدمَه وجناثر الماء حوله

 حجً أنه بلل جزءا من بنطلونه الطوَل ولم جكجفٍ بذلن فمط فمد

 سحبت جسدها ولدمها المصابة لجنزل من السرَر وجوجهت نحوه

 جعرج فٍ كل خطوة حجً وصلت عنده وبدأت بدفعه من صدره

 للخلؾ صارخة

 " اخرج .. للت اخرج ... ٖ أرَد أن أران "

 جحركت َداه وشد ذراعَها بموة مبعداً لها وسرعان ما لؾ َدها

 خلؾ ظهرها لَصبح وجهها ممابًٗ لوجهه ممَدة الَدَن بمبضجَن

 لوَجان منعاها من الحركة مججاهٗ حجً جشابن بضع خصٗت من

ً شعرها بَن َدَهما منعت بذلن حركة رأسها وهٍ جرفع ه مواجها  

 لوجهه دون أن َعلك بشٍء ونظره ٖ َجرن عَناها المحدلة به

 جشجعل ؼضبا ولد همست بحمد من بَن أسنانها

 أكرهكم َا ابن ضرار أجفهم , أكرهكم "

 " كرها إن امجزج بمَاه البحر لجعلها سوداء

 شد َدَه علً َدَها أكثر ولال بهدوء َعاكس كل العواصؾ

اجها وكلماجها الحالدةالهوجاء الجٍ جرسلها نظر  



 ٖ أسؤلن عن مشاعرن نحونا َا زَزفون فؤنا أعلم الناس بها "

 بل عن السبب الذٌ جعلن جدخلَن المصحة النفسَة بعد جلن

 " الجراحة الجٍ جم فَها اسجبصال اْكَاس المابَة من دماؼن ؟

 لم جحاول هذه المرة فن َدَها من لبضجَه وٖ إزاحة نظرها

جهمس بابجسامة ساخرةعن عَنَه وهٍ   

 " َعنَن اْمر حما َا ولاص ؟ "

 " بلً "

 كان جوابه مباشرا ودون أدنً جفكَر كجوابها الجالٍ جماما

 " ولماذا ؟ "

 لكنه لم َكن جوابا بل سإال شعر بؤنه أعظم من أن َجد له أٌ

 إجابة خصوصاً فٍ مواجهة عَنَها الزرلاء الؽامضة ومٗمحها

جالجمَلة مجملبة المزا  . 

 جنفس بعمك لبل أن َمول بجدَة

 " .... ْنن ابنة عمٍ و "

 " كاذب "

 لاطعجه فورا بكلمة كانت كفَلة بإخراسه جماماً وهٍ جرجعه

 لدوامة فن رموز هذه المرأة من جدَد بل ونفسه أَضا وهو

 من َجد نفسه أمامها فٍ لحظة مجرداً من كل ما درسه فٍ المانون

 وطبمه وجدرب علَه وكؤنها جعَده طالباً فٍ المدرسة الثانوَة من

 جدَد بل وأصؽر من ذلن بكثَر وٖ َفهم أٌ أسلوب هذا الذٌ

 ججعمده صاحبة العَنان الجٍ كلما نظرت له بكره ونفور جذبجه

 . لفهمها أكثر

 حرر َدَها من لبضجَه بصمت

نفضجهماودون أن َعلك علً ما لالت فابجعدت خطوجَن للخلؾ و  



 بضَك ثم بدأت بجمسَد معصمَها بالجوالٍ لابلة بحمد ونظرها

 علَهما

 أنجم مجرد مجرمَن ٖ َعنَكم فٍ الحَاة سوي مجدكم وخلودكم "

 " بَنما جحت اْلنعة َوجد بشاعة حمَمَة

 رفعت نظرها له ونظرت لعَنَه المحدلة بها وجابعت

 بابجسامة ساخرة

ن ججد لدي جدن ذرة إنصاؾأجحدان َا ابن ضرار السلطان أ "  

 " لٍ وأن ٖ َخاؾ علً نفسه مثلكم جمَعا

 أعجزجه بكلماجها جلن ولم َعرؾ ما َمول هل َنكر ذلن ؟

 هل هو واثك حماً من أن جده سَمؾ فٍ صفها ؟

 أجل سَفعلها لكن هل حما سَعالب نجَب ولن َهجم إن كان

 العماب سَضرهم أم ٖ ؟

نه ولن َسجطَع مطالبجها مجدداً سإال ٖ َملن وٖ هو أجابة ع  

 . بؤن ججَب علً سإاله

 فلما أؼضبها حدَثه عن جلن المرحلة جحدَدا ؟

 أَن كانت بعد وفاة المدعو عكرمة ولبل سفرها وإجرابها

 جلن الجراحة ؟

 ما الذٌ حدخ جعلها ججحطم نفسَاً بذان المدر ؟

 لن جكون وفاة جدجها أمامها السبب فهٍ اججازجها مع ذان

رجل وزوججه وما كانت لجوصلها لكل ذلنال  ! 

 كل ما اسجطاع معرفجه عنها هو جزء مما حدخ معها بعد

 دخولها للندن عن طرَك رجل ٖزال َجهل هوَجه ومن َكون

 ثم خضوعها لجلن الجراحة للمخ ومن ثم نملها فوراً لجلن

 المصحة النفسَة العالمَة والجٍ لن جكون جكلفة بمابها فَها



 . للَلة أبداً 

 فمن ورابها بجلن النفوذ والموة ؟

 وأَن كان عنها بعد وفاة الرجل الذٌ رباها بعد وفاة جدجها ؟

 " ولاص .... هل أنت هنا ؟ "

 ابجسامة ساخرة وجهجها له فوراً ما أن وصل لهما الصوت

 اْنثوٌ المنادٌ فٍ الخارج وصوت كعب حذاء نسابٍ َسمع

السلم المرَب من الؽرفة بوضوح وصاحبجه جصعد عجبات . 

لم جفهمه وسحب الباب خلفه فنظر خلفه ثم شجم بهمس  

 وهو َخرج فٍ صمت

 ووصلها فوراً ذات ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك فٍ الخارج

 أهه ... مرحبا ولاص ظننجن سجكون نابماً ْنٍ وجدت هاجفن فٍ "

 " اْسفل ولم ججب علً اجصاٖجٍ

ل إلَنا ْنٍ أحجاج اِن لكوب لهوةهل َمكننا الحدَخ فٍ اْسف "  " 

 ولم جسمع بعدها سوي جعلَك جلن المرأة الضاحن عن عبارجه

 الجامدة جلن وبؤنه وْول مرة جعلم أنه َسجعَن بالمهوة حَن

 َكون مزاجه سَباً ثم صوت خطواجهما وهما َنزٖن دون أن جسمع أٌ

 . جعلَك منه

ه جالسة ومجؤوهةعادت جهة السرَر بخطوات ثمَلة وارجمت علَ  

 بؤلم لبل أن جهمس بسخرَة

 ٖ أؼبً من هذه أنجلَزَة الحمماء سوي زوججن َا حفَد "

 " ضرار سلطان المفضل

* 

* 

* 



 كان كٗهما َنظران للوالفة عند الباب جمسن خصرها النحَل

 بَدَها والؽضب َجماذؾ كالشرارات من عَنَها الؽاضبة ثم جبادٖ

 ً  . نظرة سرَعة كانت مجباَنة جماما

 فالوالؾ عند الَسار نظر له وللمولؾ بجوجس وخوؾ

 بَنما نظرة رواح كانت كما عرفها وَعرفها الجمَع مرحة

 ٖ مبالَة فجسلل ذان فوراً من المكان لابٗ بابجسامة

 " َبدوا علَا جرككما لوحدكما للَٗ "

ماً َمسن ضحكجهوجوجه مسرعاً نحو الباب الذٌ خرج منه مجمج  

 " حظاً موفماً َا جمَلة "

 فلحمجه نظراجها المشجعلة حجً اخجفً وْنه ٖ مزاج لدَها

 للرد علً ما لال انجملت للسبب اْساسٍ لوجودها هنا

 والذٌ نظر لها مبجسما وأجكؤ علً طرؾ طاولة المكجب خلفه

 مكجفاً َدَه لصدره وٖفاً ساق حول اْخري ولال

ة الصباحَة الرابعة ؟ما هذه الزَار "  " 

 خطت عدة خطوات للداخل وكجفت َدَها لصدرها مثله وأمالت ولفجها

 جضرب بممدمة حذابها علً اْرض ولالت بضَك

 مإكد جعلم بؤنٍ إن رفعت لضَة ضدن وضد شركجكم الردَبة "

 " هذه فسؤربحها دون عناء

 ضحن من فوره لابًٗ 

 أوبـــس ما كل هذا الجهدَد الخطر ؟ "

لن جسجطَعٍ َا مجحولة بالطبع ٖ  " 

 عدلت ولفجها وأشارت له بسبابجها لابلة بؽضب

 " بل أسجطَع والفضَحة جكفَن َا ابن آل ضرار "

 أومؤ برأسه نفَا مجمجما



 " ٖ ٖ ٖ ذلن مسجحَل "

 ثم رفع سبابجه لابٗ بذات ابجسامجه المسجفزة الجٍ ٖ جزَدها

 إٖ اشجعاًٖ 

َا ابنة آل هارون وهو والدن ولسبب واحد لوٌ جداً  "  " 

 صرت علً أسنانها بموة وهمست من بَنها

 " سحماً للوؼد "

 جحرن حَنها من مكانه وجوجه نحوها ولد لالت ناظرة له بكره

 " ٖ جمجرب منٍ "

 ولؾ مكانه علً بعد خطوات منها ورفع َدَه جانبا ولال بضحكة

 " ٖ أجخَل أنن جخافَن الجرابٍ ساندٌ "

 صرخت بحدة

 " اسمٍ ساندرَن ولم بإلؽاء إعٗنكم السخَؾ ذان فوراً  "

 الجرب منها خطوجَن أَضا ودس َدَه فٍ جَبَه لابٗ

 " حسناً لكن بشرط "

 لالت من فورها وباعجراض

 " من دون أٌ شروط وٖ حك لن فٍ ذلن "

 حرن كجفَه لابًٗ 

 " ٖ بؤس لن َلؽً أعٗن إذاً  "

ولالت بنفاذ صبر " وهو ؟جؤففت فٍ وجهه بؽضب   " 

 مال ناحَجها وؼمز لها بعَنه هامساً بابجسامة

 " نجزوج "

 رد فعلها كان شهمة لوَة كادت أن جكون صرخة

 وصاحت فَه بصدمة

 " نجزوج ؟؟؟ هل للت ذلن أم هٍء لٍ "



 أومؤ برأسه موافماً دون كٗم فمالت من فورها

افٍ أحٗمن َحدخ ذلن أوأن أصدق أنن جرَد هذ "  " 

 فرد كفَه لابٗ بكل بساطة

 " صدلٍ ذلن إذاً  "

 صرخت من فورها

 " فٍ أحٗمن أجزوج منن أنت َا ذا الخلَة الواحدة "

 لم َسجطع امسان ضحكجه الجٍ ارجفعت بشكل هسجَرٌ وكؤنها

 . ٖ جشجعل أمامه بل وجكاد جمفز علَه وجخنمه

 لال ما أن أنهً ضحكه

ً إذاً اسجعدٌ لجكونٍ ذات خلَة و " احدة أَضا  " 

 أشارت بسبابجها لوجهه لابلة بضَك

 " ذان مصَرن وحدن أنا ٖ أرَدا طفٗ واحداً  "

 ً  لال مبجسما

 أهذا سبب اعجراضن الوحَد ؟ ٖ بؤس ٖ مشكلة َمكننا جبنٍ "

 " أربعة آخرَن أو مجموعة كٗب مجشردة من الجٍ جنمذونها

 لم جكن جزداد إٖ اشجعاًٖ من سخرَجه واسجهانجه بما َمول

 واسجهزابه بها وٖ َمكنها جصدَك ما َجفوه به زَر الشمراوات

 هذا , لالت بضَك

 بل ْننٍ أكرهن كما ٖ أكره أحداً بل والهازان جمَعهم بسببن "

 " وحسابنا سَكون عسَراً َا رواح

ً وخرجت مؽادرة بخطوات ؼاضبة ولد لحمها ص وجه المرجفع ضاحكا  

 " جعالٍ فمد نسَت شَباً لم نجفاهم بخصوصه لبل إعٗن الخطوبة "

 فججاهلجه خارجة جشجعل ؼضباً أسوا من الذٌ دخلت به وما أن

 أصبحت خارج مبنً الشركة أخرجت هاجفها وأرسلت رسالة



 )سجرٌ حسابن منٍ َا كنانة َا ابنة الهازان الخابنة )

* 

* 

* 

ضعؾ وأوهن من أن جسجطَع مماومة لوجهكانت جعلم أنها أ  

 الرجولَة بل ومماومة أٌ رجل

 ً  فكَؾ إن كان رجل مثله منذ نعومة أظفاره وهو َجلمً جدرَبا

 لاجٗ ولاد جَوشاً وضرب بالمدافع والدبابات لكنها لم ججولؾ

 لحظة عن محاوٖت الجخلص من لبضجه

 ومن معاملجها وسحبها كبهَمة ٖ حك لها فٍ أن جعجرض

 علً مصَرها بل وكؤن ؼسك الماضٍ عادت لجعَش ذان الدور

 الجعَس مجدداً , ٖ جرَد دخول هذا المنزل من جدَد

 فكَؾ بالصعود علً هذه السٗلم ورإَة جلن الؽرفة وإن من الخارج ؟

 ٖ جرَد لذلن أن َحدخ َوماً مهما طال لذلن كان علَها أن جماوم

لحظةباسجماجه لكن كل ذلن لم َجعله َجولؾ   

 حجً وصل بها لٓعلً بل ودخل بها لؽرفجه ودفعها للداخل وأؼلك

 الباب وولؾ كل منهما مكانه كجمثالَن صامجَن ساكنَن جماماً هٍ

 أمامه جولَه ظهرها بَنما كل واحد منهما َمؾ ممابٗ للسرَر الذٌ

 , ٖزال ذان الفسجان اْبَض مكانه فوله

 أحدهما نسٍ أنه ٖزال موجوداً هنا واِخر أخذ للبه َبن

 بَن أضٗعه كالظبٍ الجرَح وحَد

 فمد انمطعت أنفاسها جماماً وشعرت بؤنه َوجد كجلة من اْلم

 حَخ َجب أن َوجد للبها

 وجساءلت بمرارة لما َرفض لدرها إٖ أن َضعها فٍ مثل هذه



بل هذا الرجل من الموالؾ الجعَسة ومع هذا الرجل جحدَدا ؟ ٖ  

 َبدوا أنه َجعمد كسرها المرة جلو اْخري

 ولم جكن جعلم أن هذا المماش الفاخر والمخاط بالَد وبعناَة

 فابمة لم َبرح هذا المكان منذ لَلَجَن لم جعرؾ فَهما جلن

 الوسابد واْؼطَة أنفاس من كان َجلس علَها

هامٓت ربجَها هواًء كم شعرت بؤن أشوان جسحب من داخل  

 والجفجت له وواجهجه

 بشجاعة بَنما للبها َخفك بشدة فٍ صدرها وهٍ جواجه

 .جلن العَنَن السوداء والثمة المجفجرة

 . بَنما عَناها الواسعة ججاهد باسجماجه ٔخفاء اْلم فَهما

 ألم لم َعد لها أٌ لدرة أكثر علً جحمله ودفنه خلؾ لوة

ء هذا الرجل وعنفوانهوكبرَاء باجا بكل بساطة زابفَن أمام كبرَا  

 وهذا ما جعل كل جراحها الماضَة جطفوا للسطح مجدداً مسجنجدة

 بآخر الفرص لها للمصاص فجحولت نظرجها للعداء سرَعاً مججاهلة

 كل جلن المشاعر المجمزلة داخلها ولالت بموة

 " بؤٌ حك جسحبنٍ كالشاة وجدخل بٍ ؼرفجن َاابن شاهَن ؟ "

ها جوجه الضربة جلو اْخريوجابعت بسخرَة مدمرة وكؤن  

 ظننت ؼسك وحدها من ججصرؾ بجنون كالسابك وأن ابن "

 " شاهَن ٖ جدخل امرأة ٖ جحل له ؼرفجه

 لال بنبرة خالَة من أٌ جعبَر ناظرا لعمك عَنَها

 " لن جخرجٍ من هنا حجً نجفك بشؤن عدة أمور َا ؼسك مفهوم "

 ضحكت ضحكة جوفاء كملبها ولالت

 نجفاهم بشؤن ماذا ؟ انجهً اْمر الذٌ جبت من أجله ولصالحن "

 " طبعا وٖ بماء لٍ هنا وٖ حدَخ مع أحد



 أدار حَنها َده ونصؾ وجهه للخلؾ وأؼلك الباب بالمفجاح

 واسجله منه ولبض علَه فٍ َده ونظر لها مجدداً ولال بحزم

 " إذاً ٖ خروج لن وٖ لٍ من هنا "

وثك لراره بفعل ما ججهله فخطتوجحرن نحوها وكؤنه َ  

 للخلؾ خطوجَن صارخة باعجراض

 " ٖ جمجرب منٍ ... افهم ٖ َحك لن أن جسجننٍ هنا أنا لست ملكن "

 . كانت جعلم أن نمطة ضعفها هو الماضٍ الدفَن

 أجل لوَة أجل مجروحة منه حد رفضه بالكلَة

 . لكنها ٖزالت جخشً الجرابه والنظر لعَنَه عن لرب

سماع همسه المبحوح واخجبار لمسجه من جدَدجخشً   , 

 .. لَست جخشاه بل جخشً من نفسها وعلً نفسها

 ٖ جرَد لجراحها المجراكمة منه أن ججٗشً بمجرد

 رإَجه أمامها , ٖ جرَد أن جنسً ما فعله لن جسمح لمشاعرها

 أن ججؽلب علَها لَخرج منجصراً علَها مرة أخري وإن لجلت

وة أخري للوراء ولالت بجمودنفسها , جراجعت خط  

 جبت ْجل ابنجٍ الجٍ رفضجنٍ واخجارجن أنت فمررت "

 " المؽادرة بمحض إراداجٍ كما جبت فبؤٌ عذر جلبجنٍ إلً هنا ؟

 لم َعلك أَضاً رؼم ولوفه عند كلماجها جلن , كان عذابها من

 صمجه أعظم من وجوده لربها ومن وجودها فٍ هذا المكان

ً جحدَداً والذٌ جشع ر بكل زاوَة فَه جحطم للبها وجمزلها إربا  

 بمجرد النظر لها , كان والفاً أمامها جماماً ٖ َفصلها عنه إٖ

 خطوة كم كانت أزماناً وسنَن وحكاَات من اْلم والحرمان

 لن َسجطَع جملَصها اِن بسهولة هكذا لن جسمح له بذلن أبداً 

ها فٍ الهواءعادت للجراجع للخلؾ مجدداً وجابعت ملوحة بإصبع  



 وكؤنها جشَر لكل شٍء حولها

 ما الذٌ جفعله ؼسك شراع هنا ؟ لما جلبجها لمكان نبذجها فَه "

 " سابماً ورمَجها خارجه .... جكلم ؟

 وجابعت جشَر للسرَر بجانبها

 ما الذٌ َفعله هذا الفسجان هنا وأنا من سبك وطلبت من راضَة "

 " أن جرمَه ولت مؽادرجٍ هذا المنزل ؟

 أشارت بعدها بسبابجها لوجهه وعَناها السوداء ججوهج بشدة

 وجؽلب ألمها نهاَة اْمر لَكجسح حصون عَنَها لابلة بؤسً

 بل ما الذٌ جفعله أنت هنا ؟ لماذا عدت ؟ "

 " لما لم َبجلعن الؽَاب نهابَا كما فعل مع الجمَع ؟

رفَةأشارت بعدها للباب خلفه وجابعت بسخرَة نكهجها المرارة بكل ح  

 , أم جبت لجخجم آخر فصول الحكاَة وجرَنٍ ما فعل الزمن بٍ أَضا "

 جبت جسجل انجصارن اْخَر علً المرأة الجٍ هزمجها المرة جلو

 " اْخري

 " ؼسك َكفٍ "

 كانت جلن الكلمات الهادبة المنخفضة فمط ما صدر عنه وكؤنه

بحوحةَخجم علً جمَع جملها الؽاضبة المحججة بنبرجه الرجولَة الم  

 جلن , ٖ بل وكؤنه َؤمرها فحجً هدوء هذا الرجل ٖ جراه إٖ أوامر ٖ

 جمبل النماش , مسحت جحت جفنها بسرعة وكؤنها جحذر بذلن مملجَها

 من أن جفكر مجرد الجفكَر فٍ خَانجها والضعؾ أمام ما سجمول

 وجسمح لدموعها الؽبَة بالنزول أمامه , لالت بعدها وباعجراض

 ؼاصب

َس َكفٍ ... لَس َكفٍ َا ابن شاهَن فؤنت من أراد هذاٖ ل "  

 ْنٍ ما كنت سؤحاسبن علَه حجً أموت وأدفن جحت الجراب فلن



 َخدعنٍ أحد بكل جلن الجرهات الجٍ سمعجها .... لجل وثؤر وحجج

 " سخَفة لطمس هوَجٍ ونبذٌ وجركٍ كاللمَطة ثم معاملجٍ كنكرة

 أشارت لٓرض جحجها وجابعت بحمد

ووسط عابلجٍ كؽرَبة كمنبوذة هنا "  

 " وكعالة علً الجمَع وأولهم أنت

 " حمماء .... "

 همس بجلن الكلمة الجٍ جٗشت وكؤنها لم جسمعها وجابعت وهٍ

 جشَر لكل مكان جمصده

 هنان عند جلن الخزانة سخرت منٍ وعند جلن المرآة نعجنٍ بالدونَة "

 وأنن من أنزل نفسن لمرجبجٍ وهنا علً هذا السرَر كنت أعجذر لن عن

 " ذنب لم ألجرفه أجرجان وأجوسل ؼفرانن وجججاهلنٍ كالنكرة

 كانت مشاعرها ججمزق مع كل عبارة جخرج منها وهٍ ججذكر

 ً  كل ذلن وكؤنها جنزؾ الوجع جلوالوجع ورؼم أنها ألسمت سابما

جحدثت اِن لَس ْنها علً أن ٖ جحاسبه علً شٍء من ذلن  

 من أراد ذلن بل ْنه من أجبرها علَه , أشارت جهة الجدار

 َمَنا ونظرها علَه وجكسر صوجها كجكسر جلن الكلمات عند

 عجبات شفجَها المجرددة جسجن عبرة جؽلبت حجً علً دموعها

 الحبَسة ولالت

 وهنان ..... هنان َا مطر اعجرفت لٍ بعشمن ٖمرأة اسجبدلجن "

ل آخر مججاهًٗ أنٍ كؤٌ أنثً َحك لها أن جكون المرأةبرج  

 " الوحَدة لزوجها

 كانت كلماجه حادة هذه المرة وهو َصرخ بها

 " حمماء ...... حمماء َا ؼسك "

 صرخت أَضا ملوحة بَدها فٍ الهواء



 , أجل حمماء ... حمماء ْنٍ صدلجن حَن للت أنه لن مبررات لذلن "

ْنه ٖ عابلة لٍ لكن ؼسك الحمماء عندما اعجمدت بؤنن عابلجٍ  

 ماجت هنا وانجهت من أربعة عشرة عاماً حَن سهرت جلن اللَلة

 جنجظرن وكل ما أجاها منن أن رمَجها خارج حَاجن ومنزلن وحدودن

 , لحَخ كانت ومن حَخ جاءت

 سبك وأخبرجن أن ما جلبنٍ هنا ابنجٍ فمط وبما أنها اخجارجن

ٗ شٍء ؼَره نجفاهم بشؤنهأنت فؤرَد أن أرحل وفوراً ف  " 

 كل ما فعله أن للص المسافة بَنهما فٍ خطوة واحدة واسعة

 حجً كان أمامها مجدداً وأمسن بذراعَها بموة ناظراً لعَنَها

 السوداء الجٍ الجهب جفناها احمراراً من حبس الدموع ولال بحزم

 " سجسمعَن ما سؤلوله َا ؼسك وِخر حرؾ "

ا أذنَها صارخة بجمردرفعت َدَها وأؼلمت بهم  

 ... لن أسمع شَباً , ٖ أرَد سماع صوجن وٖ ما سجمول "

 " افهم أكرهن َا مطر .. أكرهن

 " افجح الباب َا مطر "

 كلمات عمه صمر الؽاضبة وضربه الموٌ للباب بمبضجه جعله

 َرخٍ لبضجَه عن ذراعَها حجً أبعدهما عنها ونظره ٖزال

 علً جلن اْحداق السوداء ولد وصله صوجها الساخر

 والمفعم بالمرارة

 ٖزلت أحجاج لمن َنمدنٍ من جبروجن فٍ كل مرة كالماضٍ "

 ً  " َا ابن شاهَن فهنَباً لن بهذه أَضا

 شد لبضجه بموة ومرر أصابع َده اْخرٌ فٍ شعره مؽمضا

 عَنَه وما أن جكرر الطرق وارجفع صوجه مجددا

البابمطر افجح  "  " 



 حجً دار مولَا ظهره لها وسار جهجه بخطوات واسعة

 وفجحه وخرج فجراجع عمه خطوجَن للخلؾ ْنه خرج منه

 ودون أن َعلك بشٍء ثم دار للباب وأؼلمه بالمفجاح

 فمال صمر بحدة

 " مطر هل جننت ؟ أجركها جخرج اِن "

 اسجل المفجاح ووضعه فٍ جَبه والجفت له لابٗ بجمود

من هنا لن جخرج "  " 

 ً  انفجر فٍ وجهه ؼاضبا

 ما هذا الذٌ جموله َا ابن شاهَن ؟ بؤٌ حك وأٌ صفة "

 جسجنها فٍ منزلن وؼرفجن ؟ فحجً كونها ابنة عمن ٖ َمكن

 " أن َكون سبباً والجمَع ٖ َعلم بذلن فاجركها جذهب

 ججاهل كل ما لال وكؤنه ٖ َشجعل ؼضباً أمامه وجمجم

 وهو َبجعد جهة السٗلم

 " سؤذهب لرإَة جَما ثم نخرج "

 لحمه عمه لابٗ من ورابه وبضَك

 رعد هنا وسَؤخذها معه كما أن اللواء َعموب "

 " فٍ الخارج فجنبنا الفضابح َا مطر

 ولؾ حَنها وهو عند أول السٗلم والجفت له ونظر له ولد لست

 عَناه السوداوجان لجصبحا حجرَن ؼاضبَن ولال بحدة

 " ما الذٌ َفعله ذان الرجل هنا ؟ "

 لال صمر بانفعاله الؽاضب ذاجه

 جلبه أنه جاء خلؾ صدَمه الذٌ خرج راكضاً من لاعة "

 " اٖججماعات وهذا لَس موضوعنا اِن

 صرخ حَنها مطر خارجاً من كل هدوبه وبروده الماجلَن



ذابل جلبه أمر آخر جماماً جعلمه جَداً وأنا من سَضع حداً لكل ه "  " 

 وما أن أنهً جملجه جلن حجً نزل السٗلم بخطوات شبه راكضة

 ً  فلحك به عمه سرَعاً ونزل عجبات السٗلم راكضاً خلفه وصارخا

 " مطر جولؾ عن الجنون "

 ولحك به عندما أصبح فٍ اْسفل ممسكاً بذراعه ومولفاً له مكانه

انحَخ جلن اْعَن المحدلة بهما بصدمة وكانت لرعد وجوزاء وأب  

 اللذان وصٗ ولت وصول رعد

 صرخ مطر ناظراً لرعد جحدَداً والوالؾ فٍ طرؾ بعَد عن

 جوزاء ملوحاً بَده الحرة

 فذراع َده اْخري ٖزالت فٍ لبضة عمه

 " ما الذٌ جفعله وذان الرجل هنا ؟ من أخبره لَؤجٍ ؟ "

 شد صمر ذراعه بكلجا َدَه وصرخ من لبل أن َفكر

 رعد فٍ أجابة

جعمل الرجل خارج أسوار المنزل فٍ سَارجهمطر  "  " 

 ً  حاول سحب ذراعه منه بموة ولم َنجح فنظر له صارخا

 أنا من سَنسَه الطرَك إلً هذا المنزل لَفكر مجددا "

 " ألؾ مرة لبل المجٍء

 جرن صمر ذراعه بحركة عنَفة وصرخ فَه بحدة ناظراً 

 لعَنَه الؽاضبة

كذا جحل المشاكلما هذا َا مطر َا رجل البٗد ؟ أه "  

 َا من لدت جَوشاً داخلها وخارجها بالحكمة والجروٌ ؟

 " هل سجكون أنت السبب فٍ فجنة جدمرها من أجل امرأة ؟

 صاح مطر ملوحاً بَده

 " للجحَم البٗد وجمَع من فَها "



 جملجه جلن أخرست كل شٍء فٍ ذان المكان وحجً عمه

 الذٌ كان َجهز سًَٗ آخر من العبارات الؽاضبة فلم َسجطَع

 جصدَك ما سمعجه أذناه ! هل مطر حما من لال ذلن ؟

 ! هل لال للجحَم الوطن ومن فَه ؟ .... الوطن

 الشٍء الوحَد الذٌ كان َبدَه علً الجمَع دون جفكَر وضحً

 !! من أجله بكل شٍء حجً المرأة الموجودة فٍ اْعلً

مججاحاً ذان الصمت المشحون لابٗ بهدوء جحدخ رعد  

 عاكس كل جلن اْجواء المضطربة والعاصفة

 عذرا َا زعَم فؤنا ما دخلت إٖ بإذن من السَد صمر "

 " ....وَعموب مـ

 لاطعه مطر بؽضب مشَراً بإصبعه جهة الباب

 " َعلم ذان الرجل أن ؼسك هنا وأنن جبت من أجلها أم ٖ َعلم ؟ "

مح رعد كان جواباً كافَاً جماماً جعله َشجعلالجردد فٍ مٗ  

 فوق اشجعاله ولد صرخ به بؤمر

 " َعلم أم ٖ َا رعد ٖ جكذب "

 وكؤنه َحجاج لجؤكَد لفظٍ لما أصبح مجَمنا منه

 ً  بل وكؤنه َجولع إجابة مؽاَرة حجً لال رعد هامسا

 " بلً َعلم "

 جحرن حَنها جهة الباب فلم َكن عمه صمر فمط من لحك به

 هذه المرة بل ورعد الذٌ ولؾ أمامه وأمسكه من ذراعَه ولال

 بجدَة ناظراً لعَنَه

 ... هو لم َكن َعلم أنها هنا بل ضن أنها فٍ خطر فمط ولحك بٍ "

 " ألسم أن هذا ما حدخ

 نظر له بصمت رؼم أن حدلجاه السوداوجان ججمد ؼضباً وجنفسه



بط بموةصدره الجٍ كانت جعلو وجه الؽاضب َكاد َهشم أضلع  

 فمال رعد

 " سؤطلب منه المؽادرة ففكر فٍ مصلحة ؼسك "

 ً  حرن ذراعَه بعنؾ لَجحررا من لبضجٍ رعد الذٌ أفلجهما سرَعا

 ولال بؽضب مشَراً بإصبعه للخارج

 هل أعلم ما السبب الذٌ جعل والدن َخبر هذا الرجل جحدَداً  "

 " عن حمَمة نسبها ؟ هل كان ثمة اجفاق لجزوَجها له ؟

 لال رعد منكراً من فوره

 ٖ لَس لكل ذلن وجود ووالدٌ كان ملجزماً بالشروط الجٍ "

 وضعجها وفرضها علً الجمَع ولم َخبره إٖ من أجل حماَجها

 من عابلة ؼَلوان ومن المدعو شعَب جحدَداً فٍ حال

 " حدوخ أٌ طارئ

 ما أن أنهً رعد جملجه جلن حجً جحدخ صمر من خلفه

 لابٗ بحزم

جعل اْمر َجحول لمشكلة َا مطر وأنت جعلم ما سجكونٖ ج "  

 عوالبه فاجرن الرجل َؽادر وأنا بنفسٍ من سَجحدخ معه فٍ

 ً  " اْمر ٖحما

 لال مطر بحدة موجهاً حدَثه للوالؾ أمامه

 أخبر ذان الرجل َؽادر اِن أو لسماً رمَت جثجه "

 " لكٗب شوارع حوران

ردد فَهالال رعد بنبرة لم َخفً الجوجس والج  

 " لن َبمً هنا فاجركنٍ آخذ شمَمجٍ ونؽادر "

 " لال ناظراً حوله وكؤنه لم َسمعه " أَن جَما ؟

 جحدخ صمر مجدداً 



 جَما فٍ ؼرفجها فاجرن ؼسك جؽادر َا مطر من أجل "

 سٗمجها فلن َجؤذي أحد ؼَرها وأنت لبلها بوجودها هنا

 " بدون صفة شرعَة

ٌ رجل دون سٗحنظر له مطر نظرة كفَلة بمجل أ  

 فحرن رأسه ولال بحزم ونفاذ صبر

 " ٖ جدوي من كل ما جفعله َا مطر فٗ جحرق كل شٍء مع للبن "

 رمً لبضجه فٍ الهواء دون أن َعلك وكؤنه َحارب الجمَع

 حوله ثم اسجدار عابداً لٓعلً

 وٖ َعلم أحد ما لرر وما سَفعل حجً إن كان ذان المرار

 أن َبمَها وهو معها فٍ اْعلً

 فكل ما فعله أن صعد مخلفاً صمجاً لاجًٗ بعد كل جلن اْعاصَر

 الؽاضبة والصراخ وأعَن جحدق ببعضها بصمت مجوجس

 حجً كسر أبان ذان الصمت لابٗ بابجسامة

 دعونٍ أري إن كانت جلن الحسناء الجٍ أذكر ٖزالت جسجحك "

 " كل هذه الحروب الهوجاء

صمر بضَك بَنما َد جوزاء من كانت جفعل نظر له  

 حَن لرصجه فٍ خصره بموة هامسة بؽضب

 " لو بمَت صامجا َا ابن والدجن "

 فرن خصره مجؤلما وهمس مثلها

 " عاملَنٍ كرجل أمامهم علً اْلل "

 نظر صمر جهة رعد لابًٗ 

 اجصل بذان الرجل وأخبره أن َؽادر فإن علم مطر "

ها جؽادر وإن اشجعلت البٗدبؤنه ٖزال هنا لن َجرك  " 

 أومؤ رعد برأسه موافماً وأخرج هاجفه وابجعد عنهم



 ونظر صمر َجبعه مجنهداً بضَك فهو من شهد ذان المشهد

 الذٌ هجم فَه مطر علً ذان الرجل ولن َسجبعد أن َفعل

 أٌ شٍء اِن إن فكر المدعو َعموب فٍ الجدخل ؼَر مكجرخ

من عناد وشجاعة ذان اللواء بؤحد كالمرة السابمة فٗ مؤمن  

 . وٖ ؼضب ابن شمَمه وعشمه الجملكٍ لجلن المرأة

 أنهً رعد المكالمة وولؾ لرَباً من جهة الباب وطال صمجهم

 بطول انجظارهم ٖ أحد َمكنه الجكهن بما َحدخ فٍ اْعلً

 . فلن َكون كل هذا الولت فمط لَفجح لها باب الؽرفة

 كان صمر سَجحرن جهة السٗلم

 مجدداً فولؾ مكانه حَن وصل لسمعهم صوت كعب الحذاء

 النسابٍ ثم ظهرت جلن السالان والبنطلون النسابٍ اْسود جنزل

 عجبات السٗلم وانكشؾ سرَعاً جسد جلن المرأة الملجؾ بمعطؾ

 أنَك ثم وجهها الذٌ جعلمت اْنظار به وهٍ جعاود لؾ حجابها

عَناها المحمرةاْسود الذٌ دخلت وهو محكم اللؾ وصوٖ ل  

 من أثر البكاء الذٌ سبك وألسمت أن ٖ َروه مجدداً وصلت آخر

 السٗلم وهٍ جمسح جفناها ووجنجَها من أثر جلن الدموع وولفت

 ونظرها علً شخص واحد فمط وكؤنه ٖ أحد ؼَره فٍ المكان

 وهمست ببحة جنظر له بضَاع

 " !! رعد "

 جمدم نحوها دون جردد حجً ولؾ أمامها ومد َده لخدها

 ومسح الدمعة الجٍ جدحرجت علَه لابٗ

 " هَا َا ؼسك سنؽادر من هنا "

 حركت رأسها برفض هامسة

 " لن أذهب "



* 

* 

*  

 

 سحبجه معها ممسكة َده حجً أجلسجه علً الكرسٍ

 حول الطاولة المسجدَرة الجٍ ججوسط المطبخ الرَفٍ

جوح ولالت وهٍ ججوجه للخزانةالفخم المف  

 " أنا من سَعد لن المهوة "

 وجابعت وهٍ جفجح إحدي الرفوؾ وجخرج علبة حفظ البن

 كنت عابدة من براَجون ومن زَارة لصدَمة لٍ "

 " ومججهة للندن فخطر لٍ أن أجولؾ فٍ طرَمٍ لرإَجن

 والجفجت له ولد خبً حماسها حَن وجدجه منشؽل

رج وكؤنه َٖسمعها فمالتبرإَة اْشجار فٍ الخا  

 بشٍء من خَبة أمل

 أجمنً أن ٖ جكون زَارجٍ لد أزعججن "

 " فهٍ لن جطول ْكثر من دلابك

 نظر لها ثم للمزهرَة الخزفَة علً الطاولة ولال

 ٖ لم جزعجنٍ زَارجن لكنٍ أخبرجن أنه ٖ أحد َعلم "

 " عن وجودٌ هنا

 جوجهت ِلة صنع المهوة ولالت وهٍ جضع البن والماء

 أجل وأنا لم أخبر أحداً عن زَارجٍ هذه فعابلجٍ َعلمون "

 فمط أنٍ ذاهبة لبراَجون ولم أخبرهم بؤنٍ

 " سؤزور منزلنا الرَفٍ

 أومؤ برأسه موافماً دون أن َجحدخ وٖ أن َنظر ناحَجها



 فسحبت الكرسٍ الممابل له وجلست لابلة بهدوء

 علمت أنن فٍ إجازة من مكجب المدعٍ العام فخمنت "

 , أنن سجكون مسجمراً بشكل جام هنا

 " هل أحوال ابنة عمن سَبة لهذا الحد ؟

 نظر جانبا وهمس بجدَة

 " لحد ما "

 حركت كجفَها بملة حَلة ولالت

 " َبدوا مزاجن سَباً للؽاَة "

 وجابعت وهٍ جمؾ

اص أرَدن فٍسؤجركن اِن فؤجب علً اجصاٖجٍ ول "  

 " أمر َجعلك بعملٍ

 كانت ججؤمل بَؤس أن َطلب مكوثها وأن َرفض

 فرضَجها جلن بؤنه ٖ َرَدها هنا

 لكنه لم َفعل مما حطم أمالها الجٍ لم َجركها جرجفع َوما

 , ولو بنسبة ضبَلة

 دارت حول الطاولة حجً وصلت عنده لابلة

 " سؤجرن لن المهوة جنهٍ إعدادها بنفسن "

ه لها ناظراً لعَنَها وهمس بابجسامة مابلةرفع رأس  

 " آسؾ إَلَن مزاجٍ بالفعل سٍء للؽاَة وأنا نفسٍ ٖ أعلم لما "

 ابجسمت له فوراً ومالت ناحَجه وطبعت لبلة سرَعة علً خده

 وجحركت خارجة من المطبخ لبل أن َعمل لابلة

 " ٖ جملك أبداً بشؤن هذا فلن أؼضب منن .... وداعاً  "

َبجها وخرجت من هنان فٍ صمت فمرر أصابعهوأخذت حم  

 فٍ شعره ودفن رأسه بَن َدَه وهو َشعر بؤنه لحظات



 , وَنفجر من شدة اْلم فٍ صدؼَه

 صوت رنَن هاجفه البعَد جعله َرفع رأسه ثم ولؾ

 وجوجه ِلة صنع المهوة وسكب فنجاناً منها ثم جوجه

 جهة الهاجؾ الذٌ عاود الرنَن مجدداً وجلس علً اْرَكة

 ورفعه وأجاب فوراً 

 " أجل َا رواح "

* 

* 

* 

 نظر لها رعد بصدمة شاركه فَها صمر وجوزاء

 بَنما أبان ٖزال َنظر للجمَع

 مسجؽرباً مما َجرٌ هنا , خرج رعد من صمجه لابٗ باسجؽراب

 " ........ ؼسك أنــ "

وكؤنها جبحخ عن أحد ؼَر الموجودَن هنانلاطعجه جنظر حولها   

 " سؤري ابنجٍ أوًٖ ؟ "

 جنهد صمر من ججاهلها لهم ولال

 مإكد سجكون فٍ ؼرفجها وهٍ ؼرفجن السابمة "

 " .....َا ؼسك , ألن جسلـ

 بجر جملجه جلن حَن جحركت من مكانها جهة الممرات الشرلَة

إٖ عند باب الؽرفة الذٌ فجحجه بهدوء ودون  للطابك دون أن جلجفت حجً لما كان َمول ولم ججولؾ
 أن جطرله

 مججنبة النظر لجفاصَل الؽرفة الجٍ حجً طٗبها لم َجؽَر كما مع

 بالٍ المنزل

 فنظرت جهة السرَر فمط وحَخ الجسد المخجبا جحت اللحاؾ



 فوله ٖ َخرج منه سوي صوت البكاء المنخفض والعبرات

ن الكلمة الوحَدة الجٍالمكجومة الجٍ مزلت للبها بؤلم وجل  

 " كانت جنطمها بجكرار وأنَن " أمٍ ..... أمٍ

 مسحت دمعة جدَدة جدحرجت من جفنها المرجفع وجوجهت

 جهة السرَر الذٌ عرؾ دموعها أَضاً منذ أربعة عشرة

 عاماً مضت , السرَر ذاجه الذٌ بكت وسط أؼطَجه

 سجون َوماً ولَلة وهٍ جحملها فٍ أحشابها مرمَة هنا

 منبوذة من الرجل الوحَد الذٌ عشمجه حد جنفسه مع الهواء

 . الداخل لجسدها فٍ كل ثانَة

 وصلت عندها وجلست علً طرؾ السرَر بهدوء ومسحت

 بَدها علً كجؾ المخجببة حجً اِن جحت اْؼطَة المطنَة

 " السمَكة هامسة بحزن " جَما

مدماتلفز حَنها ذان الجسد جالساً مبعدة اللحاؾ عنها ودون م  

 ارجمت فٍ حضنها جبكٍ بعبرات جخرج من أعماق للبها مجمسكة

 بذان المعطؾ اْسود بموة ومجشبثة به كطفل َخاؾ

 فراق والدجه وكؤنها جخشً أن جضَع منها مجدداً رؼم أنها كانت

 جطولها بذرعَها بموة وجضمها لصدرها ولَست جعلم أَهما

وق أن جحرماٖثنجَن كان علَها أن جخاؾ فراق اْخري وجذ  

 منها مجدداً ؟

 مسحت علً شعرها الناعم وهمست بحنان خالطجه بحة

 بكابها الصامت

 " َكفٍ بكاء بنَجٍ دعَنا نجحدخ للَٗ لبل أن أؼادر من هنا "

 ابجعدت عنها وأمسكت َدها ولبلجها لابلة ببكاء

 " آسفة أمٍ ألسم لم ألصد أن أرفضن أبداً  "



لسوداء الدامعةثم رفعت رأسها ونظرت لعَنَها ا  

 وجابعت بذات بكابها

 " ... لم ألصد ما فهمجه أمٍ ألسم لن أنا فمط أردت أن "

 لاطعجها ماسحة علً خدَها جكفؾ دموعها المجدفمة

 " أفهمن َا جَما فعدَنٍ أن جزورَنٍ دابما صؽَرجٍ "

 ارجمت فٍ حضنها مجدداً وكؤنها لم جبكٍ حَاجها

ٖجراها وإن لَوم واحد جكره أن جخرج والدجها من هنا وأن  

 وإن كانجا فٍ ذات البٗد وٖ سبَل ٔلناعها بالبماء هنا علً ما َبدوا

 فمن الواضح أن أملها المعلك بوالدها مات سرَعاً وأن رجوعهما

 معاً مجدداً بات مجرد أمنَة

 جعَسة كؤمنَجها السابمة بروَة النابمة فٍ حضنها اِن

 . والجٍ احجاج جحمَمها لكل هذه اْعوام الطوَلة

 أبعدجها عنها مجدداً وأمسكت وجها ولبلت خدَها ثم نظرت

 لعَنَها المجهدة من كثرة البكاء ولحدلجَها الزرلاء الواسعة

 وهمست مبجسمة بحزن

 كلما أردت رإَجٍ اطلبٍ ذلن من والدن وإن لزم اْمر "

كان خالنسؤرسل بنفسٍ من َؤخذن لمنزلٍ وإن   

 " رعد حسنا بنَجٍ ؟

 عادت دموعها للنزول مجدداً وهٍ جوما برأسها موافمة

 جزم شفجَها بموة جمنع عبرجها من الخروج فعادت لمسح

 ... خدَها مجدداً بباطن كفها لابلة " هَا َكفٍ بكاء

 أرَدن كوالدَن لوَة دابماً َا جَما فالحَاة ملَبة بالجملبات

 ً بعد والرجال َكرهون المرأة الضعَفة وأنجٍ لم جرٌ منها شَبا  

 " ونهاَجن جحت ظل رجل مهما طال بن العمر



 أمسكت كفها الدافا بموة بكلجا َدَها وهمست ببحة ناظرة لعَنَها السوداء الفاجنة الواسعة

 أرَدكما أنجما ٖ أرَد أٌ رجل فالرجال أٌ واحد منهم "

ا بخَر وأنَؤخذ مكان اِخر أما أنجما فٗ َكفَنٍ أن أراكم  

 ً  " ٖ أبكٍ أحدكما َوما

 . ابجسمت من بَن حزنها ومسحت علً طرؾ وجهها وشعرها

 هذه بالفعل ابنة مطر شاهَن

 أخذت منه الكثَر , لو كانت جشبهها هٍ لما انجظرت حجً اِن

 . ولكانت ذهبت لها وإن مجسللة بالخفَة

 لكانت أعند من أن جفكر بروَة وأن جحسب حساباً للنجابج

مجرجبة علً أٌ لرار جمرره , بذلن سجكون ابنة ؼسك فمط لكنال  

 هذه ٖ لم جؤخذ عَوب والدجها لذلن لن جخشً علَها

 . حجً إن أصبحت َوماً جحت جناح رجل ؼَر والدها

 ولفت ونظر الجالسة علً السرَر

 معلك بها جمرأ فٍ كل نظراجها ودموعها الصامجة

ن سبمجها لابلةما جرَد لوله وجعجز عن الحدَخ عنه لذل  

 جَما ما بَنٍ وبَن ووالدن َصعب شرحه والحدَخ عنه "

 . ففكرٌ فمط بؤننا كما جرَدَن موجودان فٍ الحَاة

 ؼَر ذلن سَجعبن الجفكَر فَه بنَجٍ ْنه بات َشبه

 " مزج الماء بالزَت

 انفرجت شفجها وكانت سججحدخ ودموعها ٖ جزداد إٖ نزوًٖ 

 فماطعجها لابلة وهٍ جؽادر

 " أران لرَبا َا جَما "

 وخرجت مؽلمة الباب خلفها وجركجها لبكابها الذٌ عادت جدفنه

 فٍ وسادجها فلم جعد جموي علً فرالها أكثر وٖ َمكنها جرن



 والدها .. ذلن أبعد ما لد جفكر فَه

 وأملها المَت فٍ رجوعهما معا مجدداً بات َمجلها

كنهابدٖ من أن َحََها , بكت لولت حجً لم َعد َم  

 البكاء أكثر من ذلن وحجً بات للبها الصؽَر ممجنعا

 بوالعها الجدَد ثم جلست وؼادرت السرَر والؽرفة

 وذان الممر الطوَل حجً كانت فٍ بهو المنزل ونظرت

 للوالفَن هنان والدها وعمها صمر وامرأة ٖ جعرفها َمؾ

 شاب طوَل بجانبها لم جركز علً مٗمح أٌ منهما فنظرها كان

الذٌ شعر أوًٖ بوجودها ونظر لها بصمت فركضت نحوهعلً   

 فوراً وارجمت فٍ حضنه مطولة خصره بذراعَها النحَٗن

 ولالت ببكاء

 " شكراً أبٍ ...شكراً لما فعلجه فما كنت أجخَل بؤنٍ سؤراها مجدداً  "

نَها مسحت َده علً شعرها دون أن َعلك علً ما لالت فرفعت رأسها ونظرها لعَنَه المحدلة بعَ
 وهمست ببحة بكاء

 " لما لم جمنعها بالبماء ؟ كنت لادراً علً ذلن فلما لم جفعلها ؟ "

 كانت جؤمل فٍ أن َشرح لها كل جلن اْسباب الجٍ جعلجه

 َجرحها وَجخلً عنها , كانت جؤمل فٍ أن َشفٍ المرب الجراح

 وأن ججؽلب المشاعر الدفَنة علً كل ما فعلجه السنَن والظروؾ

ً لكن ظنون ها خانجها هذه المرة وبمسوة , شعرت بملبها َعجصر ألما  

 لَس بسبب صمجه عن أجابة إنما بسبب النظرة الجٍ رأجها

 فٍ عَنَه وكم شعرت حَنها بؤنه َخفٍ الكثَر خلؾ صمجه وأكثر

مما كان َخفَه فٍ داخله كل جلن اْعوام , لم جري سابماً العجز والحَرة فٍ نظرجه كما اِن 
بضة من جلَد اعجصرتفشعرت بم  

 للبها

 " سلمٍ علً عمجن َا جَما "



 جملجه جلن لحمت نظرجه الجٍ ابجعدت عن عَنَها حَخ الوالفان

 جانباً فنظرت حَخ لال وللمرأة الجٍ ابجسمت لها فوراً ولد فجحت

 ذراعَها لابلة بضحكة صؽَرة

 " !ما شاء هللا كل هذه الحسناء ابنجن َا مطر ؟ "

جحركت حَنها نحوها جبادلها ابجسامة صادلة معبرة رؼم أن الحزن وأثار البكاء لد شوهت جمال 
 جلن اٖبجسامة البرَبة وما أن وصلت عندها حجً نامت فٍ حضنها لابلة بسعادة

 " عمجٍ جوزاء ... ما اسعدنٍ برإَجن , أنا آسفة حما فلم أنجبه "

 طولجها جوزاء بذراعَها سرَعا ولالت ضاحكة

 " ٖ بؤس فوالدن لم َرانٍ لبلن وَبدوا أن اْمر مجوارخ "

 حمحم ذان الصوت الرجولٍ بجانبها ولاطعهما أبان لابٗ

 َبدوا أنه دورٌ فعرفوا "

 " ابنة خالٍ المهاجر علً ابن عمجها الوحَد

 ابجعدت عنها ونظرت ناحَجه علً صوت جوزاء لابلة ببرود

د لدمت الجمرَر مفصًٗ لم جعد جحجاج ْن نعرفها علَن فم "  

 " ونسَت أنه َوجد شمَك لن أكبر منن

 مدت جَما َدها ناحَجه لابلة بحَاء

"  ً  " مرحبا

 صافحها فوراً لابٗ بابجسامة

 " مرحباً َا جَما أنا أبان سعدت جداً بلمابن َا ابنة خالٍ الوحَد "

 ونظر لوالدجه بطرؾ عَنه لابٗ بابجسامة

كذلن ؟لم أخطا هذه المرة ألَس  "  " 

 نظرت جوزاء للسمؾ مجمجمه بشٍء لم َفهمه أحد منهم وسحبت جَما َدها وهمست

 " معجذرة وهٍ جؽادر " نسَت حجابٍ فٍ الؽرفة .... عذراً منكما

 وابجعدت مسرعة ما أن الجربت من الممر الذٌ خرجت منه



 فنظرت جوزاء جهة مطر ولالت مبجسمة

 " ما كل هذه العروس الفاجنة ؟ "

ت جنظر للوالؾ بجانبها بطرؾ عَنهاوجابع  

 لو لم َكن ابنٍ الوحَد ثمة من سرلت للبه "

 " لكنت زوججها له فٍ ألرب ولت

 نظر لها أبان بصدمة بَنما ضحن صمر فوراً وجاء الجعلَك

 الوحَد من مطر الذٌ لال بجمود

"  ً  وٖ ابنن له نصَب لدَنا فابنجٍ عرَسها جاهز سلفا

 " ولن جخرج من لبابل الحالن

 نظر الجمَع له بصدمة فجوزاء لم جعنٍ ما لالت بل كانت جؤخذ

 اْمر بفكاهة فمط كما اعجمدت أن الجمَع لد فهم ! كان صمر من

 علك علً اْمر لابًٗ 

 أنت مطر آخر من جولعت أن َكون جفكَره مجعصب هكذا ؟ "

؟ ما الفرق بَن أن ججزوج من الحالن أو من ؼَرها  " 

 لال أبان وكؤن اْمر الوحَد الذٌ َعنَه هو ما سَمول

 " لكنها صؽَرة ؟ أنت لست جمصد الولت الحالٍ ألَس كذلن ؟ "

 علمت جوزاء من فورها لابلة

 " أنا كنت أمزح فمط ومإكد مطر مثلٍ "

 جحرن حَنها مطر جهة باب المنزل لابٗ ببرود

اءأنا لم أكن أمزح .... أران ٖحماً َا جوز "  " 

 وؼادر من فوره ولحمه عمه صمر بعدما رفع َدَه مجنهداً 

 باسجسٗم وما أن اخجفً خارج الباب نظرت جوزاء للوالؾ

 بجانبها ولالت

 " ثمة امرأة أرَد زَارجها هنا فخذنٍ لها للًَٗ ْرجع ٖبنة شمَمٍ "



 نظر لساعجه ولال

 " لدَا بعض المشاوَر أَضا لن جإخرَنٍ َا أمٍ اجفمنا ؟ "

 رفعت حمَبة َدها ولالت

 " لن أعطلن فَمكنن جركٍ عندها لساعة أو اثنجَن فٗ ججحجج "

* 

* 

* 

 ً  انجهت من ارجداء ثَابها وجوجهت للمرآة مشطت شعرها سرَعا

 ورجبجه جَداً ثم رشت بسخاء من عطرها المفضل وأخذت

 حمَبجها وخرجت من الؽرفة وجوجهت جهة المطبخ

 حَخ صوت ؼلَان آلة إعداد المهوة ورابحجها الشهَة جفوح

 فٍ المكان فهذا ما َنمصها اِن فعًٗ كوب ساخن لجسجعد

 لَومها هذا فكل ما َلزمها هو بعض الحظ لجوفك فَما

 ً  . جنوٌ فعله ولججخلص من هذا المكان والرجل نهابَا

 ولفت عند باب المطبخ ولوت شفجَها بامجعاض ما أن ولع نظرها

 . علً الجالس علً الطاولة نظره علً صحَفة فٍ َدَه

 نملت نظرها منه للوالفة عند المؽسلة ولالت ببرود

 سؤخرج فابَا ولد أجؤخر للًَٗ وكما اجفمنا إعداد الؽداء "

 " هٍ وضَفجن الَوم

 جولعت جعلَماً من الجالس هنان والذٌ لد خان جولعاجها

 ولم َرفع نظره من صحَفجه أبداً 

بداَة جَدة فلم ججولع أن ٖ َحمك معها وَبدوا أنه َخجلؾوهذه   

 عن شمَمها مطر كثراً 

 وهذا ما لم جكن ججولعه , لكن أملها هذا خاب سرَعاً حَن لال



 ببرود ولم َبعد نظره عن الجرَدة

 " كونٍ حذرة فوكاٖت الجوظَؾ لَست جمَعها نزَهة "

والجٍ نظرت له بحنك سرعان ما ؼَرت اججاهه للوالفة هنان  

 ابجسمت لها ابجسامة كرجونَة واسعة فهمست مجوعدة لها

 " لن أفوجها لن فابٍ "

 وؼادرت من فورها مججاهلة نداء جلن

 " جَسٍ ماذا عن كوب المهوة ؟ "

 وخرجت من الشمة ضاربة بابها خلفها بموة , ما أن جحصل

 علً الوظَفة سجسجؤجر شمة أخري وجنجمل للعَش فَها

لرجل وٖ لماله وٖ شمجه جلنولن جحجاج لذان ا  . 

 لن جحصل علً واحدة جساوٌ ربع فخامجها ورلٍ هذا الشارع

 لكنها سجسجمل بنفسها وهذا هو المهم وللجحَم حَنها هو وماله

 . وخطوبجه المزعومة جلن

 ً  ركبت سَارجها الجٍ جسجؽرب أنه لم َجم سحبها منها أَضا

 مع الشمة والراجب الشهرٌ وٖ جسجؽرب أن جكون بَعت

 ً  . أَضاً لذان الرجل ودون علمها فهٍ من أمٗن شمَمها أَضا

 عبست مٗمحها وهٍ جؽادر مولؾ السَارات الخاص

 .. وشعرت بالمهر من نفسها لبل الجمَع

 أَعمل أنها عالة علً شمَمها لهذه الدرجة ؟

لمه جَداً ومن أعواملما جكجشؾ هذا اِن فمط وهٍ من جع  

 وٖ جهجم له ؟

 وفاة والدجها ؼَرت من طباع مطر ناحَجها كثَراً وكؤنه كان

 َفعل كل ذلن من أجلها ومراعاة لها فمط وٖ جنكر أنها اسجؽلجها

 فٍ أولات كثَرة لجحصل منه علً ما جرَد فهو كان َحجرمها



 . كثَراً مثلما جمدره هٍ وجحبه وكؤنه ابنها

ً جمجمت جحرن ا لممود َمَنا  

 " كل ذلن سَجؽَر من اِن وصاعداً جَسٍ اطمبنٍ "

 شعرت بدفعة كبَرة من الجفاإل والثمة عند وصولها لجلن النمطة

 فسجشعر باٖسجمٗلَة وْول مرة فٍ حَاجها وكم كان شعوراً ممَزاً 

 ومن لبل أن ججربه , نزلت من سَارجها عند باب مبنً الوكالة

ر فلم ججولع أن جكون مكجباً صؽَراً الجٍ نظرت لها باسجصؽا  

 ! مجهالكاً هكذا

 فجحت حمَبجها وأخرجت لصاصة الصحَفة وجؤكدت مجدداً 

 من العنوان واٖسم وكان ذاجه فرفعت كجفَها بعدم اكجراخ

 . وجوجهت نحو الباب المفجوح فما َهم فٍ اْمر هو الوظَفة

رما أن دخلت حجً لابلها مكجب صؽَر ججلس خلفه فجاة بشع  

 أشمر جنكس رأسها علً مجموعة أوراق وجبدو مسجاءة من البحخ

 عن شٍء ما , حمحمت للَٗ فرفعت جلن رأسها

 فالجربت منها لابلة بابجسامة

 " صباح الخَر جبت من أجل طلب وظَفة "

 حركت رأسها بجلمابَة وكؤنها مبرمجة علً ذلن ولالت

 " هل جبت من أجل وظَفة محددة أم ٖ ؟ "

ورهالالت من ف  

 " بل الوظَفة فٍ أعٗن ,علمت أن مكجبكم هو الوسَط الوحَد لها "

 أشارت بالملم فٍ َدها للباب المؽلك لربها لابلة

 " جفضلٍ مكجب السَدة ؼولدر من هنا وهٍ من سَساعدن فٍ ذلن "

 ثم عادت ْورالها وما جفعل فحركت كجفَها وجوجهت للباب الذٌ

 أشارت له طرلجه طرلجَن مججالَجَن ثم دخلت حَخ السَدة برونزَة



 البشرة الجٍ ابجسمت لها فور أن رفعت نظرها من حاسوبها لابلة

 " جفضلٍ سَدجٍ بما أخدمن ؟ "

 جوجهت نحوها وصافحجها لابلة

 " جبت من أجل إعٗن الوظَفة الذٌ أدرججموه صباح الَوم "

الت جلنأشارت لها لججلس ففعلت فوراً ول  

 اْفضل أن ججركٍ لنا خَار البحخ لن حسب مإهٗجن "

 فجلن الوظَفة شروطها لم ججماشً مع كل من جمدمن لها

 " ورفضن الموافمة علَها جمَعهن

 ضؽطت لبضجَها ببعضهما بموة ولالت بملة حَلة

 " لكنٍ أحجاجها وسؤري الشروط ثم أحكم "

 حركت كجفَها لابلة

سَدة رالَة ٖ َنمصها المال َبدوا لٍ من ثَابن أنن "  

 " ولن أجخَل أن جوافمٍ لكن ٖبؤس

 فجحت درج مكجبها وأخرجت منه ورلة ومدجها لها لابلة

 " َمكنن اٖطٗع علَها "

 وما أن أمسكت الورلة منها حجً عادت جلن للعمل علً حاسوبها

 فنظرت سرَعاً للمكجوب فَها وزمت شفجَها ما أن لرأت أول

سها َخبوا كلما جعممت فٍ جلن البنودشرطَن وكان حما  

 . أكثر فؤنزلت الورلة لحجرها جمبض علً طرفها بؤصابعها بموة

 ً  !! هذا جعجَز ولَس شروطا

 هل ثمة من َُنفر المجمدمَن لوظَفة لدَه هكذا ؟

 أٌ مخجل عملٍ هذا الذٌ كجبها ! هل خسرت حما فرصة

 وظَفة كهذه لن جحجاج معها لمإهٗت وبراجب سخٍ ؟

ٌ لن َكون ثمة حل أمامها سوي العمل كمدبرة منزلأ  



 . أو بابعة فٍ أحد المجاجر

 جلن الوظابؾ لن جوفر لها وٖ مصروفها الشخصٍ ومع الجمشؾ

 أَضاً فؤَن أجار الشمة والطعام ؟؟ سحماً لها لم جكره ما فعلجه

 بنفسها كما اِن , أكان علَها أن جعجمد علً أموال شمَمها

 , درجة أن جهمل الجفكَر فٍ مسجمبل لد ٖ َكون موجوداً فَه

 كم نصحجها والدجها بؤن ٖ جهمل دراسجها وأن سخاء شمَمها

 معها لد ٖ َدوم لها طوًَٗ لكّن عنادها لكبجه الدابم لها جعلها

 جوصل نفسها لكل هذا وكانت هٍ المجضرر الوحَد

نسجمتولم َخسر هو شَباً , جنهدت بضَك وصل للجٍ ا  

 مع حاسوبها درجة أن نسَت وجودها مما جعلها جرفع رأسها

 وجنظر لها ولالت مبجسمة

 " َبدوا أن النجَجة واحدة ؟ "

 نملت نظرها منها للورلة فٍ َدها ثم رفعجه لها مجدداً 

 وهمست بحزن

 " بل موافمة "

* 

* 

* 

 نزلت من سَارجها ونظرت للذٌ نزل أَضاً من سَارجه الجٍ ركنها

ومن جؽلبت علَه بعنادها رافضة أن َوصلها بنفسه لمدَنة العمران وأن ججرن سَارجها هنان لربها 
 حجً َرسلوا من َجلبها ورفض

 , هو أن َلحك باٖججماع وَجركها جرجع لوحدها

 أؼلك باب سَارجه ونظر لها فمالت من لبل أن َجحدخ

 " هل نجرن الحدَخ فٍ اْمر لولت آخر ... رعد أرجون "



ه وجنهد لابًٗ حرن رأس  

 ٖ أرَد لومن علً ما جمررَن َا ؼسك فؤنجٍ امرأة ناضجة "

 واعجدِت أن ججخذٌ لراراجن الشخصَة بنفسن وبحكمة وجروٌ

 لكنَّ َكونٍ لست شمَماً لن لن َمنعنٍ من لول أنن جهورتِ 

 " َا ؼسك وكدِت ججسببَن بمشكلة جبعاجها لن جنجهٍ

سماء البعَدة خلفهجنفست نفساً عمَماً وجعلك نظرها بال  

 لبل أن ججمجم بحزن

 لَجن شمَمٍ ولَت والدن والدٌ ولست أنجمٍ لهم , لم أجخَل "

 ً  َوماً أن أكره الحمَمة الجٍ بحثت عنها ْعوام ودفعت ثمناً ؼالَا

 " من أجل معرفجها وٖزالت جبعاجه جٗحمنٍ حجً الَوم

 شعر باْلم لَس بسبب كلماجها فمط بل وجلن الدمعة الجٍ مٓت

 عَنَها وهو َري اولً حصون شمَمجه المنَعة جنهار بعد كل

 هذه اْعوام من الصبر والصمت والصمود

 ً  . وفهم ولجها أنها بالفعل جحجاج ْن ٖ ججحدخ عن اْمر حالَا

 لال بهدوء

لرَب َا ؼسك لن نجحدخ اِن لكن لنا حدَخ طوَل فٍ ولت "  " 

 لم جعلك ولد نظرت لهاجفها الذٌ عٗ رنَنه وأسكججه ثم عادت

 لدسه فٍ جَب معطفها

 فمال ببعض الجردد

 " ....ؼسك كان ثمة ما أرَد أن أخبرن به الَوم و "

 سكت فجؤة ونظر لٓرض بصمت فمالت برَبة

 " ماذا هنان َا رعد ؟ "

 وجابعت فوراً وبصوت أجش مجوجس

؟ ما به رماح "  " 



 رفع نظره لها فوراً ولعَنَها الجٍ عادت ُسحب الدموع لجؽشوها

 مجدداً ولم َسجؽرب أن جفهم أن اْمر َخصه فهٍ ذاجها لم ججؽَر

 جشعر بكل واحد منهم وجفهمه دون أن َجحدخ , جنهد بعمك ولال

 سَؽادر المسجشفً لرَباً ولد جحدثت مع المسبولَن فٍ "

ٗد فٍ ولت لرَبوزارة الصحة عن نمله هنا للب  " 

 كان َفجرض بهذا الخبر أن َسعدها لكن للبها الذٌ انمبض

 بشدة وهٍ جنظر لمٗمحه ولنظرجه المشججة لم َجرن للسعادة

 مجاًٖ لجججاحه فهمست بصعوبة

 " ماذا هنان َا رعد ؟ "

 مرر أصابعه فٍ شعره حجً شده للخلؾ فعلَه أن َخبرها وأن

ل لها بسرعة البرق , اسججمع شجاعجه ولال بحزنجعلم منه لبل ؼَره فالخبر سَص  

 " جمرَر اْطباء َمول أنه لن َجمكن من المشٍ مجدداً  "

 ً  شعرت بشٍء ما ضرب جسدها بموة وانزلمت دمعجها رؼما

 عنها وشعرت باْرض جحجها ججحول لشٍء َشبه الماء فجمسكت

بطرؾ الباب بصعوبة حَن لم َعد َمكنها رإَة شٍء وٖ الذٌ لفز راكضاً جهجها وهٍ ججهاوي 
 ً  لٓرض صارخا

 " ؼســــــــــك "

* 

* 

* 

 ما أن ؼادر الوالفون حوله حجً الجرب منه لابٗ

 وصل أؼلب كبار لبابل صنوان , ٖ أعلم لما أشعر أن اٖججماع "

 " بهم ٖ َبشر بخَر أبداً 

بجدَةلال مطر   



 اْؼلبَة ٖ َفكرون سوي فٍ ججنَب أنفسهم وؼَرهم الحرب "

 لكننا لن نعول علَهم كثَراً فالبعض لن َلجفت لما سجمرره

 المبَلة وسَجحجج كبارهم بؤنه ٖ حكم لهم علً شبابهم المجهور

 وطالما أنهم َإوون جلن الزمرة من رجال الجَش المنشمَن

 " لدَهم فٗ مؤمن منهم أبداً 

صمر مجمجما جنهد  

 ٖ أعلم كَؾ خرج ذان الرجل من صلب شراع صنوان ؟ "

 والؽرَب فٍ اْمر أنه لم َكن هكذا فٍ الماضٍ بل كان ذراع

 " والده الموَة

 لال الوالؾ أمامه فوراً وبحمد لم َسجطع إخفابه

 ذان حسابه لَس مع المحاكم العسكرَة بل معٍ أنا فمط ومصَره "

مسكنٍ عنه ٖ صنوان وٖ ؼَرهافٍ لبضجٍ ٖ محالة ولن ج  " 

 نظر له صمر مسجؽرباً فمال لبل أن َعلك

 , أرَدن أن جكون علً اجصال بماسم وججولً مهمة دخوله البٗد "

 " سؤكون مشؽوًٖ اَْام المادمة وسججولً أنت السفر له هنان

 حرن صمر رأسه موافماً دون أن َعلك ولال بعَداً عن الموضوع

خ واللواء َعموب بشـكنت أرَد الجحد " .... " 

 لاطعه مطر من فوره

 " ٖ داعٍ لذلن "

 نظر له صمر لبرهة مسجؽرباً ثم لال

 " هل جحدثت معه ؟ "

 لال بجهكم شدَد

 " ٖ ولن أفعلها "

 لال الوالؾ أمامه وبرَبة



 ما الذٌ حدخ بَنن وبَن ؼسك ؟ "

 " هٍ من أنهً الموضوع ألَس كذلن ؟

 جنفس بعمك ونظر للبعَد حَخ ججمع البعض من رجاله ولال

"  ً  " ججاوزنا الموضوع وانجهً كما انجهً الحدَخ عنه أَضا

 حرن صمر رأسه بنفاذ صبر , َدفع بالٍ عمره وَعلم ما جعله

 َمنعها بكل ذلن وجَما من أخبرجه أنها كانت راحلة وؼاضبة

 منها هٍ أَضاً ؟! لال بهدوء

ماذا بشؤنها ؟ ٖ ججخذ ابنجن ورلة ابجزاز حسناً لكن جَما "  

 " َا مطر , ٖ أجخَلن من هذا النوع أبداً 

 نظر له ولال بحزم

 عمٍ جَما لَست ورلة َبجز بها أٌ منا اِخر ولَست لعبة "

 بَننا أَضاً كما أنها لن جكون ٖ معٍ وٖمع والدجها , وشن

َهالحروب بَننا من أجلها أمر جافه ٖ َمكن الجفكَر ف  " 

 " لال صمر مسجؽرباً " وأَن سجكون إن لم جكن معن وٖ معها ؟

 " لال مباشرة وببرود " مع زوجها طبعاً وحَخ مكانها الطبَعٍ

 نظر له عمه بصدمة وَعلم أن الجعلَك علً اْمر لن َؽَر فٍ

 أفكاره ولراراجه شَباً وَبدوا أنه كما لال سابماً لم َكن َمزح

شفجَه بضَك حَن جوصل لفكرة مافٍ حدَثه لشمَمجه , زم   

 عن سبب هذا المرار الجنونٍ ثم لال

"  ً  مطر أحذرن فكسر امرأة بامرأة أخري ٖ َنجح دابما

 " فكَؾ إن كانت جلن المرأة ؼسك

 عمد الوالؾ أمامه حاجبَه ونظر له بصمت للحظة

 لبل أن َمول بحزم

 " أكسرها بامرأة أخري ؟ "



 حرن رأسه بحركة لم َفهمها ثم جحرن من أمامه لابٗ بجدَة

 " ٖ جملك فلن جنام امرأة ؼَرها علً أضلع عرفجها هٍ جحدَداً  "

 وؼادر مججازاً له حَخ الوالفَن هنان وهو َجبعه بنظراجه حجً

 انظم لرجاله وؼادروا معاً فجحرن أَضاً من هنان مجمجما بضَك

َن ؟لما العناد إذاً َا ابن شاه "  " 

* 

* 

* 

 ابجسمت بحزن وحنَن وهٍ جمسح دموعها وهمست ببحة

 " كنجم محظوظون حماً بالعَش معها "

 ابجسمت جوزاء لابلة

 لم نعرفها إٖ ْشهر لكننا لم نري فَها إٖ امرأة ٖ مثَل "

 ً وعرفها لخلمها وصبرها وحكمة جصرفها , من عاش معها حما  

ٖ محدود لها حجً الَومهم عابلة شراع صنوان والدلَل حبهم ا  

 فلطالما كانت مدللة والدها الذٌ رباها وعشُك أشمابها

 " ٖ َرفضون لها طلبا وٖ َمبلون فَها لومة ٖبم

 وماجت ابجسامجها فجؤة وجنهدت بحزن مجابعة

 لكن كل ذلن جؽَر منذ علمت عن حمَمة نسبها حجً أنها لم جعد "

رؼم أنها لم ججؽَرجسجمبل اجصاٖجٍ وٖ جرحب بزَارجٍ لها   

 ناحَجٍ بعد رحَل والدن بن , هٍ باجت جلوم الجمَع رؼم أنٍ لم

 " أعلم باْمر إٖ لبل وفاة عمجٍ نصَرة بملَل

 جمجمت جَما بحزن مماثل

 هل كانت سجكون أحرص من الجمَع علً نفسها ؟ "

 ما كانت لجعرض نفسها للخطر لو علمت , لَجهم أخبروها



ا الوضع اِنلجؽَر الكثَر فٍ كل هذ  " 

 لالت الجالسة ممابلة لها من فورها

 والدن كان رافضاً لٓمر بشدة , ذان ما فهمجه من عمٍ صمر "

 ٖحماً وكان حذراً جداً ومحجاطاً واْهم لدَه أن ٖ َعلم أكثر من

 عدد اللذَن َعلمون باْمر ولجها ولم َكن َجعدي اْربعة أشخاص

 " إن أضفنا لهم المرأة الجٍ أولدت والدجها

 جرلرلت الدموع فٍ عَنَها الزرلاء الواسعة مجدداً وهمست بعبرة

 أٖ أمل فٍ أن َرجعا معاً كما الماضٍ عمجٍ ؟ أنجٍ للِت بنفسن "

 " أن عٗلجهما كزوجَن كانت لوَة ومخجلفة

 مسحت علً شعرها بحنان لابلة

نا وٖ أنجٍ ابنجهما وٖ أحد سواهماجَما لن َسجطَع فعل ذلن ٖ أ "  

 وحدهما , ثمة أمور حدثت ٖ أحد َعلم عنها ؼَرهما صنعت علً ما

 َبدوا فجوة صعب علً الزمن محوها وحجً جملَصها , كل ما َمكنن

 فعله اِن أن جعوضَها فمدها لن كما جحجاجَنها أنجٍ وأكثر من ذلن

إٖ من جربت مثلها فلن َفهم شعور اْم الجٍ جحرم من فلذة كبدها  

 " وهو أمر ٖ أجمناه ٖمرأة فٍ الوجود ْنٍ سبك وجربجه

 مسحت دموعها وأومؤت برأسها موافمة وهمست

لَجنٍ أراهما معاً من جدَد , هذا فمط ما أرَده من الحَاة , والدٌ َسجحك فعًٗ امرأة جفهمه ..  "
طلبه لكنه َحجاجه فعًٗ َحجاج لحنان امرأة ولمربها ... ذان شٍء هو أعظم من أن َ  " 

 ابجسمت الجالسة أمامها لابلة

 ما أكبر عملن وجفكَرن َا جَما , لن أسجؽرب أن جكون ابنجهما "

 " هكذا فجحلٍ بالصبر وما أراده هللا سَكون بالجؤكَد

 طرلات خفَفة علً باب الؽرفة لاطعت حدَثهما ذان ولد جٗها

 ً  صوت أبان منادَا



 " أمـــــٍ "

ةلـــادم "  " 

 أجابجه من فورها وولفت لابلة بابجسامة

 " سؤجركن اِن جرَحٍ رأسن من ثرثرجٍ للًَٗ  "

 جعلك نظرها بها فٍ اْعلً وابجسمت لها بحنان لابلة

 بل اسجمجعت برفمجن وحدَثن كثَراً وأنا من ججمنً "

 " أن ٖ جكونٍ انزعجِت من كثرة أسبلجٍ

 وجابعت ولد جحولت نبرجها للحزن

لَا أن جؽادرَنا ؼداً , لَجن جبمٍ لولت أطولَعز ع "  

 فٗ أحد وٖ امرأة جسلَنٍ هنا وإن برإَجها صامجة , لَجن

 " أحضرت ابنجَن وبمَجما هنا لفجرة

 ابجسمت لها لابلة

 سنزوركم لرَباً اطمبنٍ , ابنجٍ فٍ فجرة اخجبارات اِن "

 " والمسافة بَننا وحوران بعَدة لكنٍ أعدن بزَارة طوَلة

 أومؤت لها برأسها موافمة ومبجسمة بجفهم فجحركت جهة

 الباب حَن عاود من فٍ الخارج الطرق مجدداً لابلة بضَك

 " سؤخرج له لبل أن َدخل علَنا ... مجنون وَفعلها "

 رالبجها مبجسمة حجً خرجت مؽلمة الباب خلفها ثم نملت نظرها

 للنافذة وللسحب الرمادَة المججمعة وجنهدت بحزن هامسة

 " اشجمت لن من اِن أمٍ , جري ما الذٌ جفعلَنه اِن ؟ "

* 

* 

* 

 مسح بكفه علً جبَنها ثم ؼرجها الناعمة وَده اْخري جمسن



 كفها الباردة وٖ َجد شَباً ؼَر ذلن َفعله من أجلها , لالت الوالفة

 لرب السرَر

 " لو جركِت الطبَب َؤجٍ لرإَجن َا ؼسك ... ما أعند رأسن "

َها برفك مسدله جفنَها الواسعان جخفٍ خلفهماأؼمضت عَن  

 جلن اْحداق الواسعة المجهدة مجمجمه

 " أنا بخَر عمجٍ ٖ حاجة ٌْ طبَب "

 جنهدت بعجز أمام عنادها ؼَر ممجنعة فمٗمحها وشحوب

 وجهها وجفناها المحمران من سجن دموعها ٖ َطمبنها أبداً 

لَها أبداً وٖ أحدعلً صحجها وجعلم بؤنها لن جسجطَع الجؽلب ع  

 وٖ الوالؾ فٍ الخارج , لبّل الكاسر جبَنها واجكؤ علَه بخده

 ً  برفك هامسا

"  ً  " َبدوا أنن جصرَن فعًٗ علً جركٍ أنجٍ أَضا

 شدت أناملها الرلَمة علً َده وهمست بخفوت وٖزالت

 مؽمضة عَنَها

 " أنا بخَر بنٍ أرَد أن أنام للًَٗ فمط "

 عدل جلسجه ولم َجرن َدها ثم الجفت للجٍ ربجت بَدها علً كجفه

 ولد أشارت له بعَنَها لَخرجا فعاد بنظره للنابمة علً السرَر

 ولجلن المٗمح الفاجنة المجعبة ثم لبّل جبَنها مجدداً وولؾ مؽادراً 

 خلؾ عمة والده ونظره لم َفارلها حجً خرجا من الباب

الؾ فٍ الخارج ولال فوراً وأؼلمه خلفه , نظر لهما الو  

 " كَؾ هٍ اِن ؟ "

 جنهدت عمجه لابلة بحزن

مٗمحها ما جزال مجعبة ٖ أشعر أنها بخَر لكنن جعرؾ عنادها جَداً , ماذا حدخ َا رعد ؟ ما  "
 " الذٌ جعلها جنهار مؽشَاً علَها هكذا ؟



 " جنفس نفساً عمَماً ولال بحزن مماثل " أخبرجها عن رماح

ضاربة بكفَها مجمجه بحسرة جمجمات ؼَر مفهومة حركت رأسها  

 ثم نظر ثٗثجهم لباب الؽرفة حَن وصلهم صوت البكاء اْنثوٌ

 المكجوم الذٌ جسلل من الباب المؽلك رؼم كجمها له فٍ وسابد

 . سرَرها الوثَرة إٖ أنه خرج موجعاً حارلاً جبكٍ له الجدران

اسر جهةمسحت جوَرَة دمعة جسللت من عَنها وجحرن الك  

 باب الؽرفة فؤمسكت َد عمه رعد ذراعه وهمس ناظرا لعَنَه

 " أجركها وحدها َا كاسر لن جحب أن َكون أٌ أحد معها اِن "

 ضرب بمدمه اْرض حانماً َحاول سجن الدمعة الجٍ فضحجها

 مملجَه ثم ؼادر من عندهما بصمت وخطوات ؼاضبة فنظرت له

 عمجه ولالت

، لم َكن الولت مناسباً أبداً  لَجن لم جخبرها َا رعد "  " 

 رفع كجفَه ولال بعجز

 ومجً كنت سؤخبرها وأنجٍ من رفضت فعلها وهٍ كانت "

 جرفض أن ندخل ونجحدخ اِن ؟ ما كان من خَار أمامٍ فسجعلم

 بذلن من ؼَرنا وإن من الصحؾ الجٍ نشرت كل شٍء فجؤة

 " أو من الجلفاز

مر ولالت ناظرة لعَنَهشدجه من َده وابجعدت به حجً نهاَة الم  

 ماذا حدخ معها هنان َا رعد ؟ جلمت سابماً صدمات أوجع من "

 هذه بكثَر وكانت ألوي منها ! ثمة ما حدخ فٍ منزل ذان

 " الرجل بالجؤكَد

 حرن رأسه بؤسً مجمجما

 ما كنت حاضراً فَه ٖ أعرؾ بما أصفه عمجٍ وما "

 " حدخ لبلٍ أو بعَداً عنٍ وأنا هنان َبدوا أشد منه بكثَر



 ضمت كفَها عند ذلنها وهمست بحزن

 لو جرحم نفسها فمط ، لو أن ذان الرجل أكمل عمره راحًٗ ، "

 " كنت أعلم أن رجوعه لن َؤجَنا بالخَر أبداً 

 جنهد بعمك داساً َدَه فٍ جَبٍ معطفه ولال

علً رجوعه لكن ما بَنهما ٖ أخفَن عمجٍ أنٍ عولت كثَراً  "  

 َبدوا أعظم من أن َججاوزاه بسهولة رؼم أن من رأَجه أمامٍ

هنان كان محارباً َموت وٖ َجرن أنثاه لؽَره لكن ما حدخ بعدها ....؟ ما حدخ فٍ الماضٍ ....؟ 
 " أمور ٖ َعلمها أحد ؼَرهما

 جنهدت بؤسً مجمجمه بشرود

 " لَرحم هللا للبها الصؽَر "

ت نظرها لعَنَه مجدداً ولالتثم رفع  

 " هل علمت جلَلة ؟ هل اجصلت بهم ؟ "

 أومؤ برأسه بنعم ولال بهدوء

 اجصلت بوالدها وكان الخبر وصلهم لبلٍ وَبدوا صدمجهم "

 , بحمَمة أنه علً لَد الحَاة أشد من حمَمة حالجه الصحَة

 وكل ما لاله والدها بؤن ابنجه لن ججخلً عنه مهما اشجدت

خجم جملجه ) إن أرادها فٍ حَاجه طبعاً ( وكؤنهمحنجه و  

 " َذكرنا بوضعهما وواثك جداً من أن رماح سَججنبها أكثر

 وجابع ولد جبدلت لهججه للضَك

 " لم َخطا حَاجه كما أخطؤ مع جلن الفجاة وَرفض حجً ذكر السبب "

 حركت الولفة أمامه رأسها بحَرة ولم جعلك فنظر لساعجه ولال

لحوران اِن علَا العودة "  " 

 وجابع ولد نظر لعَنَها " اعجنٍ بها جَداً عمجٍ وكونٍ بمربها وإن حدخ شٍء

 ً  " اجصلٍ بٍ فوراً ولَس بعده بولت كما حدخ صباحا



 أومؤت بالموافمة دون أن جعلك فؽادر فوراً ونظراجها ججبعه

 لبل أن ججحرن أَضا مجمجمه

 سؤجلب لها بعض الطعام لعلها جؤكل وإن شَباً بسَطاً منه "

 " فهٍ لم جؤكل شَباً الَوم

* 

* 

* 

 جلست لولت طوَل فوق طرؾ الطاولة عند الشرفة جلعب بمدمَها

 فٍ الهواء وججٗعب النسابم الباردة بخصٗت شعرها البنٍ جرالب

لطابكأنوار المدَنة المجٓلبة فٍ الظٗم من ذان اٖرجفاع حَخ ا  

 الذٌ جوجد فَه , ها لد مر النهار بطوله وهٍ هنا سجَنة ٖ شٍء

 لدَها جفعله سوي النوم واْكل , نامت لساعات مجواصلة حجً

 ضنت أنها لن جنام بعدها أبداً وجناولت ثٗخ وجبات لَس رؼبة

 فٍ الطعام بل لجمضٍ الولت فٍ شٍء آخر ؼَر الجفكَر فٍ كل

از لم ججد فَه ما َسلَها فمعظمما حدخ صباحاً , حجً الجلف  

 لنواجه إخبارَة ورَاضَة وكؤنهم َخصصون ؼرفاً للرجال

 ! وأخري للنساء فٍ هذا الفندق

 لو لم جكن حمَبجه موجودة معها هنا لشكت أنه ؼادر البٗد

 وجركها بعدما خسرت حجً المنزل الذٌ كانت جعَش فَه مع

ها ولن جسجبعدعمها فلن َسجمبلها فَه بعد اِن وإن كان ملك  

 أن َمجلها ما أن َراها , لفزت من فوق الطاولة جفرن كفَها

 الباردَن ودخلت مؽلمة باب الشرفة الزجاجٍ لَجولؾ جدفك

 , كل ذان الهواء البارد الذٌ حول خدَها لبمعجان زهرَجا اللون

 جوجهت جهة السرَر وارجمت علَه نابمة علً بطنها جرفع



لبعضهما واجكؤت بجانب وجههالدمَها عالَا وضمت ذارعَها   

 علَهما جنظر للثَاب الجٍ أحضروها لها هنا بعد وصولها بولت

 لصَر وكانت علً لَاسها جماماً ولم جفهم كَؾ خمنوا أنها

 سجكون مناسبة لها ؟

 بنطلون من الجَنز وبلوزة ومعطؾ شجوٌ أبَض , حجً

 الحذاء والحمَبة لم َنسواجلبهم أَضاً , نملت نظرها لممَص

 النوم الموجود معهم حَخ كان جملَدَا ومحجشما بعض الشٍء

 رؼم فخامة لماشه وجصمَمه أٌ ٖ لماش دانجَل َجخلل جصمَمه

 علً اْلل لكنها لم جسجطع وٖ ارجدابه لجنام فَه لَس بسبب

 طوله المصَر جدا بل ..... ؟ ٖ جعلم لما جحدَداً 

 وٖ جملن جواباً محدداً سوي أنها ٖ ججخَل أن جفعلها اِن

 وأن جؤخذه اٖفكار بعَداً ما أن َراه علَها , خبؤت وجهها فٍ

 ذراعَها وهمست مؽمضة العَنَن

 " وأَن هو لَري لمَصاً أو ؼَره ؟ "

 لفزت جالسة ما أن أنهت جملجها جلن ما أن انفجح باب الؽرفة

ها ٖ شعورَاً وهربت بنظرهاوعدلت شعرها ولمَص بَجامج  

 لَدَها فٍ حجرها ما أن لمحت بعضاً من جسد الذٌ دخل وأؼلك

 الباب خلفه ولم جعد جسمع شَباً بعدها سوي ضربات للبها الجٍ

 كانت جكاد جصم أذنَها وٖ جفهم لما َوجرها وجوده هكذا .... ؟

 بلً جفهم وكَؾ لها أن جسجؽرب ذلن ففٍ أبعد أحٗمها

بل وجولعاجها الساذجة لم جرسم له صورة كالجٍ وجخَٗجها  

 هو علَها اِن فإن طلبوا منها وضع مواصفات لفارس أحٗم

 خَالٍ لد ججمناه أٌ فجاة ما وصلت عند أكثر من هذا

 النموذج الحٍ أمامها . رطبت شفجَها بطرؾ لسانها ونظراجها



 ججبع سالَه وحذابه الجلدٌ الطوَل حَن جحرن نحو المرآة

ت نظرها ببطء ما أن أصبح ظهره ممابًٗ لها ومسحتورفع  

 عَناها بجمعن جفاصَل جسده حجً شعره اٖسود الناعم , نزع

 سجرجه ورماها جانبا لجكشؾ عن الممَص الرمادٌ الضَك لصَر

 اْكمام جحجها مبرزاً عضٗت ذراعَه وكجفَه وخصره النحَل فؽرسة

ؾ بَدها علً وجههاأسنانها ٖ إرادَاً فٍ طرؾ شفجها السفلً جه  

 فمد شعرت بحرارجها جرجفع بشكل ؼرَب وفجابٍ

 " لما جنامَن بثَابن ذاجها ؟ "

 شعرت بملبها لفز لحلمها وكادت جؽص برَمها ما أن وصلجها

 جملجه ونبرجه الحازمة جلن وضاعت الكلمات ونسَت كَؾ جصاغ

 حجً الجمل وجاهت نظراجها بَن لفاه والثَاب الموجودة هنان

حَن وجدت صوجها " لَس علً لَاسٍ ولالت  " 

 كانت جعلم أنها كاذبة كعلمها بؤنه لن جنطلٍ علَه جلن الحَلة وٖ

الحجة وجولعت جعلَما ساخراً منه لكنه فاجؤها حَن لال وهو َنزع الممَص عن جسده وبحركة 
 واحدة

 " ٖ َهم ذلن "

 كادت جمفز هاربة خارج الؽرفة ما أن فعل ذلن ورمً الممَص

 دون اكجراخ جانباً ولم جهدأ ضربات للبها المجنونة إٖ حَن لال

 وهو َجوجه لباب الحمام

 " ؼَرٌ مٗبسن سنؽادر ٖ ولت أمامنا "

 جبعجه بنظراجها المصدومة حجً دخل وأؼلك الباب خلفه فمدت

 شفجَها ولربت حاجبَها جنظر لمكانه نظرة لطة سرلوا منها

جخاؾ وإن بالجرابه ، انفجح بابعشاءها فلم َعطَها وٖ مبرراً ل  

 الحمام بعد لحظات وخرج منه وجوجه لحمَبجه فوراً ولال بحزم



 وهو َؤخذ ثَاب منها وموجهاً حدَثه للجالسة مكانها علً السرَر

 " بسرعة مارَا جحركٍ "

 وعاد للحمام فوراً لم جسمع وٖ لفل الباب وهو َؽلمه بعد دخوله

اٖسجحمام والخروج عارَاً وٖ فَبدوا أن هذا الرجل معجاد علً  

 ! َعرؾ شَباً اسمه خصوصَة فٍ الحمام

 ارجمت علً السرَر مجدداً جدفن وجهها فٍ أؼطَجه مجمجمه

 مارَا ..... مارَا هذا اٖسم هل سمعجه من لبل ؟ "

 " هذا الرجل كَؾ َنطمه هكذا بطرَمة ؼرَبة

بطرَمةوكجمت ضحكجها فٍ جلن اْؼطَة ٖ جعلم هو فعًٗ َنطمه   

 مخجلفة أم هٍ من سمعه كذلن ؟ ٖ هو بالفعل أول من َنادَها

 هكذا وَفخم حرؾ اْلؾ نهاَة اسمها وَمده للَٗ ومع نبرجه

 ً  الرجولَة العمَمة كان له معنً آخر جماما

 " بسرعة مارَااه جحركٍ "

 جمجمت بعبارجه جعَدها كما لالها وضحكت مجدداً لبل أن جفز

نفجح باب الحمام وخرج منه ببنطلون جَنزجالسة من جدَد حَن ا  

 وشعر مبلل لطرات الماء ججسابك علً صدره وكجفَه وولؾ

 ونظر لها بضَك َمسن وسطه بَدَه فجسللت من السرَر ببطء ثم

 ركضت جهة المٗبس

 المرجبة هنان وأخذجها جمَعها وركضت بها جهة الحمام لابلة

"  ً  " سؤخرج سرَعا

 وأؼلمت الباب خلفها جَداً عكس ما فعل فهل كان َجولع مثًٗ أن جؽَر

 مٗبسها فٍ الؽرفة

 !وَخرج لها فٍ أٌ لحظة كما فعل اِن ولد خرج فٍ ولت لَاسٍ ؟



نظرت للمكان حولها بصدمة والمَاه جمٓ اْرضَة الرخامَة وجناثر الكثَر منها فٍ المكان وصوٖ 
 للسجابر

مَة علً اْرض بإهمال وعلب معطراتعلبة شامبو الشعر مر  

 الجسم والزَوت مرمَة أَضاً فٍ حوض ؼسل الوجه وكؤن

 ! إعصاراً مدمراً مر علً المكان

 نظرت للمَاه جحت لدمَها وجمجمت بعبوس

 " !! كم هذا الرجل فوضوٌ "

 طرلة صؽَرة بمفجاح سَارجه علً باب الحمام جعلجها ججحرن

سٍ , ٖ جفهم لما اٖسجعجالمسرعة وؼَرت ثَابها فٍ ولت لَا  

اِن بَنما لضً طوال النهار خارجاً ؟ أؼلمت زرا المعطؾ اْبَض المصَر بعدما أخرجت شعرها 
 من جحجه ثم جوجهت للباب فجحجه وخرجت

 ونظرت فوراً جهة حمَبة الَد الجٍ أحضروها مع الثَاب مججنبة

لً النظر مباشرة لعَنَه حجً اِن , النظر للوالؾ عند باب الؽرفة َنجظرها هنان فلم جججرأ ع
جوجهت مسرعة جهة الحمَبة رفعجها وجوجهت جهة الباب أَضا حَخ ظنت أنه سَخرج وهٍ خلفه 
 لكنه

 لم َجحرن من مكانه فبدأت خطواجها ججباطؤ منجظرة حجً جحولت

 لخطوة واحدة فمط جفصلهما فولفت مكانها أمامه مباشرة جنظر

جعصرها بموة وجوجر جنجظر أن َجحرنللحمَبة فٍ َدَها وأصابعها   

 لكن ذلن لم َحدخ ولد مد َده لَٗمس ذلنها فؤثارت لمسجه جلن

 حواسها حد أنها لم جعد جعٍ إن كان َمكنها الجنفس أم ٖ وهو

 َرفع وجهها له ببطء وما أن ولع نظرها علً عَنَه حجً جسارعت

جه انجملتضربات للبها بشكل مفاجا وكادت جفمد وعَها لوٖ أن نظرا  

 من عَنَها لبالٍ مٗمحها سامحة لذرات هواء صؽَرة أن ججسلل مجدداً لصدرها

 وكؤنه لم َكجفٍ بعد من ممارنة مٗمح هذه الفجاة الجمَلة بجلن الطفلة

 الجٍ جركها وطولها كطول فسجانها الصؽَر الذٌ كانت جلبسه جمفز فوق

جمَلة ضحكاجهاأحجار الطوب فٍ فناء المنزل الخلفٍ كفراشة ملونة   



 . جبعخ الحَاة فٍ ذان المكان الصامت الكبَب

 انجملت َده من ذلنها لصدؼها وؼرس أصابعه فٍ شعرها وأخرجه

 بهم فٍ حركة سرَعة فانسدل علً طرؾ وجهها كسجارحرَرٌ بنٍ

 جخللجه خصٗت ذهبَة طبَعَة ثم سرعان ما عاد لرفعه مجدًدا ولد

 رماه بظهر أصابعه للخلؾ ثم مررها علً طرؾ جبَنها ونظره

 علَها عالداً حاجباه المسجمَمان وهمس بصوت رجولٍ عمَك

 " أَن أثر ذان الجرح مارَا "

 أحست بالدماء الحارة جججاح عنمها وجلسع خدَها اللذان جلونا بلون

 الدم فجؤة فلم ججخَل أنه ٖزال َذكر جلن الحادثة وذان اْثر ؟

الطبع سَذكر فكَؾ سَنسً الولت الذٌ لضاه َسكجهاب  

 ولمَصه لد جلطخ بدمابها وهو َمسحه به وارجمابها فٍ حضنه

 باكَة لولت طوَل , عند جلن النمطة من ذكري ما حدخ لم جعد

 جسجطَع النظر لعَنَه أكثر فؤسدلت جفناها ورموشها

 الكثَفة وهمست بخفوت

 " اخجفً باْشعة "

ه ونظر لٓعلً مجمجما بسخطأبعد حَنها أصابع  

 آه جراحة مارَا .... ؟ "

 " ! لماذا بحك هللا

 نظرت له وكانت سجشرح له بؤنها كانت جري أٌ عَب فٍ جسدها

 ً  , مكمل لما َفعله الجمَع وجزء من العَوب الجٍ َرمونها بها دابما

 أنها كانت جؽطٍ بكل ذلن النمص الذٌ أجبرها الناس علً رإَجه

خلها فلم ججحمل رإَة جلن الندبة الصؽَرة فٍ جبَنهافٍ نفسها ودوا  , 

 كانت سججحدخ لكنه لم َجرن لها مجاًٖ لذلن ولد دار بنصؾ جسده

 للباب لَخرج فنادجه هامسة



 " جَم "

 الجفت لها بوجهه وٖزال َمسن ممبض الباب الذٌ فجحه للجو

 فسرت الحرارة فٍ أوصالها مجدداً ولَست جفهم لما جججاحها جلن

لمشاعر كلما الجمت نظراجهما ؟ لم جسجطع إٖا  

 أن جهمس وهٍ جمول

 " إلً أَن ذاهبان ؟ "

 كان َشؽل بالها مصَرها حماً وٖ جعلم ما َنوٌ فعله بخصوصها

 ولما عاد فٍ هذا الولت جحدَداً وجحجاج ْجوبة لبل أن جؽادر هذ

 ا المكان , جعلك نظرها بعَنَه السوداء ولد نظر للفراغ خلفها لبل

 أن َعاود النظر لعَنَها لابٗ بجدَة

 " للندن وأظنن جعلمَن أنٍ جبت من هنان "

 سحبت الهواء بموة لصدرها وكانت سجعلك لكنه سبمها لابٗ

 بذات جدَجه ولاطعاً علَها السبَل ٌْ سإال

ننٍ جركه حجً ولت لستعملٍ ونشاطٍ هنان وٖ َمك "  

 أعلم مجً سَكون , اضحٍ بحَاجٍ ودون جفكَر وٖ أخذل من

 " َعجمدون علَا مارَا

 عبست مٗمحها الرلَمة الجمَلة ولربت حاجبَها مجمجمه

 بضَك طفولٍ

 " لكنن جَم كنعان لن أنادَن جَموثٍ أبداً  "

 سمح حَنها ٖبجسامة صؽَرة أن جظهر علً شفجَه مجسللة

لوسَمة الماسَةلمٗمحه ا  

 ورفع َده وضرب بطرؾ إصبعَه علً أنفها ولال

 " وأنجٍ مارَه فمط فجحركٍ بسرعة سجفوجنا الطابرة "

 ثم مد َده لَدها سرَعاً وأمسكها منها وسحبها وجحرن خارجان



 من الؽرفة لم َجرن لها المجال لجفكر وٖ لججساءل عن سبب ما لال

ابه الجٍ أحضرها بل وحجًوما عناه بذلن ولد جرن حجً حمَبة ثَ  

 ثَابها الجٍ نزعجها وذان الممَص الذٌ لم جلبسه ولم جسجطع سإاله

 عنهم فابجسامجه جلن أربكجها حد الجنون وجعلم أنها لن جراها مجدداً 

 لبل ولت طوَل كما كان عند طفولجه فَبدوا أن السنَن لم جؽَر

 ً  فَه شَبا

* 

* 

*  

 

دخلت مؽلمة إَاه خلفهافجحت باب الشمة بمفجاحها الخاص و  

 حَخ الهدوء والصمت َعمان المكان ولن جسجؽرب هذا فصدَمجها

 ..........فآبَا َبدأ دوامها المسابٍ اِن وذان الرجل ٖبد وأن َــ

 رفعت رأسها لٓعلً وجنهدت بنفاد صبر هامسة

 " رفما بٍ َا رب السماوات "

 حَن انفجح باب الؽرفة الجٍ ولؾ أمامها صاحب الجسد الطوَل

 والنظرة الباردة الواثمة مسجندا بإطار بابها َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الرَاضٍ َنظر لها ببرود ولال

 " هل أعلم أَن كنِت حجً اِن ؼَسانة ؟ "

 لوت شفجَها ولالت بامجعاض

؟كنت جعلم لبل خروجٍ ولم جعجرض فما جؽَر اِن  "  " 

 اسجوي فٍ ولوفه ولال بضَك

 ذان كان صباحاً وأعجمد أنه لن جسجؽرق زَارة "

 " وكالة الجوظَؾ حجً منجصؾ النهار وإن لففجها جمَعها

 لالت بضَك مماثل ملوحة بَدها فٍ الهواء



 لما لم جخرج معٍ لججؤكد بنفسن أَن كنت وإن كنت صادلة أم ٖ ؟ "

 " أو ارفع الجمرَر لصدَمن لَعالبنٍ

 لال بؽضب

 لست أحجاج لشمَمن وٖ لؽَره ْعرؾ كَؾ أعجنٍ بما "

 " ... َخصنٍ و

 لاطعجه بؽضب مماثل

 " أنا ٖ أخصن "

 صاح فَها بعنؾ

 بل جخصَننٍ منذو ؼادر مطر شاهَن من هنا فؤٌ جؤخَر "

 كهذا مجدداً دون علمٍ سَكون عمابه لاٍس جداً َا ؼَسانة

 " وأنصحن أن ٖ جخجبرٌ نجابج ؼضبٍ

 لوحت بسبابجها لابلة باعجراض حانك

 ٖ َحك لن سجنٍ هنا فحجً مطر لم َفعلها , ثم أَن عملن "

 " َا صاحب الثروات ألَس َفجرض بن أن جكون فَه ؟

 لال بحدة

 عملٍ أمر َخصنٍ وسؤكون هنا مجً ما شبت ْنها شمجٍ "

 ولن جخرجٍ من دون إذنٍ َا ؼَسانة فجربٍ أن جعصَنٍ

 ً  " ولن جخرجٍ بعدها مطلما

 ثم دخل ضارباً الباب خلفه بموة فرمت الحمَبة الممسكة بها فٍ

 َدها جهجه بكل لوجها صارخة دون اكجراخ إن كان سَسمعها أم ٖ

 " سحما لن ولشمَمٍ معن ولٍ أَضاً سؤجحرر من جبروجكم َوماً ما وسجرون "

ةوحَن لم ججد منه أٌ رد فعل جوجهت بخطوات ؼاضبة جه  

 حمَبجها المرمَة أرضاً ورفعجها ودخلت ؼرفجها ضاربة بابها

 خلفها أَضاً ورمت الحمَبة مجدداً ولكن فوق سرَرها هذه



 المرة صارخة بؽضب

 " أكرههم .... جمَع الرجال العرب أكرههم "

* 

* 

* 

 جولعت أن محطجهم المادمة سجكون إحدي المطارات لجملع بهما

لكن اْمر َبدوا ؼَر ذلنالطابرة الجٍ سبك وجحدخ عنها   ! 

 فما أن ؼادرا الفندق ركبا هذه المرة سَارة لم جكن ذاجها

 الجٍ وصٗ بها ولم َكن هو من َمودها هذه المرة بل شخص

 آخر جلس معه فٍ اْمام بَنما جلست هٍ فٍ الكرسٍ خلفه

 جماماً , كانت الرحلة طوَلة لم جنجهٍ وٖ ببزوغ الفجر وكان

اْمام أكثر من الكلمات الملَلة الجٍصمت الجالسان فٍ   

 ً  جبادٖها وما فهمجه أنه دلَله فٍ هذه البٗد الجٍ جركها فجا

 صؽَراً ولد جؽَرت بعد رحَله بشكل شبه جذرٌ , جحول بعدها

 الطرَك لجرابٍ وعر وأصبح ما َحَط بسَارجهم الحشابش

 الصؽَرة واْشجار العالَة والصخور الوعرة الجٍ كانت جكاد

بها بهم وٖ َمكنها السإال عن شٍء , وبؤٌ عذرسجسؤلجمل  

 وهو من أخبرها عن مكان وجهجهم سلفاً , نظرت لكل شٍء حولها

 بحزن .. هل حماً سججرن بٗدها ؟ وحجً مجً َا جري ؟

 صحَح أن من عرفجهم فَها جعلوها جكره كل شٍء وحجً نفسها

وماً فٍ جركهالكن بٗدها ٖ .. هٍ وطنها جراب أجدادها ولم جفكر َ  

 فهل جفعلها من أجل شخص واحد , نظرت للجالس فٍ الممعد أمامها

 لشعره اْسود وْصابع َده الطوَلة الجٍ جخللجه ولد رفع َده َسرحه

 بها , لكجفَه العرَضان والسجرة الرمادَة الؽاممة فشعرت بملبها



 َخفك بجنون فهربت بنظرها للنافذة وأرحت خدها علً َدها

 هامسة بخفوت

 " لو فمط جنجهٍ هذه الطرَك "

 شعرت بشٍء ما علً رأسها لد حرن شعرها فرفعت وجهها

 مجفلة علً صوجه الرجولٍ الجهورٌ

 " َكفٍ جذمراً  "

 جبعت نظراجها المصدومة َده الجٍ أعادها لٓمام ولد اسجوي

 !! فٍ جلسجه مجدداً فلم ججخَل أن َسمع همسها الخافت ذان

ً لال الجالس خ لؾ الممود مبجسما  

 " لرَباً سجنجهٍ مهمجٍ معكما فَبدوا أن زوججن لم جرق لها لَادجٍ "

 علك جَم ببرود

 " لو لدت أنا السَارة ما أحببت أنت ذلن "

 ضحن ذان من فوره لابًٗ 

 " بالطبع لن أحب أن جحطم لٍ سَارجٍ "

 وعند جملجه جلن خرجت السَارة لمساحة واسعة من اْرض

شجار جنجهٍ بجبال بعَدة فنظرت بصدمة شبهخالَة من اْ  

 ملصمة وجهها بالنافذة جنظر للمروحَة المجولفة هنان وللرجٗن

 , الوالفان لربها وسَارة سوداء جمؾ علً بعد أمَال للَلة منهم

 هل هذه هٍ الطابرة الجٍ لال أنها جنجظرهما !! لكنه كان سَمول

بهما حجً جصل مروحَة ولَس طابرة ! وَسجحَل لهذه أن جطَر  

 برَطانَا فهل دخل الحدود عن طرَمها ؟ مإكد سَكون اْمر كذلن

 مع كل هذه السرَة الجٍ جحَط به فسَكون دخل البٗد عن طرَك

 دولة أخري لرَبة , جولفت سَارجهم بجانب جلن السَارة وفجح

 ً  الجالسان فٍ اْمام أبوابهما فوراً ونزٖ ففجحت بابها أَضا



ا حَخ الموجودان لرب المروحَة , وما أنونزلت ولحمت بهم  

 وصلوا عندهم جصافحوا أربعجهم ولد شد أحدهما علً َد جَم بموة

 ً  ولال مبجسما

 " مرحباً بالكنعانٍ .. كَؾ أنت َا بطل ؟ "

 لال جَم من فوره وبذات جلن اللهجة الجادة

 " بخَر فما حالن أنت مع هذه البٗد ؟ "

 ضحن عمَر وسحب َده لابًٗ 

 " جعرفنٍ جَداً لمد جنفست فمط حَن وطؤت لدماٌ أرضها "

 ثم نظر من خلؾ كجؾ الوالؾ أمامه للجٍ كانت جمؾ خلفه مباشرة

 ً  ولال مبجسما

 أنجٍ مارَه إذاً ؟ كنت مجشولاً لرإَجن منذ كنِت طفلة "

 " ولم ججمعنا الصدؾ إٖ اِن

 نظرت له باسجؽراب فضحن والجرب من الوالؾ أمامه وهمس

فٍ أذنه دون أن َسمعه أحدله   

 " جسجحك فعًٗ المؽامرة بالدخول هنا "

 وعاد للضحن مجدداً حَن دفعه جَم بَده من وجهه للخلؾ

 مجمجماً ببرود

 " أفمؤ عَنن .... أجفهم "

 ثم الجفت لها ومد َده وأمسن َدها وسحبها معه جهة المروحَة

جلست علً الكرسٍ ونظرت حجً وصٗ عندها وولؾ خلفها حجً صعدت السلم المصَر و
 باسجؽراب للوالفَن هنان وهم مكانهم َنجظرون مؽادرجهم علً ما َبدوا بَنما دار هو حولها

 وصعد فٍ كرسٍ المَادة ولال

 " ضعٍ الخوذة علً رأسن "

 نظرت له بصدمة لبرهة وهو منشؽل مع أجهزجها المعمدة أمامه



رجل أَضا منفهذا اكجشاؾ آخر جدَد ولَست جعلم ما َخبا هذا ال  

 ! مهارات مخفَة

 رفعت الخوذة لرأسها فور أن بدأت أذرع مروحة الطابرة بالدوران

 ً  مصدرة ضجَجا مرجفعاً وكان لد لبس خوذجه أَضا

 ثم نظر حَخ الوالفَن مكانهم هنان وأشار لهم بإبهامه بَنما لوح

 له ثٗثجهم لبل أن َنظر لٓمام وَدوس بكلجا لدمَه علً دواسجٍ

لجرجفع بهما المروحَة ببطءالجحكم   

 فشعرت حَنها بالذعر الذٌ لم َعد بإمكانها إخفابه فجمسكت

 بالكرسٍ جحجها بكلجا َدَها

 وأؼمضت عَنَها بموة وما أن حلمت لٓعلً وحرن ممودها بَده

 لٓمام وانطلمت بهما

 جحول خوفها ذان لحماس ونظرت لكل شٍء جركاه جحجهما فلم

 جركب حَاجها طوافة

 ولم جكن ججخَل أن اْمر سَكون ممجعاً هكذا وكؤنها لَست جلن

 . الجٍ كانت جكاد جموت خوفاً منذ للَل

 لم جكن رحلجهما لصَرة كما كانت ججولع وما أن حطت بهما

 المروحَة علً اْرض

 كانجا سَارجان فٍ اسجمبالهما وكما جولعت ومن اللهجة والمكان

 هما باجا خارج وطنهما

ل المجاورة , جوجه جَم نحوهم وحده وجحدثوافٍ إحدي الدو  

 لولت لبل أن َرجع ناحَجها وولؾ أمامها ولال

 " سجؽادرَن معهم اِن مارَا "

انفرجت شفجاها وكانت سججحدخ ونظرجها له ملبها جوجس وحَرة فؤمسن كجفَها ونظر لعَنَها ولال 
 بذات جدَجه



ن معهمٖ َمكننا المؽادرة من هنا معاً , سجكونَن بمؤم "  

 سَوصلونن للمطار وحجً بوابة المسافرَن وسَجكفلون بجمَع

 " أجراءات ثم ثمة من سَسجمبلن فٍ مطار هَثرو بلندن

 حاولت الجحدخ مجدداً لكنه لم َعطَها أٌ مجال ولد سحبها

 من َدها نحو الوالفَن هنان ولال ما أن وصٗ عندهم

 " سؤكون علً اجصال دابم معكم "

اً لال أحدهما فور  

 " كن مطمبناً سَدٌ واعجمد علَنا "

 جحرن حَنها َجبعه اثنَن منهم وركبوا إحدي السَارجَن وؼادروا

 نظراجها الجابهة ججبعه وكؤنه ثمة من شطر للبها لنصفَن وأخذ

 ذان الشطر معه , فهل كان كٗمه نالصاً أم أنه عنً فعًٗ أنهما لن

ن َعنَه فعًٗ ؟َلجمَا هنان ؟ هل اخجصر الجملة أم ذان ما كا  

 " علَنا المؽادرة سَدجٍ , بمٍ علً موعد طابرجن ألل من ساعجَن "

 انجزعت نظراجها من السَارة الجٍ ابجعدت بعَداً عنهم مسرعة

 ونظرت للذٌ جحدخ مبجسماً وكان خٗفهم َجكلم بذات لهججها وَبدوا

 أنه من بٗدها أَضاً , جحركت معهما

 فٍ صمت وركبت السَارة الجٍ سارت بهم فٍ اججاه معاكس

 للذٌ ؼادرت منه جلن السَارة وهٍ جحاول الجفكَر فٍ أمر واحد فمط

 أن دربهما لم َنجهٍ عند هذا المكان

* 

* 

* 

 لم َصعد لجلن الؽرفة طوال النهار سوي مرة واحدة لَضع لها

ِنإبرَك ماء جدَد وصَنَة الطعام وكانت كحالها ووضعها ا  



 ججلس فوق السرَر ضامة سالَها بذراعَها وجنظرجهة النافذة

 فٍ صمت حجً َخرج ولم َبادر هو بالحدَخ

 وَسجؽرب أن ٖ جعلك علً لدوم إَلَنا وهٍ من كانت ٖ جرحمه

 من لسانها الٗذع منذ جحدثت أول مرة ؟ ٖ ... لن َحجاج اْمر

دَه كانتأن ججحدخ فابجسامجها جلن ولت سماعهما لصوجها جنا  

 كافَة لجوجَه رسالة

 , مفادها أنه فٍ نظرها لم َجخطً رجل النساء العابخ المسجهجر

 حمل صَنَة الؽداء الموجودة هنان منذ منجصؾ النهار وؼادر

 الؽرفة ونزل بها للمطبخ وضعها هنان

 وعاد للجلوس حَخ أوراله وعمله وعاد لعمود الصفمات

 والبنود والشروط مجدداً لكن

ا شعر بالملل َجسلل لمزاجه وْول مرة َضجر من كلسرعان م  

 هذه اْجواء الجٍ اعجاد أن َنؽمس فَها لساعات دون كلل وٖ ملل

 وحجً فٍ جناحه الخاص فٍ المنزل هنان حَخ كان َمضٍ

 ساعات طوَلة مجواصلة فٍ مكجبه وٖ َري فَها زوججه إٖ حَن

لمحٗة وٖ َعلمجدخل لجضع له كوباً من المهوة أو بعض الفطابر ا  

 فَما كانت جمضٍ كل ذان الولت وبما جسلٍ نفسها وكان كؤٌ رجل

 , َضع عمله فٍ الممام اْول َكره الجذمر منه وانجماده بشؤنه

 رمً اْوراق من َده وولؾ وجوجه لؽرفة الموسَمً فٍ اْسفل

 ومن دون أن َمجرب من جلن اِلة أو َشؽلها اسجرخً علً

 اْرَكة وكؤنه َحجاج فمط لذان المكان المنعزل الهادئ والشبه

 مظلم والوحدة والعزلة الجامة عن كل شٍء وحجً أوراله وأفكاره

 لكنه ما أن أؼمض عَنَه ظهرت أمامه جلن المٗمح وذان الوجه

 الدابرٌ والشعر البنٍ الطوَل والنظرة ..... جلن النظرة الموَة



دوبها وٖ مباٖجها , فٍ صمجهاالحالدة , حجً فٍ لحظات ه  

 وبرودها , فٍ ؼضبها واشجعالها ... كل حركة منها وإن كانت

 فٍ سكون جعبر عن امرأة مخجلفة فٍ كل شٍء , جبعخ فَن

 الفضول بمدر ما َنفرن منها حمدها اْسود الذٌ لم جحاول

 . إخفاءه لحظة

 جسجطَع أن ججعل عملن َدور فٍ بعد جدَد وَرجع لذات النمطة

 دون أن َفهم شَباً مما وجد نفسه فَه , أؼمض عَنَه بشدة

 وجؤفؾ بضَك لبل أن َفجحهما محدلاَ بالسمؾ فوله ... لن َكون

 سبب كل ذان الكره موت والدها وجدجها فهٍ جعلم كما الجمَع أنها

 من أخفً أمرها عنهم خشَة أن َؤخذوها منها ولن َكون السبب

عل ذلن كل ما َفعله الحمد بملبنكران جده لنسب والدها له لن َف  

 ! هذه اْنثً

 إنها ججنفس كرها لهم ودون اسجثناء حد أنها ٖ جعرؾ وٖ جعجرؾ

 بصدَمها من عدوها منهم وجلوم الجمَع علً شٍء ٖزال ٖ

 ! َسجطَع فهمه

 عاد ٔؼماض عَنَه مجدداً هامسا بصوت مرجخٍ

 " جولؾ َا ولاص .... هَا جولؾ "

لرجولٍ الخشن المبحوح ؼاب فٍ نوموعند ذان الهمس ا  

 هادئ طوَل ٖ َعرؾ كَؾ سحبه إلَه

* 

* 

* 

 كانت جنجظر هذه اللحظة منذ خروجها صباحاً ولَست جعلم كَؾ

 لم جنمل جثة ومَجة لهراًحجً اِن فمد كان َوم عملها الَوم من



 أسوأ أَام حَاجها

 ولن جؽفر لذان الولح أبداً ففوق الجعلَمات المجفرلة الجٍ سمعجها

 من زمٗبها فٍ المنظمة عن صورجها وعن أعٗن

 َرسل لها ذان السخَؾ المنحط رسالة َخبرها فَها وبكل ولاحة

 بؤنه َعشك لبلة الصباح

 !! وبؤن ولت اسجَماظها الباكر َناسب مزاجه

الجٍ كانت جحمل شعار المنظمة نزلت من الحافلة الصؽَرة اْنَمة  

 والجٍ كان الزاماً علَهم جمَعهم اسجخدامها وجرن سَاراجهم

 الخاصة ولد جلمت نظرة حانمة من سابمها حَن سحبت بابها

 بموة وؼضب فهو المسإل اْول عن أٌ ضرر لد َصَبها ،

 ججاهلجه ودخلت باب فناء المنزل وجوجهت فوراً وبخطوات

جه ودخلت ووجدت فرَسجها أمامهاؼاضبة للباب الذٌ فجح  

 خارج من باب المطبخ َحمل صحناً لم جهجم لمعرفة ما َوجد

 فَه فمد رمت حمَبة المنظمة فوراً 

 وأمسكت خصرها بَدها ولالت بضَك ناظرة لعَنَه

 " مإكد رأَت ذان أعٗن كالجمَع "

 لال بكل بساطة

وكنِت رابعة أجل رأَجه لما أنجٍ ؼاضبة هكذا ؟ كان اعٗنا ممَزاً  "  " 

 ضربت بمدمها اْرض ؼضباً فوق ؼضبها من ٖ مباٖجه لابلة بحنك

 ما الممَز فٍ ظهورٌ السخَؾ فَه ومن دون علمٍ أَضا ؟ "

 من لال أنٍ أرَد أن أكون مادة إعٗنَة لشركة طَرانهم السخَفة

 " الجدَدة جلن ؟ إن لم َسحب ذان السخَؾ أعٗن فسَحصد النجابج

مما فٍ الصحن ولال وهو َؤكله ولد جحرن من مكانهرفع شَبا   

 ساندرَن ٖحظٍ أنن ذكرت كلمة سخَؾ وسخَفة كثَراً  "



 " وباجت الجملة سَبة

 لحمت به لابلة بؽضب ٖ َزداد إٖ اشجعاًٖ 

 " ٖ أعلم لما ٖ جهجم لما فعله ذان السخَؾ "

لتالجفت لها ما أن دخل الؽرفة حَخ الجالسة ممابل الجلفاز فما  

 بحنك من لبل أن َعلك

 " أبٍ ٖ َكن مولفن حَادَاً هكذا وهم َفعلون ذلن من دون علمن "

 جلس بجانب زوججه وهو َطلك جنهَدة ارجَاح بسبب جعبه فٍ

 عمله طوال النهار ثم لال

 " ومن لال أنه ٖ علم لٍ بذلن ومن لبل نزول أعٗن "

 نظرت له بصدمة فمال ملوحاً بَده

 جعالٍ ثمة ما هو أهم من ذلن .هنان ضَفة سجمَم معنا "

 " لبعض الولت وسجحبَن رفمجها بالجؤكَد

 لالت الجالسة بجانبه وناظرة له

 " هل سجصل الَوم ؟ كم أنا مجشولة لرإَجها "

 وجابعت مبجسمة وهٍ جنظر للوالفة عند الباب

"  ً  إنها جكبرن بعام ونصؾ فمط جمرَبا

اٖنسجام معاً وسججدَن رفَمة لنأٌ لن ججدا صعوبة فٍ   

 " طوال النهار

 شدت شعرها ٖ شعورَا من احجرالها ؼضباً ولَست جفهم هل

 َجعمدون ججاهل ما كانت ججحدخ عنه أم ماذا ؟

 جركت الؽرفة لابلة بجوعد ومججاهلة أَضاً ما لاٖه

 أنا من سَؤخذ بحمٍ منه وبنفسٍ وبعَداً عن المانون "

احدة ذانوسَري ذا الخلَة الو  " 

* 



* 

* 

 ؼطً بكفه علً عَنَه المؽمضة حَن شعر بالنور الموٌ جسلل

 لهما ، هل نام حجً هذا الولت ؟

 ! كَؾ لم َشعر بنفسه وهو من لرر أن َسجرخٍ للَٗ فمط

 ً  َبدوا أن ما كان َحجاجه نوم عمَك وطوَل فمط ، لفز والفا

 وؼادر الؽرفة جوضا وصلً الفجر والصبح ثم اسجحم وؼَر

 مٗبسه ، صعد بعدها السٗلم وطرق علً الباب طرلجَن ثم

 دخل الؽرفة وولؾ َنظر باسجؽراب جهة باب الحمام المفجوح

 ثم جحرن ناحَجه وطرق الباب لَجؤكد أوًٖ وحَن لم َصله أٌ رد

 ً  دفعه أكثر ونظر داخله فكان فارؼا

 فجحرن مسرعاٌ خارج الؽرفة ودخل الؽرؾ اْخري بالججابع

 ً  وجمَعها فارؼة فنزل السٗلم ركضاً صارخا

 " زَزفـــــون "

 ولؾ منجصؾ المكان َنظر حوله ٖ َعلم أَن سَجحرن وكَؾ

 أساساً سجكون نزلت السٗلم وحدها ؟

 جوجه جهة هاجفه الذٌ عٗ رنَنه فجؤة ورفعه َنظر لٗسم عالداً 

 حاجبَه ثم أجاب فوصله صوت جده الجاد الحازم

منزلأنجظرن فٍ ال "  " 

 نظر حوله بجشجت وذهن مشوش ولال

 " لكنٍ فٍ جنوب لندن المسافة جحجاج ولجا "

 أجاه رده مباشرا وبؤمر لاطع

 " سؤنجظرن فجعالً فورا "

* 



* 

* 

 فجح باب المنزل بهدوء َشبه هدوبه وصمجه الجام وأؼلمه خلفه

 وامجدت َده لزر أنارة الجانبٍ وما أن اشجؽلت المصابَح

ذان البهو الواسع سرق نظره طَؾ الوالفة المنجشرة فٍ  

 عند الممر الشرلٍ جعبخ أصابعها بؤطراؾ أكمام بَجامجها

 الطوَلة جنظر له بملك وعَنان شبه دامعة وكؤن الماضٍ

 َعَد نفسه ، جشبه والدجها فٍ هذا دون ؼَره ، اٖخجٗؾ الوحَد

بأن جلن الجامحة العنَدة لم جكن جركض له بل علَه هو اٖلجرا  

 منها .... ٖ بل هٍ من كانت ججعل الرجل َنساق جهة نظرجها

دون جفكَر جلن  . 

 اسجمبلت ذراعه كما أضلع صدره الجٍ وصلت عنده راكضة

 وارجمت فٍ حضنه مجمسكة به بموة ولد همست ببحة بكاء

 أبٍ لما جؤخرت أللمجنٍ علَن ، حجً عمٍ صمر هاجفه ممفل "

 " طوال الولت

ود الناعم وخرج صوجه الذٌ لم َفضحمسح علً شعرها اْس  

 إرهاله سوي عمك جلن البحة الممَزة فَه

 كنت فٍ الجنوب َا جَما ، كان علَنا جفمد المطار العسكرٌ "

 فٍ جَنوا هنان لذلن جؤخرت ، وعمٍ صمر سافر منذ منجصؾ

 النهار ، ما كان ثمة ما َملك وأنجٍ من اعجاد ؼَابٍ

 " المجواصل سابما

 ابجعدت عنه جمسح عَناها بطرؾ كم بَجامجها ولم جسجطع شرح

 سبب للمها علَه هذه المرة جحدَدا بعدما حدخ َوم أمس ،

 ٖ َمكنها جخَل أن َفعل أمرا جنونَا وهٍ من عرفجه رجٗ



 صلبا لوَا أمام حجً مشاعره لكنها كانت للمة حما حجً من

 جلن المشاعر المسجونة داخله

ا جوزاء باْمس اسجطاعت أن جفهمفبعد حدَثها وعمجه  

 شخصَجه أكثر

 وجفهم ما عنت له جلن الفاجنة الرلَمة وبعد رإَجها لها جَمنت

 من أنه لَس ثمة رجل علً وجه اْرض َمكنه نسَانها وإخراجها

 )من للبه بسهولة لكن .... ) سحما للكبرَاء

 . جملة لالجها عمجها وأصابت فَها بالفعل

لالترفعت نظرها لعَنَه و  

 عمجٍ جوزاء انجظرجن كثَرا رؼم جعبها من رحلجهم الطوَلة "

 " حجً ؼلبها النعاس ، سجؽادر فٍ ولت مبكر وكانت جرَد رإَجن

 أبعد خصلة من ؼرجها عن عَنها ولال بجدَة

 " ٖ جملمٍ سؤراها لبل مؽادرجهما علَن أن جنامٍ أنجٍ اِن "

 أومؤت برأسها ببطء هامسة

 " جصبح علً خَر "

م ؼادرت من عنده جهة الممر الذٌ خرجت منه جمسح بالٍث  

 الدموع من وجنجَها ورموشها الكثَفة فسَكون بإمكانها النوم

 اِن بعدما رأجه أمامها واطمؤنت علَه ، بَنما ججبعها نظراجه

 هو حجً اخجفت خلؾ الممر المظلم حَنها فمط جحرن جهة

حلجهم للجنوبالسٗلم وصعد لٓعلً ، صحَح أن ما أّخره هو ر  

 لكن ذلن لم َكن وحده السبب بل وْنه أراد اٖبجعاد عن هذا

 المكان ، هو مطر شاهَن وْول مرة َخسر مواجهة مع نفسه

 وَهرب من أصوات ذكري ما حجً جفارق المكان ، هل هذا

 هو فعٗ أم شخص آخر ٖ َعرفه ؟



 فجح باب الؽرفة وولع نظره فورا علً بماَا إعصار ما حدخ هنا

 ً  منذ ساعات مهما طالت وبعدت فهٍ ساعات لم جكن سنَنا

 كسابماجها .. لم جكن أَاماً وأشهر طوَلة فصلجه عن ما كل جمعه

 بجلن المرأة الجٍ لم جزدها السنَن إٖ عنادا وجموحا مثلما زادت

 . ذان الحسن فجنة والعَنان الرلَمة المجمردة لوة وصمود

ما فٍ جلن الؽرفة عن بالٍ دخل مؽلماً الباب خلفه لَفصله وكل  

 عالمه الذٌ لم َرحمه َوماً ولم َمبل إٖ بمطر المابد المحارب

 المضحٍ من أجل الجمَع ، انعزل عن كل جلن المسبولَات الجٍ

 .. لم جعجمه منها َوما وعاد لسجن نفسه مع ذكري ما حدخ

 مع بماَا فسجان عروس الثنانََن الممزق ولطع هاجفه المحطم

وسط أوراق ملكَة مدَنة العمران الممزلة الجٍ علً اْرض  

 حملت جولَعه بل وكجبت بخط َده وخجمت بآثار بصمة إبهامها

 وفٍ هذا المكان جحدَدا ، جحرن بخطواجه للداخل َدوس بحدابه

 اْسود بماَا كل ما أصبح مجرد ذكري أَضاً بمٍ للسنَن لجعبخ به

خرجا أنفاسهكَؾ جشاء ، وصل للسرَر الواسع وارجمً علَه م  

 الموَة فَما َشبه الجؤفؾ أكثر منه جنهدا عمَما فلما َهرب

 من ذكري شٍء ما ثم َعود لَرجمٍ فٍ أحضانه ؟

 لما لم َطلب من الخادمات جنظَؾ هذا المكان ثم َجبر نفسه لَس

 علً نسَانه بل جناسَه كما عرؾ نفسه دابما ... ؟

َنَه بموة لبلمرر أصابع َده خٗل شعره اْسود الكخ وأؼمض ع  

 أن َفجحهما محدلاً بالسمؾ وأنزل َده لجَب بنطلونه أخرج منه

 شَبا رفعه أمام وجهه ونظر له لولت وكؤنه َبادله جلن النظرات

 العمَمة الصامجة فإن كان للجماد المدرة علً النطك لجوسله أن ٖ

 َجعله سٗحاً للحرب بَن عاشمان فالعشاق وحدهم من َوصلوه



الجماد ٖ َنطك كما أن صوت الصمت ٖ َسمع للجنون ، لكن  

 وكما أن هذا الرجل ٖ َسمع فٍ جلن اللحظة أٌ صوت َجعدي

 للبه فمد رفع َده الَسري أَضا أمام عَنَه ودس ذان الخاجم

 الفضٍ فٍ خنصرها

 ~ المخرج

 بملم / منً سعد

 َاللب كَؾ جرجضٍ بعد كل ما عشجه من هوان ان جبمً علً حبه

 مطر عصؾ بن وجركن جؽرق برمال حبن ومضً َسمٍ بؽَثه حلم كان له اٖكبر

 َا للب اٖ جخجل وانت مع كل حرؾ باسمه جخضع وجركع

 َا للب انت للبٍ ام لَد البسنٍ اَاه ٖبمً باسره

 لعَنَها جشرق شمسٍ وبها اجنفس علً البالٍ من عمرٌ عل جعود فجصلنٍ

لَصبر ؼدا عابد الَها وَا بملبٍ وَا بملبها سانجصرالملب جعب سٗهاوما عاد لدَه لوه   

***** 

 نهاَة الفصل الثامن

 الفصل التاسع

 

 ~ مدخل

4بملم / زَنه   

 من مارَه لجَم

 ( !... ُهنَاِلَن ُحبّ )

 ٌ......... رجل السفر

 ولكن دماء اجدادن الجٍ ججرٌ داخلن ..جشّدن دابماً للرحَل..عنٍ

الحب َبدو ،،فٗ َعرؾ للبن اٖسجمرار وٖ   



 !.. لن جعرؾ مكاناً واحداً َجبرن ع المكوخ

 .. ولن جمبل بـ أنثً جسَر حَاجن

 اذاً 

 !.... هنالن ُحّب فمَر هو حبٍ لن ، ومن َطَرٍؾ واحدٍ 

 ُهنَاِلَن ُحّب ...! ( من طفولجٍ المشججه الً نضوجٍ)

 ! وبَن السمـاء وفٍ عَنَه وجنون للب عاشك هو انـا

 والموعد عودجن

كل شٍء فٍ للبٍ َكبُر ببطء منذُ رحلت ، فـ  

 ! ... وحدَن اْسرُع فٍ النمو دابًما

 وعندما نزلت ع من السماء كما أجولع بـ احٗمٍ

 ! اسرجنٍ وجعلجنٍ مخجومه بن

 !!لالوا لٍ من حكاَاجهم فٍ ؼَابن

 .. هنان عجوٌز فٍ لرَجهم جبَُع الحّب فٍ أكَاس للماره

 "!وجهمُس لزبابنها أن "إنجبهوا ..! .. الحّب َموُت سرَعًا حََن َٗمُس الهواء

 ( هل هو حمَمـه ٌ جَم ) او جَموثٍ كما احب

 رابحةُ اللماء اْول بن ٖزالْت مبثوثةً فٍ حلمٍ

 كل لَله نلجحؾ خَوط الشمس كل حلم ،

 ... ونُمسد الهواء الذٌ َدؼدؼنا انا وانت فمط

ً أؼرلن بإبجسامة  عابرة ، وجؽرلنٍ بــ دمعة رحَل دوما  

 ..جؽمسنٍ فٍ البكاء حنَنًا لكـ ، 

 ولكن هل للنسَان إرادة أعمك لجججمد الصور.

 !من ذاكرة الروح من لبلن حجً جؽَب عنٍ كل هذا الولت

 أجعلم

 .... أنٍ أهدرُت السنوات من عمرٌ واٖشهر و الساعات ركضاً نحَو لمابن



صً الطرَك وسمطتوأنٍّ جعثّرُت كثَراَ بح ... 

 !!وجؤلّمت ...هل جسمع

 ... ولكنٍ فمْط و ْجلن

 ! لملمُت نفسٍ وصبرت وبمَت انجظرن بموًي عرجاء

 ! ولد أجَت

 ... و لكن جُلمَجنٍ بجفاؾ كــ عادجن وأنت طفل ّ 

 عطشُت ْجل إرجوابن ...ولم جروَنٍ

 ! وعندما سمطُت ْجل إحجوابن لم جكن معٍ

طرَمٍ َكون واخاؾ الخذٖن والهجر ٖ احجمله ٖعلم مصَرٌ معن وما  

 ٖجمجلنٍ مرجَن اَه المرَب البعَد

 وانا طفله واٖن صبَه جنجظر السماء بعد الجفاؾ

 ؾ حََن جضعنٍ بَن الجمود والبرود دمعجَن جمؾ فٍ محجر عَنٍ

 ...!ونؽمة حزن و جموت حكاَجٍ معن

 و حمالةُ اللحاق بن كما كنت طفله والجعلّك ببماَن حجً ٖ أفمدها

 ..! لن افعلها

 .. ومن وضعجه فٍ جَبٍ ... وسمط علً الجراب لن الجمطه

 فـ أؼفر لٍ ،

 اذأ أخطؤت فٍ َمَنٍ بحمن واجزمت بحَاه جمَله معن ولكن باللماء

كبر حالة الجباسشٍء آخر ٖ عٗلة له بالعطاء. الحب الذٌ اكنه لن فَبدو أ . . 

 أن نحب رجٗ ٖ َلجفت نحونا مطلما ونبنٍ لصور بالهواء

 .فهذا ماَبدوا لٍ هل سجكون جٗدٌ وحزنٍ اْبدٌ

 !!و ذلن كله َخجبا عطش الروح. منن فٗ شبعت منه وصؽَره وٖ َبدو منه كبَره

 !! فـ كل شٍء َشبع بالشكل الكافٍ مما حوله ماعدا انا

 !! فـ ٌ انت



ً الحب عن دما َصبح واجبا فمط ، من اْفضل الجخلٍ عنه نهابَا !! 

 فـ أجمل الؽَوم أحٗها، ولكن لد جكون فارؼة و جافة.فــــــــــــــ

 ! هنا ٖججنظـرنٍ فلن أعود كما كنت

 عٗ الحب َطرق بابن َوماً و جدرن لَمجٍ بعدها

 ! ومن لسوة الوالع الً ؼَمة بنفسجَة فٍ جنة اْحٗم جكـون

كم هو جمَل الحب ولكنن اضعجه لجدرن  .... 

 !!!..فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابحخ عنً

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

 نظر لشاشة هاجفه ثم للمكان حوله ولم َعرؾ ما علَه فعله ؟

جحدَدا ؟ٖ َمكنه المؽادرة لبل أن َجدها لكن َجدها أَن   

 لدمها مصابة كما َدها أَضا فلن جكون ابجعدت من هنا

 . إٖ إن كان ثمة من دخل وأخرجها ... جده رواح مثٗ أو .... نجَب

 ركض عند جلن الفكرة جهة الباب وما أن وضع َده علً ممبضه

 ... حجً ولؾ مكانه ونظر جهة الممر الشرلٍ والوحَد فٍ ذان المنزل

ن ؟هل َمكن أن جكون هنا  

 هو الممر الوحَد فٍ الطابك والذٌ لم َجفمده ورؼم اسجبعاده للفكرة

 إٖ أنه جحرن ٖ شعورَا جهجه وما أن وصل له ونظر للنور المنبعخ

 من الباب الوحَد فَه ولؾ مكانه ومرر أصابعه فٍ شعره مجنهدا

 . بارجَاح لم َعرفه سابما فذان الباب كان مؽلما وهو لم َفجحه

 جحرن من مكانه مجمجا

 " زَزفون َا زَزفون .... ما الذٌ جنوَن فعله بٍ جحدَدا ؟ "

 وصل الباب المفجوح وولؾ أمامه ونظر لٓعلً مجنهدا بعمك

 ما أن وجدها هنان فهواجسه لم ججركه حجً رآها

 ولم َجخَل أن جكون هنا حَخ المرسم الملٍء باللوحات المابَة



واجهجه الشرلَة عبارة عن زجاج لجعطٍوالزَجَة المرجبة بعناَة ،   

 . المكان نورا لوَا وطٗبه أبَض ناصع

 عاد بنظره لذان المشهد الذٌ لم َشوه جماله سوي الشاش الطبٍ

 للمرأة الوالفة أمام نور الشمس المنبعخ من الزجاج بجانبها

 بفسجانها اْبَض الذٌ َكشؾ عن ذراعَن ناصعجَن البَاض

خصٗت من شعرها الذٌ جوهج جداعب بشرجهما الناعمة  

 .بشمرة فرَدة من نوعها جحت أشعة شمس بداَة الربَع

 جمؾ مواجهة ٔحدي اللوحات جنطر لها بإمعان ولم جشعر بوجوده

 حجً جحرن والجرب جهة الداخل للَٗ فنظرت له فورا وفٍ صمت

 فجنفس بهدوء فمٗمحها هذه المرة جبدوا أكثر اسجرخاء منذ موجهجهما

جلن بل جبدوا له ؼَر مبالَة وٖ مكجرثة وهذا وجه آخر جدَد العنَفة  

 من وجوهها المجعددة والجٍ هو مجَمن من أنها جخفٍ خلفها جمَعها

 مشاعر مخجلفة عن كل جلن اْلنعة وهٍ الكره والحمد والؽضب

 العاصؾ كالذٌ أخرججه فجر أمس َشبه وحشا جحرر من لفصه المؽلك

 . علَه بإحكام ْعوام طوَلة

 أبعدت نظراجها جلن عنه وعادت بها للوحة أمامها مجددا فؤبعد

 هو أَضا نظره عنها مجنهدا بَؤس لَمع حَنها علً العصً الطبَة

 الجٍ رفضت سابما اسجخدامها فهل بمساعدجها نزلت السٗلم ؟

 لكنه أمر شدَد الصعوبة خاصة أن َدها الَسري مصابة

ذلن ؟ فبؤٌ عزَمة ولوة إرادة فعلت هذه الفجاة  

 وكم من ألم هذا الذٌ جحملجه لجنزل ؟ وما السبب ؟

 !! فلن َكون هذا المرسم وهٍ ٖ جعلم عنه

 رأَت عدة رسم فٍ الخزانة فٍ اْعلً فعلمت بؤن هذا المكان "

 سَكون موجودا هنا إن كان ما َشؽل بالن سبب نزولٍ



 " ووصولٍ إلً هنا

 مرر أصابعه فٍ شعره وجنفس بعمك ونظره علً نصؾ وجهها

 الممابل له ثم لال

 لَس هذا ما أجسؤل عنه بل مجً جنامَن َا زَزفون ؟ "

 " إٖ إن كنت جنامَن وعَنان مفجوحجان

 ساد الصمت المكان ولم جعلك حجً ظن أنها جهمل سإاله

 كجمَع جلن المرات لكنها فاجؤجه حَن لالت ببرود

ذه المرة علن جرحمنٍ من السإال الجالٍسؤجَب ه "  " 

 وجابعت بسخرَة ولد رفعت أناملها جٗمس بؤطرافها لماش

 اللوحة أمامها وكؤنها جخججبر جفاؾ اْلوان علَه

 " أنا ٖ أنام َا ولاص أو باْصح ٖ أسمح لنفسٍ بالنوم "

 نظر لها بصدمة ودون أن َسؤل أو َسجفسر عن أٌ شٍء

جهرب من الكوابَس لكن عن ماذا جحدَدا ؟فمد فهم السبب ...   

 وكَؾ لبشر أن ٖ َنام أبدا ؟

 . ذلن مسجحَل لكانت جضرب الجدران برأسها من اْلم

 وكما جولع وككل مرة كانت جمرأ أفكاره بكل سهولة

 فمد نظرت له ولالت

 لذلن علَن جلب اْدوَة الخاصة بٍ من هنان فلن َسجحمل "

ن نومجسدٌ أكثر من سبعة أَام دو  " 

 أخرسجه عن الكٗم جماما لَس بسبب معرفجه أنها ٖ جنام

 دون مهدبات وٖ ْنها جسجطَع احجمال فجرة أسبوع كامل

 مإكد لن َمضٍ دون ألم وٖ بوحها وْول مرة بنمص ما فَها

 ونمطة مبهمة جدَدة عن ماضَها بل بسبب رَشة الرسم الجٍ

ٍ جمسح َدَهاوضعجها من َدها ، أمسكت المندَل ولالت وه  



 ونظرها علَها

 ما كان علَا أن أجصرؾ فٍ شٍء بدون اسجبذان لكن مالكها"

 ٖ َمكن اسجبذانه ومن الظلم أن جبمً هذه اللوحة نالصة بعد

 " موت صاحبها

 وكانت هذه الضربة اْعنؾ له فرفع رأسه عالَا وهمس بؤسً

 " آه بربن زَزفون أنجٍ سجصَبَننٍ بالجنون بالجؤكَد "

 ونظر لها مجددا حَن لالت ببرود

 " اْحمك فمط من ٖ َمكنه أن َدرن ذلن "

 الجرب حَنها جهجها وولؾ أمام اللوحة الجٍ كانت نالصة

 . واكجملت اِن

 ولؾ مذهوٖ مما َراه أمامه هامسا بكلمة ) رابع ( الجٍ خرجت

 .. دون اسجبذان منه فهذه اللوحة كانت بالفعل نالصة

لون الؽروب ولمر مكجمل بلون رمادٌعبارة عن محَط ب  

 خالطه البَاض َنالض حمرة الشفك حوله كبَر ومسجدَر

 وثمة بمعة مظلمة فٍ المَاه البرجمالَة جحجه ، أما الفراغ فٍ

 اللوحة فكان َبدأ من منجصؾ الممر وحجً بداَة البمعة السوداء

 والذٌ كان عبارة عن لماش أبَض جماما وكؤن صاحب اللوحة

كها هكذا لبل موجه والذٌ َكون شمَك إَلَنا اْكبرجعمد جر  

 والمجوفٍ لبل عام ونصؾ جحدَدا وصاحب كل اللوحات الموجودة

 فٍ ذان المرسم والجٍ كان َرفض إخراجها للنور رؼم روعة

 كل واحدة منها فكل لوحة كانت جحمل طابعا ممَزا بؤفكاره المبجكرة

ا إحَاء ذكراه بجخصَصوجرن هذه اللوحة نالصة وْن عابلجه أرادو  

 معرض للوحاجه كان علَهم أوٖ إنهاء هذه اللوحة فجلبوا أكثر من

 رسام لرإَجها وإعطاء فكرة جنافس أفكار لوحاجه اْخري لكن لم ججد



 أَا من أفكارهم جلن لبوٖ عندهم فمن َمكنه رسم شٍء فٍ ذان الفراغ

المظلمة ؟ الذٌ َدمج بَن الشفك والممر اْبَض المسجدَر والبمعة  

 ... ما من شٍء َمكن أن َكون رابطا بَنهم إٖ ما َراه اِن أمامه

 الفجاة بالفسجان اْسود والجٍ جنزل من أرجوحة معلمة وسط ذان

 الممر جٗمس أطراؾ أصابع لدمها البَضاء مَاه سطع المحَط

 وسط طرؾ البمعة المظلمة فَه جماما وكؤنها بمجرد مٗمسجها له

بل وكؤنها جنمله من مرحلة الؽروب للظلمةجلون بالظٗم   . 

 لكن مهٗ هل جلن الرسوم علً لطعة المماش فٍ جناحها من

 رسم َدها أَضا ؟

 مإكد هٍ كذلن وهٍ ذاجها الجٍ سبك ورآها فٍ َدها َومها

 فما الموجود فَها ؟

 ماذا جكون جلن الخطوط الؽامضة المجداخلة ؟

 عاد بنظره لها ولال

 " كَؾ علمت أن صاحب اللوحات ممجول ؟ "

 نملت نظرها من اللوحة له ولالت بسخرَة

 ممجول !! بل لل مَت ْنه من لجل نفسه وأجمنً أن ٖ َكون "

 " ثمة مجهم بؤمر لم َفعله

 رفع َدَه جانبا وحرن رأسه بعدم جصدَك أو عدم اسجَعاب

عن أو ٖ َفهم ما َكون ذلن سوي أنه لم َسجطع امسان نفسه  

 اٖلجراب منها وإمساكها بَدَه من خصرها النحَل مرؼمة رؼم

 اعجراضها ومماومجها له لكنه لم َكجرخ لها حجً حملها جهة الكرسٍ

 المسجطَل وصعد بها علَه ورفعها فوق الرؾ الخشبٍ الذٌ جرجب

 فَه عدة الرسم ثم نزل ونظر لها فٍ اْعلً رافعا رأسه ولال

مت كل هذا أو لن جنزلٍ من هنانأخبرَنٍ اِن من أَن عل "  " 



 نظرت جحجها وحركت لدمها السلَمة جثبت نفسها بَدَها الممسكة

 بطرؾ اْرفؾ الخشبَة ولالت بضَك

 " إن لم جنزلنٍ سؤلفز من هنا وسججحمل أنت النجابج "

 جراجع للوراء خطوة ولال بابجسامة ماكرة

 " أنجٍ الخاسر الوحَد حَنها ْنن من لفز "

بجسامة جشبه ابجسامجه ولالت ساخرةأهدجه ا  

 " بل أنت الخاسر اْول فلن َهجم بامرأة ظهرها مكسور ؼَرن "

 عض علً شفجه ٖ َعلم منها أم من نفسه ؟

 ٖ َفهم كَؾ انملب مزاجها هكذا فجؤة من جلن الؽاضبة ثم

 المججاهلة له وكؤنه ؼَر موجود لهذه ؟

 هل الرسم السبب ؟

جمَعهم ؟هل جحمل طباع الفنانَن   

 وإفراغ انفعالها فٍ الرسم جعل مزاجها َجؽَر وإن لم َكن

 لٓفضل جماما ، لال بعناد

 لَس ما علَن أدٖء به اِن كَؾ علمت بموت صاحب "

 " المرسم بل ما أدران بؤنه لجل نفسه ؟

 حركت رأسها بنفاذ صبر لابلة

 ٖ َفجرض بمحامٍ أن َسؤل إنسان عادٌ عن مثل هذا "

 " َا سَادة وكَل النَابة ألَس كذلن ؟

 وجابعت بسخرَة ٖذعة

 أجمنً أن ٖ جكون أنت من َرافع عن الممجول أو من َدافع "

 عن المجهم بمجله ْنن فٍ الحالجَن سجكون محام فاشل

 فإما أنن جدافع عن رجل لجل نفسه وججهم بذلن ؼَره

 أو أن جكون عاجز عن الدفاع عن مجهم برٌء والحصول



ً دلَل براءجهعل  " 

 كجؾ َدَه لصدره وٖزال َنظر لها فوله ولال بابجسامة مابلة

 " أرنٍ ذكابن أنجٍ ْري "

 نظرت حَخ اللوحات المثبت أؼلبها فوق حوامل خشبَة ولالت

 مشَرة بإصبع َدها المصابة ْنها ٖزالت جثبت نفسها بالَد السلَمة

ٖحظت بدلة جولَعه جلن اللوحات لام برسمها مإخرا بالجؤكَد ولو "  

 خلؾ اللوحة لوجدت فَها شَبا مخجلفا عن جمَع اللوحات لبلها وهو

 الحرؾ اْوسط ، ذان الحرؾ له شكٗن فٍ الٗجَنَة فهو َعنٍ الحَاة

 . وإن لمت بإمالجه للَٗ لٓسفل أصبح َرمز للموت

اْخَرة الجٍ لام برسمها كان فَها فٍ أشد مراحل الخمس لوحات  

اطا وٖحظ أن أسمابها جمَعا الخٗص والخلود والفكانحَاجه إحب  

 فهإٖء اْؼبَاء َعجمدون أن الموت َخلصهم من همومهم بشكل نهابٍ

 " وأنه ثمة خلود بعد الموت ولكن فٍ عالم آخر

 كان منبهرا حما بعمك جحلَلها لٓمر هو بالفعل لد سبك وطلبت منه

الفاعل للعدالة لكنه رفض عابلة إَلَنا المرافعة فٍ لضَجه لَجم جسلَم  

 فهذا لانونه دابما َرفض المضاَا الجٍ جخص اْشخاص اللذَن جربطه

 بهم صلة ْنه َرفض إٖ أن َمام العدل ولن َمبل أن َمؾ مع الظالم

 حال جبَن له العكس لذلن رفض أن َكون ذراعا فٍ المضَة ْنه إن

فهم مهما حدخجبَن له أن المجهم بمجله برٌء ٖ َمكنه الولوؾ فٍ ص  

 . لذلن رفض

 لالت حَن طال جحدَمه الشارد بها

 " إن أنزلجنٍ سؤخبرن من السبب فٍ انجحاره "

 حرن رأسه باسجسٗم مبجسما ثم صعد الكرسٍ وأمسن بخصرها

 وأنزلها بخفة حجً ولفت أمامه جعدل شعرها الطوَل بسبب جناثره



 لٓمام حَن أمالت رأسها وهو َنزلها ولال

 ٖ َحجاج أن جخبرَنٍ فمد علمت بنفسٍ ، الفجاة فٍ جلن "

 " اللوحة السبب

 ثم نظر لعَنَها ولال من لبل أن جعلك

 مإكد ٖ جعرفَنها ورؼم ذلن لمت برسمها بدلة ، لد جكون مٗمح "

 جلن الفجاة جكررت فٍ لوحات مجفرلة اْنؾ والفم والعَنان والوجه

احدة أبدا ألَس كذلن ؟الدابرٌ لكنه لم َجمعها فٍ لوحة و  " 

 نظرت للوحة مجمسكة بصمجها فنظر لها أَضا ولال بهدوء

 " جلن الفجاة هل جعلمٍ من جكون َا زَزفون ؟ "

 نظرت لوجهه ولمٗمحه اٖرسجمراطَة لعَناه السوداء الناظرة

 لجلن اللوحة وهو َمول بشرود

 " إنها زوجة شمَمه "

 جؤوهت ناظرة للوحة ولالت

رسم واحدة نالصة لنرمٍ هذه بعَداعلَا إذا  "  " 

 لال بجدَة ونظره ٖزال علً جلن اللوحة

 بل سجبمً هكذا لَروها لعلهم َمجنعوا بؤن ابنهم من أجرم فٍ حك "

 نفسه وأن جلن المرأة السبب فثمة عٗلة كانت بَنهما وهٍ زوجة

 " لشمَمه فهٍ كما فٍ الصورة عبارة عن امرأة جنشر السواد والظلمة

بعدها لها ولعَنَها المحدلة به بصمت ولالنظر   

 " سنؽادر اِن لبرَسجول "

 نظرت لعَنَه لبرهة لبل أن جدَر حدلجَها الزرلاء مجمجمة بسخرَة

 آه جَد سنري أفعال جدن الرابعة إذا ، َكاد للبٍ َنفطر علً "

 " مصَر حفَده ذان

عا ،حرن رأسه مبجسما بَؤس منها فها لد عادت زَزفون السابمة سرَ  



 جحركت بخطوات ثمَلة جهة العصً الطبَة فسبمها وحملها بَن

 ذراعَه لابٗ وهو َجوجه بها للباب

 " هذه ملن ْصاحب المنزل أَضا "

 خرج بها حجً الخارج وأنزلها عند باب السَارة الخلفٍ ولال

 وهو َفجحه لها

 " المسافة طوَلة سَساعدن الجلوس هنا ومد سالَن علً الكرسٍ "

 وجابع مؽادرا من عندها

 " سؤجلب أورالٍ وحاسوبٍ ونؽادر "

* 

* 

* 

 لم َكن فمط ثمة من جولً جمَع أجراءات فٍ مطار المؽادرة فمط

 بل وفٍ مطار هَثروا بلندن أَضا حجً أن جواز سفرها لم َسلم لها

 ولم جراه بل ولم ججلب معها أٌ جواز أو أوراق جخصها ولَست جعلم

وها إلً هنا ؟كَؾ أخروجها وأدخل  

 نظرت للمكان والناس من حولها وكؤنها لَست فٍ مطار ولم جنزل

 من الطابرة .. ٖ شٍء جحمله فٍ َدها .. ٖ أحد فٍ انجظارها

 . وٖ جعرؾ أحدا هنا ، حجً رلم هاجؾ ٌْ كان ٖ جملكه

 انجفضت مجفلة حَن شعرت بَد ما علً كجفها والجفجت للخلؾ سرَعا

َمارب السجَن من عمره بابجسامة ودودفوجدت أمامها رجل   

 ومٗمح رزَنة ولد لال مبجسما

 " أنجٍ مارَه ؟ "

 أومؤت برأسها ببطء دون أن ججحدخ ففوجبت به وهو َحضنها

 لابٗ بضحكة



 . مارَه الصؽَرة ! لم أران منذ كنت طفلة رضَعة "

 " كم أنجٍ شابة رابعة

ها المحدلة بهوما أن ابجعد عنها ممسكا ذراعَها وناظرا لعَنَ  

 باسجؽراب ولال

 أنا عم والدن واسمٍ هو الحارثة ، ٖ َبدوا لٍ أنه ثمة من "

 أخبرن عنٍ

 حركت رأسها نفَا وهمست بحزن

 " عمجٍ والدة جَم فمط "

 لفزت جهجه ممسكة بكجفه ولالت مبجسمة

 " آسفة لجؤخرٌ "

 وصرخت فورا بإعجاب ما أن ولع نظرها علً ذات المٗمح الجمَلة

 الحزَنة والعَنان الواسعة واْحداق بلون الذهب ، الشعر البنٍ الناعم

 والممصوص بجدرجات مخجلفة ومنسمة وصوٖ للجسد المجناسك

 والثَاب الفاخرة الجدَدة والولفة الٓنَمة ، رفعت ساندرَن َدَها

 جانبا لابلة بضحكة

 " لم أجخَلن عصرَة هكذا ! كم أنجٍ رابعة "

دها وابجعدت عنها ولالت مبجسمةثم حضنجها ممبلة خ  

 أنا ساندرَن ابنة لرَبن هذا الوحَدة وأنجٍ بالجؤكَد مارَه "

 " لرَبجٍ الوحَدة هنا وأخَرا

 وجابعت بذات ابجسامجها

 " وأجمل ما فٍ اْمر طبعا أنن لست من الهازان "

 وخجمت جملجها جلن بجكشَرة اشمبزاز فضحن الوالؾ بجانبها ولال

من الهازان ألم جلحظٍ لون الشعر وعَنَها ؟والدة مارَة  "  

 " ثم ٖ جنسٍ بؤن زوجها من الهازان أَضا



 ججاهلجه ونظرت لمارَه لابلة

 والدجٍ كانت جرَد المجٍء معنا ٖسجمبالن لكنها فضلت أن جبمً "

 " لجعد ؼداء ممَزا من أجلن وجسجمبلن هنان

سانها عنكل ما علمت به كان ابجسامة أهدجهما إَاها حَن عجز ل  

 لول أٌ شٍء فهما أهدَاها شَبا لم جحضً به حَاجها منذ وفاة

 والدة جَم ورحَله ... إنها العابلة ... اْهل اللذَن ٖ َنكرونها

 واٖبجسامة الصادلة ، أناس َرحبون بوجودها بَنهم وسعداء ْنها

 جزء من عابلجهم ، هذا ما أرادجه دابما وبخل به الجمَع علَها ،

فجمدجه مع فمدها لجَم ووالدجه ، حجً برآء ظهر نهاَة اْمرهذا ما ا  

 أنه نسخة عنهم ولم َجوانً عن جرحها وجذكَرها بحمَمة وضعها

 . ما أن سمحت له الفرصة بذلن

 أمسكت ساندرَن بَدها ولالت جسحبها معها

 " هَا علَنا المؽادرة من هنا أكره دخول المطارات "

* 

* 

* 

 ولفت ورفعت سجادة الصٗة وطوجها ووضعجها مكانها ثم نزعت

 لباس الصٗة لحظة ما انفجح الباب بعد طرلجَن مججالَجَن فابجسمت

 بحب للداخل منه فمازالت حجً طرلجه للباب كما جذكرها جماما

 وجسؤلت ما الذٌ ؼَرجه السنَن فٍ هذا الرجل ؼَر مطر المندفع

 المجنون الذٌ رأجه باْمس ؟

ال وهو َدخل ممجربا منهال  

 أخبرجنٍ جَما البارحة أنكما سجؽدران مبكرا ، آسؾ بشؤن لَلة "

 " البارحة َا جوزاء



 ولفت علً رإوس أصابعها ولبلت كجفه ولالت

 أجفهم مسإلَاجن َا مطر َكفَنٍ أن رأَجن بعد كل هذه اْعوام "

َحدخوإن للَٗ ، ٖ حرمنٍ هللا منن َا شمَمٍ لست أعلم ما كان س  

 " لٍ لوٖ هللا ثم أَوب إن ظلمجنٍ الحَاة وأنت عنٍ بعَد

 أمسن رأسها ولبله ولال بهدوء جخلل نبرجه الجادة

 لو علمت أن أَوب سَظلمن لَد أنملة لما جركجن هنا فٗ جظنٍ "

 " أنٍ كنت ؼافٗ عنن وإن كنت بعَدا

 جعلمت نظراجها بعَنَها وهمست بحزن

جفعلها َا ابن والدٌ فٗ أحد َعلملكنن جركت ؼسك ، لَجن لم  "  

 " معنً انكسار للب اْنثً مثلنا نحن النساء

 أبعد نظره عنها للنافذة وجنفس بعمك مجمجما بجدَة

 وؼسك لم أجركها ، لما جعجبرن أنجن النساء أن البماء هو "

 " بماء الجسد

 كانت سججحدخ لكنه لاطعها ولد عاد للنظر لعَنَها

م وابنجَنما أحوال أَوب وؼَه "  " 

 ابجسمت لبل أن جعلك ، وكؤنه َثبت لها أنه حاضر هنا معهم وإن

 أبعدجه المسافات لكن هذا ٖ َكفٍ أنثً جعشك رجٗ أبدا ، لالت

 بذات ابجسامجها

 ؼَهم جخرج حدَثا من أكادمَة الطَران ، بثَنة جدرس فٍ "

 المرحلة أعدادَة اِن أما زهراء فٗزال عمرها ثٗخ أعوام فمط

 ولد جركجها مع شمَمجها هنان ، أَوب كان َرَد المجٍء بنفسه

 لكن أشؽاله وأعماله ٖ جنجهٍ وأنا لم أسجطع أن أصبرا أكثر

 " كٍ أران

 أومؤ برأسه ولال مبجسما أَضا



ٍ حوران معٖ جملمٍ فذان سؤراه لرَبا فثمة اججماع هنا ف "  

 " رجال اْعمال من أجل موازنة المَزانَة مع دعم السلع

 خرجت منها ضحكة صؽَرة ولالت

 " أخبرهم بالسبب أوٖ كٍ ٖ َظنوا بؤنهم سَحاسبون كؽَرهم "

 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولال بابجسامة مابلة

 بلً فثمة هفوات لن جفوت لبعضهم أبدا واطمبنٍ فزوجن "

 " لَس منهم

ت مبجسمةلال  

 وأنا مجؤكدة من ذلن فؤَوب أنزه من أن جؽرَه أموال وعابدات "

 " سلع جدعمها الدولة

 وجابعت ونظرها معلك بعَنَه

 ابنجن َبدوا لم َطب لها نوم حجً عدت ، طمبنها دابما وإن "

 بالهاجؾ َا مطر فمد كانت البارحة جكجم انشؽالها علَن من أجلٍ

 " فمط لكن مٗمحها كانت جفضحها

 جنهد بعمك لابٗ

 " جَما معجادة علً ؼَابٍ ْولات أطول من ذلن بكثَر َا جوزاء "

 لالت من فورها

 لكن الوضع هنا بالنسبة لها مخجلؾ وأنت جعلم ما أصبحت علَه "

 " البٗد ومن الطبَعٍ أن جملك

 أومؤ برأسه لابٗ

 سَرجع كل شٍء كما كان َا جوزاء ، هذه المرحلة جحجاج "

 " لبعض الولت والصبر فمط وسوؾ ججؽَر

 لالت مبجسمة بفخر

 وأنا وثمة من أن ذلن سَحدخ كثمة الجمَع بن فؤنت شعاع "



 " اْمل الذٌ بات الجمَع َجطلع له بجفاإل

 همس َهم بالمؽادرة

 " أملنا جمَعا فٍ هللا وحده "

 لالت من لبل أن َؽادر

ٍمطر ثمة ما أرَد طلبه منن وأملٍ أن ٖ جردن "  " 

 الجفت لها بكامل جسده ونظر لعَنَها لابٗ

 ابجعدٌ عن طلب جَما ْحد ابنَن وؼَره سؤري ما َمكننٍ "

 " فعله حَاله

 كجمت ضحكجها لابلة بابجسامة

 ٖ جملك ٖ أحد سَخطؾ ابنجن من عرَسها المجهول رؼم أنٍ "

 " لو رأَجها لبل اِن بولت للَل لؽضبت منن عمدا حجً جعطَها لنا

بعت جنظر لعَنَه بجرلبوجا  

 كنت أنوٌ سإالن عن لانون فٍ البٗد َفرض لَودا علً سن "

 جزوَج الفجَات جحت السابعة عشرة وأنت للت أنن سجزوج ابنجن

 " .... فهل َعنٍ هذا أنه سَجؽَر و

 لاطعها بحزم

 هراء ما هذا المانون الذٌ َفرض سنا معَنة لجزوَج المرأة ؟ "

؟ نبٍ اْمة ) ملسو هيلع هللا ىلص ) نفسه إحدي زوجاجه فٍ أٌ شرَعة وجدوا ذلن  

 " جزوجها فٍ سن الجاسعة

 لالت مبجسمة بسعادة

 " جعنٍ أنن سجؽَر ذان المانون "

 لال من فوره

 سَكون ثمة جؽََرات جذرَة فٍ جمَع ما جسمً بالموانَن "

 الوضعَة فثمة كجاب وسنة َفرض بؤنه ما َحكمنا لكن اْمر



ً ننجز ما هو أهم منهمإجل للَٗ حج  " 

 جمجمت مجنهدة بارجَاح

 " أرحت بالٍ وللبٍ َا شمَمٍ "

 لال دون أن َلجفت لسبب سإالها ومعنً كٗمها كعادجه الجٍ

 عرفجه بها

 " ألن أجدن هنا ظهرا ؟ "

 ٖمست ذراعه بحنان ولالت مبجسمة بحب

 كان ذان ما أجمنً لكن علَا العودة لمنزلٍ فبثَنة فٍ فجرة "

 امجحانات اِن وؼَهم إجازجه من الفجرة الجدرَبَة الجربت ،

 سآجٍ لزَارجكم عندما ججحسن الظروؾ ولم أنت وجَما بزَارجٍ

 " أَضا إن كان لدَن رحلة جهة شمال الهازان

 أومؤ برأسه موافما دون حدَخ وٖمس بَده علً َدها المٗمسة

ة لابلةلذراعه فخطؾ نظرها سرَعا الخاجم فَه فنظرت له بصدم  

 " جزوجت َا مطر ؟ "

 ؼادر من عندها من فوره لابٗ ببرود

 " أنا لم أطلك ْجزوج وجعرفَنٍ ٖ أجمع زوججَن "

 وخرج ساحبا الباب خلفه وجاركا لها مع صدمجها ودموع الفرح

 الجٍ جرلرلت فٍ عَنَها لبل أن جهرع جهة الباب أَضا لابلة

 " َا سعادة جَما بهذا الخبر "

* 

*  

 

لؾ الكاسر عما كان َموله ما أن ظهرت لهما الجٍ نزلتجو  

 السٗلم فولؾ كلَهما ولال الكاسر مؽادرا



 " سؤجهز نفسٍ فهذا امجحانٍ اْخَر ... وداعا عمٍ رعد "

 وؼادر من فوره حامدا هللا أنها لم جولفه ْنها سمعت فَما كانا

 َجحدثان وكانت ؼسك حَنها وصلت عنده فمال من فوره

علً الذهاب للجمعَة ؟مصرة  "  " 

 أبعدت نظرها عن عَنَه ولالت

 " ٖ جزعجنٍ بالنصابح َا رعد َكفٍ عمجٍ "

 جنهد باسجسٗم وجلس لابٗ

 " اجلسٍ إذا فالولت ٖزال مبكرا "

 جلست علً مضض لابلة

 طلبت أن نإجل الحدَخ عن اْمر لَس معناه أن َكون "

 " ذلن مجرد ساعات

 لال مبجسما من ضَمها وجهربها من النظر له

 فكرت أنه بما أنٍ أمضَت اللَلة هنا أن نجحدخ اِن "

 " فمد ٖ أجد ولجا لزَارجكم لرَبا

 أشاحت بوجهها جانبا وهمست ببرود

 " ٖ شٍء نجحدخ عنه َا رعد "

 ثم نظرت له ولالت لبل أن َعلك

رأَن ؟كنت باْمس مؽادرا لحوران ما الذٌ جعلن جؽَر  "  " 

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولال

 لولٍ أنن جكرهَن مكوثٍ هنا معكم وكلها لَلة واحدة "

 َا عدَمة الذوق ! ثم أنا كنت بالفعل سؤؼادر لحوران لوٖ أنه

 وصلنٍ اجصال اعفَت به من حضور اججماعات اْمس والَوم

 أَضا ْكون هنا ولن ألول من صاحب اٖجصال كٍ ٖ أعكر مزاج

لذٌ َبدوا سَبا أساساصباحن ا  " 



 ولفت من فورها ودون أن جعلك وحملت حمَبجها معها فمفز والفا

 وأمسن بَدها وسحبها معه جهة مكجب منزلها لابٗ

 " لن أسمح بؤن ججهربٍ منٍ َا ؼسك وعلَا أن أفهم ما حدخ هنان "

 وصل بها هنان دون أن جماومه وأؼلك باب المكجب خلفهما ونظر

وسطه بَدَه فمالت بضَك لها بعناد ممسكا  

 اخبرن عن ماذا جحدَدا ؟ أجركنٍ فٍ صمجٍ َا رعد أفضل لٍ "

 " ولن وللجمَع

 لال بإصرار

 بل أرَد أن أعلم إن كنت جعجبرَننٍ شمَما لن فعٗ كما أعجبرن "

 " شمَمة لٍ

 أشاحت بوجهها عنه جانبا مبعدة نظرها عنه لَست جعلم جخفٍ

 اْلم واٖنكسار أم كٗهما لكن أَا منهما لم جسجطع الجؽلب علَه

 وظهر جلَا فٍ عَنَها السوداء الواسعة حَن نظرت له

 لابلة بضَك

 من أَن أبدأ برأَن ؟ من أَن جبدأ شمَمجن فٍ سرد مآسَها "

 الجدَدة َا رعد ؟ من اكجشافها بؤن كبار ممولٍ جمعَجها هم ذان

ن أم من أن الشركات الداعمةالرجل المدعوا مطر شاهَ  

 ٖسجثمارات مملكجها جمَعها بجوصَات خارجَة منه ؟

 أو أن مملكجها الجٍ بنجها بجعبها ْعوام ججحول ملكَجها له

 حال طٗلها منه فٍ بند وافمت علَه ودون علمها ، أم من أنها

 " عاشت كل هذه اْعوام زوجة له وهٍ ٖ جعلم

مٗمحها الحانمة الملَبة باْسًكانت نظراجه المصدومه جلجهم   

 والؽضب المكبوت لكن اْسوأ لم َؤجَه بعد وهٍ جرمَه به دون

 رحمة وكؤنها جفرغ كل ما كبججه لَلة كاملة حجً كاد َمجلها



 أم أن والدها الحمَمٍ ٖزال حَا وأنه علَها أن ججنازل "

 " وكثَرا جدا َا شمَمها إن كانت جرَد رإَجه هنا ؟

صمجه صارخا بصوت مصدوم خرج حَنها من  

 " والدن الحمَمٍ حٍ !! دجً الحالن جمصدَن َا ؼسك ؟ "

 أشاحت بوجهها جانبا من جدَد جخفٍ هذه المرة لَس مرارجها

 وٖ ألمها بل الدموع الجٍ مٓت حدلجَها السوداء وهمست بؤسً

 أجل وَبدوا أنه كان علً والد ؼسك الذٌ رباها أن َخجفٍ "

اة لم ججمعها َوما باثنَن وَبدوا أن سَللَظهر اِخر فالحَ  

 " جضحَات ؼسك لن َجولؾ أبدا

 لال ناظرا لها باسجؽراب " عن ماذا ججحدثَن َا ؼسك ؟

 " أشعر بؤنٍ لم أعد أفهم شَبا

 مسحت بطرؾ باطن كفها عَناها لبل أن جسمح لدمعجها بالنزول

 ولالت بحزن جؽلب علً نبرجها

فهو َرفض الظهور بسببهاعن لضَة الثؤر أجحدخ َا رعد  "  

 " بل لَس هٍ إنما أنا

 حرن رأسه بعدم اسجَعاب ونظرجه ملبها جساإٖت فرفعت رأسها

 لٓعلً جحاول سجن الدموع الجٍ عادت لملء حدلجَها السوداء

 لابلة بعبرة مسجونة

 أنا ورلة المساومة َا رعد والرابح فٍ اللعبة هو ابن "

 " شاهَن وحده

 أمسن ذراعَها ولال ناظرا لمٗمح وجهها الذٌ أنزلجه لٓسفل

 جنظر لٓرض

 ؼسك إشرحٍ لٍ ولو شَبا واحدا أفهمه من كل هذا ؟ "

 " ما عٗلجن أنجٍ بعودة ذان الرجل وما سر ظهوره حَا اِن



 حركت رأسها بعجز وكؤن الكلمات جرفض الخروج من شفجَها

اعت لوله من بَن العبرةأو جعجز عن الجعبَر عنها وكل ما اسجط  

 الجٍ خنمت صوجها ودمعة وحَدة جدحرجت من عَنها الَمنً

 َشجرط أن أكون مجزوجة جحسبا ْن أكون ثمن ثؤره ذان "

 فبذلن َحمَنٍ ، ولَجحمك شرطه َجب جحمَك اِخر وهو أن

 أوافك بنفسٍ علً اٖعجراؾ بابن شمَمه زوجا لٍ أو َسمح ذان

من ؼَره أو سَبمً ذان اْب حسرةالرجل بؤن َطلمنٍ وأجزوج   

 " فٍ للبٍ حجً أموت

* 

* 

* 

 خرجت معهم من المطار للسَارة ٖ جشعر بؤنها جفهم شَبا

 من كل هذا !! جشعر فمط بؤنه علَها أن ججبع لدرها لنهاَجه

 ومن ثم َحك لها السإال ، كان فٍ اسجمبالهم فٍ المنزل

الذٌ َشبهامرأة شمراء لم جفمد بعد رونمها كما جمالها   

 جمال منزلها بطرازه الحدَخ رؼم صؽر حجمه جمرَبا إٖ أنه

 وكما َبدوا َحظً بعناَة رابعة إبجداءا من حدَمجه الجمَلة

 المنسمة وصوٖ ِخر لطة أثاخ ولوحة جدار وجحفة خزفَة

 ممَزة جعبر جمَعها عن ذوق عالٍ المسجوي ، ولَس ذلن فمط

ن زوجها وابنجها ، كان جرحَبافاسجمبالها لها لم َكن ألل حفاوة م  

 صادلا لم َجخلله أٌ انزعاج من وجودها بَنهم ، ورؼم أنها كانت

 ججمسن بصمجها أؼلب الولت إٖ أنها ٖحظت أن ذلن لم َزعج جلن

 العابلة الصؽَرة المحبة المجفاهمة فمد سعً كل واحد منهم لدمجها فٍ

 حواراجهم بطرَمجه وحجً علً طاولة الؽداء ورؼم انزعاج سَدة



 المنزل من الحدَخ ذان الولت إٖ أن اْمر لم َجخذوه إٖ بفكاهة

 حجً أنه أَا منهم لم َسؤلها عن سبب خروجها من بٗدها وماذا

 حدخ معها أو أٌ حدَخ َإدٌ لذان اْمر رؼم أنها جمنت فعٗ

لل فجرة مكوثها هنا ولما هذهأن َجطرلوا له لجفهم علً اْ  

 العابلة جحدَدا ؟

 بعد شرب المهوة عمب الؽداء فورا حَخ انجملوا للجلوس

 فٍ ؼرفة اٖسجمبال المطلة علً أروع مناظر حدَمجهم حَخ

 النافورة الحجرَة المحاطة بالورود الجٍ كانت جطل علَهم من

لالواجهة الزجاجَة الواسعة كان علً كل واحد منهم أن َنجم  

 ! لؽرفجه ْخذ لَلولة صؽَرة وهنا علمت أنه أصبح لها ؼرفة هنا

 لم َطلموا علَها اسم ؼرفة الضَوؾ ولم جماسم ابنجهم ؼرفجها

 !الخاصة فما سَعنٍ كل ذلن ؟

 جبعت عم والدها الذٌ اخجار بنفسه أخذها لما سماه ؼرفجها

 حجً كانا فٍ وسط ؼرفة ٖ جمل جماٖ عن بالٍ المنزل إٖ أن

وان أثاثها وأؼطَة السرَر كانت شبابَة ، حجً اللوحات علًأل  

 . الجدران جإكد أن صاحبها لَس من الجنس الناعم

 الجفت لها الوالؾ أمامها ولال مبجسما

 هذه الؽرفة كانت جخص ابن زوججٍ كَن ومنذ لرر أن َسجمل "

 بنفسه وَخرج من هنا وهذه الؽرفة فارؼة وْنه لم َكن أمامنا

م نؽَرها بما َناسب أنثً جمَلة مثلن وٖ نرَد أنولت كاؾ ل  

 جسجخدمٍ ؼرفة الضَوؾ فهذه هٍ ؼرفجن وسنؽَر كل شٍء

 " بما َناسبن لرَبا

 نظرت لعَنَه بحَرة ووجدت المدرة أخَرا لطرح السإال الذٌ

 شؽلها طوَٗ وعجزت عن طرحة



 " هل سؤلَم هنا معكم ؟ "

 " لال باسجؽراب " ألم َخبرن جَم ؟

 حركت رأسها بالنفٍ جماوم دموعها كما عبرجها وهمست

 " لم َخبرنٍ شَبا "

 جنهد بعمك ولال

 ونحن لم َخبرنا سوي بؤنن سجمَمَن هنا معنا لفجرة لم َحددها ، "

 وكٗمه طبعا نمله لنا ابن زوججٍ ولم نراه شخصَا فهو جمرَبا

 " بل جدَا َرفض اٖعجراؾ بنا كؤلارب له

َن ٖحظ أن ثمة ما جرحها بعنؾ فٍ كل ما لالسكت لبرهة ثم لال ح  

 أنجٍ ابنة ابن شمَمٍ أٌ أنن فرد من عابلجنا َا مارَه وَمكنن "

 " .... البماء كَؾ جشابَن معنا و

 لاطعجه هامسة ببحة

 " وأَن هو اِن ؟ "

 حرن رأسه بعجز مجمجما

 ٖ أحد َعلم لكنه َسافر كثَرا من أجل عمله ومإكد سَاجٍ "

ن سَكون هنا فٍ لندنلرإَجن حَ  " 

 أنهً جملجه جلن ثم اسجؤذن مؽادرا الؽرفة جاركا إَاها مع

 جحطم مشاعرها وانهَار آخر حصون صمودها منذ عرفت

 نفسها والحَاة فآخر ما جولعجه أن َرفضها ! أن ٖ َمدم وٖ مبررا

 لكل هذا ! أن ٖ َشرح لها أوٖ وضعها هنا ووضعهما معا ،

مسكة بطرؾ الطاولة بجانبها جنظرسندت نفسها بَدها م  

 لٓرض ودموعها ججماطر جباعا لجصجدم بها فلماذا أحضرها

 هنا إن كان ٖ َرَدها ؟ لما لم َجركها هنان علً اْلل كانت

 جعَش علً أمل رجوعه وأن َراها وَفهم أنها جحجاجه هو



 . لَس أٌ شٍء أو شخص آخر

الطاولة أرضا رفعت َدها ورمت ٖ شعورَا كل ما كان علً جلن  

 مصدرا ضجَجا لوَا بسبب جحطمه صارخة ببكاء

 " كان جركنٍ مت هنان ودفنت حَخ والداٌ بدٖ من دفنٍ حَة هنا "

 انفجح باب الؽرفة حَنها ودخل ثٗثجهم منه َنظرون لها بصدمة

 فصرخت بهم مجراجعة للخلؾ ومججاهلة حجً َدها الجٍ

 " كانت جنزؾ

 " أرجعونٍ من حَخ جبت ، ٖ أرَد هذه البٗد وٖ أرَده

* 

* 

* 

 دخل بسَارجه حجً أولفها أمام باب المنزل ثم نزل وفجح الباب

 الخلفٍ حَخ الجالسة هنان ، بمدر طول الطرَك الجٍ سلكاها

 للوصول كان صمجهما طوَٗ وموحشا وكلما ظن أنها نامت فٍ

ا علً حالجها ذاجها جنظرالخلؾ ونطر لها من خٗل المرآة َجده  

 للنافذة الممابلة لها بصمت وشرود وٖ ججرن للنوم أٌ مجال

 لَجؽلب علَها علً ما َبدوا ، حجً وجبة الؽداء الجٍ اشجراها

 لها أخذجها منه وأكلت منها فٍ صمت ، هذه المرأة ٖ جزداد

 إٖ ؼموضا بالنسبة له فإن كان َحار فٍ حدَثها وٖ َفهمه

وشرودها ؟ فكَؾ بصمجها  

 ولفت خارج السَارة بمساعدجه جسند نفسها بجمسكها بطرؾ

 الباب ثم اخجارت وككل مرة أن جعجمد علً نفسها لجسَر وحدها

 وإن كان علً حساب صحجها لكنه هذه المرة أَضا لم َسمح بذلن

 فمد رفعها من اْرض بخفة مججاهٗ جؤففها الصامت ، ورؼما عنها



وإن بذراع واحدة فعلً هذا اْمر أن َنجهٍكان علَها الجمسن بعنمه   

 اِن لعله َمجنع بؤنه عبثا َحاول معها ومعهم ، صعد بها عجبات

 السٗلم بخفة ودخل المنزل لَفاجؤ بمن كانوا هنان وكؤن الجمَع

 هنا فٍ انجظاره ... !! زوجات والده الثٗثة .. نجَب وبجانبه جده

لفة عند السٗلم والجٍالوالؾ عند باب مكجبه ... وآخرهم الوا  

 َفجرض بؤنها لَست هنا وبؤنها ؼاضبة وعلَه هو الركض خلفها

 وإرضابها ، كان الجو مشحونا فٍ ذان المكان درجة أن الصمت

 جحول لنظرات ججحدخ بصخب ... نظرات ولاص المسلطة علً

 الوالفة عند السٗلم جنظر له نظرة اجهام َشوبها الحزن واْلم

َحملها بَن ذراعَه كان موجها جحدَدا لصاحببَنما نظر الجٍ   

 الشعر اْبَض والشخصَة الصلبة من كان نظره الحانك مسلطا

 علً حفَده فمط وكؤنه ٖ أحد ؼَره هنان مما زاد جلن النظرات

 العدابَة الجٍ جرمَه بها ، وبَنما كان نظر والدة رواح المجوجس

 مركزا علً نجَب الذٌ كان َكاد َحرلهما بعَنَه كان نظر البمَة

 علً صاحبة الشعر اْشمر المجدلٍ َكاد َٗمس ركبجٍ الذٌ َحملها

 ... بكل خفة ... صاحبة المٗمح الجمَلة والعَنان الزرلاء

 ابنة خماصة كما َنادونها وها هٍ أمامهم بالفعل جحاكٍ جذورها

جلن العابلةجلن وكؤنها لَست فردا من   . 

 أنزلها لٓرض ببطء ولحظجها فمط جحركت الصور الجامدة هنان

 فصعدت الوالفة عند السٗلم لٓعلً وبخطوات ثمَلة ؼاضبة

 وجحركجا والدة رواح ووالدة ضرار لمساعدة الجٍ ٖزال َسندها

 بَده حَن لال جده بجدَة ونظره ٖزال علَه

 " جعالً لمكجبٍ َا ولاص "

لهما حجً لال وهو َجرن َدها لزوجة والده وما أن وصلجا  



 " خدوها ْحد الؽرؾ فٍ اْسفل فٗ َمكنها صعود السٗلم بسهولة "

 وما أن ابجعدجا معها حَن رفضت إٖ أن جمسن إحداهما بَدها فمط

 جحرن ولاص جهة الوالفان هنان وولؾ أمام جده لابٗ ونظره

 مركز علً عَنَه

د أن هذا من حمٍ مثلما اسجمعتأرَد أن نكون وحدنا وأعجم "  

 " للحكاَة منه وحدكما

 جحدخ حَنها نجَب لابٗ بضَك

 " بل رفض سماعٍ فهو لن َسجمع ْحد ؼَرن وٖ لبلن "

 " نجََََب "

 كانت صرخة ضرار جلن كافَة ٔخراسه جماما ولد جابع بحدة

 الحكاَة سمعجها من ؼَركما ولت وصولٍ ولٍ حدَخ معن "

حدخ معٍولَس أنت من سَج  " 

 وما أن أنهً جملجه جلن الجفت للخلؾ ودخل مكجبه جاركا بابه

 مفجوحا خلفه فجبعه ولاص ما أن جبادل والوالؾ هنان نظرة

 . لو كانت رصاصة لمجل كل واحد منهما اِخر بها

 وما أن كانا فٍ الداخل حجً لال ولاص بضَك

 " أنت من أحضر جمانة ألَس كذلن ؟ "

 الجفت له ضرار لابٗ بحزم

 لَس هذا حدَثنا اِن فؤنت من علَه أن َجَب عن اْسبلة "

 " ٖ أن َطرحها

 كان سَجحدخ والضَك َزَد مٗمحه لسوة لوٖ لاطعه جده بؤمر

 " للت ججب عن أسبلجٍ َا ولاص فٗ ججادل "

 أشاح بوجهه جانبا وجنفس بحدة علً صوت ذان لابٗ

 " أَن ذهبت بها ؟ "



ر له ولال بضَكنظ  

 " لل لما ولَس أَن فذان هو اْهم "

 لال من فوره وبحزم

 ذان السإال لدَا جوابه وٖ أرَد جكرار سماعه فلما أخذجها "

 من هنا دون أن جطلعنٍ علً اْمر وطلبت من الجمَع الجكجم

 " عنه كٍ ٖ َصلنٍ ؟ اشرح هذه المسؤلة دون أسبلة َا ولاص

 لال بذات ضَمه الحانك

 نجَب كان َرَد الدخول لها وضربها مجددا وكان علٍ "

 إبعادها عن هذا المنزل لبل أن َمجلها ، ٖ َحك له ضربها

 " جحت أٌ سبب كان فكَؾ إن كان بدون سبب

 " لما لم جخبرنٍ ؟ "

 كرر سإاله بحدة وكؤن ما َعنَه ذلن فمط أو أنه لم َسمع كل

 ما كان َمول ، لال ولاص بجدَة

لجمطع رحلجن وجؤجٍ وْن نجَب لن َمؾ عند ْنن ما كنت "  

 حده إن لم جكن هنا وما كنت سؤسمح بؤن جمجد َده علَها مجددا

 " وإن كان الثمن أن جطردنٍ من المنزل والعابلة

 لال ضرار ولد جحرن جهة مكجبه

 لن َفعلها مجددا وأنا بنفسٍ سؤهدده بهذا الخصوص "

ؽَرنوجد أنت اِن حلوٖ لمشاكلن كما ججدها ل  " 

 شد لبضجَه بموة ولال بضَك

 هل هذا فمط حك حفَدجن ؟ جهدده كٍ ٖ َفعلها "

 " مجددا وانجهً اْمر ؟

 الجفت له ولال بضَك مماثل

 ٖ جعلمنٍ ما علَا فعله َا ولاص واصعد اِن لزوججن "



 وجفاهما فَما جرَد الحدَخ معن فَه واجرن شمَمن وزوججه

 " فمد سبك وللت بؤنه لن َعَدها وانجهً

 لوح بَده لابٗ بحدة

 جَهان من خرجت من هنا بإرادجها وبما أنها عادت من "

 نفسها فٗ حدَخ لٍ معها فٍ شٍء وما كان لن َجؽَر

 " ولرارٌ هو ذاجه ٖ جراحة أو كل فٍ حال سبَله

 صاح فَه الوالؾ هنان بؽضب أشد

جدَدة هذه جانبا وٖ جظلمللت جفاهما وأبعد عصبَجن ال "  

 " زوججن حمها َا ابن ضرار

 لال من فوره وبذات ؼضبه

 " ولما جظلم أنت حفَدجن حمها ؟ كن عادٖ معها أَضا "

 لال مباشرة وبجمود

 " هات عدلن وسؤعطَن عدلٍ "

 نظر له ولاص بصدمة أخرسجه جماما فمال ضرار بحزم

 " أرنٍ ما لدَن َا ولاص "

وبعجز فلم َجخَل أن َحاصره هكذازم شفجَه بؽضب بل   ! 

 أن َضعه فٍ هذا المولؾ فهل علَه دفع الجنازٖت من أجلها ؟

 من أجل فجاة جكرهه كما البمَة كرها أسودا لاجما ؟

 من منذ لرر الولوؾ فٍ صفها وحَاجه ٖ جزداد إٖ جمهمرا للوراء

 خاصة عٗلجه بالوالؾ هنان ومن لم َؽضب منه َوما أو َنجمده

ظهرت جلن الحفَدة فٍ حَاجهم حجً  . 

 جنفس بعمك ولال دون أن َسمح لٓفكار أن ججرفه أكثر لجنسَه

 أنها ابنة عمه وأنها وحَدة

 " ٖ جرجع زَزفون لذان الجناح أو السجن إن صح المول "



 لال ضرار من فوره

 " ججصل بوالد جمانة وجخبره أنن أنت من ٖ جرَد عودجها هنان "

وجنفس بؽضب فلم َعرؾ حَاجه أحدا َجدخلأؼمض عَنَه بموة   

 فٍ لراراجه وحَاجه وٖ الوالؾ أمامه اِن ومن رعاه بنفسه رعاَة

 لم َحظً بها بالٍ أحفاده ولم َجدها هو وٖ فٍ والده ، فجح عَنَه

 وننظر له ولال

 جشارن العابلة حَاجها حجً وجبات الطعام والحفٗت وَحك لها "

 "الخروج مجً أرادت وإن مع مرافمجها

 لال ضرار

 " ججرٌ زوججن الجراحة "

 نظر لٓعلً وجمجم مجعوذا باهلل من الشَطان ، كان َعلم أن ثمن

 ما طلبه لن َكون سهٗ وأن ما سَموله اِن وَطلبه سَكون ممابله

 أمرا لن َسجطَع فعله فهو أكثر من َعرؾ جده ، نظر له مجددا

 ولال مباشرة

طلمهاَ "  " 

 وكما جولع لم َجؤخر الوالؾ هنان فٍ الجفكَر ولد لال بجدَة الواثك

 " ٖ جطلك أنت جمانة جحت أٌ سبب كان وٖ ججزوج علَها "

 شد لبضجه بؽضب ولال من فوره وبحدة

 " لن َصل اْمر أن جفرض علَا هذا ، لن أسمح ٌْ أحد بذلن "

 جلس حَنها الوالؾ هنان ولال ببرود

ٍ شرطن اْخَر أَضاإذا نلؽ "  " 

 خرج عندها من المكجب ضاربا الباب خلفه ونظر للذٌ َٖزال والفا

 خارجه ولال لبل أن َججازه

 " سؤحررها منن َا نجَب واَْام بَننا "



 الجفت ذان مع حركجه ولال ساخرا

 " ْجركها لن ؟ "

 ولؾ حَنها ولاص مكانه وَده جمسن خشب سَاج السٗلم ونظر له

بع بذات ابجسامجه الساخرة ولد رفع أصبعه فٍ حركةبصدمة فجا  

 مسجفزة

 " ألسم لن أفعلها وإن من أجل ذلن فلن جطالها ما حََت َا ابن جدن "

 اشجعلت نَران الجحدٌ فٍ حدلجَه حَنها ولال بعناد

 " سنري إذا "

 وصعد السٗلم من فوره وبخطوات واسعة ؼاضبة ، ٖ َصدق

 ما جفوه به ذان المجنون وما لاله هو أَضا ! لمد اسجفزه ذان المذر

 حد أن أصبح َجحدخ دون جفكَر ... ٖ بل سَخلصها منه بالفعل

 ومهما كلفه ذلن لَس من أجله كما اجهمه بل من أجلها هٍ فٗ

 امرأة فٍ الوجود جسجحك أن جكون زوجة ْمثاله وهذا ما جعله

الذٌ شرحه له جَم سابما وعن َصمت جماما عن وضعها الصحٍ  

 الحاجة لعرضها علً طبَبة نسابَة فلن َسمح لذان الفاشل أن َنفذ

 . مخططه بجعلها جحمل منه

 فجح باب جناحه ودخل وأؼلمه خلفه وجوجه فورا جهة الؽرفة

 المؽلمة سابما فٍ الجناح لحظة ما انفجح باب ؼرفة نومه السابمة

ابلةوولفت أمامه الجٍ نظرت له بضَك ل  

 " أرَد أن نجحدخ للَٗ َا ولاص "

 لال بجمود

 وما الحدَخ الذٌ بَننا ؟ كل ما هنالن لاله والدن لجدٌ واجفما "

 " وأنا من علَه الجنفَذ

 ملبت الدموع عَنَها وكانت سججحدخ فماطعها بضَك



 " الجراحة .... الجراحة .... حلن الفاشل هو لن اِن "

جطلَمها ذو حدَن لكان فعلها لوٖ َمَنه من أن كٗم جده عن  

 وطلمها ما أن أجرت جلن الجراحة السخَفة واسجكمل الشروط معه

 لكنه مجَمن من أنه عنا ما لال جحدَدا ولن َسمح بجطلَك نجَب

 لزَزفون وإن أراد هو ذلن حال طلك هو جمانة ، جابع مشَرا بإصبعه

 للؽرفة خلفها

وؼرفجٍ هنا ٖ جمجربٍ لكن ذان المكان ٖ وجود لٍ فَه بعد اِن "  

 منها وجربٍ أن َجدخل الؽَر فٍ خصوصَاجنا مجددا َا جمانه ولن

 " جدخلٍ هذا المنزل بصفجن زوجة لٍ ما حََت

 ثم دخل الؽرفة ضاربا بابها خلفه ، فابجسمت الوالفة هنان

 من فورها بسعادة ، ٖ جصدق أنه وافك أخَرا وهٍ من جعرفه

أو جهدَد ، ما أن َحدخ جَدا ٖ َمكن اخضاعه ٌْ ضؽط  

 ما خططت له وججرٌ جلن الجراحة سَجؽَر كل شٍء وأولهم

 رأَه بها وجلن الؽرفة الجٍ لرر اٖعجصام عنها فَها

* 

* 

* 

 وصل المدَنة وباب ذان المنزل جحدَدا والذٌ لم َكن َجخَل

 أن َبمً ذاجه بعد كل هذه اْعوام رؼم جطوره من الخارج عن

 الماضٍ كثَرا فحجً فٍ زَاراجه الماضَة للبٗد لم َفكر فٍ زَاراجها

 وٖ السإال عنهم رؼم أنه كان أحد رجال ابن شاهَن الذَن اخجار

 مإخرا أن َكونوا حلمة وصل بَنه وبَن بعض اْشخاص هنا فكانوا

 َدخلونها باسجمرار وإن بشكل مموه . جنفس بعمك وطرق الباب فعلَه

عاد للوطن بصفة نهابَة فهٍ رؼم كل شٍء جبمً زَارجها بعد أن  



 عمجه والجٍ كانت وحدها جعامله معاملة ابن الحالن ولَس الهازان

 الجٍ ألصموها به فٍ الماضٍ ْن والدجه من هنان ، عاد لطرق الباب

 مجددا حَن لم َسمع جوابا من أحد ولم جفجح له فسمع حَنها

َطرق البابصوت طفل َصرخ راكضا " أمٍ جعالٍ أحدهم   " 

 اشجدت لبضجه أمام ذان الباب الحدَدٌ وهو َسمع صوت المرأة

 الجٍ كانت جؤمر ذان الطفل باٖبجعاد وأن ٖ َفجح ... وابجسم بسخرَة ،

 صوجها ذاجه لم َجؽَر فسحما للسنَن وْكذوبة عاشها َوما معها

 َؽمض عَنَه عن حمَمجها باسم الحب الزابؾ ، لم َشعر بالندم لمجَبه

 ولت وجودها هنا مع والدجها كما لن َندم َوما علً سفره ْنه وحده

 من كشؾ الحمَمة الجٍ كان َعلمها جَدا وَججاهلها ، انفجح الباب للَٗ

 " وخرج له صوجها " من هنا ؟

 حمحم بصوت واضح ولال مشَحا بوجهه بعَدا " أنا عمَر أرَد رإَة

 " عمجٍ إن أمكن

أن َنفجح الباب أكثر وكان ٖزال َججنبعم الصمت المكان للحظات لبل   

 النظر ناحَجه ووصله صوجها وهٍ جبجعد بخطوات سرَعة لابلة

 " ادخل َا عمَر "

 فانجظر للَٗ لبل أن َدفع الباب وَدخل ولم َسجؽرب ابجعادها بل كان

 َفضله حما فالزَارة كانت من أجل عمجه ومن الجَد أنها فهمت ذلن

 . من نفسها

 دخل حَخ أشار له طفل فٍ العاشرة جهة إحدي الؽرؾ الجٍ جم

 ججدَدها عن الماضٍ لابٗ

 " جدجٍ هنا "

 مر بجانبه وداعب بَده شعره شاكرا له ثم دخل الؽرفة حَخ الجٍ

 كانت جصلٍ وجلس خلفها فٍ صمت َنجظرها ، حَن ؼادر كانت فٍ



السجَننهاَة اْربعَن من عمرها وٖبد وأنها الجربت من منجصؾ   

 اِن ، لم َشعر بعدد جلن السنَن الجٍ لضاها بعَدا إٖ اِن والجٍ

 لم َجولع كما ؼَره أن جصل ْربعة عشرة عاما حجً بدأ كل عام

 بسحب اِخر ورابه وأصبحوا سجناء لجن اللعبة المسماة

 . حماَة الوطن ( حجً سرلت أعمارهم جمَعا وسرلجهم من ماضَهم )

جت له بكامل جسدها ورأي حَنها فمطسلمت من صٗجها والجف  

 الدموع الجٍ مٓت وجهها فهب جهجها وضمها لحضنه ولال

 ممبٗ رأسها

 " َموت عمَر وٖ َري دموعن ، كَؾ حالن عمجٍ ؟ "

 ابجعدت عن حضنه وأمسكت وجهه جنظر له بعَنان دامعة ججمجم حامدة

كثَرا أصبحهللا أن رأجه مجددا وٖ جصدق حجً اِن أنه أمامها ، جؽَر   

 أكبر وأنضج حجً فٍ مٗمحه ولد أصبحت جفصله عن اْربعَن أعواما

 للَلة فمط لكنه ٖزال َحمل من عمَر الماضٍ نظرجه المحبة المجفهمة

 ... وابجسامجه المرحة الودود كما جذكرها جَدا منذ آخر مرة رأجه فَها

للبه من ٖ لَس آخر مرة فالمرة اْخَرة جلن لم جري فَها إٖ انكسار  

 حدَخ ابنجها الماسٍ معه ، أمسن َدها من وجهه ولبل باطن كفها ثم

 نظر لعَنَها ولال َمسح دموعها بؤصابع َده اْخري

 " سامحَنٍ عمجٍ فظروفٍ كانت أصعب من أن آجٍ لن لبل اِن "

 أومؤت برأسها بجفهم ثم همست ببحة جشد بَدَها علً َده

هل سجسجمر هنا كابن شاهَنكَؾ هٍ أمورن بنٍ ؟ هل جزوجت ؟  "  

 " وبالٍ رجاله ؟

 نظر َْدَهما لبرهة ثم عاد ونظر لعَنَها ولال

 لم أجزوج بعد جركت اْمر حجً أرجع هنا أوٖ وأسجمر نهابَا "

 " وكما جرٌ أمامن شخت وأنا أنجظر رجوعٍ



 مسحت بكفها علً َده ولالت بحنان

 بل صرت اِن رجٗ حمَمَا ، أسؤل هللا أن َرزلن ما َعوضن "

 " به َا عمَر

 وجابعت مجنهدة بحزن ولد شردت بنظرها بعَدا

 " وأن ٖ َكون نصَبن كابنجٍ الجٍ خسرت حما َوم جركجن "

 نظر لها باسجؽراب ولال

 " ما معنً ما جمولَنه عمجٍ ؟ "

اظرة لهماجركت َده وضمت َدَها فٍ حجرها ولالت بحزن ن  

 "لم جري َوما جَدا معه ، ٖ وفمه هللا عانت معه وٖزالت جعانٍ "

 " أمٍََ "

 أسكجها صوت ابنجها الجٍ صرخت بها بؤمر من الخارج فالجفت جهة

 الباب حَخ الطفل ذاجه ولد دخل َحمل صَنَة بها كوبا شاٌ وصحن

معتوس فطابر وكعن وَبدوا أنها أوصلجها للباب لجعطَها له لَدخلها  

 حدَخ والدجها ، أخذ كوب الشاٌ منه وشربه وأكل مما جلبوا معه َجَب

 عن أسبلة عمجه الجٍ ٖ ججولؾ وكؤنها لن جراه مجددا ، لالت بسعادة

 " ما شاء هللا مجً لررت كل هذا وفعلجه َا عمَر ؟ "

 وضع الكوب ولال

دالفضل اْول بعد هللا كان ٖبن شاهَن فهو من جكفل بكل شٍء وأرا "  

 أن َكون لكل واحد منا مسجمبٗ مهنَا محددا فهو ٖ َرحم منا أحدا أبدا

 " وَرَدنا جمَعا نسخا عنه

 لالت مبجسمة

 ما أعظمه من رجل لم جؽَره السنَن أبدا ٖزال َفكر فٍ الجمَع لبل "

 " نفسه

 أومؤ برأسه موافما ثم همس بجردد



 " عمجٍ ما لصة زوج ابنجن ؟ "

وبدأت جسرد علَه هامسة أَضا كل ما حدخ حركت رأسها بملة حَلة  

 معها منذ جزوججه بل ما عانجه أكثر فٍ اْعوام اْخَرة حجً أنه جزوج

 علَها من عامَن وكلما اشجكت هددها بؤن َطلمها وَرمَها فٍ الشارع

 وَؤخذ طفلَها منها ، وما أن أنهت حدَثها شد لبضجه لابٗ بضَك

 " أرَد اسمه كامٗ عمجٍ وأَن َعمل "

 نظرت له بجوجس ولالت

 ٖ جدخل نفسن فٍ مشاكل معه َا عمَر فهو سٍء خلك وطباع كما "

 " أن جدخلن لن َزَد وضع ابنجٍ إٖ سوء

 حرن رأسه برفض ولال بحنك

 بل أمثال هذا الرجل ٖ َسجمَم حاله إٖ إن خاؾ ، وْنه َعلم بؤنه "

عضٗجه علَها فاجركَه لٍ أأدبه لها أو أخلصها منهٖ أحد لكما َبرز   

 وفٍ الحالجَن أنجم الكاسبون وأنا سؤجكفل بمصارَؾ أبنابها ولسما أن

 ألجص منه ولجها بالمانون ولن أسمح له بؤن َذل عمجٍ وٖ ابنجها ما

 " دمت حَا

 خببت عَنَها فٍ كؾ َدها ونزلت دموعها مجددا لابلة بعبرة

عدن َا عمَر ، رؼم ما فعلجه ابنجٍ بن جمؾٖ كسرنا هللا ب "  

 " معها اِن ؟

 أبعد رأسها رافعا له لٓعلً وعاد لمسح دموعها لابٗ

 ما عاش من َذل هذا الرأس وٖ َنزله وأنا موجود ، بثَنة "

 ابنة عمجٍ مهما حدخ وفٍ حسبة شمَمجٍ ولن أرضً أن َظلمها

َلة إن كان الحب أوأحد ، ما بَنٍ وبَنها كان وانجهً من أعوام طو  

 " الجرح

 ولم َؽادر المنزل حجً أخذ منها جمَع المعلومات عن زوج ابنجها



 فلن َسمح له بالسخرَة من حالهما وحاججهما مجددا ، لَس من

 أجل أٌ شٍء سوي عمجه ودموعها وحزنها الذٌ اعجصر للبه

 وهو َري حالها هكذا فلن جحجاج شَبا وٖ أحدا بعد الَوم وهو

سحٍ َجنف  

* 

* 

*  

 

 فجحت باب الؽرفة ودخلت وأؼلمجه خلفها ونظرها علً الجالسة

 علً السرَر منحنَة للَٗ جحاول ربط الشاش الملفوؾ حول كاحلها

 ولدمها الجٍ جرفعها عن اْرض للَٗ ولد جمعت شعرها البنٍ الفاجح

 جمَعه جانبا أطرافه جٗمس اْرض جحجها ولد ارجفع فسجانها اْبَض

 فوق ركبجَها بملَل ، أنزلت لدمها وعدلت جلسجها ونظرت مبجسمة

 ... للجٍ الجربت منها مسرعة وجلست بجانبها وضمجها لحضنها فورا

 الحضن الوحَد الذٌ ٖ جرفضه بل وجشعر فَه بذان اْمان الذٌ ٖ جعبر

 عنه والحنان الذٌ ٖ جطلبه من أحد ، نامت علً كجفها وجلن جضمها

حة بكاءلها لابلة بب  

 زَزفون كَؾ أصبحت َا شمَة ؟ أران أفضل بكثَر من ولت "

 " خروجن من هنا

 لم جعلك مجمسكة بصمجها ومكجفَة بالنوم فٍ ذان الحضن فمالت

 جلن ماسحة علً شعرها بحنان

 كدت أجن حَن أخذون من هنا ولم أجولؾ عن إزعاج جلن المرأة "

اب وأنن جحتبالسإال عنن وحَن أخبرجنٍ أنن برفمة ذان الش  

 " حماَجه اطمبن للبٍ فهو مخجلؾ جماما عن شمَمه المجوحش ذان



 ابجعدت عن حظنها وهمست ببرود جحاول ربط شعرها للخلؾ

 " بل جمَعهم مجشابهون فمط اْهداؾ واْلنعة جخجلؾ "

 حركت رأسها بعجز من عنادها وأفكارها وهرعت فورا جساعدها

مة الجٍ جحبها ولالتفٍ جمع شعرها فٍ جلن العمدة والطرَ  

 أَن أخذن كل هذا الولت ؟ ٖحظت أن عابلجه هنا ٖ َعلمون "

 " مكانه وكانت اْجواء مضطربة جدا

 كانت حَنها لد انجهت من جمع شعرها فٍ جلن العمدة فاسجلمت

 علً السرَر وأؼمضت عَنَها هامسة

 " أرَد أدوَجٍ َا خالة أحجاج ْن أنام ولو لساعة واحدة فمط "

فت جلن من فورها خارج السرَر ولالت مؽادرة الؽرفةول  

 بخطوات سرَعة

 " سؤجلبها لن حاٖ "

 وصعدت لٓعلً مسرعة أحضرت علب أدوَجها جمَعها فٍ كَس

 بٗسجَكٍ وعادت للؽرفة بؤسرع ما َمكنها ودخلت مؽلمة الباب

 خلفها ونظرها علً النابمة علً السرَر مؽمضة العَنَن ،

 أسرعت ناحَجها فعلَها أن ٖ ججركها جنام من دون جلن الكبسوٖت

 ْنها جعلم نجَجة ذلن جَدا وجسجؽرب أن اسجسلمت للنوم فهٍ

 " بمساعدة اْدوَة وجمرَبا ٖ جنام ! وصلت عندها منادَة بخوؾ

 " زَزفون ٖ جنامٍ

 فجحت عَنَها وجلست ببطء مجمجمة

 " لم أنم خالجٍ ٖ جخافٍ "

اص الدواء منها وابجلعجها بالماء دفعة واحدة ثم مدتأخذت ألر  

 لها ورلة مطوَة ولالت

 " هذه أوصلَها لجلن المرأة جوصلها لشخص جعرفه جَدا "



 أخذجها منها ونظرت لها جملبها باسجؽراب لابلة

 " ما هذه وما الموجود فَها َا زَزفون ؟ "

 ارجمت علً السرَر مجنهدة بجعب وأؼمضت عَنَها هامسة

 " أوصلَها لها فمط َا خالة "

 وارجخً صوجها وهٍ ججابع بخدر

 " ٖ جولظَنٍ أبدا ، أرَد أن أنام فمط ولولت طوَل "

 مسحت علً شعرها بحزن ولبلت جبَنها هامسة

 لن أولضن صؽَرجٍ أنجٍ فمط نامٍ ذان النوم الطوَل الذٌ لم "

 " جعرفَه َوما

* 

* 

* 

ورؼم ذلن َبدوا أنه وصل سار بؤلصً سرعة كان َمكنه السَر فَها  

 مجؤخرا فلم َكن َعلم أن ولت اججماع ابن شاهَن بوفد الثناننَن

 َكون الَوم إٖ ولت مؽادرجه العمران ولو كان َعلم مسبما ما نام

 لَلجه إٖ هنا فٍ حوران ، نزل وضرب باب سَارجه باسجعجال وجحرن

لرباسٍ ،بخطوات سرَعة جهة الباب الربَسٍ المإدٌ لماعات المصر ا  

 ججمع السَارات فٍ الداخل كبَر لكنه لن َعول علً ذلن أبدا فوجود

 الرجال والسَارات فٍ هذا المكان جزء ٖ َججزأ منه لكنه سَعَش

 علً أمل أن َكون زعَمهم ضمن الوفد المادم ، دخل لاعة أسجمبال

 وولؾ َنظر لٓشخاص الذَن مٓ وجودهم المكان جمرَبا وأؼلبهم

 كان َخرج من إحدي الماعات الربَسَة ومن مٗمحهم علم سرَعا

 بؤنهم الوفد المنجظر من أعوام طوَلة بالنسبة له وأن اججماعهم لد

 انفض حالَا ، بحخ أكثر بنظره بَنهم َجَب جحَة من َمر به وَحدثه



 دون أن َنظر ناحَجه حجً ولع نظره علً أحد أبناء زعَم الثنانََن

مجموعة منهم والذٌ كان ) ساجٍ ( فعلم حَنهاالسابك والفا مع   

 بؤنه سَكون من جرأس الوفد وأن شمَمه اْكبر وزعَمهم الحالٍ لم

 َؤجٍ ضمن وفدهم ، شعر الوالؾ هنان بوجوده من بَن كل الموجودَن

 ونظر له بل لعَنَه مباشرة نظرة لو كان لها المدرة علً المجل لطرحجه

ن مخاوؾ مطر حمَمَة وأنهم اكجشفواأرضا ، نظرة جعلجه َفهم فورا أ  

 أمر وعدها وانجظارها له ولم َعد َسجبعد اْسوأ أبدا ، شد لبضجه بموة

 وكان َنوٌ بالفعل الجوجه نحوه والجحدخ معه لكنه أمسن نفسه فٍ آخر

 لحظة مجسلحا بالصبر والجعمل فابن زعَم الثنانََن هذا جحدَدا َعرؾ

م ؼضبا فعلَه أن َنجظر لَعرؾبؤنه أشرس أشمابه وأعندهم وأسرعه  

 ما انجهً إلَه اججماعهم أوٖ ، انجمل نظره سرَعا جهة الباب الذٌ

 خرج منه مطر َجحدخ واثنَن منهم فجوجه نحوه سرَعا لحظة ما

 ابجعدا عنه فولؾ أمامه وجصافحا وشد رعد علً َده بموة وهمس

 ناظرا لعَنَه

 " ماذا حدخ معهم ؟ "

فظ أَضالال مطر بجدَة وصوت منخ  

 لَس هذا ولجه فهم ٖزالوا هنا َا رعد وأخبرنٍ أنت أوٖ ما حدخ "

 " مع زوججٍ

 جرن َده لابٗ بضَك

 وزوججن لَس ولجها اِن ، وٖ َنشؽل بالن علَها فرأسها أعند "

 " من الصخر وللبها لم َجولؾ عن الحَاة بعد

 ابجسم الوالؾ أمامه لبل أن ججحول ابجسامجه جلن لضحكة صؽَرة

 ونمل نظره للذٌ انظم لهما ولم َكن سوي ... ساجٍ الذٌ نظر

 سرَعا جهة رعد لبرهة نظرة جامدة عمَمة لبل أن َمول



 " كَؾ أنت َا ابن شراع "

 لال رعد من فوره

 " بخَر "

 وعذل عن فكرة مصافحجه بسبب العداء الواضح فٍ نظراجه ونبرة

 صوجه ونمل ذان نظره سرَعا جهة مطر الذٌ اندمج معه فٍ حدَخ

 سرعان ما أصبح أكثر خصوصَة وهو َسؤله عن أشمابه وأبنابهم

 وعن أوٖده حجً لال

 " وكَؾ هٍ مدللجكم الصؽَرة آسجرَا ؟ "

 انمبضت حَنها أصابع الوالؾ معهما ٖ إرادَا مع انمباض للبه وسط

د هذا من أجله فمط فلم َعرفه أبدا َسؤلأضلعه ، َعلم جَدا أن مطر جعم  

 عن عابٗت أَا كان وٖ نسابهم ، لال ساجٍ بابجسامة باردة خالَة

 من أٌ جعبَر " آسجٍ اِن امرأة وأم لسجة أبناء فعن أٌ طفلة

 " ججحدخ ؟

 أشاح حَنها رعد بوجهه ونظره عنهم وشجت نظره فٍ أمكنة

ذان الثنانٍ مودعا مخجلفة مبجعدا عن حدَثهما مجددا حجً ؼادر  

 لهما بكلمات من لؽجهم دون أن َصافح أَا منهما وؼادر المكان

 ورجال لبابلهم َجبعونه فنظر حَنها لمطر ولال

 " كاذب فَما لال "

 أومؤ مطر موافما دون أن َعلك فمال رعد

 " ماذا حدخ فٍ اججماعكم ؟ هل اجفمت معهم ؟ "

 لال مطر بجدَة

ولت لرَب وألجمٍ بزعَمهم ، هم ٖجمرَبا وسؤزور مدنهم فٍ  "  

 َرفضون اٖنظمام لنا مجددا لكن ثمة أمور لد جشكل عابما وأهمها

 " اخجٗؾ الدَانات وأن نفرض علَهم أحكام شرَعجنا وَرضون هم بها



 لال رعد من فوره

 " لكن الموانَن لدَنا وضعَة ولابلة للجؽََر والدمج "

 لست مٗمح الوالؾ أمامه ولال

جؽَر لرَبا فٗ شٍء أسمه لانون فوق لوانَن هللا ، أٌذان سَ "  

 وجوه هذه الجٍ سنمابله بها ونحن نرفض ما شرع لنا ونؽَره ؟

 علً جلن الموانَن أن ججؽَر وعلً الثنانََن أن َرضوا بها أو

 " لَبموا خلؾ حدودهم جلن

 حرن رعد رأسه بعجز ولال

 وذان عَن العمل لكن اْؼلب لن َرضوا فكَؾ إن كان اْمر "

 " دون اسجفجاء وجصوَت

 لال مطر من فوره

 رؼما عن أنوفهم ومن كره ذلن فلَنظم لمجمردٌ صنوان "

 " لجكون نهاَجه كنهاَجهم المرَبة

 شد رعد علً فكَه بموة وجنفس بعمك وٖ َمكنه الجعلَك علً كٗمه

ل له أَضا لفعلها فمد جابع مطر دون انجظارهذا وٖ نكرانه وٖ مجا  

 ٖ أحد َكون مع هللا فَجركه والناس سجرضخ ْن الحكم عسكرٌ "

 " حجً جسجمر أمور البٗد

 أومؤ برأسه موافما ولال

 وإن فرضنا أن الثنانََن وافموا ذلن وهذا اْمر الطبَعٍ فٍ أٌ "

ولجها مادولة لوانَن البٗد جسرٌ علً جمَع الدَانات فَها ،   

 " سَكون وضع مدنهم المسجملة ؟

 وسكت لبرهة لبل أن َجابع

 " ووضعٍ أنا َا مطر ؟ "

 ربت مطر بَده علً ذراعه ولال



 اجرن هذا لولجه َا رعد وأخبرجن سابما أن لوانَنهم بَنهم ٖ شٍء "

 وٖ أحد َفرض علَهم فَها شَبا فاجرن اْمر لٍ حجً ألجمٍ

 " سنمار أوٖ

ة ولالجنهد بملة حَل  

 ٖ حل ؼَره أمامٍ ولعلمن فمط فلن جؤخذ امرأجن ما لم جخرج "

 " منهم بامرأجٍ

 كان رد فعله ولجها آخر ما جولعه رعد ولد ارجفعت ضحكجه مما جعل

 الرإوس جلجفت نحوهم ، ومن ٖ َسجؽرب ذلن وهم من لم َعرفوا

 هذا الرجل إٖ جادا عابسا آمرا كؤٌ لابد حرب مماجل ، نظر رعد

ن كانوا حولهم ولد جحولت نظراجهم لهما بفضول ثم نظر للوالؾلم  

 أمامه وهمس بضَك

 ٖ جسخر من كٗمٍ وٖ ججفاخر بمدراجن فلن َلَن رأسها العنَد "

 " ذان ؼَرنا فجذكر هذا

 لال مطر بابجسامة مابلة

 " ولست أثك وٖ بمدرجكم أنجم وأعلم عن عنادها أكثر مما جعلمون "

 أنهً جملجه جلن وجحرن مججازا له لَؽادر فؤمسن رعد بَده مولفا

 له ولال ناظر لعَنَه

 اجركنٍ أخبرها عما فعل جبران إن كان ما حدخ ولجها السبب "

 " فَما بَنكما ولن أخبرها عن حدَثنا هذا

 حرن مطر رأسه برفض لاطع وؼادر دون أن َضَؾ شَبا فوحده

زَد الوضع سوء وبدٖ من أن َبررَعلم أن ذلن لن َجدٌ نفعا بل سَ  

 مولفه سَجرحها أكثر وهٍ جعلم بؤنه اجهمها بالخَانة ومع من ؟

 . مع شخص لم جعجبره َوما إٖ شمَما لها

* 



* 

* 

 وضعت الملم من َدها ودفنت رأسها بَن َدَها ، لم َعد َمكنها

 الجركَز فٍ أٌ شٍء من هذا طالما أنها جحاول طرد جلن اْحداخ

ومماومجها ، وكَؾ جنسً أمورا هٍ سبب جمَع مشاكلها من رأسها  

 اِن ؟ ٖ هٍ لَست مشاكل فمملكجها لَست بحاجة لجبرعاجه الضخمة

 جلن وٖ اسجثماراجها جمؾ علَه ، كل ذلن َمكنها جؽطَجه وإَجاد حلول

 له فهذه مدَنة كاملة لَست جمعَة فمط وٖ شركة َمكنه جدمَرها

َكونون علً اسجعداد لدعمهم ولنوالكثَر من رجال اْعمال س  

 َكسرها بما علمجه ولن جرضخ لشروطه أبدا ، ؼادرت كرسَها

 وجحكرت جهة الواجهة الزجاجَة وولفت أمامها جرالب الطبَعة الجٍ

 لم َفسد جمالها انجشار كل جلن المبانٍ البَضاء العالَة فَها ، كل هذا

ها أبدامن صنعها هٍ وْعوام ولن جسمح بؤن َدمره فٍ داخل  . 

 لالت مخاطبة الجٍ جركجها جالسة أمام طاولة مكجبها

 " ألم ججصل جلَلة ؟ "

" ٖ " 

 كان جوابها مباشرا ولم َؤخذ منها أٌ لت للجفكَر وهذا المجولع

 منها بعد ما حدخ حجً أنها جؽلك هاجفها ، جعرؾ جلَلة جَدا لن

 َكون هروبها هذا ؼضبا منهم بل لسبب ٖزالت ٖ جفهمه فحجً

 مولفها من خبر موجه كان صادما لها ، ٖ جفهم أسباب رماح

 حما كما َجهلها الجمَع فبنفسه أخبرها َوما أنه َرَد فجاة من

 الهازان ، كان ذلن لبل أن جوحد البٗد ثم لم َعد َجحدخ عنها ولال

أن جنسً أمرها ثم وفجؤة أخبرهم لها مرة حَن سؤلجه عن اْمر  

 بمراره الزواج من جلَلة ! لرار فاجؤهم جمَعا كما فاجؤجها موافمة



 جلَلة الفورَة ثم جصرؾ رماح الؽرَب وهو َمجرح أن جنهٍ

 دراسجها الجامعَة أوٖ ومن ثم الدراسات العلَا وجركها هكذا معلمة

! واِن ْكثر من سبع سنوات ٖ هو أجم زواجه بها وٖ طلمها  

 وبعدما حدخ ما سَكون مصَر هذا الزواج ؟ جنهدت بضَك جشعر

 أنها أضافت لملبها هما جدَدا وكؤنه َنمصها منؽصات فالجفكَر فٍ

 وضع رماح وحده َكفٍ لجدمَرها كلَا

" 

 سَدجٍ هل نراجع ملفات الحسابات اْخَرة أَضا أم ننجظر حجً

 " جؤجٍ السَدة جلَلة

 جنفست بعمك ولالت

نا نإجلها حجً جكون هنا أفضل ، شكرا لن َا راوَةدعَ "  

 " َمكنن المؽادرة اِن

 وما أن أنهت جملجها جلن حجً سمعت صوت سحب الكرسٍ

 خلفها ثم خطوات ذان الحذاء اْرضٍ فصوت الباب وهو َفجح

 وؼلك بهدوء ، حَنها اجكؤت بجبَنها علً الزجاج البارد أمامها

لمحاوٖجها نسَان أو جناسٍ وأؼمضت عَنَها فلم َعد من جدوي  

 كل ما حدخ هنان وما علمت به والموجود هنا بَن أضلعها

 َرججؾ كالطَر الجرَح ، انسابت أول دمعة من بَن رموشها

 .. السوداء الكثَفة حجً ججمعت عند أطرافها لجهوٌ لٓرض .. كؽسك

 . كحال ؼسك .. ككل شٍء فعلت المسجحَل لَكون جزءا من ؼسك

 جدفمت الذكرَات أمامها دون رحمة كدمعاجها المجسابمة لٓرض

 وهٍ ججذكر جلن العبارة جحدَدا

 ( والدن َشجرط أن جكونٍ مجزوجة وفٍ العلن )

 مجزوجة !! هل عاشت أعواما كمطلمة وهٍ فٍ أكذوبة بشعة ؟



 هل علَها فعٗ أن جعجرؾ بذان الرجل زوجا لها وأمام الجمَع

ن َرضً ابن شمَمه أن َطلمهالجري والدها ذان أو أ  

 لججزوج بؽَره ؟

 ججزوج مجددا !! لما هذه الكلمة الممَجة جحدَدا ؟

 لماذا َحدخ معها كل هذا دابما ؟

 ولما ٖ جسجطَع رفض كل جلن الشروط وواضعها ؟

 جرفضه ... ! جرفضه كَؾ ؟

 هل جرفض والدا لها بعدا أن باجت َجَمة وحَدة ؟

ومسحت رموشها المبللة بالدموعفجحت عَنَها ورفعت رأسها   

 ونظرت لٓفك البعَد خلؾ الزجاج ذو الواجهة المعجمة أمامها

 وجذكرت كٗم شمَمها رعد عن ؼضبها من عابلجها جلن

 ومسامحجها لوالدها ! كَؾ ٖ جسامحه وهٍ من ٖ َحك لها أن

 جؽضب منه ؟

 كَؾ ٖ جسامحه وهو من لجل دفاعا عن عرض المرأة الجٍ

لدجها وعن حَاة الرجل الذٌ كان جدها ؟أصبحت وا  

 بل وهاجر وجؽرب عن أهله وزوججه وجنَنها وعاش دون

 هوَة وعابلة لَحمَها هٍ فبؤٌ حك سجؽضب منه اِن ؟

 ابجعدت مبعدة جلن اْفكار عن رأسها مجددا وجحركت من هنان

 فٗ جرَد الجفكَر فٍ كل ذلن أكثر من هذا ْنه لَس سوي مضَعة

ها سجراها من حَن ِخر ووالدها الحمَمٍ سجلجمَهللولت فابنج  

 مجددا وإن كان َوم واحد من كل الشهر فهٍ راضَة والبالٍ ٖ

 َعنَها فٍ شٍء وأولهم مطر شاهَن ذان ، حملت حمَبجها

 وؼادرت مكجبها بل ومبنً الجمعَة بؤكمله فعلَها أن جزور ابنة

لنفسها فٍخالجها سرَعا وجفهم سبب إؼٗلها لهاجفها وسجنها   



 المنزل ، وما أن خرجت للخارج ولفت جنظر باسجؽراب لحركة

 مهندسٍ الجخطَط واْشرطة الصفراء الجٍ جفصل الشارع وجحَط

 بالمساحة الممابلة للمبنً فجوجهت نحوهم من فورها وخاطبت

 أحدهم لابلة

 " ماذا جفعلون هنا ؟ "

 ولؾ ذان ولال َنفض الؽبار من لفازاجه

 " نجرٌ مسحا للمكان "

 شدت لبضجَها بموة وؼضب ولالت

 " أَن المهندس المشرؾ ؟ "

 أشار بإصبعه بعَدا ولال

 " إنه ذان الرجل "

 وعاد لما كان َفعل فجحركت فورا جهة الذٌ كان َولَها ظهره

 ممسكا مجموعة أوراق فٍ َده َنالشها والوالؾ أمامه فولفت خلفه

 مباشرة ولالت بضَك

 " عذرا "

 الجفت لها حَنها برأسه لبل أن َدور بجسده كامٗ ونظر لها جلن

 النظرة الجٍ باجت جبؽضها فٍ جمَع الرجال فمالت ببرود

 " أنا ؼسك شراع وأرَد معرفة ما َجرٌ هنا اِن ؟ "

 حمحم من فوره ولال

 سعدت بلمابن سَدجٍ وكما جرٌ أمامن نحن نجرٌ مسحا لبعض "

مارَر عنها وَنجهٍ دورنا هناناْراضٍ فٍ المدَنة لنعطٍ ج  

 " لجسجلم اْمر الشركات المعمارَة

 لالت بحدة

 " أٌ جخارَؾ هذه الجٍ ججفوه بها ؟ من سمح بهذا ولرره ؟ "



 نظر للذَن جولفوا عن العمل َحدلون بهما لبل أن َنظر لها

 مجددا ولال ببرود

 المرار لادم من وزارة الجخطَط وهو لرار رباسٍ كما فهمت "

دخل لنا نحن بكل هذا فٗ  " 

 جركجه حَنها وعادت جهة باب الجمعَة مجددا جكاد جشجعل ؼضبا ،

 اْمر رباسٍ إذا ؟ هل هذا ردن َا ابن شاهَن علً رفض

 أموالن ومسجثمرَن ؟ صعدت لطابك أدارة مجددا ودخلت

 مكجبها ضاربة بابه خلفها وجوجهت لخط الهاجؾ الثابت

 واجصلت فورا بمن لدَه اْجوبة عن كل هذا وبعَدا عن سماع

 صوت ذان الرجل ، ما علمجه أن له مكجبا فٍ المصر الرباسٍ

 رؼم أنه ٖ َسكن فَه واخجار العَش فٍ منزل عابلجه فاجصلت

 بمكجب سكرجَره الخاص وحَخ سَكون المكان اْول الذٌ صدرت

ل وزارة الجخطَط ،منه جلن اْوامر بالجؤكَد ولبل حجً أن َص  

 أجاب بعد برهة لابٗ

 " هنا مكجب المَادة العامة من المجحدخ ؟ "

 لالت من فورها وبضَك

 ؼسك شراع وأرَد أن أفهم فورا سبب ما َجرٌ هنا ولما َجم "

 " مسح أراض أنا مالكجها وبدون علمٍ أَضا ؟

 لم َؤخذ ولجا أبدا ولد أجاها جوابه سرَعا لابٗ

الجحدخ جفصَٗ فٍ أمر كهذا لكن ما أعلمهلد ٖ َحك لٍ  "  

 أن بنود اجفالَة العمران جشرع هذا لشخص واحد فمط وإن أردت

 " جفاصَل أكثر َمكننٍ أن أنمل أجصال للسَد مطر

 لالت من بَن أسنانها

 " ٖ بالطبع "



 وضربت سماعة الهاجؾ بعنؾ شاجمة

جلن الشروط سحما له ... ٖ بل لٍ فؤنا الجٍ لم أطلع سابما علً "  

 " الحمماء

 خرجت بعدها من مكجبها وولفت عند مكجب سكرجَرجها المحدلة

 بها ولالت بضَك

 " هل بلؽجم عمن سَنوب عن الجمعَة فٍ اججماع الوزارة ؟ "

 حركت جلن رأسها فورا بالنفٍ ولالت

 " كنت سؤفعل ذلن اِن "

 لالت وبذات ضَمها

ٌ اججماع لهمٖ جبلؽٍ أحدا ولن َحظر أٌ ممثل لنا أ "  " 

 نظرت لها بصدمة ولالت

 وكَؾ نرفض سَدجٍ ؟ أمر إرسال منذوبَن عنن وحده لد "

 " َزعجهم بالجؤكَد فكَؾ بالرفض الجام

 لالت مؽادرة من عندها

 " نفذٌ ما للت َا راوَة ولَفعل ذان الرجل ما َحلوا له "

* 

* 

* 

 طرلت علً باب الؽرفة طرلجَن مججالَجَن ثم فجحجه ودخلت

 ومدت شفجَها بعبوس ما أن ولع نظرها علً الجالسة مكانها

 فوق السرَر جحضن سالَها بَدَها الجٍ الجؾ حول إحداها شاش

 طبٍ جنظر جهة النالذة فٍ صمت وحزن ، الجربت منها وجلست

 أمامها لابلة

 " مارَه هل أفهم فَما سَجدٌ سجنن لنفسن هنا والحزن ؟ "



سة أمامها بطرؾ كموعضت طرؾ شفجها حَن مسحت الجال  

 بَجامجها دمعة جسللت من رموشها ونظرها ٖزال علً جلن

 النافذة فهٍ نسَت بؤنها ضَفجهم الجٍ لم َمضٍ علً وجودها

 هنا إٖ ساعات مهما طالت ولَست جعلم حجً اِن عن طباعها

 فَبدوا أنها حساسة وهٍ جرحجها بكلماجها ، لكن ما جفعله بنفسها

والرجال ٖ َجدٌ معهم سوي الشد اِن لن َجدٌ فٍ شٍء  

 والضرب ، لالت دون اكجراخ هذه المرة

 رجال الهازان جمَعهم لساة للوب ولحَن وسَبٍ طباع اسؤلَنٍ "

 أنا عنهم ، ثم ٖ أكذبن حدَثا فالمدعوا زوجن ذان لم َعجرؾ َوما

 ٖ بوالدٌ وٖ عمه وٖ عمجه وٖ حجً والده عابلة له وَلوم

والدجه ، كانت مرات للَلة جدا جلن الجٍ رأَجهالجمَع علً وفاة   

 فَها واجزم لن بؤنه أكثر رجل رأَجه فٍ حَاجٍ برودا ولسوة

 " وجعجرفا وٖ مباٖة وكؤنه ٖ رجل ؼَره علً وجه اْرض

 وجابعت بضَك

 " ذان الوسَم المؽرور السم أنه لم َبجسم َوما وٖ دون لصد "

انها وكؤنها ججبره علًوما أن أنهت آخر كلمة لالجها عضت لس  

 الصمت فَبدوا أنها جمادت بالفعل هذه المرة فمد عادت الجالسة

 أمامها لمسح دموعها مجددا وفٍ صمت فجنفست بعجز ولالت

 إن كنت جرَدَن رلم هاجفه أجلبه لن اِن من ولاص فهو "

 الهازانٍ الوحَد الذٌ سؤرضً الجحدخ معه ، وهو وشمَمه

 " الدبور ذان وحدهما من ٖ َنفر منهما المدعوا جَم

 خرجت حَنها من صمجها وهمست ببحة ولد نملت نظرها من

 النافذة لركبجَها

 " ٖ أرَد رلم هاجفه وٖ أٌ شٍء عنه "



 صفمت الجالسة أمامها لابلة بحماس

 " رابع ظننت أنن حزَنة من أجله ولَس من أجل نفسن "

بجها من َدها لابلةثم لفزت خارج السرَر وسح  

 جحركٍ هَا سؤحضر لن ثَابا منٍ ونخرج نجنزه نزهة لن "

 جنسَها حَاجن أبدا واجركٍ ذان اْحمك وسنجعله َركض خلفن

 " بنفسه ولولٍ ساندرَن لالت

 ومن دون أن ججرن لها أٌ مجال لجعجرض خرجت مسرعة

 وجركجها والفة مكانها فعلَها فوق بَجامة النوم الخاصة بها

جٍ جلبسها اِن أن جعَرها ثَابها اْخري أَضا ، لو أنهوال  

 أخبرها بؤنه سَنبذها وَرمَها علً ؼَره ْحضرت ثَابها

 معها بل لكانت بمَت مع عمها هنان فعلً اْلل ذان منزلها

 فٍ كل اْحوال وجصرؾ علً نفسها من مالها ولد اعجادت نبذ

ة جرفض أنأولبن البشر لها لكن هو فٗ ، مسحت دموعها بمو  

 جذرؾ المزَد منها فهٍ الحمماء الجٍ من سعادجها به لم جفكر

 أن جلومه علً ما جركها فَه كل هذه اْعوام ونهاَة اْمر ها هو

 َحرر نفسه أَضا من مسإلَجها ، جحركت من هنان لجولؾ جفكَرها

 عند ذان الحد فكما لالت جلن الفجاة ٖ َسجحك اْمر سوي أن جحزن

ا بل وحجً هذا علَه أن َجولؾ فورافَه علً نفسه  

* 

*  

 

 ما أن سمعت صوت بوابة المنزل جفجح حجً ابجعدت عن النافذة

 المفجوحة الجٍ لم جفارلها منذ ولت ولبست حذابها وخرجت من

 الؽرفة راكضة فبالجؤكَد سَكون هو فعمها صمر مسافر وٖ أحد



 ؼَره سَدخل هنا فهٍ جنجظره منذ الظهَرة وهو ولت عودجه ولد

 جؤخر الَوم عن موعده أكثر من ساعجَن وجركها جحجرق نارا فٍ

 انجظاره ، ما أن وصلت باب المنزل حجً الجمت بالذٌ كان داخٗ

 منه فارجمت فٍ حضنه فورا مطولة خصره بذراعَها جدفن

ا جوزاء فجرا وهٍوجهها فٍ صدره باكَة فمنذ أخبرجها عمجه  

 . جشعر بؤنها جكاد جطَر له حَخ َكون من شدة سعادجها

 مسح علً شعرها ولال بجدَة

 جَما ٖحظٍ أنن منذ أصبحت هنا وأنجٍ ٖ ججولفَن عن البكاء ، "

 " كونٍ كوالدجن ٖ َبكَها إٖ ما َبكٍ الرجال

 حركت رأسها برفض وٖزالت جدفن وجهها فٍ صدره ، جعلم أنه

ن جبكٍ هكذا فحجً حَن كانت صؽَرة كان َوبخها إن بكتَكره أ  

 ٌْ سبب كان حجً ؼرس فَها شدة جحمل ؼرَبة فلم جكن كبالٍ

 اْطفال جسجخدم دموعها كسٗح لجنال ما جرَده وٖ َبكَها إٖ

 سموطها من أرجوحجها ، وعلً ذان عاشت وكبرت وجربت لكن

نها الجعبَر به عناِن ٖ َمكنها امسان جلن الدموع فٗ شٍء َمك  

 سعادجها جلن ؼَرها ، أبعدت وجهها ونظرت له ولالت مبجسمة

 من بَن بكابها

 " أنت لن جطلمها أبدا ألَس كذلن ؟ ولن جؽضب منها إن رفضجن ؟ "

 جنفس بعمك ولال ناظرا لعَنَها

 " لم أطلمها سابما ْفعلها اِن َا جَما "

دة فذان فمط ما كانتابجعدت عنه جمسح دموعها لابلة مبجسمة بسعا  

 جرَد الجؤكد منه ، وصلها صوجه بعد لحظات

 " إن كنت جرَدَن الذهاب لرإَجها سَؤخذن خالن رعد هنان "

 نظرت له بصمت لبرهة وكؤنها ججرجم ما لال فلم ججولع أن َنادٌ



 ! ذان الرجل الذٌ لم جراه َوما بخالها وٖ أن َسمح لها بالذهاب معه

 لالت بسعادة

 " حما َمكننٍ زَارجها اِن ؟ "

 لال من فوره

 رعد سَؽادر لجوز عصرا وسَمر بالعمران فٍ طرَمه وَمكنه "

 " أخذن معه ، ومجً أردت الذهاب لها فؤخبرَنٍ َا جَما اجفمنا ؟

 أومؤت برأسها موافمة ولالت مبجسمة بحماس

 " سؤذهب ْجهز نفسٍ "

 لال لبل أن جؽادر

ٍ معها بخصوص ما علمجه من عمجن الَومجَما ٖ أرَد أن ججحدث "  " 

 نظرت له وكانت سججحدخ والحزن لد عاد لَخَم علً مٗمحها

 الجمَلة مجددا فماطعها لابٗ بجدَة

 أنجٍ خارج كل هذا َا جَما فٗ ججعلٍ والدجن جؽضب منن ْنها "

 لد جعجبره انحَازا منن وأنجٍ لم جعرفٍ بعد عنادها وٖ رفضها

 " لوالعها الجدَد

 أومؤت برأسها باسجسٗم وهمست بحزن جنظر لٓرض

 " علمت عن ذلن ما َكفٍ "

 ثم ؼادرت من عنده ونظراجه جرالبها حجً اخجفً وجحرن بعدها

 جهة ممر مكجبه هنان ودخله مؽلما بابه خلفه وأخرج هاجفه

 واجصل بعمه صمر والذٌ أجاب سرَعا لابٗ

 " مرحبا َا مطر "

مامها ولالجحرن جهة النافذة ولؾ أ  

 " مرحبا عمٍ ماذا حدخ معكما ؟ "

 وصله صوجه مباشرة



 اْمور جسَر كما خططت لها ، بمٍ أمامنا َومان فمط ونكون "

 " لدَكم ، كَؾ هٍ جَما ؟

 لال من فوره

 " بخَر .... لاسم ما رأَه بشؤن مكان إلامجه "

 لال صمر

بلجه لنوافك أن َمَم فٍ منزلنا فٍ الولت الحالٍ وكما جعلم عا "  

 َوافموا وجوده بعَدا عنهم اِن علً اْلل لكنه لال بؤنه سَرجب

 أموره سرَعا وأنت مإكد جعرفه أكثر منٍ فؤنا أراه رجل َمكنه

 " اٖهجمام بنفسه جَدا وَمكن أعجماد علَه

 همس ونظره علً اْشجار الجٍ بدأت جسجعَد خضرجها جدرَجَا

 " أعرفه جَدا .... جَدا َا عمٍ وأعلم أٌ الرجال َكون "

 لال صمر لبل أن َنهٍ اٖجصال معه

 لست أعلم عما دار بَنن وبَن ؼسك لكن ورؼم ذلن لن "

 " أوصَن علَها َا مطر فَكفَها نكبات

 ظهرت ابجسامة طفَفة عند طرؾ شفجَه ولد جذكر فورا كٗم رعد

 عنها وما فعلجه الَوم فمال

جملك بشؤنها فهٍ كما عرفجها فٍ الماضٍ وأشد ولنٖ  "  

 " أحجاج أن َوصَنٍ أحد علَها

 وأنهً اٖجصال بعدها مودعا له ثم دس الهاجؾ فٍ جَبه مسندا

 كؾ َده اْخري علً زجاج النافذة أمامه وولع نظر علً خاجم

 الزواج الفضٍ فٍ إصبعه ومر فورا طَفها أمامه .. صورة جلن

والعَنان الدامعة .. الخدان المجوردان والشعرالمٗمح الفاجنة   

 اْسود الحرَرٌ فعادت لذاكرجه سرَعا ذكري ما حدخ باْمس

 هنا وفٍ جلن الؽرفة جحدَدا حَن دخلها مجددا وبعد ولت ألل



 مما كانت ججولع بكثَر لَجدها جالسة فوق السرَر جفرغ ؼضبها

جها الجٍوألمها بجمزَك ذان المماش بعنؾ وكؤنها جمزق ذكرَا  

 أصبح بمابها أوجع من الجخلص منها مثلما باجت جإمن بؤن

 الجخلص منها مسجحَل ، مشهد كان كفَٗ بإخراج ذان الصامت

 من صمجه الممَت وجحطَم كل ذان الجبل الجلَدٌ الذٌ كان

 َجحصن خلفه ببراعة من عاش واعجاد أن َجحكم فٍ مشاعره

شٍء الذٌ ما اسجطاعولَس هٍ من ججحكم به فرإَجه لجمزَمها لل  

 هو إبعاده من مكانه لَلجَن كاملجَن كان كفَٗ بنسؾ كل ذان الجعمل

 والجمود فشد لبضجَه بموة ولال بضَك

 كنت رمَجه بنفسن كفسجان زواجنا بدٖ من جركه لحبَبة "

 " وجمزَمه اِن

 رمت ما فٍ َدها ونظرت له ولالت كاذبة

 ذان أحرلجه وبالفعل كان علَا فعل ذلن مع هذا أَضا لما وجدت "

 " اِن ما جعجمد بؤنن سجذل ؼسك برإَجه

 أبعد نظره عنها وجنفس بموة نفسا لو كان اعصارا لدمر كل شٍء

 ووصله صوجها لابلة بؤمر

 أخرجنٍ من هنا اِن ٖ أرَد البماء معن وٖ فٍ ؼرفجن "

 " وٖ حجً منزلن

خ بعنؾنظر لها وصر  

 " لن جخرجٍ حجً نجفاهم َا ؼسك للجها ولن أكررها مبة مرة "

 ولفت علً ركبجَها فوق السرَر ورمت سبابجها صارخة مثله

 ٖ حدَخ وٖ جفاهم بَننا وأنا سبك وللت هذا فبؤٌ حك جمنعنٍ "

 " من الخروج

 ضرب الباب بموة مؽلما له ولال بؽضب



فهمَن هذا ؟بحك أنن زوججٍ وأن المرار لٍ وحدٌ ج "  " 

 " كاذب "

 صرخت فَه بؤعلً صوجها بل بكل عصب فٍ جسدها وهٍ جكرر

 صارخة

 " كاذب ... كاذب ... كاذب "

 وكؤنها جعجصر جراحها بَدَها كٍ ٖ جنزؾ أكثر وهٍ جنكر أمرا

 جعلم بؤنه لن َجفوه به عبثا وأن هذا الرجل جملكٍ حد النخاع

خسر ما َملن لَسولن جسجؽرب أن َجٗعب بؤٌ شٍء كٍ ٖ َ  

 . لشٍء سوي ٔرضاء ؼروره البشع

 صرخ مثلها

 بلً زوججٍ ومنذ خمسة عشر عاما بل منذ أربع وعشرون عاما "

 " َا ؼسك أجفهمٍ ؟

 انهارت جالسة علً السرَر مجددا وضربت بمبضجها علً فخذها

 صارخة بصوت محجج جنظر لعَنَه بؽضب

نت طلمجنٍلست أفهم ولن أفهم أٌ شٍء ولست زوججن وأ "  

 "وفعلت ما أنكرت َوما فعله والمانون َشهد

 جوجه جهة أدراج طاولة الجزََن لابٗ بحزم

 بل لم َدم عمر جلن الورلة الجافهة أكثر من ساعات خروجٍ من "

 " البٗد ولوٖ َمَنٍ من أنها سجلؽً سرَعا ما ولعجها

 فجح الدرج وأخرج أورالا رفعها أمامها وجابع

 هذه كانت سجسمط ملكَجها عنن بموجٍ أو طٗلٍ لن فهل أنجٍ "

 " علً اسجعداد لخسارة مملكجن َا درع المرأة

 لوحت بَدها لابلة بؽضب

 .. ٖ َحك لن الجحدخ عن العمران ... العمران مملكجٍ أنا "



 " أنا من بناها إن كانت اْرض ملكٍ أم ٖ وٖ شٍء لن فَها

رالا أخري ورماها جمَعها فٍفجح الدرج مجددا وأخرج أو  

 حجرها ولال

 " أجمصدَن هذا ؟ "

 نظرت لٓوراق باسجؽراب ورفعت واحدة منها بَد مرججفة

 وما أن اطلعت علَها حجً شعرت بؤن الجدران جطبك علً للبها

 وهٍ جري حمابك لو علمت أنها موجودة ما رضَت َوما

 ! بجولَعها بنفسها ... كل جلن اْسماء وهمَة

ات .. المسجثمرَن .. المجبرعَن وأهم عمٗبهم جمَعهمالشرك  

 . صورة خلفها رجل واحد وهو مطر شاهَن

 صرخت باسجنكار جنعجه بالكذب مجددا ولد بدأت بجمزَمها ورمَها

 علً اْرض فجوجه نحوها وجلس أمامها واسجلهم منها ورماهم

 بعَدا ثم أمسن ذراعَها لابٗ

َا ؼسك وأنا فعلجه من أجلجمزَك كل هذا لن َلؽٍ حمَمجه  "  

 " المضَة الجٍ جدافعَن عنها ْنها جسجحك وجخدم الوطن

 لكمجه بمبضجَها فٍ صدره صارخة

 " الوطن ... الوطن ألؾ لن إجٖٗ بالفعل َا ابن الوطن الوحَد "

 أنزل نظراجه لمبضجَها وكؤن كلماجها خنجر انؽرس فٍ للبه

وٖ أن َثنٍ أٌ فرد منفلم َنجظر َوما عرفانا بالجمَل من أحد   

 شعب بٗده علً ما لدم لهم فما فعله فعله من أجل الوطن وحده

 لكن هذه المرأة ٖ ... هٍ وحدها من أراد أن جفهم كل ذلن وأن جراه

 كما َراه هو فوحدها من دفعت ثمن ما لدمه دون جردد وٖ ممابل ،

 . وحدها من لجلها لَعَش الؽَر ومن جرحها لَشفٍ جراح الجمَع

 أمسن لبضجَها بَدَه بموة ونظر لعَنَها ولال



 أنا لم أفعل ذلن إٖ من أجلن َا ؼسك وأنا لم أجراجع عن كلمجٍ "

 " حَن للت بؤنٍ لن أطلمن

 اسجلت َدَها منه ولالت بجمود رؼم اْلم فٍ عَنَها

 " طلمنٍ اِن إذا "

نظره عنها وجنفس بعمك لبل أن َنظر لها مجددا ولالأبعد   

 " وجخسرٌ العمران ؟ "

 لكمجه فٍ صدره بَدها بموة ولالت بعناد والدموع جججمع فٍ عَنَها

 وكؤنها جمرر مصَر موجها

 " وأخسر كل شٍء "

 صرخ فَها بعنؾ

 " حجً والدن الحمَمٍ َا ؼسك ؟ "

عنٍ شَبا مججاهٗألمً علَها جلن الجملة الؽاضبة وكؤنها ٖ ج  

 جحدَمها المصدوم به وهو َؽادر السرَر والفا ، كان َجولع

 رفضها له وؼضبها منه لكنه لم َجولع أن َكون الشعور به عنَفا

 هكذا ولم َجخَل أن َشهر هذه الورلة مبكرا ْنه لم َجولع أن

 ! ججنازل عن المملكة الجٍ بنجها وحاربت من أجلها بسهولة هكذا

ا لن َدخلها فٍ الحرب بَنهما مهما حدخ فٗ حلوْن ابنجهم  

 أمامه ؼَر ما سَموله اِن ، نظر لعَنَها السوداء المصدومة

 والمحدلة به ... الجٍ ما فارلجه صورجها فٍ ؼربجه َوما وبدأ

 َسرد بهدوء وروَة أمام صمجها الجام وانجباهها له كل ما حدخ

له للرجلَن ،مع والدها الحمَمٍ منذ خرج من الحالن ... لج  

 هروبه ، خبر موجه والثؤر الذٌ هو مطالب به وهٍ وابنجها

 من لبله والشروط الجٍ وضعها كٍ َرجع للبٗد وإن بهوَة

 مزورة ومجنكرا ولكٍ َحمٍ ابنجه لبل كل شٍء طالبا فمط أن



 . َراها وإن لَوم واحد فٍ حَاجه

 همست ما أن أنهً كٗمه ودموعها عادت للجكدس فٍ عَنَها

 " كاذب ! ٖ َمكن لكل هذا أن َكون حمَمَا "

 لال بجدَة

 " بلً حمَمٍ ، وافمٍ علً شروطه وسجرَه أمامن خٗل أَام "

 بدأت بؤخذ لطع ذان الفسجان ورمَه بها دون جركَز صارخة

 ببكاء وبذات الكلمة

 " كاذب ... كاذب "

 وهو والؾ مكانه مشَحا بوجهه ونظره جانبا َشد لبضجَه بموة

 مانعا نفسه من اٖلجراب منها ْنه َعلم بؤنها سجرفضه وبمسوة

 أَضا رؼم أن صوت بكابها فاق كل طالة له علً الصبر أكثر ولد

 انحنت لٓسفل ودفنت وجهها فٍ كفَها جبكٍ بمرارة ولَس َعلم

 أجبكٍ الحٍ الذٌ مات وجركها أم جبكٍ المَت الذٌ ظهر أنه علً

نا طوال أم جبكَهما معا ؟لَد الحَاة ولد حرمت منه سنَ  

 جوجه جهة النافذة وولؾ هنان َسجند بجبَنه علً لبضجه

 المشدودة الجٍ جفصله عن زجاجها الذٌ َوازَها برودة معاكسة

 جماما للبه المشجعل بسبب ذان البكاء المكجوم خلفه وهو أكثر

 من َعلم أن هذه المرأة ٖ جسمح لدموعها بالنزول إٖ ْمر

ت بكابها الذٌ لم َسمعه سابما سوي مرةعظَم فكَؾ بصو  

 واحدة حَن أخبرها بموت شمَمها ، وحجً ذان الولت لم َخفؾ

 حضنه عنها ولد اجهمجه بؤنه سبب إبعادها عنهم فكَؾ باِن ؟

 جحرن من هنان ما أن خؾ صوت بكابها وجوجه نحوها جلس

 أمامها مجددا وأمسن كجفَها ورفعها لججلس مجددا لابٗ

هذا أن َسعدن َا ؼسك ٖ أن َبكَنَفجرض ب "  " 



 مسحت عَناها بكمها بموة ولالت

 " أَن هو ؟ أرَد أن أراه "

 لال من فوره

 " َرفض ذلن لبل أن جوافمٍ علً شروطه َا ؼسك "

 صرخت ملوحة بمبضجها

 " لن أرجع لن لن أعجرؾ بن زوجا فطلمنٍ وسؤحمك شرطه "

 هزها بموة لابٗ بؽضب مماثل

ن ولن َجزوجن أحد فلَعلم بذلن الجمَع وأولهم ذانوأنا لن أطلم "  

 " المدعو َعموب فؤنجٍ لمطر فمط َا ؼسك مفهوم

 كانت سججحدخ وؼضبها َٖزداد إٖ اشجعاٖ فصرخ مسكجا لها

 وٖ كلمة أخري واسجمعٍ لما سؤلول اِن وأولهم بؤن ابنجن "

 أول من سججؤذي مشاعرها بجنونن هذا وهٍ جدخل منزل رجل

 " أَا كان لجري والدجها

 أبعدت َدَه لابلة بحدة

 " ابنجن ٖ جرَد رإَة والدجها فٍ جمَع اْحوال "

 صرخ فَها مجددا

 " حمماء ... للت اصمجٍ فورا "

 أخرج بعدها هاجفه وفجش فَه عن شٍء معَن ثم رماه فٍ حجرها

 لابٗ بضَك

َماانظرٌ لهذا وأبعدٌ ابنجنا عما بَننا َا ؼسك فٗ ذنب لج "  

 " فٍ شٍء

 رفعت الهاجؾ بعنؾ هامسة

 " ذنبن ولَس ذنبها وهو أنن ربَجها علً طرَمجن "

 حرن رأسه مجؤففا بصمت من أفكارها وعنادها ولم َعلك وجركها



 جشاهد أشرطة الفَدَو المجموعة والذٌ انفصلت معها عن

 العالم جماما جرالب بعَنَن دامعة جلن الطفلة فَها .. الطفلة ذات

ن الزرلاء الواسعة الجمَلة والشعر اْسود الحرَرٌ الممصوصالعَنَ  

 فٍ مراحلها العمرَة المخجلفة فنزلت دموعها العصَة مجددا .. نزلت

 الواحدة ججبعها اْخري .. وكَؾ ٖ جنزل وهٍ جري من حرمت منها

 ْعوام أمامها اِن ؟

 جري أجمل طفلة رأجها عَناها ججلس أمام شمعة عَد مَٗدها فٍ

ل مرحلة عمرَة لها جصفك بَدَها الصؽَرجان وجؽنٍ أؼنَة عنك  

 اْم ... فٍ كل مرة طفلة أكبر وثوب آخر وشمعة مخجلفة ... فمط

 اْؼنَة نفسها واٖبجسامة نفسها للطفلة الجمَلة ذاجها ، جؽَر العرض

 بعدها لجظهر فٍ حضن امرأة مجوسطة العمر جبدوا مربَجها ، ومن

ت المرأة لكن العمر َخجلؾ مع اخجٗؾ ثَابجدَد ذات الطفلة وذا  

 النوم الخاصة بها وفٍ كل مرة جطلب نفس الحكاَة ... الحكاَة الجٍ

 بطلجها طفلة أسمها جَما ووالدجها ؼسك ولد الجمجا بعد ؼَاب

 وسافرجا معا فوق ظهر طابر صؽَر ، فٍ كل مرة ذات الحكاَة

 وذات الشخصَات واْسماء حجً أنها كانت جؽضب من جلن

 . المرأة وجنام علً اْرض إن لررت أن جؽَرها

 جؽَر المشهد مجددا حَخ كانت ججلس أمام نافذة ؼرفجها وبدٖ

 من أن جحدخ أشخاصا مجهولَن كما َفعل بالٍ اْطفال فٍ سنها

رأجهكانت جحدثها هٍ .. جنادَها باسمها وجحكٍ لها عن كل ما   

 . وما لم جراه

 مسحت الدموع من عَنَها مجددا رؼم أن ذلن لم َكن َزدها إٖ

 انهمارا وكان حَنها المشهد اْخَر والوحَد الذٌ كانت فَه فٍ

 سن أكبر بل كما رأجها اِن وكؤنه من ولت لرَب جدا وكانت فَه



 جحدخ شخصا لم َكن ظاهرا لها وكانت ججرجاه أن ٖ َخبر والدها

ت ْنها ٖ جرَد أن ججرحه إن فهم أنها جرَد جركه وجفضلبما لال  

 . والدجها علَه

 عند ذان المشهد وجلن الكلمات انهار صمودها مجددا فرمت

 الهاجؾ بطول َدها علً اْرض مججاهلة أنها حولجه لمطع بسبب

 ذلن ودست وجهها فٍ َدَها وانهارت باكَة لكن بكابها هذه المرة

وجعا وأشد حرلة بل كان أنَنا مإلما أو كان مخجلفا ، كان أكثر  

 أنه هو من لم َعد لادرا علً جحمل بكابها أكثر أو علً دفن الشوق

 لها فٍ أضلعه أكثر فمد َدَه وأمسن رأسها ورفع وجهها رؼم

 اعجراضها لابٗ بضَك من نفسه لبلها

 " َكفٍ َا ؼسك ... َكفَن بكاء "

ها المجعالبة فمدرفعت َدها جمسح دموعها محاولة كجم شهماج  

 َده لحجابها وأخرج الدبوس الكرَسجالٍ منه فٍ حركة واحدة

 خفَفة فانفن من فوره ونزل عن رأسها بسبب لماشه الحرَرٌ

 الذٌ نافسه ملمس ذان الشعر اْسود وجحررت جلن الؽرة

 الممصوصة لججدرج بعشوابَة ٖ جزَد ذان المشهد إٖ جماٖ لبل

حجابها لابلة بضَكأن جرفع َدَها ولد اسجلت   

 " ! ما ذا فعلت ؟ أنا ٖ َضاَمنٍ ما بن أنت "

 أخذه من َدها ورماه خلفه كٍ ٖ جعود للفه مجددا وأمسن وجهها

 .. بَدَه ونظر لعَنها الدامعة المجهدة من كثرة البكاء ، كان سَجحدخ

 كان سَمول الكثَر لكن الكلمات خانجه وْول مرة فٍ حَاجه َعجز

 !... أمام امرأة

 بل أمام المٗمح الجٍ علمه فمدانها ْعوام بؤنه ٖ حَاة له مع

 ؼَرها كما ٖ حَاة له إن جركها لؽَره ، عجز عن لول أٌ شٍء



 ... َعلم أنه لن َجد صداه لدَها ... لدي أنثاه الؽاضبة منه حد الجنون

رٖ بل لَس الجحدخ معها ما كان َرَده فمد لاٖ الكثَر والكثَ  

 وبٗ فابدة جذكر لذلن عدل عن جلن الفكرة نهابَا وشدها لحضنه

 َمبل جلن الخصٗت الحرَرَة وكؤنه َحادثها هٍ عما لن َسجطَع

 لوله وٖ سجنه أكثر ولم َسمح لها باٖبجعاد أو أن َحررها من

 ذراعَه رؼم محاوٖجها المسجمَجة بل شدها لصدره أكثر وأعجز

شعرها هامساحركجها جماما ودس وجهه فٍ   

 " جولفٍ عن الجنون َا حمماء واجركَنا نجفاهم فٍ بالٍ اْمر بروَة "

 لكنها لم جرضً اٖسجسٗم له وٖ للحضن الذٌ عنً لها الحَاة

 َوما وٖ لٓضلع الجٍ جرججؾ خَٗا جسدها جمَعها شولا لها ْن

 هذا الحضن جرحها .. جركها وخدعها وخانها أَضا فلم جسجسلم

ت منه فٍ داخلها لبل خارجها وابجعدت عنه لابلة بجمودحجً جحرر  

 حجً إن وافمت َوما شرط والدٌ فجؤكد بؤنٍ لن أرجع هنا وٖ "

 " لن أبدا

 ثم ؼادرت السرَر ورفعت حجابها من اْرض وجحركت جهة

 . الباب وخرجت دون أن جضَؾ شَبنا آخر

 لبض علً أصابع َده ونظره علَها وٖزالت جسجند علً زجاج

 النافذة ثم أبعدها ممربا لها لوجهه ولبل ذان الخاجم لبلة طوَلة

 صامجة جلجها ابجسامة صؽَرة ؼامضة ارجسمت علً شفجَه وهو

 َجذكر مكالمة سكرجَر مكجبه وجمنعها عن حضور اٖججماع ،

 أبعد َده ونظره علً ذان الخاجم هامسا بابجسامة جانبَة

 " هكذا إذا َا ابنة دجً الحالن ؟ "

* 

* 



* 

 حدَمة رَجنجس بارن .. مجحؾ الشمع .. مجحؾ شارلن هولمز

 فحدَمة الحَوان ... نصؾ َوم اسجؽرلجاه فٍ زَارة كل جلن اْماكن

 ولم ججعب مرافمجها ومرشدجها السَاحَة جلن أبدا من السَر والحدَخ

 عن كل ما مرجا به فهٍ ولدت هنا وعاشت وجربت وجعرؾ كل شبر

 . فٍ جلن المدَنة كإسمها

 بداَة نزهجهما كانت جسَر معها شبه مجبرة لكنها سرعان ما

 اسجطاعت دمجها مع كل ما َحَط بهما وسرعان ما جبدل مزاجها

 لٗسجمجاع والحماس وهٍ جري كل ذان العالم المخجلؾ الذٌ لم

 جعرفه إٖ فٍ الجلفاز درجة أنها نسَت كل حزنها وكدرها ذان

ؾ ججعل من اْمر العادٌهذه الفجاة الجٍ جعرؾ كَ خاصة بصحبة  

 رابعا ومسلَا وجنشر السعادة من حولها وضحكاجها الرلَمة جنجشر

 فٍ كل مكان حجً أنها جمازح الحَوانات وججحدخ معها وكؤنها

 جفهمها فلم جندم نهاَة نزهجهم جلن أبدا علً أنها أطاعجها وخرجت

 . بصحبجها

 فجحت ساندرَن باب المنزل ولالت ضاحكة وهٍ جدخل

ذه أول مرة أخرج فَها للجنزه وٖ أرجع للمنزل محملة بؤكَاسه "  

 " ....المشجرَات ، فٍ المرة المادمة س

 جولفت عن الحدَخ فجؤة وماجت ابجسامة الجٍ دخلت خلفها وهما

 جنظران لعلب الهداَا وأكَاس المشجرَات الكثَرة الجٍ ججوسط بهو

والدجها منالمنزل فجبادلجا النظرات المسجؽربة وخرجت حَنها   

 جهة المطبخ جمسح َدَها بالمنشفة لابلة

 " جؤخرجما ! هل أضع لكما طعام العشاء ؟ "

 لالت ساندرَن مشَرة بإصبعها



 " ! لمن جبل الهداَا هذا "

 نظرت الوالفة هنان ناحَجهم ولالت

 " آه جلن من أجل مارَه "

 نظرجا لها كلَهما بصدمة ولالت ابنجها ملوحة بكفَها

 " جمَعها ... جمَعها ؟ أٖ شٍء أبدا من أجل ساندٌ ؟ "

 ؼادرت جلن عابدة للمطبخ لابلة

 لَس نحن من اشجراها بل زوجها من أرسلها لها فبؤٌ صفة "

 " سَرسل لن أَضا ؟

 شدت مارَة لبضجاها ٖ شعورَا بَنما جمجمت الوالفة بجانبها بعبوس

 " َرسل لٍ هدَة ... !! فلَعجرؾ بٍ أوٖ "

دت والدة ساندرَن جهجهما سرَعا جحمل فٍ َدها ظرفا ورلَاعا  

 مدجه لمارَة لابلة بابجسامة

 " وأرسل لن هذا أَضا ، لم َمم أحد بفجحه ْنه َخصن وحدن "

 نظرت له فٍ َدها لبرهة ثم مدت َدها وأخذجه منها هامسة لها

 بالشكر فعادت جهة المطبخ مجددا وابنجها ججبعها ججحدثان عن

جفهم ما َكون فنظرها وجركَزها كانا علً الظرؾ البنٍأمر لم   

 ... الكبَر بَن َدَها لبل أن جنمله لجلن اْؼراض المكومة مجددا

 أرسلها !! إذا هو لم َحضرها بنفسه وكلؾ ؼَره بهذا أَضا ؟

 جوجهت جهة ؼرفجها ورمت ما فٍ َدها علً السرَر وجوجهت

فبة ، ٖ جرَد الجفكَرللحمام نزعت ثَابها ودخلت جحت مَاهه الدا  

 فٍ أٌ شٍء ... أٌ شٍء من كل ذلن فعلَها أن ججؤللم فمط مع

 وضعها الجدَد فَبدوا أنها سجبمً لٓبد هكذا بٗ عابلة بٗ اسجمرار

 وٖ مسجمبل بل وعالة علً من جعَش معهم ، خرجت من جحت

 المَاه بعد ولت ولفت جسدها بمنشفة الحمام الخاصة وربطت



خصرها وخرجت للؽرفة فوجدت جلن اْؼراضحزامها حول   

 جمَعها هنان بل ومرجبة أَضا وعلمت عن ذلن من اْحذَة

 والحمابب الَدوَة اْنَمة والفاخرة المرجبة فٍ أماكنها المخصصة ،

 فجحت الخزانة ووجدجها أَضا ملَبة بالثَاب فؤخرجت لمَص

رَعانوم لطنٍ دون أن جفجش بَنها وٖ من باب الفضول ولبسجه س  

 ثم أؼلمجها وجوجهت للسرَر جلست عند حافجه ورفعت ذان الظرؾ

 الموضوع مكانه فجحجه وأدخلت َدها فَه وأخرجت أوٖ بطالة

 صؽَرة نظرت لها فكانت بطالة مصرفَة وباسمها أَضا فَبدوا أنها

 أصبحت المجصرؾ الوحَد فٍ جمَع أموالها الجٍ َبدوا أَضا أنه جم

 نملها إلً هنا ! وضعجها جانبا وأخرجت جواز سفر نظرت له جملبه

 باسجؽراب فهذا لَس جواز سفرها ذان ! فجحجه فكانت الصورة لها

 !! بالفعل لكن اْسم .... ) مارٌ دَفسَنت ( فجاة إَطالَة فرنسَة اْم

 ٖ هذه لَست هٍ ! لبضت أصابع َدها علً الجواز بموة وامجٓت

وهمست بضَكعَناها بالدموع   

 " ْجل هذا إذا لال بؤنٍ أَضا مارَه فمط ؟ "

 رمجه بعَدا عنها بؽضب ، كان علَها أن ججولع هذا فهم َحمون

 أنفسهم جَدا هنا فحجً ساندرَن أخبرجها بؤنها ووالدها َسجخدمون

 اسم عابلة والدجها أَطالَة ، أخرجت ما فٍ الظرؾ أَضا فكانت

ندن سكول لٕلجصاد والعلوم السَاسَةأوراق انجسابها فٍ جامعة ) ل  ) 

 رمت جلن اْوراق أَضا مجمجمة بحنك " ولما المدعوة مارٌ لم

 " جنهٍ دراسجها ْكملها أنا عنها ؟

 جذكرت شَبا فمدت َدها لجواز السفر ورفعجه مجددا ونظرت ٔسم

 اْم بجركَز وجذكرت أنه اسم عابلة والدة ساندرَن من والدجها

فجدجها فرنسَة فهل سرلوا لها اسم ابنة خالجها ؟ الذٌ ذكرجه لها  



 هل كل هذا لَكون بمابها هنا مشروعا أمام الجمَع ولَس ْنه َرَد

 أن جكون لربه بهوَة مخجلفة ؟ رمجه من َدها مجددا هامسة بحنك

 " حمماء أٖزلت جعجمدَن أنه لد َرَدن فٍ حَاجه "

ؼطَة السرَرجركت كل جلن اْؼراض مرمَة أرضا واندست جحت أ  

 حَخ َمكن لدموعها أن ججؽلب علَها وجنزل بصمت كما اعجادت كل

 حَاجها

* 

* 

*  

 

 نزلت السٗلم ووصلت عندها وحركت رأسها بعجز وجنهدت لابلة

 لم جفجح الباب وكل مالالجه وككل مرة أن نجركها لوحدها وأنها "

 " سجنزل فَما بعد

 جنهدت بضَك ولالت

 " هل جسمحٍ لٍ أن أصعد لها خالجٍ ؟ "

 لالت من فورها

 " ! بالجؤكَد بنَجٍ هل َحجاج هذا لسإال "

 جحركت حَنها من فورها وصعدت السٗلم وجوجهت لباب

 ؼرفجها وطرلجه لابلة

 " جلَلة افجحٍ الباب فلن أؼادر من هنا حجً جفجحٍ لٍ "

بضَكلم جسمع منها أٌ رد فطرلت الباب بموة أكبر لابلة   

 " جلَلة افجحٍ الباب أو جلبت من َكسره علً رأسن "

 انفجح الباب حَنها فدفعجه بموة ودخلت وجوجهت جهة الجٍ

 جولَها ظهرها وأمسكت كجفها وأدارجها جهجها بموة ثناثر معها



 شعرها البنٍ الؽامك الطوَل ولالت والضَك َزداد فٍ مٗمحها

ن البكاءحدة ناظرة للعَنَن البنَجان المحمرجان م  

 فٍ ماذا سَنفع سجنن لنفسن والبكاء ؟ "

 " رماح َحجاجن وَحجاجنا جمَعا حوله ألوَاء لَجخطً أزمجه

 أبعدت َدها عنها ولالت بضَك مماثل عادت معه دموعها

 للجماطر كحبات المطر الرلَك

 رماح ٖ َحجاجنٍ بل وٖ أحد فٍ الوجود ، شمَمن لم َحجج "

رثٍ حاله وحالٍ بل نفسٍ وحمالجٍلٍ َوما َا ؼسك وأنا لست أ  

 نظرت لها باسجؽراب ولم جفهم شَبا مما ججحدخ عنه فصرخت"

 لابلة ببكاء

 الجمَع َمولون بؤنه أضاع العمر منٍ وأنه اِن حكم علَا بالفناء "

 مع رجل ممعد لكنه هو من أضاع عمره .. هو من خسر وحده لَجنٍ

 " أموت َا ؼسك لَجنٍ مت ولم أعرؾ شمَمن َوما

 أمسكجها من كجفَها وهزجها بموة لابلة

 ما الذٌ بَنكما َا جلَلة ؟ شككت دابما بؤنه ثمة خطب ما فٍ "

 " زواجكما فما الذٌ جخفَنه عنٍ ؟

 ابجعدت عنها وأولجها ظهرها مجددا ودفنت وجهها فٍ كفَها

 ودخلت فٍ نوبة بكاء طوَلة فجوجهت نحوها وولفت أمامها

 وأمسكت ذراعَها لابلة

 خالجٍ للمة علَن فكرٌ فَها علً اْلل ، أعرفن دابما لوَة "

 " َا جلَلة ما الذٌ حدخ ؼَر خبر حالة رماح جعلن هكذا ؟

 ابجعدت عنها مجددا لابلة بضَك

 ٖ شٍء .. للت ٖ شٍء ، اجركونٍ وحدٌ .. أرَد البماء "

 " لوحدٌ فمط لما ٖ جفهمون هذا ؟



وهٍ علً حالها ذاجهنظرت لها بضَك لولت والفة مكانها   

 جولَها ظهرها وجبكٍ دون جولؾ ، لو جفهم ما الذٌ بَنهما

 وما الذٌ حدخ ؟

 والدجها لالت بؤن حالجها هذه كانت بعد أن وصلهم خبر رماح

 بَوم جمرَبا فما السبب وراءها ! كانت سججحدخ لوٖ أن الوالفة

نعلً بعد خطوات منها جرنحت فٍ ولفجها للَٗ ثم بدأت بالجمس  

 بكل ما حولها لججوازن فٍ ولوفها فركضت جهجها فورا وأمسكجها

 لبل أن جمع منادَة لخالجها بؤعلً صوجها

* 

* 

* 

 ولفت عند باب المطبخ حَخ الذٌ جعلم أنه سَكون هنا هذا

 الولت بالجؤكَد وكالعادة جلن الؽبَة فآبٍ جعد له لهوجه وٖ ججولؾ

اسجعداد لفعل أٌ شٍء عن الحدَخ وكؤنها ابجلعت مذَاعا فهٍ علً  

 كٍ ٖ جخسر هذا السكن المجانٍ المرفه ، ولو كان اْمر بَدها

 لجزوججه هٍ ، جنهدت بحسرة مجمنَة ذلن لجخلصها منه لكن جلن

 الحمماء لم جسجطع جذب وٖ سابك جاكسٍ لَمع فٍ ؼرامها فكَؾ

 . بمثل هذا الرجل الكجلة من الدهاء والبرود

ونظر لها فمالت بنبرة جافة رفع نظره من جرَدجه فجؤة  

 " سؤخرج من أجل ممابلة الوظَفة "

 لم جشعر بنفسها حشرة كذان الولت وهٍ جطلب إذنه لجخرج فٍ

 وضح النهار فحجً شمَمها سابما لم جكن جسجؤذنه فٍ كل شٍء

 هكذا ، كان ممنوعا عنها الخروج مساء ومرافمة الرجال ومؽادرة

ا جرَد فعله طوال فجرة النهارلندن دون سبب لكن لها الحرَة فَم  



 رؼم أنها جعلم بؤنه كان َكلؾ من َرالبها طوال ولت خروجها لكن

 . هذا الحصار الممَت لم جعرفه َوما

 لال ببرود مماثل ولد عاد بنظره لجرَدجه

 " ٖ ججؤخرٌ "

 اشجعلت حَنها أعصابها كالبركان ولالت بحدة جشد لبضجَها

 بجانبٍ جسدها

 " حجً مجً ٖ أجؤخر مثٗ فاْمر لَس جلب كَس خضار من السوق "

 رفع نظره لها مجددا ونظر لها جلن النظرة الباردة المسجفزة الجٍ

 جكاد جرسلها لجنون ولال بسخرَة

 وأٌ وظَفة مشرفة هذه الجٍ جسجلزم منن ممابلجها كل هذا الولت "

 " فٍ ججهَز نفسن وفجرة الصباح بطولها لججرَها ؟

 صرت علً أسنانها بؽضب ولالت

 " وظَفة سججعلنٍ أجخلص منن نهابَا ومن مالن وشمجن هذه "

 طوي الجرَدة ووضعها جانبا ولال بذات سخرَجه

 حما !! وأٌ وظَفة هذه الجٍ سججدها واحدة بمإهٗجن جوفر "

 " لن كل هذا ؟

 لالت بحزم

 بلً جوجد وجذكر كٗمٍ هذا جَدا وٖ جفكر فٍ معارضة "

مر ٖحمااْ  " 

 لال بذات ابجسامجه المسجفزة

 " لن ذلن إن وجدجها "

 نظرت له بصدمة وابجسامة واسعة فلم جسجطع جصدَك ما سمعجه

 اِن ! هل لال حما بؤنه لن َعارض ؟

 هذا ما لم جكن ججخَله فمشكلجها الوحَدة الجٍ كانت سجعَك



 شروط جلن الوظَفة هو هذا الرجل وكانت جفكر فٍ طرَمة جمنع

 بها صاحب الوظَفة ما أن جمابله لَجنازل علً بعض البنود وٖ

 جضَع منها ، ؼادرت من فورها لابلة

 " كن عند كلمجن إذا "

* 

* 

*  

 

 جبثت حجابها جَدا وأدخلجه جحت سجرجها النسابَة وخرجت

 من الؽرفة مسرعة جعدل جنورجها الجَنز الطوَلة وهٍ جسَر

 فمد أخبرجها الخادمة الجٍ انجظرجها حجً انجهت من صٗة العصر

 بؤنه َنجظرها فٍ الخارج فسَكون فٍ انجظارها منذ ولت ،

 خرجت من الباب وابجسمت للذٌ ولع نظرها علَه فورا َمؾ

 بجانب سَارة جمَلة فاخرة َسند َده علً سمفها واْخري

ع َده ناظراَدسها فٍ جَب بنطلونه والذٌ ما أن رآها حجً رف  

 لها بصدمة وابجسامة واسعة فركضت جهجه وحضنجه بموة

 مجناسَة بؤنه لَس خالها الحمَمٍ فهٍ ٖ جراه إٖ كذلن وهم من

 جربت معهم والدجها كؤشماء لها منذ كانت طفلة ، ضمها بذراعَه

 لابٗ بضحكة

 لو لم جركضٍ جهجٍ لظننت بؤنٍ أخطؤت وأنن لست ابنة ؼسك "

 " بل شمَمجها

 ابجعدت عنه ونظرت له مجمجمة بعبوس

 " لما ٖ َجاملنٍ أحدكم ولو للَٗ ؟ "

 ضخن وأمسن أنفها ولال



 " هل َكفَن أن جعلمٍ بؤنن أجمل من الجمَلة الجٍ كنت أجولعها "

 فركت أنفها لابلة بابجسامة

 " حسنا رضَت بهذه "

 ضحن وفجح لها باب السَارة ولال

لجنا سجكون طوَلة بعض الشٍءهَا أَجها اِنسة الصؽَرة فرح "  " 

 ركبت من فورها لابلة

 " كم سجسجؽرق منا ولجا ؟ "

 لال وهو َؽلك الباب

 " سنصل عند مؽَب الشمس جمرَبا "

 ثم دار حول السَارة وجلس فٍ كرسَه وأؼلك الباب ولال وهو

 َدَر المفجاح لجشؽَلها

 إن كنت لم جؤخذٌ لَلولجن فَمكنن النوم ولن جشعرٌ حَنها "

 " بالطرَك

 نظرت ناحَجه ولالت بحماس

 بل أرَد رإَة كل شٍء نمر به فٍ طرَمنا فؤنا لم أري من "

 بٗدٌ شَبا ومجحمسة لرإَجها وأرَد أن جحدثنٍ عن كل شٍء وٖ

 " جضجر منٍ فٗ حل ؼَره أمامن

 ضحن ولال وهو َجراجع بالسَارة للوراء

 " أذا سجكون الرحلة ممجعة لكلَنا "

لسَارة نصؾ دورة وؼادرا المنزل ، وكما أخبرهادار بعدها با  

 جماما الرحلة كانت ممجعة بل فالت المجعة بكثَر وهٍ ججعرؾ

 علً مدن بٗدها ْول مرة ... جري الناس الشوارع المنازل

 والمحٗت الججارَة واْسواق ... حجً اْشجار واْزهار شعرت

ْعوام فٍ جلنوكؤنها ْول مرة جراها فٍ حَاجها وكؤنها لم جعش   



 البٗد ذات الطبَعة الخٗبة ، وما زاد رحلجها جلن مجعة هو الجالس

 خلؾ الممود من لم َجعب من الجحدخ عن كل ما مرا به حجً أسماء

 بعض المناطك الجٍ جؽَرت واْحداخ الجٍ شهدجها فٍ الماضٍ

 لبل مولدها ، ومر الولت دون أن جشعر به وكؤن السَارة لم جسر

ة ثٗخ ساعات كاملةبهما مساف  . 

 نظرت فٍ كل اججاه من نوافذ السَارة ولالت بانبهار

 " ! ما هذه المدَنة ؟ َا هللا ما أجملها "

 ابجسم رعد لابٗ

 منذ اججزنا ذان السور والسَاج الحدَدٌ أصبحنا داخل حدود "

 " مدَنة العمران وهذه جكون مملكة والدجن البَضاء

ٍ البَضاء بجمَع أشكالها وأحجامهافؽرت فاها بصدمة جنظر للمبان  

 حَخ كانت جمَعها مطلَة باللون اْبَض وحجً المدارس والمحٗت

 كل شٍء أبَض ... كل شٍء حجً أعمدة النور والٗفجات ولد أعطً

 البَاض مع خضرة المكان جداخٗ مبهرا فٍ اْلوان فجمَع جلن

لونالمبانٍ كانت أبوابها ونوافذها مطلَة باللون اْخضر ك  

 ... الطبَعة حولها ! لم ججخَل َوما أن جري شَبا بهذا الجمال

 . ألوان مٗبس الناس والسَارات وحده الشٍء الذٌ كان َحدخ فرلا

 همست بصوت مصدوم جنظر لٓبنَة الجٍ كانت وكؤنها جخرج من

 صخور الجبال

 " َا هللا ما أروع هذا ! إنها أجمل مدَنة بَن الجٍ مررنا بها "

 ولؾ بالسَارة عند إشارة المرور ولال مبجسما

 هذه المدَنة كانت اْجمل من لبل أن جوحد البٗد ومنذ أصبحت "

 مملكة والدجن وهٍ جولَها عناَة خاصة ، حجً اْوساخ

 " َسجحَل أن ججدَها فٍ شوارعها



 وجابع والسَارة ججحرن مجددا عند الضوء اْخضر

ة الجٍ جفجح ابجداءا من منجصؾولم جرٌ بعد الشٖٗت أصطناعَ "  

 الربَع إنها أجمل ما فٍ هذه المدَنة والبٗد بؤكملها ، حجً أن جمعَجها

 لامت ببناء المطاعم المطلة من الجبل علَها ولد جم حفره وبنابها

 " فَه جرٌ من خٗلها مشهدا لن جنسَه أبدا

 ضمت َدَها لصدرها لابلة

ه ؟رباه ... هٍ من فعل كل هذا وفكر فَ " ! " 

 جنهد بؤسً ولد جذكر حدَثها عما اكجشفجه من جموَل ٖبن

 شاهَن ولال

 بلً كانت الشٖٗت والمطاعم فكرجها فالمدَنة كان بها جداول "

 ماء جصب فٍ بحَرة الرلراق سابما وهٍ اسجؽلجها لصنع هذه

 الظاهرة لسجة أشهر فٍ العام وبذلن كان بإمكانهم بناء كل ما

لمدَنة جحوٌ عددا ٖ َمكنن جخَله من النساءجرَه حولن ، هذه ا  

 اللواجٍ َمججن من عابدات هذه المدَنة وَعملن فَها ، عدد كبَر

 من اْسر هنا هٍ ْرامل ومطلمات جكفلهم جمعَة الؽسك ، إنها

 مملكة النساء كما َمال عنها بالفعل وكل واحدة ممن َعشن هنا

للَال طوَلة جحمل حكاَة أجعس ممن جلَها وكم سهرت والدجن  

 " وكانت جعمل طوال النهار لجصل لما هٍ علَه اِن

 ججبعت بنظرها إحدي السَارات لابلة

 " لكنٍ أري رجاٖ أَضا هنا ؟ "

 ضحن كثَرا ثم لال

 بالطبع ثمة الكثَر من الرجال والعابٗت فهذه إحدي أكبر "

 مدن البٗد ولن جكون حكرا للنساء فمط فبالرؼم من مساوبنا ٖ

 " َمكن أسجؽناء عنا



 ضحكت من فورها ولالت

 " بالطبع ٖ مثلما ٖ َمكنكم صنع مدَنة للرجال فمط "

 ضحن ولم َعلك وأولؾ السَارة حَنها أمام مبنً ارجفع نظرها

 له ٖ إرادَا ففجح الباب ولال

 " هَا وصلنا "

 فجحت بابها أَضا ونزلت وولفت خارجها جنظر للمبنً أمامها

 بدهشة ولالت

 " هذا هو منزل والدجٍ ؟ "

 ضحن وطوق كجفَها بذراعها وسار بها جهجه لابٗ

 أجل ... بل الطابمَن فمط أما كل جلن الواجهة الزجاجَة الممسمة "

 فٍ اْعلً بشكل لبة هٍ خلفَة مكاجب جمعَة الؽسك حَخ أن

 " واجهجها فٍ الخلؾ جماما

انبهار أنساهاسارت معه ونظراجها لم جفارق ذان المبنً جنظر له ب  

 أن جنجبه لجمال جلن الحدَمة الواسعة المنسمة والجٍ لد فاق جمالها

 ما مرا به فٍ كامل المدَنة ، وصٗ باب المنزل فولفت لبل أن َصعدا

 العجبات أمامهما ونظرت له ولالت

 " هل جعلم والدجٍ بمدومنا ؟ "

 حرن رأسه نفَا ولال مبجسما

، عمجٍ فمط من َعلم لذلن لم جركجها لها مفاجؤة هٍ والكاسر "  

 " أدخل بالسَارة ونبهت علً الحراس أن ٖ َخبروها

 وجابع َنظر حوله

 رؼم أنه َبدوا بؤنها لَست هنا فسَارجها فٍ العادة جكون أمام "

 باب المنزل خاصة أن ولت المؽرب الجرب وهٍ جؽادر

 " جمعَجها عصرا



 نظرت مثله للمكان ولالت بجوجس

 " أجظن أن خطبا ما حدخ ؟ "

 سار بها صاعدان العجبات الرخامَة لابٗ

 ٖ فهٍ لد ججؤخر فٍ بعض اْحَان ولد جكون لم جخرجها من "

 " المرآب أساسا فهٍ جملن سَارة هنان أَضا وسندخل اِن ونعلم

 دفع باب المنزل الزجاجٍ ودخٗه لابٗ

ساكنَه الثٗثة سَكون علَنا البحخ فٍ هذا المنزل الواسع عن "  

 " فمط فلن نجدهم أمامنا هنا

 ولبل أن جعلك وٖ أن جنجبه لجفاصَل هذه الجحفة الفنَة المسماة

 منزٖ سرق نظرها الذٌ ظهر من إحدي الجهات فٍ َده شٍء

 ما َؤكله وَبدوا أنه حبوب مكسرات ولد رمً آخر حبة منهم فٍ

مه هنافمه وولؾ َنظر لهما باسجؽراب لَس فمط من وجدود ع  

 دون إعٗمهم مسبما كعادجه وعودجه وهو من ؼادرهم فٍ الصباح

 الباكر بل والوالفة بجواره والجٍ لم َراها َوما ! بَنما اسجطاعت

 هٍ أن جعرؾ هوَجه سرَعا من جخمَن سنه والشبه بَنه وبَن

 الوالؾ بجانبها وإن كان شبها بسَطا ، أجل هذا هو ابن خالها

أَضا ، ركضت جهجه دون جردد وحضنجه الوحَد وشمَمها الوحَد  

 بموة دون أٌ ممدمات فؤبعدها عنه ولال " هَه َا فجاة ابجعدٌ عنٍ

 " وٖ جعطَنٍ سببا لٗنحراؾ

 ضحكت وحضنجه مجددا رؼما عنه ولالت ضاحكة

 " أنت الكاسر بالجؤكَد ، كما جخَلجن جماما "

لَفهم نظر حَنها بصدمة للوالؾ هنان عند الباب والذٌ ابجسم له  

 أن جخمَنه صحَح فضحن بصرخة عالَة ورفعها مطولا خصرها

 بذراعَه ودار بها حول نفسه وهٍ فٍ ضحن مسجمر ثم أنزلها



 لٓرض ونظر لها ولال بسعادة

 " جَما شمَمجٍ الوحَدة أنجٍ ؟ "

 أومؤت برأسها مبجسمة فانحنً لٓسفل جنظر له باسجؽراب حجً

بذراعه ورفعها عالَاصرخت ضاحكة حَن أمسكها من لدمَها   

 وأصبح َركض بها فٍ المكان صارخا بضحكة

 شمَمجٍ َا بشر ... انظروا لدَا شمَمة ... أنا الكاسر ابن الكاسر "

 " ابن شراع لست وحَدا

 كان َدور بها وَكرر ذات العبارات وهٍ جثبت نفسها ممسكة بكجفَه

 كٍ ٖ جمع ولد اخجلط ضحكها بدموعها من عباراجه جلن ورعد

 َرالبهما مبجسما ولد الجرب حَخ جمؾ عمجه الجٍ خرجت من

 . المكان الذٌ خرج منه الكاسر منذ للَل َرالبانها مبجسمان

 أنزلها عندهما وٖزاٖ َضحكان بؤنفاس مجمطعة ولالت ضاحكة

 " كدت جصَبنٍ بالؽثَان "

 ضحن وحرن َدَه فٍ الهواء لابٗ

لففت بن هنان أَضا احمدٌ هللا أن دراسجٍ انجهت الَوم لكنت "  " 

 ضحكا معا والجربت منها جوَرَة وحضنجها بموة لابلة بعَنان دامعة

 مرحبا بن َا جَما َا لرة عَن والدجن ، حمدا هلل أن جمعها بن "

 " وأنا حَة

 ضمجها بموة ولالت بعبرة نزلت معها دموعها

 " كم أنا سعَدة بؤن لٍ عابلة مثلكم ، بل ومحظوظة أَضا "

عنها ولالت جمسح دموعها ثم ابجعدت  

 " أَن والدجٍ ألَست هنا ؟ "

 لالت الوالفة أمامها

 لم جرجع منذ خرجت للجمعَة ، اجصل بها الكاسر ولالت أنها "



 " فٍ منزل خالجها وسجكون هنا لرَبا

 ثم أشارت بَدها لابلة

 دعونا نجلس فمإكد أنجما مجعبان من الرحلة ولجؤكٗ شَبا فمد "

ا لكماأعددت طعاما خاص  " 

 أمسن الكاسر وسطه بَدَه ولال بضَك

 ْجل هذا إذا كنت جعدَن كل ذان الكعن ولم جسمحٍ لٍ باْكل منه ؟ "

 " َبدوا أنه وحدٌ من ٖ َعلم بهذه الزَارة

 لال رعد مبجسما

 " بل ووالدجن أَضا فمد جركجها لكما مفاجؤة "

 ضحن ولال

ت بادئ اْمر أننكانت مفاجؤة بالفعل فما أن رأَجها معن ضنن "  

 جزوجت وٖ نعلم وما أن لفزت لحضنٍ ضننت أنٍ أنا من جزوج

 " ولست أعلم

 ضحكوا جمَعا ولال رعد

 " أنهٍ دراسجن أوٖ لنفكر فٍ جزوَجن "

 أمسن َد جَما وسحبها معه جهة إحدي صالونات الجلوس لابٗ

 " جعالٍ فهإٖء ٖ َرَدون جزوَجنا كٍ ٖ َكبروا "

* 

* 

* 

 أؼلمت باب سَارجها وجوجهت جهة باب المنزل ودخلجه ، لم جسجطع

 مؽادرة منزل خالجها وجرن جلَلة حجً اطمؤنت علَها أوٖ بعد زَارة

 الطبَب وبعد أن اسجفالت فٗ َمكنها جرن خالجها فٍ جلن الحالة من

 الهلع خاصة أنها كانت خابفة من لدوم زوجها الذٌ َخشون جمَعا



لدَه مجددامن ارجفاع السكر   . 

 ولفت ما أن اججازت الباب بخطوات جسجمع باسجؽراب ْصوات

 ! اْحادَخ والضحن فهل لدَهم ضَوؾ هنا لم َخبروها عنهم

 مسجحَل ذلن لم َحدخ سابما أبدا فعمجها جبلؽها دابما ثم هذا صوت

 الكاسر معهم ! الجربت من ذان المكان وهٍ جسمع صوت رعد أَضا

وضا وهو من ؼادر من هنا فجر الَوموهذا مازاد اْمر ؼم  !! 

 ما أن وصلت عندهم وظهر لها الجالسون هنان حجً ولفت

 مكانها وابجسمت هامسة

 " !! جَما "

 لفزت جلن من فورها جهجها وارجمت فٍ حضنها فطولجها بذراعَها

 بموة ولد لالت

 " أمٍ اشجمت لن "

 ضمجها لها أكثر ولبلت رأسها لابلة بحنان

صؽَرجٍ ، ما هذه المفاجؤة الرابعة ؟ وأنا أَضا "  " 

 نظرت لعَنَها ولالت مبجسمة

 والدٌ سمح لٍ بالمجٍء مع خالٍ رعد ونحن هنا منذ ساعجَن "

 " ننجظرن

 ثم نظرت بطرؾ عَنَها حَخ الجالسَن لربهما وجابعت ببرود

 " وابن شمَمن َضاَمنٍ بسخرَجه دون جولؾ "

 لال الكاسر َسجفزها وناصبا ساق علً اْخري

 أنا ابنها ولست ابن شمَمها ثم أنا لم ألل شَبا كنت أسجؽرب "

 " فمط لون عَنَن وللت لد جكونَن لست شمَمجٍ وثمة خدعة ما

 لالت بضَك جكرر ذات جبرَرها

 " جدة أمٍ من خماصة ولون عَناها هكذا "



ا علً صدرهاضحكا رعد وعمجه وضمجها ؼسك لحضنها لججك  

 مجددا ولالت مبجسمة

 أنا أصدق أنن ابنجٍ وهذا َكفٍ ، ثم هو الذٌ أحضره والدن "

 " ولال أنه ابن الكاسر وٖ أحد َجزم بحمَمة ذلن

 ضحكوا مجددا وجَما أَضا هذه المرة والجٍ كانت جنظر له بمكر

 فمفز والفا وأمسن وسطه بَدَه ولال بضَك

 " أمٍََ "

ومدت له َدها لابلةضحكت ؼسك من فورها   

 " بل أنت ابنٍ الذٌ ربَجه بنفسٍ "

 ركض حَنها ناحَجها وأبعد جَما عنها بالموة وضمها هو ممبٗ

 رأسها َنظر بانجصار للجٍ كانت جنظر لهما نظرة طفلة أخذوا

 منها لعبجها المفضلة الجٍ كانت جعنٍ لها كل شٍء ، نظرة شعر

دجه عنها وأمسكتبها للب اْم كسكَن ؼرس فَه بموة فؤبع  

 َدَهما وسحبجهما جهة اْرَكة لابلة

 " كٗكما ابناٌ فجولفا عن حركات اْطفال "

 ثم جلست فٍ طرؾ اْرَكة مجنهدة بضَك ولالت عمجها

 " كَؾ حال خالجن وعابلجها ؟ "

 حركت رأسها دون أن ججحدخ لحظة ما جلس الكاسر بجانبها

بعادهفؤمسكجه جَما من َده ولالت بضَك جحاول إ  

 " أجركنٍ أجلس بجانبها أنت جراها دابما "

 لكنه رفض الجحرن مجمسكا بمكانه َبعد َدها ضاحكا فولفت

 الجالسة بجانبه وجلست وسط اْرَكة بجانبه وجلست حَنها جَما

 فورا فٍ الجهة اْخري وطولت خصرها بذراعَها مجكبة علً

 كجفها وأخرجت لسانها للذٌ كان َنظر لها بضَك فولؾ رعد



 ولال ضاحكا

 " أعانن هللا علً هذان الطفٗن "

 لالت ونظرها معلك به وَدها جمسح علً ظهر النابمة علً كجفها

 " ما بن ولفت َا رعد ؟ جناول العشاء معنا "

جَبه لابٗ أخرج مفاجَحه من  

ل ابنجن فمط وَجبمشوارٌ اْساسٍ لجوز وجبت هنا ْوص "  

 " أن أدرن الرجل الذٌ َنجظرنٍ علً العشاء هنان

 ثم ؼادر مجمنَا لهم لَلة سعَدة فاسجمامت جَما فٍ جلسجها وأمسكت

 َدها وبدأت جحدثها بحماس عن كل ما مرا به فٍ طرَمهما وعن

 رأَها فٍ روعة العمران وهٍ جسجمع لها بانجباه مبجسمة ولد شاركها

حماسٍ فورا َشرح لها أكثر عما رأت واخجلطتالكاسر الحدَخ ال  

 أحادَثهما بالضحن علً جعلَماجه لنطمها ْسماء بعض المدن بشكل

 خاطا وشاركجهم هٍ جلن الضحكات فشعورها بجلن اْجواء ٖ

 َظاهَه أٌ شعور فكم كانت جحلم بهذه اْمسَات العابلَة الملَبة

لمكان كله ، ورؼمبالضحن واْحادَخ بالدؾء والحنان الذٌ َؽمر ا  

 كل ذلن هٍ جفجمد والدها وجدها فَها فهما أَضا جشعر بحاججهما

 لكل هذا وإن كان والدها ٖ َصرح بذلن أبدا عكس جدها ، فهو

 اللَلة سَكون لوحده فٍ ذان المنزل الواسع لد َجناول عشابه

 ولد ٖ َجناوله أبدا ... جعلم أنه ٖ َعبر عن ذلن وٖ َبحخ عنه

ل أن َلؾ المنزل َبحخ عن أطَاؾ من كانوا فَه َلعنوٖ ججخَ  

 الوحدة والفراغ لكنه فٍ النهاَة بشر وهٍ جشعر به ْنه والدها

 فكَؾ بعد أن حكت لها عمجها عن جؽَره بشكل لد لحظه الجمَع

 بعد أن جزوج من والدجها وكَؾ اسجطاعت دمجه مع عابلجه

 . وأصبحوا َروا مطر آخر َضحن وَشاركهم الحدَخ



 ولفت الخادمة لربهم ولالت

 " العشاء جاهز سَدجٍ "

 فمفز الكاسر من فوره وأمسن َد جَما وسحبها منها لابٗ

 " شمَمجٍ ججلس بجانبٍ "

 فولفت ؼسك وعمجها ضاحكجان ولالت جوَرَة وهما َجبعانهما

 " وكؤنهما لَسا من كان منذ للَل عدوان "

 همست بحزن وحنَن جنظر لهما وهو َنزع حجابها عنها َلعب

 بشعرها وهٍ جحاول الهرب منه ضاحكة

 لم أشعر بطعم الحَاة إٖ بعد رإَجٍ لها عمجٍ ولوٖ وجود "

 " الكاسر لما بمَت بعملٍ كل هذه اْعوام

* 

* 

* 

 فجح الباب ودخل مجددا ولال

 " هل كل شٍء جاهز ؟ "

 لالت بضَك

ا لدَنا نحن لنسجؽرق نهارا بطوله فٍ ججهَزه ؟جاهز ... وم "  " 

 لال بضَك مماثل

 وما الذٌ كجبجه ولم أجلبه ؟ إنهم عابلة أَوب الشعاب لن جفهم "

 " ؼبَة مثلن من َكونا هذان

 ضربت كفَها ببعضهما لابلة بضجر

 أعدت علَا اسمه فوق العشر مرات حجً حفظجه وٖزلت ؼَر "

ونناممجنعة بؤن أمثالهم لد َزور  " 

 ضرب باب المنزل مؽلما له بموة ولال بنفاذ صبر



 " ولما ٖ فابنهم صدَك َمان منذ كانا فٍ المدرسة الثانوَة "

 لالت بذات ضَمها

 أنت للجها بنفسن هو صدَمه منذ كانا فٍ الثانوَة فلما َزورنا "

 ! اِن جحدَدا وبعد كل هذه اْعوام وفٍ اللَل ؟ ٖ وزوججه معه

للت بؤن َمان ؼادر لجَمور مع ابنهموأنت بنفسن   " 

 نظر لها بصدمة حَن وصل له مؽزي حدَثها فهو لم َفكر فٍ

 اْمر من جلن الناحَة أبدا ولم َفسر اجصال ذان الرجل هذا الجفسَر

 فلم َسجوعب عمله بعد فكرة أن َفكر فمط فٍ دخول منزله ،

 ؼمرجه السعادة فورا ولال

 " إن صدق جخمَنن ألسم أن أشجرٌ لن ذان الثوب صباحا "

 ضحكت بسخرَة مشَحة بوجهها عنه دون أن جعلك فمال بضَك

 هل أفهم ما َزعجن فٍ اْمر ؟ هل لن أن ججخَلٍ معنً نسب "

 عابلة الشعاب وابنهم أَوب جحدَدا ؟ إنه أحد أكبر رجال اْعمال

و عددهفٍ البٗد ولدَه من اْموال ما ٖ َعرؾ ه  " 

 نظرت له ولالت بؽضب

 ولما َخجارون نسبن أنت جحدَدا وأنت بنفسن للت أنه من أكبر "

 " رجال اْعمال ؟ ثم ابنجن صؽَرة وأنا أعجمد علَها فٍ كل شٍء

 صرخ فَها بؽضب أشد

 لولٍ كلمة أخري وارفعٍ صوجن فٍ وجهٍ ْحطم لن هذا "

 " الوجه العفن

 وجابع ولد رفع سبابجه مهددا

 لسما إن أفسدت اْمر أن أدفنن حَة فهمجٍ ، ثم المانون لن "

 " َزوجها اِن فاجركٍ عنن هذا الجنون

 لالت ساخرة ومججاهلة جهدَداجه



 هه أٌ لانون هذا الذٌ سَمنعهم والناس جخجرله وجزور شهادات "

 " المَٗد ؟ هل سججحول لنزَه اِن فجؤة

ان الكؾ الضخمشعرت بخدها جحول لكجلة من الصخر حَن نزل ذ  

 علَه بموة وصرخ بؽضب

 " لابلَها موسومة اِن هكذا سَكون أفضل "

 أمسكت خدها وابجعدت جهة ؼرفجها صارخة ببكاء

 لن ألابلها أبدا وافعل ما شبت وسؤجصل بشمَمٍ لَؤجٍ اِن ْخذٌ "

 " من هنا

 نظر لها بؽضب حجً دخلت وأؼلمت باب الؽرفة خلفها بموة ،

لً ممابلجها وإن ضربها لكنه لن َضمن أنهاَسجطَع إجبارها ع  

 لن جفسد اْمر لذلن جوجه جهة ؼرفة ابنجه بدٖ عنها وفجح الباب

 علً اجساعه دون طرق فمفزت الجالسة علً الفراش اْرضٍ

 والفة دون شعور منها فهٍ كانت جسمع شجارهما وإن لم جفهم

 ما َموٖن وجخشً من هذا الرجل فٍ هدوبه فكَؾ وهو ؼاضب

 هكذا ، لالت بصوت مرججؾ

 " أبٍ هل جؤمرنٍ بشٍء "

 نظر لثَابها ثم عاد بنظره لعَنَها ولال بحزم

 ؼَرٌ ثَابن بسرعة والبسٍ شَبا فوق هذا الشعر فثمة ضَفة "

 " سجسجمبلَنها

 نظرت له بصدمة فهذه أول مرة جري فَها ضَفة جزورهم فكَؾ

جمأن َكون والدها من َطلب منها هذا ؟! لالت بجلع  

 " ألن جمابلها خالجٍ ؟ "

 صرخ فَها بحدة

 " للت أنجٍ من سَمابلها فٗ جكثرٌ الحدَخ أو كان مصَرن مثلها "



 ثم ؼادر ضاربا الباب خلفه بموة وهٍ والفة مكانها للبها ٖزال

 َرجعد من الخوؾ وٖزالت جنظر لمكانه بصدمة فلم جسجطع جصدق

ا منذ كانت طفلةذلن حجً اِن فهٍ لم جري أحدا ؼَر عابلجه  ! 

 انجفض جسدها بموة ولفزت فٍ مكانها حَن طرق الباب من

 الخارج بموة صارخا

 " ٖ ججؤخرٌ سَصل الضَوؾ فٍ أٌ ولت "

 جوجهت للخزانة الحدَدَة بسرعة وأخرجت جوب العَد ، لم َكن

 َساوٌ وٖ نصؾ مٗبس زوجة والدها وأبنابها لكنه أفضل

مندَٗ حول رأسها وخرجت من ما لدَها ، لبسجه سرَعا وربطت  

 الؽرفة مؽلة بابها خلفها والجصك ظهرها بالباب ٖ شعورَا حَن

 انفجح باب المنزل ودخل منه والدها ولال بجدَة واسجعجال

 ها لد وصٗ ... كل ما سنمدمه لهما جاهز فٍ المطبخ فٗ "

 " ججؤخرٌ فٍ إحضاره وٖ جخبرَها أن خالجن هنا مفهوم ؟

حسنا فخرج مجددا وجرن الباب مفجوحا هذه المرةحركت رأسها ب  

 وما هٍ إٖ لحظات ودخلت منه امرأة ملمَة السٗم وولفت جبادلها

 النظرات بصمت ، كانت َمامة جنظر لها باسجؽراب لثَابها الفاخرة

 ورابحة عطرها الجٍ وصلجها من بعَد ولمٗمحها الجٍ ٖ جعلم لما

 لَست ؼرَبة عنها وكؤنها رأجها سابما ! ومن هذا الذٌ جراه هٍ ؟

 بَنما نظرات جوزاء لها كانت مخجلفة جماما فمد كانت جنظر لها

 ! مبجسمة بحنان فسبحان من أولع حبها فٍ للبها بسرعة هكذا

 لَست جعلم بسبب النظرة الحزَنة فٍ جلن العَنان الواسعة أم

د جذكرت سرَعا ما لالجه بثَنة عنهاالمٗمح الطفولَة البرَبة ول  

 فؤٌ ظلم هذا الذٌ َمع علً هذه الصؽَرة ؟ أٖ َكفَها فراق

 أمها وصؽر سنها ؟ هذه جبدوا أصؽر من ابنجها بثَنة الجٍ فٍ



 ذات سنها اِن ! فهل السبب نحول جسدها أم أن ابنجها كابنة

 خالها جكبر لبل أوانها ؟

بابجسامة كسرت جوزاء ذان الصمت أوٖ لابلة  

 " ٖبد وأنن َمامة ؟ "

 جحركت حَنها جهجها مسرعة وكؤنها أدركت ولجها فمط بؤنها هنا

 ووصلت عندها ومدت لها َدها لابلة

 " مرحبا بن سَدجٍ جشرفنا بزَارجن "

 لم جعرؾ كلمات ؼَرها جمولها فهٍ ٖ جمابل الناس وٖ جعرؾ اسم

ها وجججاهل َدهاهذه المرأة وٖ من جكون ، جولعت أن جشمبز من  

 الممدودة فهذا ما جعرفه عن اْثرَاء من الجلفاز لكنها فاجؤجها بؤن

 أمسكت ذراعَها ولبلت خدها لابلة

 " شكرا لن صؽَرجٍ "

 ثم لالت جنظر حولها

 " حسب علمٍ أنه ثمة زوجة لوالدن هنا ؟ "

 أشارت لها حَنها بَدها جهة ؼرفة الضَوؾ لابلة

من هنا سَدجٍ لَست فٍ المنزل ، جفضلٍ "  " 

 سارت معها لابلة بابجسامة

 " نادنٍ عمجٍ جوزاء ٖ داعٍ لكلمة سَدجٍ َا َمامة "

 همست جسَر أمامها

 " حسنا "

 ودخلت ججبعها حَخ ؼرفة بصالون مجواضع صؽَر وطاولة زجاجَة

 فٍ المنجصؾ فجلسجا ولالت جوزاء

 والدن أخبر زوجٍ أن زوججه سجكون فٍ انجظارنا فهل حدخ أمر "

 " طارئ جعلها جؽادر ؟



 جلعثمت بشكل واضح ولم جعلم ما جمول وهمست بعد ولت جنظر لَدَها

 فٍ حجرها

 " ٖ أعلم ما السبب "

 جنهدت الجالسة هنان وٖذت بالصمت جرالب مٗمحها المجوجرة

عا أن ثمة ما حدخ هنا لبلوالوجل الواضح فٍ عَنَها وخمنت سرَ  

 وصولها ورحمت حالها بالفعل ، لطالما أحبت شمَمها ذان ولت كان

 َزور ابنها أبان فٍ الماضٍ فمد كان فجً خلوق هادئ الطباع

 وزوجها كان وٖزال َفضله علً جمَع أصدلاء أبان رؼم أنه ٖشٍء

 َعَب أٌ واحد منهم ومعظهم أبناء عابٗت معروفة ، نظرت بحزن

مٗمحها الجمَلة الطفولَة لعَنَها الرمادَة الواسعة والشعر البنٍل  

 الذٌ جظهر أطرافه من جحت مندَل الرأس اْصفر ولن جسجؽرب هذه

 المٗمح فٍ لبابل جنوب الهازان فهم َجمَزون بها فٍ أؼلبهم خاصة

 خط الحدود حَخ مدن خماصة وهذه المناطك جؤثرت كثَرا باخجٗط

مر العصوراْنساب معهم علً   . 

 صؽَرة بالفعل علً الزواج وجعلم أنهم فٍ هذه المناطك الزراعَة

 َزوجون بناجهم بالجٗعب بالمانون أو من خٗل جمدَد سنوات الخطبة

 لكن بعد حدَثها مع مطر جشجعت كثَرا للمدوم ورإَجها مسجؽلة

 فرصة ؼَاب أبان مع ابن هذه العابلة ، لم جعرؾ َوما عن ذوق

الفجَات لجخمن إن كان سَفظل بالفعل فجاة بسَطة ابنها بخصوص  

 كهذه جاركا فجَات الجامعة اْنَمات المجبرجات وٖ َمكنها جخمَن إن

 كان ما لاله صحَحا رؼم أنها ٖ جسجطَع جصدَمه أؼلب اْحَان وٖ

 جسجبعد أن َكون َجحجج بها فمط لَهرب من فكرة الزواج لذلن لررت

آلمها حال هذه الفجاة فمٗمحها البرَبة ٖ المجٍء ورإَجها بنفسها وكم  

 . جخفٍ أبدا دواخلها



 بَنما الجالسة فٍ الطرؾ اِخر كانت ما جزال جنظر لَدَها جحاول

 حجً اللحظة فهم ما َجرٌ ولما جمابل هذه المرأة وكَؾ سمحوا

 !! لها بهذا

 جعلم عن حال جَرانهم وألارب زوجة والدها وإن كانت ٖ جراهم

 فلَس من أحد منهم بهذا المظهر والثراء حجً أنها لم جسجطع إبعاد

 نظرها لولت عن ذان الحذاء الّمع الجمَل الذٌ لم جري مثَٗ له

 . فكَؾ بالثَاب والحلٍ

 لالت جوزاء مبجسمة جحاول جذب أطراؾ الحدَخ معها

 " فٍ أٌ عام دراسٍ أنجٍ َا َمامة ؟ "

فكَؾ نسَت بؤنهم ٖ َسمحون أنهت جملجها جلن وعضت طرؾ لسانها  

 لها بالدراسة ؟ وهذا ما كانت ججولع أن َكون جوابها لكنها خانت

 جولعاجها حَن لالت بصوت منخفظ ونظرها ٖزال علً َدَها

 " لم اوفك فَها فجركجها "

 سحبت جوزاء نفسا عمَما وأخرججه بسرعة ولم جعلك فهذه الفجاة

ؾ فشلت فٍ الدراسة وهٍ لمكما لَل عنها جبدوا كجومة بالفعل فكَ  

 جدرس أبدا ؟ ابجسمت ولالت جلطؾ الجو المجوجر بالنسبة لجلن

 الجالسة لربها

 ابنٍ أبان صدَك لشمَمن منذ طفولجهما وكم أحببت شمَمن "

 " وأخٗله

 نظرت حَنها لها ولالت باسجؽراب

 " أنجٍ والدة صدَك َمان ؟ "

 بادلجها جوزاء جلن النظرة ولالت

" الدة صدَمه أبان ألست جعلمَن من أكون ؟أجل أنا و  

 ! " ألم َخبرن أحد



 عاد الجوجر لمٗمحها مجددا وولفت لابلة

 " بعد إذنن سَدجٍ "

 وؼادرت من الؽرفة مسرعة علً نظرات جوزاء المسجؽربة لبل

 أن ججنهد بؤسً وفجحت حمَبجها وأخرجت هاجفها واجصلت

ٌ ما أن أجاببزوجها الجالس خارجا حَخ صالون الرجال والذ  

 لالت له من فورها وبصوت منخفض

 اجفك معه َا أَوب الفجاة جعجبنٍ وأرَدها له وٖ ججؤخر "

 " لنؽادر سرَعا

 ثم أؼلمت الخط ودست هاجفها فٍ حمَبجها مجددا فإن كان ابنها

 ذان َرَدها زوجة له بالفعل فسجخجصر علَه الطرَك بمعرفجها وإن

 كان َكذب فَما لال فسَجزوجها رؼما عنه وسجكون كابنجها بثَنة

 . وسجعلمه درسا جَدا فٍ الزواج وهٍ جوزاء شاهَن الحالن

 رأجها من الباب الممابل لوسط المنزل جحمل صَنَة جمدَم وجسَر

 بها مسرعة جهة باب المنزل ثم عادت من حَخ خرجت وؼابت

ي وضعجها علً الطاولةلولت لبل أن جرجع وفٍ َدَها صَنَة أخر  

 أمامها وكانت جحوٌ كوب عصَر وصحن كعن محلً لحظة ما رن

 هاجفها فنظرت له وأعادجه لحمَبجها ثم رفعت الكوب وشربت ما فَه

 كٍ ٖ ججرحها إن ظنت أنها جرفض طعامهم ، وضعت الكوب الفارغ

 وولفت فولفت َمامة معها لابلة

 " سجؽادرَن سرَعا هكذا ؟ "

ان الولت كان من والدها أن َوبخها ْنها لم جمدموكل خوفها ذ  

 لهم الشاٌ والفواكه أَضا لبل أن َؽادرا ، لالت جوزاء مبجسمة

 وهٍ جخرج من العرفة

 سَكون ثمة زَارات كثَرة ؼَرها وسنجعرؾ ببعضنا أكثر "



 " َا َمامة

* 

* 

* 

 عدلت جلسجها جضرب بممدمة حدابها علً اْرض بجوجر فهٍ

أكثر من ساعجَن وٖ أحد أطل علَها أو اهجمججلس هنا منذ   

 بؤمرها ، أٌ معاملة سَبة هذه ؟ حَن رأت مبنً جلن الشركة

 من الخارج دهشت وظنت أن الحظ ابجسم لها فلم جكن ججخَل

 كل هذا ! صحَح أن الراجب فٍ أعٗن كان مرجفعا والشروط

 أَضا جدل علً أن صاحبه ذا شؤن لكنها جخَلت أنه مجرد صعلون

 َرَد أن َصنع حوله هالة من أهجمام أو أن لدَه حبَبة سابمة

 َرَد الجخلص منها لكن ما أن رأت المبنً ودخلت لمسم اٖسجمبال

 وجحدثت مع الموظفات هنان حجً جَمنت من أن السَد كروس ذان

 َبدوا بالفعل شخصا مهما رؼم اسجؽرابها ْن َضع إعٗنا عن

 جلن الوظَفة فٍ ذان المكجب الرخ !! وفكرت أنه لد َكون َرَد

 فجاة من عامة الناس سجرضً بكل جلن الشروط من أجل المال

 . لذلن اخجاره جحدَدا

 كانت لد أرسلجها موظفة أسجمبال لمكجب سكرجَرة المدَر

 مباشرة ما أن علمت بؤنها من جاءت من أجل الوظَفة وبؤن

ن أرسلها فؤشعرها ذلن بسعادة ؼامرةمكجب وكالة الجوظَؾ م  

 لكنها بدأت ججٗشً بالجدرَج ما أن بدأ الولت َمضٍ وهٍ جالسة

 هنا لوحدها وذات الشعر اْحمر النارٌ جلن ٖ ججولؾ عن الحركة

 وجلمٍ اٖجصاٖت والبحخ بَن الملفات وهاجفها علً أذنها بَنما

لس عند جلنجهملها هٍ وكؤنها ؼَر موجودة بل وكؤنه ٖ أحد َج  



 الزاوَة فوق اْرَكة الجلدَة المموسة ْكثر من ساعجَن ، ولفت

 وجوجهت نحوها ولالت

 عذرا َا آنسة هل لٍ أن أعلم مجً سؤلابل السَد كروس أم أنه "

 " لَس هنا كما َبدوا ؟

 نظرت لها لبرهة وكؤنها جكجشؾ وجودها اِن فمط ثم لالت

ال وموعدن مع السَدةآه حسنا هو لن َؤجٍ الَوم علً كل ح "  

 " رَجشارد مدَرة مكجب العٗلات العامة إنه فٍ الطابك الخامس

 وعادت من فورها جهة مكجبها وكؤنها لم جفعل شَبا ... هٍ لم

 !جفعل شَبا بالفعل ومن هذا الذٌ َسجطَع محاسبجها ؟ هٍ مثٗ ؟

 جحركت من هنان ٖ منفس لها لؽضبها المشجعل سوي ضرب

بموة فهٍ من جحجاجهم وجحجاج وظَفجهم خطواجها باْرض  

 .. ولَس هم

 كانت جنعم فٍ أموال شمَمها وجعَش حَاة مرفهة ٖ جفكر فٍ الؽد

 وما فَه رؼم كل المَود الجٍ كان َضعها علَها ولَست جعلم ما

 للبه ضدها فجؤة هكذا لَجركها فٍ رحمة ذان المجؽطرس ؟

الكن ٖ بؤس سججخلص منه سرَعا وسرَعا جدا أَض  . 

 نزلت للطابك الذٌ أخبرجها عنه وبحثت عن مكجب جلن السَدة

 ووجدت أن موعدها معها بالفعل فلما لعبوا بها كل جلن اللعبة ؟

 ٖ بؤس المهم أن جحمك ما جاءت من أجله والبالٍ ٖ َعنَها ،

 جلست أمام مكجب الجٍ اسجمبلجها بجرحاب والجٍ بدأت ججحدخ

 بالنَابة عنها واخجصرت علَها شوطا طوَٗ من الشرح

 والجفاصَل ، لالت بحماس

 " حما َمكننٍ أن أحصل علً دفعة ممدمة أَضا ؟ "

 أومؤت جلن مإكدة ولالت



 علَنا أن نجم الجولَع علً بنود الوظَفة كل علً حده أوٖ .. جلن "

 " هٍ اْوامر

 لالت بسعادة

 " جمَل سؤلوم بذلن فورا "

الممابلة لهالالت   

 وظَفجن طبعا سجكون سهلة جدا كمرافمة للسَد كروس فمط "

 لكن الشروط هٍ ما َجب جؤكَد موافمجن علَها أوٖ ، ٖ نرَد

 " أٌ مشاكل ٖحما ْنٍ من سَحاسب علَها

 أخذت اْوراق منها علً الفور فمالت جلن

 ثمة بنود لانونَة أَضا آنسجٍ حَخ أن السَد كروس سَكون "

بدفع مبلػ مبجٍ ألؾ دوٖر حال أخل بالشرط الوحَد الذٌ مكلفا  

 " َخصه أما أنجٍ فإخٗلن بؤٌ واحد منها معناه السجن

 نظرت لها وجنهدت بؤسً مجمجمة

 " سبك ولرأت هذا "

 لالت من فورها

 العمد المبرم مدجه عام كامل وَمكنن زَارة محامٍ لٗطٗع "

مٍ الشركة إن أردتعلً لانونَة اْمر أو المرور بمكجب محا  " 

 حركت رأسها برفض وعادت للجولَع علً جلن البنود لابلة

 " أنا سؤكون عند اجفالنا ، ألمهم أن َلجزم هو "

 مدت بعدها باْوراق لها فمالت جلن مبجسمة

 " جكسبَن مبلؽا رابعا ولجها ولن جخسرٌ شَبا "

 ولفت ولالت ببرود

 " أخسر نفسٍ طبعا "

 حركت جلن كجفَها بٗمباٖة ولالت



 سَصلن اجصال من السَد كروس وسَكون جعاملن معه شخصَا "

 " من اِن وصاعدا

 شكرجها وجصافحجا ثم حملت حمَبجها وؼادرت ذان المكجب بل

 والشركة بؤكملها ، وظَفة براجب سخٍ وسكن مسجمل وٖ جحجاج

ا الشروطلمإهٗت ! ذان ضرب من الخَال ما كانت لجحلم به أم  

 فبالنسبة لمضطهدة مثلها جعد ممبولة بعض الشٍء وسججؽاضً

 . عن اْمور السَبة اْخري من أجل بالٍ مزاَاها

 لفزت الرصَؾ وهٍ جججاز الشارع جشعر بؤنفاس الحرَة من

 هذه اللحظة ، سججعل ذان المجؽطرس َندم علً سخرَجه منها

 وعلً اسجهانجه بها درجة أن حررها منه وٖ َعلم

* 

* 

* 

 رفعت جسدها مسجندة بمرفمها ما أن شعرت بباب الؽرفة َفجح

 ببطء ولد جسلل النور من خٗله مخجرلا الظٗم حولها وظهر لها

 .. ذان الجسد النحَل ملجفا فٍ الفسجان المطنٍ بؤكمامه الطوَلة

 شعرها اْسود لد جناثر حول وجهها وذراعَها بإهمال ، ابجسمت

الخفَؾ جري جلن اٖبجسامة والدموع بحنان وهٍ ورؼم النور  

 سجَنة اْحداق الواسعة فؤشعلت النور بجانب السرَر ومدت

 َدها لها لابلة بابجسامة

 " جعالٍ َا جَما "

 فؤؼلمت جلن الباب فورا وركضت جهجها وصعدت السرَر ودخلت

 معها جحت اللحاؾ ونامت فٍ حضنها جطوق ذراعَها حول خصرها

ة بابجسامةفمسحت علً شعرها لابل  



 " ٖ جمولٍ بؤنن خابفة ولم جسجطَعٍ النوم ؟ "

 خرجت منها ضحكة خفَفة ودست وجهها فٍ حضنها أكثر لابلة

 كَؾ سؤخاؾ وأنا معجادة علً النوم وحدٌ ْعوام ، أرَد فمط أن "

 " أكون معن

 ضمجها لحظنها أكثر ولبلت رأسها فهٍ جفهم جَدا ما الذٌ جعجز عن

 لوله فإن جؤخرت عنها للَٗ فمط لذهبت هٍ لها لؽرفجها فلم جسجطع

 أٌ منهما اسجَعاب فكرة أن َفصلهما جدار مشجرن وٖ جكونا معا ،

 رفعت رأسها ونظرت لمٗمحها ولالت بعبوس

 " علَنا أن نجد حٗ لهذا "

 جنهدت ؼسك بضَك ولالت

 " جَمااا "

 عبست مٗمحها الجمَلة أكثر وهمست بحزن

 " لَس وضعنا ألصد أمٍ "

 نظرت لعَنَها بصمت دون أن جعلك فمالت بجذمر

 لما الجمَع ٖ َصدق أن أكون ابنجن ؟ خالٍ رعد لال بؤننا "

 " ! ننفع شمَمجان فهل أنا بشعة لهذا الحد

 خرجت منها ضحكة صؽَرة ولالت مبجسمة

 هم لم َرون منذ كنت مولودة هذا فمط ما فٍ اْمر ثم مَزة "

أن جنضج وجكبر بسرعة ، أنا فٍ مثل سنن كان الجمَعالفجاة   

 " َعطَنٍ عمرا أكبر من عمرٌ ثم جولفت عن النمو فجؤة

 جنهدت بضَك ولم جعلك فمالت بجردد وهٍ من سجنت ذان السإال

 فٍ للبها حجً كاد َمجلها لكنها لم جعد جموي علً دفنه داخلها أكثر

 " جَما هل كنت جرَن جدن هنان ؟ حدثَنٍ عنه "

 نظرت لعَنَها لبرهة ثم لالت مبجسمة بشوق



 أجل أمٍ ... لم أكن أراه دابما كان َزورنٍ من ولت ِخر بعَد "

 " وكم كنت أسجمجع برفمجه فهو رجل رابع

 سكجت للَٗ جنظر بحزن لجلن الدموع الجٍ مٓت جلن العَنَن السوداء

 الواسعة وجابعت بحزن

زارنٍ فَها كان َذكر كم كان َجحدخ عنن أمٍ ، فٍ كل مرة "  

 اسمن بحسرة وفٍ آخر مرة رأَجه كان حزَنا ومسجاء ْننا

 " سنران وهو ٖ َمكنه رإَجن وٖ لَوم فٍ حَاجه

 نزلت الدموع من جلن العَنان السوداء حَن فمدت السَطرة

 علَها فؤؼمضجهما برفك وجركجها جنساب من رموشها للوسادة

 جحجها فنامت فٍ حضنها مجددا لابلة بعبرة بكاء سرعان

 ما شاركجها فَه ما أن رأت دموعها الصامجة

 سجلجمَه َوما بالجؤكَد أمٍ فهو أخبرنٍ بؤنه لم َعد َرَد اٖبجعاد "

 " عنن أكثر

 لبلت رأسها مجددا ودفنت وجهها ودموعها فٍ شعرها هامسة ببحة

نا معا فكل واحد منا أجعبه الفراقأسؤل هللا أن َجمعنا مجددا ثٗثج "  

 " فعٗ

 شدت ذراعَها حول خصرها أكثر ودفنت وجهها فٍ صدرها جعجز

 عن لول ما جرَد لوله وأن والدها هو العامل المشجرن بَنهم

 ثٗثجهم ولن َججمعوا كما ججمنً ما لم جرجع له فسجعَش هٍ

 . هنا وهم هنان فٍ جمَع اْحوال

لها وهٍ جمسح دموعها ولد ابجسمترفعت رأسها مجددا ونظرت   

 لها فمالت مبجسمة أَضا

 هذه المدَنة جبدوا أروع مما لرأت عنها هل نخرج معا لرإَجها ؟ "

 " أنا مجشولة لرإَة ما حكا لٍ خالٍ رعد عنه ومعن أنجٍ جحدَدا



 مسحت علً ؼرجها لابلة بذات ابجسامجها

ب عنه فؤعدنثمة اججماع مهم ؼدا فٍ الجمعَة ٖ أسجطَع الجؽَ "  

 أن نخرج ولت العصر وإن كان الولت سَكون لصَرا لبل حلول

 " الظٗم وسنعوضها بؤفضل منها ٖحما اجفمنا ؟

 ابجسمت لها بجفهم وأومؤت برأسها موافمة ثم لبلت خدها

 وؼادرت السرَر لابلة

 " جصبحَن علً خَر ... اِن َمكننٍ النوم وأنا ٖ أحلم برإَجن ؟ "

هٍ جرالبها جؽادر الؽرفة حجً أؼلمت بابها خلفهاابجسمت بحزن و  

 . ولد لوحت لها بَدها لبل ذلن وأرسلت لها لبلة صؽَرة

 فاسجلمت حَنها علً ظهرها جنظرت للسمؾ وأؼمضت عَنَها

 برفك فجسللت دمعة من طرؾ إحداهما وعاد ذهنها لمحاولة

ًرسم صورة لوالدها الذٌ لم جراه َوما ولم َراها ولَست جعلم حج  

 مجً سجبمً جناجٍ أطَاؾ الؽاببَن عنها من أخذجه الحَاة منهم أو

 الموت ، همست بوجع جؽطٍ عَناها الباكَة بكفها " رحمن هللا

 َا والدٌ شراع وَا شمَمٍ الوحَد ... لَجنٍ خسرت عمرٌ وما

 " خسرجكما

* 

* 

* 

 وصٗ المنزل مجؤخرا بسبب الماسفة بَن المدَنجَن وإن كانت

 جعجبر لَست بعَدة وكل ما جسجؽرله الطرَك ساعة واحدة فمط

 بسَارة مسرعة إٖ أن زوجها وبسبب جؤخره فٍ موعد مع أحدهم

 ذهبا مجؤخرَن ووصٗ المنزل مجؤخرَن أَضا لَجدا سَارة أبان

 فٍ انجظارهما فٍ الخارج فضحن أَوب ولال وهو َنزل



 " لو جؤخرنا هنان للَٗ لوصل ابنهم وأمسن بنا "

 أؼلمت جوزاء بابها لابلة

 " ٖ َهم حجً إن وجدنا أبان هنان فالموضوع انجهً الحدَخ فَه "

 لال مبجسما وهما َدخٗن المنزل

 إن لم أنطك بجلن الكلمات شككت أن ذان الرجل لد َمفز علً "

 عنمٍ وَخنمنٍ حجً أنه وافك مباشرة دون أخذ رأَها ولم َعجبه

وَسؤل الفجاة أوٖإصرارٌ علً أن َؤخذوا ولجهم   " 

 لالت بؤسً وهٍ جفجح باب المنزل

 مسكَنة جلن الفجاة ٖ جسجحك وشمَمها بكل خلمهما ذان حَاة "

 " كالجٍ فرضت علَهما

 دخٗ وكان سَجحدخ لوٖ أسكجه وجود الذٌ خرج من جهة

 المطبخ اْرضٍ َحمل صحنا فٍ َده ولال مبجسما وهو َنظر لهما

فٗن فٍ الخارج وجعطون إجازة نومهللا أكبر ... أَن جحج "  

 " مبكر للخادمات لَبمً ابنكما المفضل دون عشاء ؟

 نظرت له والدجه جلن النظرة الجٍ َعشمها فَها حَن َؽضبها منه

 خاصة فٍ حضور الوالؾ بجانبها لكنها كانت جعد له مفاجؤة ألوي

 منه حَن لالت ببرود

ل والمدعو َمانكنا طبعا نحجفل فٍ منزل صدَمن ابننا المفض "  " 

* 

* 

* 

 فجحت باب الشمة ودخلت وكما جولعت وجدجه فٍ انجظارها ولن َرحمها

 أبدا بسبب جؤخرها هذه المرة أَضا حجً ولت المؽَب لكن اْمر انجهً

 جماما بجولَعها جلن اْوراق وهو من سبك ووافك ولَجحمل النجابج



 ولن جرضً بؤن َخسرها جلن الوظَفة لَكون مصَرها السجن وإن

 لجلجه فهٍ مسجونة فٍ الحالجَن ، انمبض للبها عند فكرة أن جدخل

 ذان المكان المخَؾ الملٍء بالمجرمَن وبالحشرات ، ٖ لن جسمح

 . لهذا أن َحدخ أبدا

 دخلت ودفعت الباب بمدمها للخلؾ مؽلمة له ْن َدَها كانجا ملَبجان

 بؤكَاس المشجرَات فمد اشجرت كل ما لد جحجاجه فٍ وظَفجها الجدَدة

 وأنفمت كل ما لدَها من مال بما أنها سجسجلم دفعة ممدمة من راجبها

 . فهٍ بحاجة ْثواب السهرة الممَزة هذه وإن كانت مكلفة

 مرت من أمامه مججاهلة وجوده وكؤنها ٖ جراه ووضعت اْكَاس

جها وولفت فاؼرة فاها جنظر بصدمة للؽرفةأمام باب ؼرفجها ثم فجح  

 الخالَة جماما من جمَع أثاثها ! ٖ شٍء سوي الجدران حجً ثَابها

 !! وأؼراضها اخجفت

 نملت نظرها للوالؾ عند باب ؼرفجه حَن لال ببرود

 أعجمد أنن للت بؤنن ٖ جحجاجَن ٖ لشمجٍ وٖ نمودٌ فَمكنن اكمال "

َضاالسهرة حَخ كنت والنوم هنان أ  " 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 حركت رأسها بالرفض الماطع فمالت الوالفة أمامها بضَك

 لكن هذا سَخسرنا كثَرا سَدجٍ حجً نجعالد مع ممولَن جدد "

 وموثولَن ثم نحن لم نحصل علً داعمَن حجً اِن فكل ما لدَنا



 " ....وعود من بعض رجال اْعمال والمإسسات الخَرَة أ

 لاطعجها بضَك مماثل

 سننالش آلَة جنفَذ كل هذا فمط أما أن َجؽَر المرار فمسجحَل "

 وعمودنا جلن جمَعها سجلؽً ، أنا علً اسجعداد وإن للبدء من الصفر

 من جدَد لكن أن َسجمر البرنامج السابك فموجٍ فمط ما لد

 " َعطَكم اْحمَة فٍ اٖسجمرار علَه

جمنعها منذجنهدت بعجز من عناد الوالفة أمامها فهٍ جحاول أن   

 ولت وبٗ نجَجة وجعلم أن هذه المرارات لن جحضً بالجرحَب من

 بالٍ مجلس إدارة الجمعَة ولَست جفهم ما السبب فٍ إصدارها

 لها فجؤة فهل ثمة من َموم بإلؽاء جمَع جلن العمود واٖسجثمارات

 !! وَولؾ كل ذان الدعم دون جمدَم سبب واحد وٖ شرح أو جوضَح

لن هٍ مولنة من أنه ٖ أحد َسجطَع معاندةولكن ورؼم كل ذ  

 وٖ كسر لرارات هذه المرأة فما لررجه سَنفذ ْنها السلطة العلَة

 هنا ولن ججخَل أن َظهر لهم شخص من العدم َشاطرها إصدار

 أٌ لرار بعد شراع صنوان الذٌ كان وحده من لد جفعلها احجراما

 . وحبا له فمط

ججماعات الذٌ دخل منه للجو آخرنظرجا كلَهما حَخ باب لاعة اٖ  

 المنجظرات منذ حوالٍ الساعة والنصؾ ْن إحداهما كانت ابنة

 خالجها الجٍ علً الرؼم من مٗمحها المجعبة وعَناها الجٍ ٖزالت

 جحمل أثر كل ذان البكاء كان إلزاما علَها الحظور ْن هذا اٖججماع

الؽسك لٓبد إنسجنالشهم فَه أمورا لد جإدٌ حجً ٖخجفاء مملكة   

 وصل اْمر ْن خسرت بالٍ اسجثماراجها ومسجثمرَها وهٍ علً

 اسجعداد لجلمٍ كل جلن الخسارات وإن وصل بها اْمر للسجن علً

 أن جرضخ لذان الرجل وجمبل أن َكون طوق نجاجها الوحَد ، جلس



 الجمَع حول الطاولة البَضاوَة المصنوعة من خشب الزان الثمَل

د اْسود ولد الجفت حولها مماعد جلدَة سوداء ججناؼموالمدعم بالجل  

 مع الطٗء اْبَض المدعم بالبنٍ لجدرانها المصمولة وأضواء

 وزعت علً السمؾ بشكل بَضاوٌ ججوسطهم ثرَا دابرَة فخمة

 من الكرَسجال وواجهة زجاجَة جصؾ جمال جلن المدَنة الخضراء

 . بمبانَها المجناسمة

 نزعت سجرة بذلجها الرسمَة النسابَة اْنَمة ووضعجها علً ظهر

 الكرسٍ واكجفت بالصدرَة السوداء الحرَرَة ذات اْكمام المصَرة

 والَالة المفجوحة واْزرار الزجاجَة بإطارها اْسود المجناؼم مع

 لون جلن البذلة وْنه ٖ رجال الَوم فٍ ذان اٖججماع مثلما اسجثنت

ْنها لن جعجرؾ بعد الَوم بكل جلن الشخصَاتزوجات بعضهم   

 الوهمَة كان فٍ إمكانها خلع سجرجها بل وحجً حجابها جاركة

 لشعرها اْسود الطوَل حرَجه مكجفَة فمط بموس شعر فضٍ

 . مرصع بؤحجار سوداء َمسن جلن الؽرة الحرَرَة للخلؾ

 بدأت كل واحدة ممن جلسن أمامها جؤخذ مكانها بنكهة نسابَة

حَة امجزجت بالممازحات والضحكات الصؽَرة المجفرلة ،صبا  

 جعلم أن ما سجموله لن َعجب أؼلبهن هذا إن لم َكن الجمَع لكن

 لرارها ٖ جراجع فَه أبدا وسجسد جلن الثؽره مهما كلفها من

 ولت وجهد فهم ممبلون علً موسم الربَع والصَؾ والعابدات

رَبا وجؽطٍ العجزسجكون مرجفعة وسججعالد مع مسجثمرَن جدد ل  

 . وإن لامت ببَع جمَع ممجلكاجها

 نظرت لٓوراق جحجها وجنهدت بضَك فمزاجها الَوم أسوأ مما

 جولعت وكله بسبب المجنونان اللذان جركجهما فٍ المنزل بعد سَل

 طوَل من الجوبَخ الذٌ جلمَاه منها حَن وجدجهما وفٍ هذا الطمس



ح فٍ هذا الصباح الباكروإن كان الولت بداَة الربَع لرب المسب  

 بل ووجدت الكاسر داخل مَاهه وجَما ججلس علً حافجه جلعب

 بمدمَها فٍ الماء وأصوات ضحكهما وهو َرمَها بالمَاه جصل

 . للداخل ولم َفكرا بؤن هذا لد َمجل أحدهما وبكل سهولة

 رفعت اْوراق وأعطجها لسكرجَرجها الوالفة بجانبها والجٍ بدأت

لجالسات ولم جكن جلن اْوراق سوي جداولبجوزَعها بَن ا  

 ْرلام وحسابات وبعض اْسماء أما المهم فٍ الموضوع فهٍ

 من علَها لوله ، ما أن وصلت اْوراق لجمَع الموجودات عم

 الصمت الجام المكان لَس بسبب جلن اْوراق وٖ ْنها باشرت

 بالحدَخ عنها فهٍ لم ججحدخ بعد بل بسبب الباب الذٌ فجح من

 الخارج بعد طرلجَن مججالَجَن كاشفا عن صاحب الجسد الطوَل

 المجناسك فٍ بذلة سوداء فاخرة وكؤنها لَست بالمسح الضوبٍ

 لجناسب ذان الجسد بَالة مخملَة وأزرار مؽطاة لد مزجت

 الجفصَل البرَطانٍ باْنالة الفرنسَة بل ولد مزجت لون المماش

 الفاخر بلون الشعر والعَنَن .. مزجت الرجولة بالفخامة .. الثمة

 المجفجرة والعنفوان الذكورٌ المسَطر والذٌ زادجه جلن اٖبجسامة

معطَة دفعة مجنونة من الثمة بالنفس ، مشهد جعل الجانبَة  

 الرإوس جدور جهجه فورا واْعَن جحدق به بصدمة امجزجت

د رأس الطاولة والجٍ ما أنبالذهول عدا الجٍ كانت ججلس عن  

 ولع نظرها علً جلن العَنَن المحدلة بعَنَها جحدَدا أشاحت

 بوجهها جانبا مجنهدة بضَك ومؽمضة عَنَها بَنما هٍ اْحك

 من بَنهن وحدها بالجحدَك فَه بجلن الطرَمة الجرَبة الجٍ نظرت

 له بها بعضهن درجة أن نسٍ فضولهن أن َدَر جلن اْعَن

هنان بعد دخول هذا الرجل جحدَدا لذان المكان ، جهة الجالسة  



 فمن أَن خرج لها هذا الرجل فٍ هذا الَوم جحدَدا ؟

 فجحت عَنَها وٖزالت جحدق جهة جلن الطبَعة البعَدة جمبض

 أصابعها بموة لحظة ما اخجرق صمت المكان ذان الصوت

 الرجولٍ العمَك والبحة الممَزة ولد مزجت بنبرة ساخرة واثمة

صوت إؼٗله للبابمع   

 " عذرا فَبدوا أنه ثمة من علَه حضور اججماعكم هذا "

* 

* 

* 

 " هل خرجت زَزفون ؟ "

 ولفت الخادمة مكانها ونظرت للخلؾ حَخ الوالؾ ورابها جماما

 َنظر لها عالدا عاجبَه فدارت جهجه بكامل جسدها ولالت باحجرام

 " ٖ سَدٌ "

 سؤل من فوره

؟وٖ وجبة الؽداء أَضا  "  " 

 حركت رأسها نفَا من فورها فجركها وؼَر مسار طرَمه حَخ

 الؽرفة الجٍ أصبحت جسكنها باْسفل منذ أن أحضرها باْمس ،

 طرق الباب بمفصل سبابجه طرلات مججالَة حجً سمع صوت

 مرافمجها جؤذن له بالدخول ففجح الباب ودخل ودون أن َنظر

 لشٍء أو َمول شَبا جوجه جهة الجالسة علً حافة السرَر

 وشدها من َدها وسحبها منها فولفت وسارت معه عدة خطوات

 كادت أن جمع فَها فهمست بضَك وهٍ جشد َدها منه وهما

 لرب الباب

 " ! آٌ ولاص لدمٍ "



 ولؾ والجفت له ونظر لعَنَها ولال بضَك

ةجحركٍ بإرادجن إذا لبل أن أحملن مرؼم "  " 

 أمالت ابجسامة ساخرة عند طرؾ شفجَها الرلَمة ولالت

 " أخشً أن جصاب زوججن بالحمً مجددا "

 جنفس بموة َشد لبضجه فهٍ ٖ ججرن فرصة للسخرَة منه

 وٖ جسجؽلها لكنها لم جعرفه بعد ... أجل ٖ جعرفه وهو من

 سَجعلها جعرؾ ذلن جَدا ، ججاهل كل ما لالت ولال بذات ضَمه

خبرن الخادمات منذ اْمس أن جخرجٍ للطعام مع العابلة ؟ألم ج "  

 جولفٍ عن سجن نفسن فٍ الؽرفة َا زَزفون فمد أصبح لن

 " حرَة الجحرن هنا

 لالت ببرود

 " شكرا لكنٍ ٖ أرَد "

 جؤفؾ ولال

 " ٖ جرَدَن ماذا جحدَدا ؟ "

 لالت بضَك مماثل جنظر مباشرة لعَنَه

اجكم أجفهم هذا اِن ؟ٖ أرَد رإَجكم وٖ سماع أصو "  " 

 سحبها من َدها مجددا وخرج بها هامسا

 ومع كل هذا علَن أن جخرجٍ فلم ألبل بكل ذان الوضع "

 " المزرٌ لجسجنٍ نفسن

 سارت معه مكرهة وٖ خَار آخر أمامها فإن كان ثمة شٍء واحد

 جعرفه عن هذا الرجل فهو عناده الذٌ ٖ َمكن لشٍء أن َكسره ،

 وصل بها طاولة الطعام حَخ ججمع أؼلب أفراد جلن العابلة عدا

 رواح المسافر منذ َومَن ونجَب الذٌ لم َزر المنزل منذ حدَخ

 . جده معه باْمس ووالده الذٌ لم َرجع حجً اِن



 انجملت نظرات الجمَع لهما محدلَن باسجؽراب عدا من جرأس

الكرسٍ فلم َكن طاولة الطعام وكان َنظر لطعامه فمط ، سحب لها  

 من خَار أمامها سوي الجلوس وإن مكرهة وانشؽلت بابعاد

 شعرها للخلؾ مججنبة النظر لهم جمَعا وجلن النظرات جلجهم

 مٗمحها الجمَلة والعَنان الملونة بزرلة السماء والجٍ جنظر

 لٓطباق جحجها بٗمباٖة َكشؾ أكمام ثوبها الحرَرٌ الناعم

اض ونحر َضاهَهما بَاضا ونعومةعن ذراعَن شدَدجَن البَ  

 لبل أن جنجمل نظراجهم جلن للذٌ جحرن من خلفها وسحب

 كرسَه وجلس مكانه المعجاد فجحرن كرسٍ آخر حَنها وكان

 اْلرب له حَن ولفت الجالسة بجواره وؼادرت المكان

 بخطوات سرَعة ، كانت والدة رواح أول من خرج من ذان

ه بعجابالصمت الممَت ولد لالت ناظرة ل  

 " لمد جرحجها َا ولاص ، أنت جنسً أحَانا أنها أنثً وأنها زوججن "

 رفع شوكجه ولال ببرود ناظرا لطبك الطعام جحجه

 " َبدوا أنٍ كنت ألبلها أمامها ولست أعلم ؟ "

 ألجمجها جملجه الجرَبة جلن عن الحدَخ جماما فجمجمت مسجؽفرة

ه المرة ولم جكنهللا وعادت لطعامها وخرج صوت انثً أخري هذ  

 إٖ والدة نجَب الجٍ أبعدت نظراجها الحالدة عن الجالسة هنان

 أخَرا ونظرت جهة الجد لابلة بضَك

 ٖ أعرؾ مجنونة َجركونها جججول بَن الناس بحرَة وججلس "

 " وأمامها سكَن ؟

 جنفس حَنها ولاص بضَك ونظر جهة الجٍ رفعت الشوكة وبدأت

كؤنها ٖ جسمعه فعٗ أو ٖ جهجم لهجؤكل دون أن جهجم بما لَل و  

 بَنما اكجفً الجالس عند رأس الطاولة بمجابعة طعامه دون أن َعلك



 . أو َبعد نظره عما َؤكل

 ولؾ ضرار الصؽَر والذٌ كان اْلرب لكرسَها وحمل طبمه وجلس

 فٍ الجانب اِخر فضحكجا والدجه ووالدة نجَب علً حركجه جلن

 وهو َهرب منها ، خرج حَنها ولاص من صبره وصمجه ولال

 بؽضب ناظرا للجالسة ممابلة له

 لو كانت جإذٌ بالفعل ْخذت حمها من ابنن لكن َبدوا لٍ "

 " أنه ثمة مجنون حمَمٍ ؼَرها فٍ هذه العابلة

 صرخت جلن من فورها

 " ما لصدن بهذا َا ولاص ؟ "

 " لَصمت الجمَع فورا "

اضبة جلن جعلت ذان الحوار المحجد َجولؾجملة ضرار الؽ  

 جماما ونظراجه الؽاضبة جنجمل بَن زوجة ابنه وحفَده اْكبر

 فولفت جلن مؽادرة بخطوات ؼاضبة بعدما رمت المندَل من َدها

 . وعاد البمَة لطعامهم فلم َعد هنان مجال ْن َعلك أٌ منهم

ادرابعد ولت للَل ولفت والدة ضرار أَضا وجبعها ابنها وؼ  

 ؼرفة الطعام فنظر ولاص للجالسة فٍ طرؾ الطاولة فكانت جضع

 َدها والشوكة فَها علً الطاولة جحجها وٖ جؤكل بل كانت جنظر

 للممابل لها فٍ الطرؾ اِخر واْبعد نظرة لم َعرفها هو المحامٍ

 ومن جاب المحاكم والمضاَا وأصبح َحجن اِن بالمذنبَن سوي

م سبب انهَار حاضرهم وماضَهمفٍ أعَن من وجدوا أمامه  .. 

 سبب المهر والذل والمعاناة الجٍ سلبجهم كل ما هو جمَل فٍ

 حَاجهم ... نظرة المجنٍ علَه للجانٍ حَن َؤخذ كل واحد منهما

 ... مكان اِخر فٍ نظر المانون وَضَع الحك لَظلموا المظلوم مرجَن

ة لكنه عاجزنظرة لو كان بإمكانه ْزالها من جلن العَنَن الجمَل  



 عن فعلها رؼم كل محاوٖجه مثل عجزه عن فهمها وفن جمَع

 خباَاها ... هل جحمله مسإلَة ما حدخ مع والدها وجدجها أم أن

 اْمر جعدي ذلن بكثَر ؟ أٌ حمد هذا الذٌ َمٓ للبن الصؽَر

 َا زَزفون جعله َجفرع لَشمل الجمَع ؟

فجبادٖ نظرةنملت نظرها فجؤة من جده له ووجدجه َنظر لها   

 طوَلة صامجة لبل أن جبجسم له جلن اٖبجسامة الساخرة الؽامضة

 الجٍ جضَؾ بها لؽزا جدَدا فٍ كل مرة وكؤنها جمول له بها وبكل

 ( وضوح ) أنت جضَع ولجن لَس إٖ

 صوت سحب ْحد الكراسٍ حول جلن الطاولة جعلت نظرجهما

 العمَمة جلن ججٗشً كالسراب حَن ولفت والدة رواح ولالت برجاء

 ناظرة له " من ثَابن َبدوا أنن سجخرج مجددا فاصعد لزوججن

 " أوٖ َا ولاص

 ولؾ حَنها هو أَضا ولال ببرود وهو َرفع هاجفه ومفاجَحه وكؤنه

 لم َسمعها

 لدَا موعد مهم فٍ كامبردج ولد أجؤخر فنامٍ وٖ أجدن جالسة "

 " جنجظرَننٍ لرب الباب

 ثم ؼادر من فوره بخطوات واسعة واثمة زَنجها جلن البذلة

 السوداء اْنَمة فجمجمت مؽادرة

 " أراح هللا للبن َا ولاص "

 وؼادرت المكان لَعمه الصمت الممَت مجددا ولم َبمً فَه سوي

 الجالسان عند رأسٍ الطاولة البَضاوَة أحدهما ٖزال َنظر لكوب

طعام أمامه والعَنان اْخري عادت جحدق فٍ مٗمحهعصَره وال  

 الجادة الجامدة جلن بكره وعادت جلن اٖبجسامة الساخرة الحالدة

 لٗرجسام علً شفجَها وخرج ذان الصوت اْنثوٌ البارد



 " ضرار سلطان ... لما جججنب دابما النظر لٍ ؟ "

 ~ المخرج

4بملم / زَنه   

 من ولاص ـ لزَزفـون

لفجرهكذا اشرق ا ...! 

 .. أٌ نهاراَ كان

 .. ذان الذٌ ظهرِت فَه علً أفك عَنٍ

 ٌ بحرَة العَنَن

 كان صباحا .. مع بواكَر شجاء

 ظهرِت كمعطؾ دافا َلبسنٍ

 أصبحت و كؤننٍ أملن الدنَا

 ولكن جلن العَنان بلون السماء الجٍ بٗ حدود

 !عرفت منها أن الحب لد َكون لعبة

 وأن للصدق سكَن وللبراءة احماد ..!ا

 أنِن أنثً جُجرح ..؟

 فـ الصبر معن ِ بعَد والشمس ؼَابها طوَل

 وفٍ الولت الذٌ جُلون نهارٌ بمفاجَح السعادة

 لم جعطَنٍ سوي اْرق ُوظلم النهار

 !.. و المسوة والجفاء مع كبرَاءن وحمدن الدفَن

 : َا ذات الملب الصؽَر

وجرحها ضعؾالملوب لها هَبه ..   

 وجرح للب رجل حالم بِن خطَبة

 فهل َموت اْمل وجحكم لَود الفرح .. الُمنجظره ..؟

 فمشاعرٌ كطفل ولَد



 بنت مدن من فرح فمد مللت من جوحد الملب

 فمد كنت وفٍ مع وحدجٍ رؼم لسوة شجاء اٖنجظار

 ! فـ كنت انام واصحو علً حلم ولد أجٍ

مٍو مع ذلكـ اخاؾ اخجفاء نجمن عن أف  .. 

 َحكمنٍ شعور ٖاعرفه ! واخاؾ فمدانٍ سَطرجٍ

 فـ َجملكنٍ لرار أن أنجزعنِ 

 .. من الكل لنفسٍِ أُطبِك علَِن بؤنفاسٍِ 

 أسحبِن كخَط ضوٍء بٗ نهاَة.. بعَداً ..

 ! أحب أن آجَن بالمنام ْسكن بَن حناَا الحلم ونومن

 .!أحب فجرٌ بنِ 

 ! وأحب أن أؼزون مع أسراب الضوء اْولً

 فٍ حدود بحورٌ وسماءاجٍ فمط

... 

 أحب أن ألمس عَنَن بؤناملٍ

 !! ؾ اولُِظ برن الصمت بداخلن كؤنؽام ناٌ

 فمشاعرٌِ كـ الُسحب كرَمة

 !وسط للبِن الرمادٌ المجوحش جهطل كمطرات المطر

 !! فـ أمنَات من اطل نجمِن بمحَطٍ أمنَات

 .. اجمنٍ أن ألاسمِن الهموم ..

 .. بل سآخذها كلها عننِ 

 فبكل الحاٖت أعَش ؼرامن الجدَد علٍ

 .. وبكل لؽات الجسد أنادَنِ  ..

ٌّ الشاعرة بالَجم من صؽرٌ  .. .. ! أنادَِن بَد

 .. فؤنا أحجاج لوجههِن الذٌ كـ الشمس



 !ولظفابرِن الذهبَه الجٍ أصبحت أإرخ فَها الزمن زمنٍ وزمنِن .. ..؟

 سؤنجظرِن علً الؽَم

بَن حضوركـِ وؼَابكـِ أصبحت نصفَن وما  

 !.. نصفه هو انِت واِخر ٖ أعرفه

 نهاَة الفصل

 الفصل العاشر

 

 المدخل

 فجحت الباب بهدوء وأدخلت رأسها جنظر أوٖ إن كانت مسجَمظة

 أم ٖ وابجسمت وهٍ جراها جمسن بكجَب الدلَل الخاص بجامعجها

بلة بضحكةالجدَدة فدخلت وأؼلمت الباب وجوجهت نحوها لا  

 " كَؾ وجدت الوضع علً الورق؟ "

 نظرت لها بعبوس مجمجمة

 " ثمانَة أٖؾ طالب وَزَد !! ما كل هإٖء البشر ؟ "

 لفزت أمامها علً السرَر ضاحكة ولالت

 ومساحة الجامعة جسع كل ذلن وَزَد فٗ جنسٍ أهمَجها كإحدي "

 " أفضل الجامعات فٍ العالم

بحماس ثم رفعت شعرها للخلؾ مجابعة  

 !! هل جصدلٍ أن نسبة المبول فَها جصل إلً سجة بالمبة فمط "

 هذا وهٍ جحوٌ كل هذا العدد ! أنجٍ محظوظة فعٗ بؤن كنت

 ضمن طٗبها فهم َمبلون ألفٍ طالب فمط من عشرون ألؾ مجمدم

 سنوَا ، هذا ولم ججمدمٍ لٗمجحان أٌ طالبة مع مرجبة الشرؾ ،

ن اخجرت جخصصا سَساعدن كثَرا فٍ اسجثمار أموالنكما أن  



 " مسجمبٗ

 نظرت للورلة فٍ َدها وجنهدت بصمت فهٍ لم جخجر هذا الجخصص

 ولم جفكر فَه مطلما وهو ٖ َشبه جخصصها هنان البجة وكانت

 سجعجرض لكنها فكرت بؤنه الخَار اْنسب بالفعل من أجل مسجمبلها

ثم هٍ ٖ جرَد الجحدخ معه وٖبما أنها سجكمل حَاجها وحَدة ،   

 منالشجه فٍ أٌ أمر ، رفعت نظرها للجالسة أمامها حَن لالت

 بذات حماسها

 شمَمٍ كَن َدرس هنان لَنال درجة الماجسجَر وهو أحد أعضاء "

 اجحاد طلبة الكلَة ، إنه من أكثر اٖجحادات الطٗبَة نشاطا فٍ الساحة

اٖنشطة الجرفَهَة فٍالسَاسَة فٍ برَطانَا وَشرؾ علً معظم   

 الكلَة كما أنه ثمة مجموعة إعٗمَة مجكاملة ججبع له َصدر عنها

 " صحَفة أسبوعَة وجدَر إذاعة خاصة بها ولناة جلفزَونَة أَضا

 للبت أوراق الكجَب للَٗ فٍ َدها ثم نظرت لها مجددا ولالت

 " ! جعرفَن الكثَر عنها "

 ضحكت ولالت

جٍ طالب مهم فَها بل ومهووسأخبرجن أن شمَمٍ من والد "  

 بنشاطاجه هنان ولم َكن َجولؾ عن الحدَخ عنها ولد أخذنٍ

 لزَارجها أَضا ، شعبَجه كبَرة هنان لمد أصابنٍ الحول بسبب

 " الجعرؾ علً كل ذان العدد من أصدلابه

 جنهدت بحزن مجمجمة

 " لَجن جدرسَن هنان معٍ ، لن َكون اٖنسجام هنان سهٗ "

من َدها ولالت سحبت الورلة  

 هذا هو سبب مخاوفن فجولفٍ عن لراءجه وسَعجبن المكان "

 ما أن جدخلَه صدلَنٍ وسؤكون معن فٍ أول َوم لن هنان هل



 " َرضَن هذا ؟

 لالت مبجسمة

 " أجل َرضَنٍ علً اْلل أجعرؾ علً المكان الضخم ذان أوٖ "

 ضحكت ونظرت جهة الطاولة فماجت ضحكجها ولالت بانبهار

 " واااو مارَة ما هذا ؟ "

 ولفزت فورا جهجها ورفعت الهاجؾ الموجود هنان لابلة بعدم

 جصدَك

 هذا مودَل العام فٍ الهواجؾ المحمولة وثمنه مرجفع جدا "

 " َمجنَه اْؼنَاء فمط ، مجً خرجت لشرابه ؟

 نظرت جهة النافذة وهمست بابجسامة ساخرة

 " بل كان ظمن اْؼراض الجٍ وصلت "

علك علً ما لالت جملب الهاجؾ بإعجاب من ممَزاجه الحدَثة ،لم ج  

 فجحت سجل اْسماء المخزنة فكان ثمة رلم واحد فمط مسحل بإسم

 جَم ( فحركت شفجَها بامجعاض ونظرت لملحمات الرلم وفجحت )

 الرسالة الوحَدة فكان فَها

 )راسلَنٍ إن احججت شَبا بخصوص الجامعة )

بضَك فرمجه علً الطاولة لابلة  

 ما أسخفه من رجل مجعجرؾ لم َكلؾ نفسه بمول اجصلٍ بٍ ، "

 " لو كنت مكانن لجطلمت منه فورا

 أنهت جملجها جلن وجنفست بعمك جنظر للجٍ جهَم بنظرها جهة

 النافذة بنظرة جامدة خالَة من أٌ جعبَر وهذا ما شجعها علً لول

 ما لالت ، جحركت وجلست أمامها مجددا لابلة

بشؤن المصرؾ هل اجصلت بهم ؟ ماذا حدخ "  " 

 كجفت ذراعَها لصدرها وجنفست بعمك مجمجمة ونظرها ٖزال هنان



 نعم وكان الرلم مطابما لجمَع اْوراق فٍ المؽلؾ ، كل شٍء جم "

 بَعه جحول ْموال وضعت هنان ولم َنمص منها شَبا وجولَع

 " محامَه هنان المدعوا أوَس كان موجودا فٍ جمَع اْوراق

لت الجالسة أمامها باسجؽرابلا  

 جعنٍ أن كل هذه اْؼراض والثَاب وحجً الهاجؾ المحمول "

 " لَس من مالن أنجٍ؟

 حركت رأسها بنعم دون أن جعلك ونظرت لٓسفل فجنهدت ساندرَن

 لابلة بعبوس

 " هٍ من ماله إذا ؟ "

 ؼاردت حَنها الجالسة أمامها السرَر ولالت

 ما رأَن فٍ زَارة المكجبة مجددا ؟ أنا لم أراها جَدا المرة "

 " الماضَة

 لفزت من السرَر لابلة

 " جمَل وأنا أحب ذان المكان كثَرا فدعَنٍ أؼَر ثَابٍ فمط "

 وخرجت من فورها ونظراجها ججبعها حجً أؼلمت الباب خلفها

 فنملت نظرها جهة الهاجؾ المحمول والمرمٍ فوق جلن اْوراق

م رفعت رأسها لٓعلً جسجن الدموع فٍ مملجَها الواسعةث  

 رافضة أن جنزل مجددا وجذكرت عبارجها جلن

 ( لو كنت مكانن لجطلمت منه فورا )

 وابجسمت بؤلم ... ٖ جفهم لما الجمَع َري أن طٗلهما هو حلها

 اْمثل ! فهل الجمَع علً صواب ووحدها المخطبة ؟

* 

* 

* 



جمرر إلَه وجمَع البنود َنالشها وكؤنهاكانت جمَع جلن اْوراق   

 جزء من أعماله الَومَة الجٍ َحفظها عن ظهر للب ولَست

 جداول ْول مرة َراها ملَبة باْرلام ككراسة طفل منظم َجعلم

 الرَاضَات ! وكَؾ سجسجؽرب ذلن وهو من كانت أذرعه جحظر

 جمَع اججماعاجهم ونماشاجهم كجزء من ذان اٖججماع وكؤكبر

م لمملكجهم ولصمودها كل هذه اْعوام رؼم النمد والطعنداع  

 والمحاربة الجٍ كانت ججلماها من الرافضَن لمبادبها وللمضاَا

 الجٍ كانت جدافع عنها ، دعم لم ججخَل َوما أن َجحول لنكبة

 جلون حَاجها بالسواد وحمل ثمَل علَها البحخ عن بدابل له

 . لججخلص منه

جالس فٍ الطرؾ الممابل من رأسرفعت نظرها مجددا جهة ال  

 الطاولة والذٌ كان منجبها مع ما جموله كل واحدة منهن رؼم

 َمَنها من أنه َعلم بؤن هذا لَس سبب اججماعهم ذان لكن أٌ

 واحدة منهن لم جكن لجخمن ذلن ومن لم َسجؽربن وصول مبعوخ

 من الوزارة بعد رفض مدَرة جمعَجهم الماطع لحضور اٖججماع

 لكن أن َحضر هذا الرجل خصَصا ! أن ٖ َكلؾ ؼَره وٖ الوزَر

 نفسه فهذا ما لم ججولعنه واْعَن جحدق به وكؤنها جعَش حالة

 . ذهول لد أصبحت مبالؽا فَها

 أشاحت بوجهها جانبا من جدَد ججنفس أنفاسا كالسعَر ، ٖ جفهم

منهنهإٖء النسوة لم َرَن رجٗ من لبل أم ماذا ؟ ألَست اثنجان   

 مجزوجات وثٗثة مطلمات كرهن الرجال بجمَع أجناسهم علً حد

 لولهن ! أم ٖ َرَن خاجم الزواج الذٌ ٖ َحاول إخفابه البجه َزَن

 َده الَسري ؟ همست من بَن أسنانها

 " حمماوات "



 فلم َنجبه لذان الهمس سوي الجالسة بجانبها والجٍ كانت وحدها

َحدخ فٍ جلن الؽرفة ، ابنة البعَدة عن ذان الرجل وعن كل ما  

 خالجها الجٍ ٖ جري إٖ أنها أجبرجها علً المجٍء عبثا وأنها

 أبعد ما َكون عما َمال فٍ ذان اٖججماع

 " أري أن مدَرجكم لها أراء أخري فَما لَل "

 عادت بنظرها مجددا حَخ صاحب النظرة الماكرة الموجهة

رجه المبحوحةلعَنَها جحدَدا ... صاحب الصوت الجهورٌ بنب  

 والكفَل وحده بؤن َجعل الجمَع َنجبه له ، ٖ بل جمَع اْعَن

 باجت جحدق بها ذان الولت وكؤنهن اكجشفن حَنها فمط وجودها

 هنان وبدأت اْعَن جحدق بمظهرها الذٌ لم َجؽَر رؼم دخول

 ذان الرجل ! الشعر الحرَرٌ المجدلٍ علً كجفَها كسجارة سوداء

ن شدَدجا البَاض ججمسن بصمت الجدران حولهموالذراعان العارَجا  

 جشد لبضجاها بموة فوق اْوراق جحجها جفرغ فَهما ؼضبا َشجعل

 داخلها لد جسجطَع إخفابه عن الجمَع إٖ عن الجالس هنان ولد

 سحبت ذان النفس العمَك المسجاء لصدرها بموة مبرزا مفاجنه

بَن جلن من جحت ذان المماش الحرَرٌ وبدأت اْسبلة ججماذؾ  

 اْعَن والنظرات والجفسَر بات وحده اْلرب للحمَمة ، أحنت

 رأسها ججكا بجبَنها علً راحة َدها وأصابعها البَضاء الرلَمة

 ججخلل جلن الؽرة الجٍ بدأت ججحرر من لوس الشعر جخفٍ ؼرسها

 ْسنانها فٍ شفجها بموة آلمجها ؼضبا من كل شٍء حولها وأولهم

 الجالس هنان والذٌ دفع كرسَه حَنها وولؾ مظهرا ذان الطول

 والجسد المجناسك مجددا ولد جحرن من مكانه حول الطاولة

 بخطوات واسعة واْعَن ججبعه باسجؽراب حجً ولؾ خلفها

 مباشرة وشعرت بملمس َدَه علً بشرة ذراعَها فؤؼمضت



هعَنَها جخفٍ ذان اٖرججاؾ فٍ جسدها لشعورها بملمس َدَ  

 مجددا بعد كل هذه اْعوام وجنهدت بضَك فها هو ما كانت جخشاه

 لد حدخ بل وسرَعا جدا ، وما لم جكن جعلمه بؤنه كان َخبا لها

 اْكثر من ذلن بكثَر حَن انحنً للَٗ مججاهٗ شهمجها المكجومة

 وهو َلؾ ذراعَه حولها ولبل خدها من فوق ذان الشعر الحرَرٌ

انها من الصدمة وهم َنظرون لهذامما جعل اْعَن ججمد مك  

 المشهد وللرجل الذٌ َزَد من شد ذراعَه الموَجان حول ذان

 الجسد النحَل الرشَك َهمس فٍ أذنها مبجسما بكلمات جمنت كل

 واحدة منهن لو جسمعها ، صدمة لم َخرجهم منها سوي رفعه

 لنظره جهجهن لابٗ بابجسامة مابلة

 " هٗ انفردت بربَسجكم للَٗ ؟ "

* 

* 

* 

 نظرت له بصدمة والفة مكانها وكؤنها لم جفهم بعد اللؽة الجٍ كان

 !! َجحدخ بها أو لم جصل المعلومة لدماؼها ... َطردها

 لَس أهانة جعنٍ فهٍ لن جسجؽرب ذلن منه لكن ما ٖ جسجطَع

 جصدَمه أن َخرجها من سجنه وسجن شمَمها اللَلٍ الذٌ عاشت

جفن وٖ أن َجساءل أَن سجمضٍ فَه كل عمرها دون أن َرؾ له  

 لَلجها هذه أم أنه َرالبها أَضا ؟ ٖ ... ٖ جضن ذلن فهو ومهما

 حدخ لن جعنَه كما شمَمها ومجَمنة من أنه لن َجمنً لها إٖ السوء

 واْسوء ولن جسجبعد حجً أن َكذب علً الذٌ سَصدله بسهولة

 . وَكذبها هٍ

 حملت أكَاسها كما كرامجها معهم فهٍ لن ججرجاه لجركها هنا حجً



 جسجلم سكنها الجدَد وإن نامت علً رصَؾ الشارع وهذا أول ما

 أعلمه لها هذا الرجل وسرَعا جدا أن ؼَسانة الجٍ جذل نفسها من

 . أجل المال والمؤوي لد اخجفت ولٓبد

البارد أدارت ظهرها له مرفوعة الرأس عامدة لَولفها صوجه  

 المجعجرؾ

 " ومفجاح سَارجٍ أَضا "

 كجمت ؼضبها كما ؼَظها وحمدها ورمت اْكَاس من َدَها بموة

 وفجحت حمَبجها وأخرججه منها ثم نزعت منه عٗلة المفاجَح الجٍ

 جحمل اسمها ورمجه علً اْرَكة وحملت أكَاسها وؼادرت من هنان

مكجفا ذراعَه َنظردون أن جسؤل أو جنطك بحرؾ وجركجه والفا مكانه   

 لها بجمود ولم جسمع منه كلمة جراجع وإن كانت ؼاضبة كما جولعت

 وٖ حجً ) عودٌ هنا أَجها الخسَسة ( بل لم َنطك بحرؾ حجً

 خرجت ! نظرت خلفها مفزوعة حَن ضرب باب الشمة الخشبٍ الثمَل

 بموة رجل حروب كاد معها أن َسمط للبها أرضا فبصمت جهة الباب

سحما ْمثاللمجمجمة "   " 

 ثم أنزلت كجفَها مجنهدة بعجز فؤَن سجذهب اِن وما سجفعل ؟

 ٖ صدَمات لدَها سوي فآبَانا الجٍ جسكن هنا معها وأنجَٗ الجٍ

 لن جسجطَع زَارجها ولضاء اللَلة عندها بسبب زوجها فهو َعمل

 فٍ الكنَسة وأفكاره مجزمجة وسَعرضها لجحمَك طوَل ونهاَة

صدَمجها أن جصرفها بؤدب وأٌ أذنب فٍ طرد اْمر سَطلب من  

 الشخص عٗنَة ؟

 شدت علً أسنانها بموة هامسة

 وهل جرن لٍ ذان الشمَك فرصا ْكون صدالات ؟ هما صدَمجان "

 " فمط َعلم أن اٖنحراؾ َنحرؾ َسارا حَن َصل عندهما



 جوجهت جهة عجبات السٗلم المإدَة للسطح وصعدجها حجً

سها هنان فٗ حل أمامها فحجً عمهاالمنجصؾ ووضعت أكَا  

 سافر أَضا وٖ ألارب لها ؼَرهم فمط خالة والدجها الجٍ جسكن

 فٍ ألصً الرَؾ وٖ َمكنها الوصول لها وٖ رإَجها ومنذ طفولجها

 لم جحب الواحدة منهما اْخري وكانت ججنمدها فٍ كل شٍء وجصفها

 بالمدللة الؽبَة فكَؾ اِن وجلن الخالة أصبحت عجوزا فهٍ لم

 جراها منذ جنازة والدجها ولن جنسً جلن العبارة الجٍ لالجها لها

 الموت َفجرض أن َكون موعظة لضعاؾ النفوس ولمن ٖ دور )

 لهم فٍ هذه الحَاة علهم َجحولون لطالة إنجاجَة وأن َعجمدوا

 ( علً أنفسهم

إحدي جلن العجبات الرخامَة جطرد كل جلن جؤففت وجلست علً  

 الذكرَات من دماؼها فهٍ لن جلجؤ لها فٍ جمَع اْحوال وٖ

 لؽَرها فٗ مال لدَها لطلب سَارة أجري وٖ نمود للمبَت فٍ

 أحد الفنادق فمد أنفمت جمَع ما جملكه من أجل شراء الثَاب ،

مسحبت أحد اْكَاس جهجها ووضعجه جحجها وجلست علَه فل  

 َعد َمكنها جحمل برودة الرخام جحجها فالجو َبرد لَٗ حد الججمد

 . وهٍ لبست مٗبس ربَعَة خفَفة نهارا من أجل جلن الممابلة

 وما أن مر بعض الولت حجً أصبحت جمَع جلن الثَات ملجفة

 حول جسدها المرججؾ من البرد جحاول جدفبجه ولو للَٗ لجسجطَع

الباكر النوم فهٍ لم جنم منذ الصباح  

* 

* 

* 

 ازدادت ابجسامجها الساخرة اجساعا وهٍ جنظر للذٌ رفع نظره



 لوجهها ببطء شدَد حجً الجمت نظراجهما فرفعت ذلنها ونظرت له

 نطرة لم جحكٍ الكره والحمد فمط بل وأعوام طوَلة من اْلم

 والمعاناة ، ولم جسجؽرب نظرجه الجامدة آن ذان وأن ٖ َصدر

كضرار سلطان لن ججخَل أن َخونه ذكابه عنه أٌ ردة فعل فرجل  

 بذان الشكل المخزٌ وأن ٖ َفهم حمَمة صوت المرأة الذٌ سمعه

 فٍ الهاجؾ ما أن َكون هنا وَطلع علً حمَمة ما حدخ وٖ أن َفكر

 للحظة أن حفَده المبجل ذان لد َخطا مع امرأة وإن رآه بعَنَه فٍ

ذ للَل إٖ لَمَنهحضن إحداهن ، وما صمجه عن كل ما حدخ هنا من  

 من أنها جسمعهم مثله جماما ، وإن كان َجخَل بؤن ما حدخ َإثر

 بها فهو مخطا كل الخطؤ فما شهدجه حَاجها أسوأ وأفظع من هذا

 بكثَر ، لم جعجاد َوما علً أن جعامل بلطؾ .. برلة .. بعطؾ منذ

 جركت حضن جدجها ومن ثم ذان المنزل وجلن العابلة الصؽَرة ،

 .. لذلن هٍ ٖ جعرؾ أن جحب أحدا ْنها حرمت ذلن كل عمرها

 ٖ جصدق أحدا وٖ جثك بؤحد ... ذان الموجود بَن أضلعها مات

 .... وانجهً منذ جركها هذا الرجل ولبلها جدجها ووالدها

 ابن الزنا ( هذا ما ألصمه به لبل أن َخجفٍ من حَاة جلن المرأة )

وبجدارة لَحمل ابنها اسم والدها الجٍ جوجوها وابنها بذان اللمب  

 وَصبح شمَمها فٍ نظر المانون بدٖ من ابنها فؤٌ مهزلة جلن

 وأٌ جارَخ ؟

 لن َفهم هذا الرجل ما عاناه ذان اٖبن ووالدجه من لبله وهٍ

 جطرق أبواب الناس جبحخ عن أٌ شٍء جفعله لجسد حاججها وهٍ

لن اْبوابجحمله فٍ أحشابها وَرفض الجمَع أن ججخطً عجبة ج  

 كما رفضت كل حَاجها أن ججسول لوجها أو جؤخذ صدلة من أحد

 فاخجارت أن جعمل فٍ أراضٍ الحالن جحفر الجراب بَدَها فوق



 حملها وجعبها وجوعها لجمجات الملَل ، صبرت وعانت وجحملت

 الكثَر كل ذلن بسبب الجالس أمامها اِن من كان سبب دموع

و َدعوا علً نفسه بالموت ،والدها لبل أن َموت بساعات وه  

 عبارة وجدجها ضمن اْوراق الجٍ كجبجها جدجها بخط َدها ولن

 جنساها ما عاشت ) زَزفون لَست من حك رجل جسبب بجمنٍ ابنه

 ( للموت لبل أن َؤجَه بساعات ودموعه جسمٍ لحَجه

 لَس ْنٍ أشبه جدجٍ بالجؤكَد فلست أعجمد بؤن ضمَرن لد "

 " آلمن َوما

صمجها مجددا لجصفعه الصفعة الجالَة دون رحمة وٖ خرجت من  

 خوؾ ، وما الذٌ بمٍ لها جخشاه وجخافه ... ؟ ٖ شٍء وٖ أحد

 فهٍ خسرت حجً نفسها ولم َبمً إٖ الموت ومرحبا به مجً شاء ،

 رفعت ذلنها أكثر ولالت بابجسامة ساخرة

 أشبهها ألَس كذلن وفٍ كل شٍء ؟ أشبهها لبل أن جدمرها "

ولها لعجوز لم جصل العشرَن عاما بعدوجح  " 

 جحولت الزرلة فٍ مملجَها لؽَوم رمادَة لاجمة وهمست بحمد

 لبل أن جحولها لفاجرة فٍ نظر الجمَع ، لبل أن جحكم علً "

 " ابنها بالنبذ كلمَط ولبل أن جرمٍ بابنجه للوحوش ألَس كذلن ؟

 لم َعلك مثلما لم َزح نظراجه الثابجة عن عَنَها وذان كان آخر

 ما َعنَها فهٍ ٖ جرَد سماعه ولَس َعنَها ما سَمول فٗ مبررات

 جشفع له مهما لال وجعلم أنه لن َفعل ذلن ولَست جهجم فكل ما جراه

 أمامها ذان الولت السبب اْول لعذابها ولكل ما لاسجه منذ ولدت

جرا جحَما فمط جشعر به َشجعل فٍ جوفها مدمرا وحجً اللحظة ...  

 كل ما فَه ، رفعت السكَن من أمامها ورفعت معصم َدها اْخري

 وؼرست رأسه فٍ طرفه جشد علً أسنانها بصمود وجنظر له بكل



 ما عنجه كلمة كره فٍ لوامَس اللؽات وهمست وهٍ جخرجه ولد

 سالت لطرة دماء حمراء علً ذان الساعد الثلجٍ

ما أن جذوق كل ذلن َا ضرار سلطان وأن ججمنً الموت الذٌلس "  

 جمناه ابنن لبل موجه وأن ججرب دموعه جلن وأن جذوق ما أذلجه

 ... لجدجٍ ولٍ ، سؤفعلها وإن لطعت أطرافٍ ورمَت بٍ فٍ الشارع

 " لن أموت جؤكد من ذلن وسآخذ بحمهم جمَعا وأولهم أنا

ة كروح طلَمة كشبحولفت بعدها وؼادرت المكان بخطوات بطَب  

 امرأة ظهر من الماضٍ ورحل له والدماء بدأت جرسم بمعا لانَة

 خلفها ججسرب من رإوس أصابعها ولَست جهجم لها فؤنثً مثلها

 . آخر ما بات َعنَها هو أن جموت

 " جدجن من كذبت بشؤنن كٍ ٖ آخذن منها"

 ولفت مكانها ما أن وصلجها جلن الكلمات والجفجت بكامل جسدها

 ناحَجه جنظر للجالس مكانه منزٖ رأسه لٓسفل ولد شكل الظٗم

 النسبٍ ظٗ أسودا علً وجهه فٗ َظهر منه سوي أنؾ عابلة آل

 ضرار اٖرسجمراطٍ المسجمَم ... لكن المعضلة لَست هنا بل فٍ

 النبرة الهادبة الجٍ جحدخ بها وجعلجها جججمد مكانها ! ضرار

! من لم جسمع له صوجا إٖسلطان عنوان المسوة والجبروت   

 آمرا أو ؼاضبا وحازما منذ دخلت هذا المنزل ومع الجمَع فٍ

 كل خروج لها من جناحها السابك مجسللة !! شدت لبضجها بموة

 لججماطر جلن الدماء من مفاصلها ولد وصلها صوجه مجددا حَن طال

 صمجها

 " أرادت اٖعجناء بن فلم أرؼب فٍ حرمانها منن "

 ابجسمت بسخرَة ابجسامة جشبه الموت البطٍء لبل أن ججحول

 لمهمهة أنثوَة مرجفعة وهٍ جرفع رأسها لٓعلً مما جعله َرفع



 رأسه وَنظر لها ، كانت ضحكة ألرب للشر والحمد والكراهَة

 منها للسخرَة أو حجً المسوة ، جولفت فجؤة وأنزلت رأسها

 ونظرت له ولالت جشَر لنفسها بسبابجها

ذه أنا فماذا عنها هٍ ؟ ماذا عن ابنن منها ؟ه "  " 

 ثم أشارت لوجهه وجابعت بحمد

 ألم جعلم الحمَمة ؟ ... ألم جصبح برَبة أمام عملن المرَض "

 .. وبالدلَل الماطع فلما ذهبت جبحخ عن حفَدجن فمط ؟ عن نسلن

 " عن مجدن وجركجها هٍ للجوع والموت والحروب

طخة بالدماء وصرخت بعنؾأشارت له أكثر بسبابجها المل  

 لن َرضَنٍ فَن سوي أن جموت كما ماجت هٍ أمام عَناٌ "

 " وأن جموت كما مات ابنها أمام عَنَها

 وجابعت ولد أشارت لنفسها جضرب بطرؾ سبابجها علً صدرها

 ضربا

 وأن جموت كما مت أنا أمام نفسٍ لبل الجمَع ... لسما أن َحدخ "

ة الخماصَةذلن وأنا ابنة اسحاق ابن نسَب  " 

 ؼادرت بعدها المكان بذات جلن الخطوات البطَبة الخافجة انثً جسَر

 كفراشة بَضاء فٍ أرولة ذان المنزل الواسع لكن ما جخلفه بعدها

 دماء ودموع جماطرت من طرؾ فكَها فمن لال أن الكره والحمد

 مجرد وحش إن حررجه جخلصت منه لٓبد ؟ ٖ ذلن لَس صحَحا

ها بات أضخم وأعظم وألوي وما كان فجح المفصفالوحش فٍ داخل  

 . عنه سَخرجه وٖ حجً بدمارهم جمَعا

جسجند بكل ما مرت به لرب بابها وٖزالت جلن وصلت ؼرفجها وهٍ  

 الدموع الصامجة جسمٍ وجنجَها وثَابها واْرض جحجها ، جمسكت

 بطرؾ الطاولة منحنَة لٓسفل للَٗ وَدها اْخري جمسن َالة



 ... فسجانها المفجوح بموة فحجً الهواء أصبح َشح علً ربجَها

 ... الظٗم َجسلل للمكان شَبا فشَبا والدخان اْسود َمٓ المكان

 اْرض لَست ذاجها ! الجدران اخجفت والبرد َشجد ! حجً المكان

 جؽَر جماما ... أخشاب محجرلة جربة مبللة باْمطار وروابح عفنة

لَٗ ججحرن حدلجاها بذهول واجسعت عَناهابشعة ! رفعت رأسها ل  

 الزرلاء الدامعة بذعر وهٍ جنظر لصاحب الثَاب الرثة والملوثة

 بالرماد الوالؾ هنان .... صاحب اٖبجسامة البشعة الكرَهة الجٍ

 زادت خطوط وجهه المظلمة عمما ولسوة وهو َمد َده ناحَجها

 وبصوجه الخشن الكرَه

ا صؽَرة ... أنجٍ بؤمان معٍ أنا فمطجعالٍ َا زَزفون ، هَا َ "  

 " فٗ أحد ؼَرٌ َحبن وَهجم بؤمرن ... هَا جعالٍ

 " كااااااااااذب "

 صرخت فَه بؤعلً صوجها وبدأت برفع لطع جلن اْخشاب ورمَه

 بها جصرخ مهددة له وهو َمجرب منها ضاحكا دون أن جصَبه أٌ منها

* 

* 

* 

خلؾ آخر الخارجات ولفت مبعدة َدَه عنها ما أن اؼلك الباب  

 من ذان المكان والجفجت ناحَجه لابلة بؽضب

 " ما هذا الذٌ جفعله َا مطر ؟ وما الذٌ جاء بن هنا ؟ "

 مد َده لموس الشعر ونزعه محررا بذلن بالٍ ؼرجها الجٍ جناثرت

 حول وجهها فورا ورماه علً الطاولة ولال ببرود

مسمً النواَا بما أنه ٖ وجود لشٍء فٍ لاموسن َخصنٍ َحمل "  

 الحسنة فالسإال اْول ٖ جواب له عندٌ ، أما اِخر جوابه لدَن



 " فما الداعٍ لهما ؟

 شدت لبضجَها بموة وؼضب وهمست من بَن أسنانها

 " مجعجرؾ "

 همس لم ججخَل أن َصله ولم جهجم أَضا حَن علمت بذلن فهذا

ءهو لم جؽَره السنَن ٖزال الرجل الذٌ َجنفس ؼرورا وكبرَا  .. 

 كجلة من السَطرة واٖعجزاز بالنفس مثلما ٖزالت هٍ ذاجها الؽبَة

 مبعثرة المشاعر .. ٖزالت الحمماء الجاهلة بالرجال فمط حَن جمؾ

 فٍ مواجهة هذا الرجل مثلما ٖزالت الؽَورة البلهاء الجٍ جرفض

 الجراب النساء منه حد الجنون ، فلما وحدها من جشعر ووحدها

 جعانٍ وهٍ فمط من َوجد وسط أضلعها للبا أحمما ؟ كانت جلن

 اْفكار جدور فٍ رأسها دون جولؾ جنظر لعَنَه بؽضب لَس منه

 فمط بل ومن نفسها لبله فالموت أرحم لها من أن جرجمٍ فٍ

 حضنه مجددا مهما اشجالت له واحجاجت لدفبه وحنانه ، جحرن

دره العرَض فابجعدتنحوها ما أن انجملت نظراجها من عَنَه لص  

 مجراجعة للخلؾ ولالت بضَك

 " فمط ْنٍ جربَة شراع صنوان لكنت أهنجن أمامهم "

 زادت خطوجَن للوراء حَن الجرب أكثر دون أن َعلك حجً

 الجصمت بالجدار ولالت بؤمر

 " مطر ابجعد عنٍ "

 صرت علً أسنانها بؽضب مكجوم حَن ارجفعت ضحكجه مالبة

ب رأسها علً الجدار ولال بابجسامة جانبَةالمكان وسند َده بجان  

 ناظرا لعَنَها المرَبجان منه

 " لست أصدق أنن جخافَن الجرابٍ َا ؼسك "

 نظرت لحدلجَه السوداء مباشرة ولالت بموة وإن زابفة



 " لست أخافن بل ٖ أرَد "

 أبعد حَنها نظره عن عَنها ورفع رأسه عالَا ونظر للسمؾ فجنفست

أن عبارجها جلن جارحة وودت لو أضافت حرؾ بموة وعمك ، جعلم  

 الكاؾ ِخر كلمة فَها لَكون الجرح أعنؾ ولَعرؾ معنً الرفض

 الذٌ عاملها به ْعوام بل ومن لبل رحَله من البٗد لكنها ٖزالت

 جربَة شراع صنوان مثلما ٖزال هو زوجها ... حمَمة ٖ مناص

 . منها وإن كرهجها

ولال بمسوةعاد بنظره لعَنَها مجددا   

 لن أسمح لجنونن أن َدمر العمران َا ؼسك ، لن أسمح لن بؤن "

 جمطعٍ كل جلن اْرزاق وجشردٌ العابٗت المحجاجة لها فمط لجثبجٍ

 ؼرورن ولجنجممٍ من مطر شاهَن ، جولفٍ عن الجنون وفكرٌ فٍ

 " مصلحة الجمَع

 لالت بإصرار

 لَس ما أفعله جنونا وٖ َحك لن الجدخل فَه ، أنا ٖ أرَد أموالن "

 وٖ دعمن ومملكة الؽسك سجسجمر وثمة الكثَرَن ؼَرن علً

 " اسجعداد لدعمنا

 ضرب كفه علً الجدار بجانب وجهها وصرخ فَها

 لدعمكم أم لدعمن أنجٍ َا ؼسك ؟ ؼبَة أنجٍ أم جدعَن ذلن فمط ؟ "

روض المساعدة جلن ؟هل فكرت فٍ سبب لبول ع  " 

 شدت لبضجَها ولالت بضَك

 ْننا ندافع عن لضَة حمَمَة وْنهم المسجفَدون مادَا أَضا "

 " بل وإعٗمَا

 صرخ فَها مجددا ولد بدأ َفمد أعصابه وبروده درجة الخروج

 عن السَطرة



 هراء ... أٌ منافع مادَة هذه الجٍ ججحدثَن عنها وأرباحهم سجكون "

جثمروا جلن المبالػ فٍ أماكن أخري وهم سَمدمونمضاعفة إن اس  

 نصؾ جلن العابدات كهبات للعابٗت المحجاجة ؟ ٖ َخبرن عملن

 َا ؼسك أنه ثمة من َضع ماٖ فٍ مكان وَمكنه اسجثماره بؤرباح

 مضاعفة فٍ مكان آخر ، الهبات والحمٗت الجبرعَة وؼَرها ٖ جكلؾ

َره .. لَس الجمَع َحمل للبنكل هذا .. ٖ أحد َدفع المال كهبة لؽ  

 " أنجٍ

 هٍ من أبعد نظرها عنه هذه المرة ولَس ْن كلماجه جرحجها بل

 .. ْن لربه منها بهذا الشكل بدأ َبعثرها جدرَجَا .. رابحة عطره

 جسده .. مٗمحه المرَبة وأنفاسه الؽاضبة المداعبة لوجهها ، هٍ

ن جسجلم لعواطفهالَست ندا لحرب كهذه جعرؾ نفسها جَدا لكنها ل  

 مجددا ، أؼمضت عَنَها دون شعور منها حَن شعرت بملمس

 أصابعه علً ذلنها ولد أدار وجهها ببطء جهجه مجددا وكؤنه

 اسجطاع لراءة ما َدور فٍ ذهنها ، رفعه له َنظر لمٗمح وجهها

 الفاجنة الجٍ لم جؽَرها السنَن ، سحب نفسا لوَا لصدره وأخرجه

 ببطء ولد أؼمض عَنَه لبرهة هامسا لنفسه

 ( َا حر صبرن علَها َا مطر )

 جسللت أصابعه لفكها َشعر بملمس بشرجها الناعمة وخصٗت

 ؼرجها الحرَرَة جداعب ظهر أصابعه ولد بدأت أنفاسها جفمد السَطرة

 فكانت كمؽناطَس جذبه بموة وسرَعا ولد أحنً رأسه َمَنا لخدها

شفجَه فجحت عَناها مجفلة فوضع أصبعهوما أن شعرت بملمس   

 " علً شفجَها وهمس بؤمر " اشششش

َده اْخري فٍ جَبه وأخرج منها شَبا رفعه أمام ثم أدخل  

 نظراجها المصدومة وضؽط علً شفجَها بسبابجه أكثر ما أن



 حاولت الجحدخ مجددا وهمس بصوت رجولٍ عمَك حازم

منٍ لبل نصؾ ساعةٖ ججحدثٍ أو لسما لن أرحم هذه الشفجَن  "  " 

 فٗذت بالصمت فورا جشعر بخدَها َشجعٗن احمرارا بسبب ما لال ،

 أدار خاجم الزواج حجً كانت لطعة اْلماس المجوهجة جلن فٍ

 اْعلً ولال ناظرا لعَنَها

 " أثبجٍ لٍ ما للجه سابما َا ؼسك "

 نملت نظرها منه لعَنَه وهمست بؤحرؾ لطعجها أنفاسها

 " م ج ن و ن "

 ابجسم من فوره وهمس ناظرا لعَنَها

 لن َلمس رجل شعرة منن وأنا حٍ أجنفس َا ؼسك فلَفهم "

 " الجمَع ذلن

 .. كان علَها ججاوز كل ذلن بسهولة .. ابجسامجه .. جملكه الرجولٍ

 وسَطرجه الفرَدة من نوعها .. فالحرب حربها ولن جرضً بؤن

َكجخسرها أبدا ، لست مٗمحها الجمَلة ولالت بض  

 " حدد أؼراضن من هذا فَبدوا أنها كثَرة "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة مكجومة ولد لبض علً الخاجم فٍ َده

 ومد َده اْخري لَدها ورفعها وألبسها إَاه ثم رفعها لشفجَه

 ولبلها ناظرا لعَنها ثم مررها جحت ذلنه لابٗ

 " كٗهما َإدٌ لذات النجَجة فلَثبت كل واحد منا ما َرَد "

رت لمسجه جلن حواسها بموة وأنهكجها من الداخل فاحجاجت لكلأثا  

 ذرة لوة وصمود لجماومة وهٍ جسحب َدها منه لابلة بضَك وإن

 كان للبها َبن بَن أضلعها

 بعد عرضن الولح الَوم أمامهم وذان الخاجم فٍ َدن لن َكون "

 " لهذا أٌ داع



 أمسن بَدَها وأدارهما خلؾ ظهرها ولم ججدٌ مماومجها له شَبا

 فمد اسجطاع جثبَجهما بَد واحدة فمط للخلؾ وحاصرها بجسده

 الرجولٍ الموٌ واجخذت الحرب معه منحً آخر جماما وهذا ما

 كانت ججولعه وجخشاه وها لد حدخ ، هٍ الحمماء السبب فَه

، اجكؤت برأسها فمد سمحت لمشاعرها الؽبَة أن جظهر للسطح  

 لٓعلً علً الجدار خلفها فجدرجت بحركجها جلن ؼرجها الحرَرَة

 للخلؾ وشدت علً أسنانها حجً كادت جحطمها حَن ارجفعت

 أصابعه لممَصها الحرَرٌ وفن أول زر فَه ونظر لعَنَها لابٗ

 بابجسامة جانبَة

 جعلمَن جَدا أن ما حدخ هنا لن جخرجه سَدات إدارجن فجولفٍ "

المراوؼة عن  " 

 ضربت رأسها للخلؾ للَٗ مع حركة َدَها المماومة محاولة

 الفكان ودون نجَجة فهمست بضَك من بَن أنفاسها

 " ٖزلت جلعب بؽَر نزاهة َا مطر "

 لمعت عَناه بسخرَة ولال وأصابعه جفجح الزر اِخر

 " لمعلوماجن إذا أن النزَه مع النساء هو من َخسر دابما "

لبرهة هامسة بجوعَد أؼمضت عَنَها  

 " مطر ٖ جفجح علً نفسن بابا أنت من سَكون الخاسر فَه "

 ابجسم بجسلَة وكؤنه وصل لما َصبوا له منذ البداَة وهو إخراج

 ؼسك الماضٍ من جدَد وهذا أكثر ما بات َعشك فعله ، أدخل

 أصبعَه فٍ َالجها المفجوحة مجعمدا لفجح الزر الثالخ والجرب

 من أذنها هامسا

 " ! مجؤكدة من أنن أرضعت ابن شمَمن عاما كامٗ "

 عضت طرؾ شفجها بموة وأحنت رأسها جؽمض عَنَها بشدة حجً



 ٖمس جبَنها صدره وباجت فٍ حضنه رؼما عنها ، كانت من

 الضعؾ أن الجربت من الهاوَة وكادت أن ججرجاه بضعؾ لَجركها

 لوٖ جلن الطرلات المصَرة علً الباب لبل أن َفجح فجؤة مما

 جعله َبجعد عنها بحركة واحدة سامحا للهواء بالجسلل لربجَها

 مجددا جدفعه وجخرجه بموة ولد بدأت جعَد سرَعا إؼٗق أزرار

 لمَصها ثم جرجَب خصٗت ؼرجها جنظر لٓرض هربا من الوالفة

ن أٌ وضع ذان الذٌ كانا فَههنان والجٍ كان سهٗ علَها أن جدر  

 كما أن جلون وجهها وحمرة الخجل جعلجهما َدركان بسهولة أنها

 فهمت ما َجرٌ فنظرت لٓسفل ولالت بجوجر

 ماذا بشؤن اٖججماع َا ؼسك فالسَد سلَمان وشرَكاه من "

 " المفجرض أن َكونوا هنا بعد نصؾ ساعة من اِن

اِخر من اٖججماعوهذا كان ما خططت له أن َحظروا النصؾ   

 بعد أن جوضح لمجلس إدارجها الوضع الجدَد والخطط المسجمبلَة

 لكن الوالؾ بجانبها اِن والذٌ َضؽط بموة علً أصابع َدها حَخ

 ذان الخاجم أفسد كل شٍء وها هو َذكرها اِن بالجحدٌ الذٌ

 أجبرها علً خوضه والجراجع فَه َعنٍ الخسارة وهذا ما لن جرضا

حاولت سحب َدها منه مجددا ولم َنجح اْمر فجؤففت به أبدا ،  

 بصمت ولالت مكرهة

 " اعجذرٌ منهم "

 جرن حَنها َدها وجحرن جهة الباب حجً وصل عند الجٍ جنحت

 بكل أدب للداخل لَخرج فولؾ ونظر خلؾ كجفه حَخ الوالفة

 مكانها ولال موجها حدَثه للموجودة لربه

له لَس فٍ صالح الجمَعأفهمٍ ابنة خالجن أن ما جنوٌ فع "  

 " وأولهم هٍ وأن لعبة المال أكبر من أن جخوضها امرأة



 وؼادر من فوره كما دخل كجلة من الكبرَاء وعاصفة من العنفوان

 الرجولٍ ... رجل وكؤنه وجد فمط لَكون بطٗ من الخَال ٖ َنافسه

 فٍ جلن الرجولة أحد بمدرجه علً إثارة العواطؾ ولدرجه علً

برجولجه الفَاضة اٖسجفزاز  . 

 جبعجه بنظراجها حجً خرج ثم نظرت للوالفة مكانها عند الجدار

 ولالت مجنهدة

 آه ؼسك بربن كَؾ جعلجه َجزوجن ؟ رأَت رجلَن باْسفل "

 ... وما أن علمت أنهما من رجاله كدت أفمد وعٍَ بسبب شخصَجَهما

 " ما هذا بحك هللا ؟

 ثم جحركت من مكانها والجربت منها ما أن سحبت الكرسٍ وجلست

 علَه ولد دست رأسها بَن َدَها جرفع بؤصابعها الشعر الذٌ جناثر

 مع حركجها لٓسفل ، جلست فٍ الكرسٍ المجاور لها وأمسكت

 بكجفها لابلة

 " ! ؼسك ما الذٌ حدخ بَنكما ؟ مجً جزوججما مجددا "

ون أن جرفع رأسهاخرج صوجها الهامس بسخرَة د  

 جزوجنا !!! نحن لم ننفصل َا جلَلة لنجزوج ، ؼسك لدوة "

 " !! مطلمات مملكة الؽسك لَست مطلمة ... جصورٌ

 مسحت علً شعرها ولالت بابجسامة جخللت ذان الصوت الحزَن

 لن َلَك بن رجل ؼَره َا ؼسك ولن َفهمن رجل إٖ مثله ، "

عندكما ، لو كنت لن ججصورٌ ما لَل عنه بعد خروجنا من  

 " مكانن ٖلجلعت ألسنجهن لبل أعَنهن

 رفعت رأسها ونظرت لها ولالت بضَك

 ٖ أعلم لما جدافعون عنه جمَعكم ؟ لما ٖ جرون ما فعله بٍ ؟ "

 " هل ْنه مطر شاهَن جمسح له الزلة جلو اْخري ؟



 ولفت الجالسة أمامها مجددا ولالت بؤسً

أمثاله للَلون فٍ هذا الزمنبل ْنه رجل َجمسن بامرأة و "  " 

 ثم ؼادرت ونظراجها الحزَنة ججبعها حجً خرجت ، لو جعلم فمط

 ما َحدخ معهما ! نظرت

 للخاجم فٍ َدها ونزعجه بعنؾ وولفت وؼادرت المكان أَضا وكل

 ما جحاول فعله نسَان ما حدخ فٍ ذان المكان بجمَع جفاصَله ،

ن سرت جلن الرجفةسندت َدها علً طاولة مكجب سكرجَرجها حَ  

 فٍ عمودها الفمرٌ وجسدها َججاوب ٖ شعورَا مع ذكري

 لمساجه ، رفعت ؼرجها بعنؾ هامسة من بَن أسنانها

 " الولح "

 ثم رفعت نظرها بالجالسة خلؾ المكجب جنظر لها باسجؽراب ولالت

 أرَد أن َرجب الحفل السنوٌ لَكون نهاَة هذا اْسبوع ، سنجمع "

 " خٗله حلفابنا الجدد َا راوَة فؤرَد اهجماما شدَدا باْمر

 حركت رأسها بالموافمة فورا ولالت

 " سنعمل جمَعا من أجل ذلن كونٍ مطمبنة سَدجٍ "

 ؼادرت من عندها جهة مكجبها جشد لبضجها علً الخاجم فَها

 بموة وضربت الباب خلفها هامسة

هاَة اْمرسنري إذا َا ابن شاهَن من منا الكاسب ن "  " 

* 

* 

* 

 شد لبضجَه علً الممود بموة وبالكاد َري الطرَك أمامه بسبب

 اْمطار وحركة مساحات السَارة كل ثانَة فبالرؼم من أنهم فٍ

 فصل الربَع إٖ أن جلن المناطك الرَفَة فٍ طرَمه ٖ ججولؾ



 اْمطار فَها جمرَبا حجً فصل الصَؾ ، لوٖ أهمَة حظوره هنان

َشعر بؤنه َحجاج ْن َنام باكرا هذه اللَلة فؤمامه عملما ؼادر ،   

 كثَر فٍ المحكمة صباحا كما أن بمابه فٍ ذان المنزل أصبح خانما

 له ، َشعر بؤنه َبجعد عن جمَع من فٍ جلن العابلة وَنفصل عنهم

 وكل واحد منهم َنجمده بطرَمجه وَراكمون اْخطاء ثم َرمونها

و المخطا حجً نجَب وجمانة ،علَه ... الجمَع علً صواب وه  

 بل وحجً ولوفه فٍ صؾ زَزفون بات خطؤ بشعا ، لم َعد َفهم

 أحدا منهم فإن ولؾ مع المظلوم أصبح ظالما وإن ولؾ ضد المذنب

 صنفوه مذنبا ! أمور حجً فٍ المضاء لم َمر بها َوما فسحما

 لموانَن البشر وزواَا نظرهم المحدودة ، ابجسم بسخرَة وهو

مابه بزوجة والده ولت خروجه صباحا من ؼرفة زَزفونَجذكر ل  

 حَن لابلجه بجلن اٖبجسامة الساخرة الكارهة لابلة

 أري أن لدمَن لد اعجادجا علً الركض خلفها حَخ جكون ؟ "

 زوججن فٍ اْعلً َا ولاص فابجعد عن زوجة ابنٍ الذٌ َكون

 " شمَمن إن نسَت ذلن

ها هو َجهم بالخَانةضرب بمبضجه علً الممود وشجم بهمس ف  

 مجددا ، ٖ َرؼب فٍ شٍء اِن أكثر من مؽادرة ذان المنزل

 وبشكل نهابٍ ... فمط َحررها منه وَجحرر هو من زوججه جلن

 ثم سَبجعد ولٓبد فمد سبم لعب دور اٖبن المثالٍ والزوج

 المراعٍ المضحٍ والمذنب الوحَد ... رجل المهام الصعبة

 والمخطا ولت ٖ َجدون شماعة ْخطابهم ، سبم المثالَة بجمَع

 أنواعها وَرَد أن َجحرر بالفعل أن َعَش كبابع مجٗت أو ساعٍ

 . برَد علً ذان السجن المرفه الماجل

 نظر جهة الكرسٍ بجواره ولشاشة هاجفه المحمول الذٌ ارجفع



هرنَنه فوق صوت ارجطام المطر بنوافذ السَارة وعمد عاجبَ  

 مسجؽربا فلما سججصل اِن ؟

 مد َده لهاجفه سرَعا فهو سبك واشجري لها واحدا جخفٍ أمره

 !! عن الجمَع لجسجخدمه ولت الضرورة فمط فلن ججصل به اِن عبثا

 ما أن فجح الخط ووضعه علً أذنه حجً وصله صوجها الباكٍ

 ومن لبل أن َجحدخ " سَدٌ ... جعالً بسرعة ... أرجون لبل

نفسها أن جإذٌ  " 

 رمً الهاجؾ دون حجً أن َسجفسر منها عن أٌ شٍء وأدار

 ممود السَارة بموة كادت أن جنزلك معها عن الطرَك المبلل

 وَفمد حَاجه لٓبد ، ٖ َعلم ما حدخ لكنه َعرؾ جَدا معنً أن

 َكون الشخص نزَٗ لمصحة نفسَة لولت طوَل ثم ٖ َعَش

سجطَع النوم إٖ بها ، كَؾبعدها إٖ علً المهدبات درجة أن ٖ َ  

 ججاهل بؤنها المرة اْولً الجٍ جخرج فَها من عزلجها وجحجن

 بالعابلة ؟ كَؾ نسٍ جلن النظرات الجٍ كانت جوجهها لجده ؟

 ٖ َمكنه أن َجخَل أن َكونا جواجها ؟ أَعمل أن جكشؾ سرها

 !أمامه أَضا ! فماذا حدخ ماذا ... ؟

س " جباااضرب بَده علً الممود شاجما بهم  ... " 

 وزاد من سرعجه مججاهٗ أٌ مخاطر لد جنجم عن ذلن وٖ َري

 هدفا أمامه إٖ الوصول وعبارة واحدة ججكرر فٍ عمله

 ( لبل أن جإذٌ نفسها ... لبل أن جإذٌ نفسها )

 فلما وهٍ لم جفعلها سابما ! زاد من ضؽطه علً المكابح

 وسَارجه جبجلع الطرَك مسرعة حجً وصل وٖ َعلم كَؾ وٖ مجً

 كل ما َعرفه أنه أصبح أمام باب المنزل أخَرا فنزل وضرب باب

 السَارة خلفه ودخل راكضا وجوجه جهة ؼرفجها فورا ، فجح



 الباب علً اجساعه وولؾ َجلمؾ أنفاسه َنظر بصدمة للؽرفة

ة وسطها جبكٍ ممسكةالجٍ كانت وكؤن إعصارا مر علَها وللوالف  

 فمها وعبراجها بَدها لبل أن َنمل نظره جهة باب الحمام المؽلك

 حَخ الصراخ والبكاء لبل أن َجحول ْنَن باكٍ عند الباب فشد

 لبضجَه ورفع رأسه عالَا مؽمضا عَنَه بموة َسمع اْلم

 والوحدة والضَاع فٍ ذان اْنَن المإلم ، َري ما فعله الجمَع

الجٍ لاست الظلم من الجمَع وما خفٍ َبدوا أعظم ،بجلن الفجاة   

 أنزل رأسه ونظر للوالفة لرب نافذة الؽرفة المؽلمة وصرخ

 َشَر بإصبعه جهة الباب

 " ماذا حدخ ؟ ما الذٌ حدخ معها ومن سجنها هنا ؟ "

 أنزلت َدها لصدرها ولالت ببكاء

 ٖ أعلم سَدٌ ألسم لن فمد دخلت بسبب صوت صراخها ووجدجها "

 جحطم الؽرفة وكانت َدها مجروحة وجنزؾ ، كانت سجإذَنٍ أنا أَضا

 " إن لم أسجنها هنان

 لفت حَنها انجباهه بمع الدماء وججبعها بنظره حجً باب الؽرفة

 وخرج مسرعا َسَر حَخ أوصلجه وولؾ مصدوما َنظر للجالس

 فٍ المكان الذٌ جركه فَه والذٌ رفع نظره من َدَه علً الطاولة

مصدوماله فهمس   

 " !! جدٌ "

 ورافك جلن الكلمة صمت مبهم ؼرَب ٖ َخجرله إٖ أنفاسه الموَة

 الّهثة ، نظر لبمع الدماء الكثَرة علً اْرض وصوٖ لمفرش

 الطاولة ثم عاد بنظراجه المصدومة للجالس هنان وهمس

 " ماذا حدخ ؟ ماذا للت لها ؟ "

 وصله ذان الصوت اْجوؾ الحاد فٍ آن معا



الذٌ ما جاء بن اِن ألست علً موعد مهم ؟أنت  "  " 

 أشار للطاولة ولال بضَك

 هذا هو موضوعنا جدٌ ولَس ما أعادنٍ هنا فما الذٌ للجه لها ؟ "

 " ماذا حدخ هنا ؟

 ضرب بمبضة علً الطاولة صارخا بعنؾ

 ولاص ابجعد عنها وجولؾ عن الجدخل فٍ شإونها ، كم مرة "

 " سؤلول هذا ؟

 رمً أصبعه فٍ الهواء وصرخ أَضا

 لن أجولؾ عن الجدخل فٍ كل ما َعنَها فزَزفون ابنة عمٍ "

 الذٌ لم نراه َوما وٖ والدجه ، َكفَها ما عانت لنزَدها نحن

 " وأولنا أنت جدها

 ولؾ علً طوله وصرخ فَه بؽضب

 للت ابجعد عنها َا ولاص ْنها مَجة ... هٍ جثة فٍ جسد "

دَها ما جبحخ عنه أبدا فهٍ لن جعطٍ شَباامرأة ولن ججد ل  

 " ٖ جملكه

 حرن رأسه بعدم جصدَك وهمس

 " ! أنت أَضا ججهمنٍ بذلن ؟ ٖ أعلم أنجم كَؾ جفكرون "

 لال بجمود

 لن َفهمن أحد مثلٍ فؤنا من ربان َا ولاص فابجعد عن زَزفون "

 ْنها فمدت كل شٍء وفالد الشٍء ٖ َعطَه أبدا فالجنع بؤنها

هت من الوجود مند أعوامانج  " 

 شد لبضجه بموة أمام وجهه وشعر بمرارة لم َعرفها َوما ! لما

 َشعر بؤنه ثمة ما حدخ لها وٖ َعلمه ؟ ما سر نبرة المرارة فٍ

 صوت الوالؾ هنان رؼم إخفابه لها بجموده ؟ لما َشعر



 بمشاعره جنزؾ معها ! هل سَصدلون جمَعهم وهو الكاذب ؟

ن َا ولاص لما !! لما ٖ جكون مجرد مشاعرلما َحدخ هذا مع  

 إنسانَة ناحَة امرأة من دمن ؟ فما حدخ معها وَحدخ لَس

 بالهَن أبدا ، أشار له بسبابجه لابٗ بؽضب

 جمَعنا مسإولون عن ذلن وأولهم أنت َا جدٌ ، أنت من جركجها "

 وجخلَت عنها فلن َداوٌ الجراح أحد اِن ولن أؼفر لن أبدا إن

أٌ شٍء ، وأنا خارج من هنا معها َوم جؽادر هذا المنزل حدخ لها  

 " حَة كانت أو مَجة ولَعجبره الجمَع عشما أو ما كان َكون

 أنهً سَل كلماجه الؽاضبة جلن وؼادر المكان بخطوات ثمَلة

 وولؾ ما أن اججاز الباب َنظر للوالفة هنان جرججؾ باكَة ولد

 همست بعبرة

 " سَدٌ أرجون جعال سجمجل نفسها ٖ محالة "

 ركض أمامها من فوره وهٍ ججبعه حَخ صوت الصراخ وجحطم

 الزجاج الذٌ كان َمجرب بالجرابه ، دخل الؽرفة ونظر جهة باب

 الحمام حَخ مصدر أصوات جناثر لطع الزجاج المحطم والصراخ

 اْنثوٌ الباكٍ

 " أبعدوه عنٍ ... للت ابجعد اِن "

احَة الوالفة خلفه عَناه محجمنجان بالؽضب وجفناهنظر ن  

 محمران من كبت كل ذان اْلم والمشاعر ، مد َده لها ولال بصوت

 آمر أجوؾ كبَب

 " أعطنٍ المفجاح "

 حركت رأسها برفض وجراجعت للخلؾ خطوة جمبض علَه فٍ َدها

 ولالت بإصرار

ذهٖ ذلن لَس حٗ ... علَكم جلب طبَبها المخجص فورا فه "  



 " الحالة لن َخرجها أحد منها ؼَره

 جحرن ناحَجها واسجله من بَن أصابعها بالموة رؼم مماومجها

 الرافضة له وصرخ بها ما أن أخذه منها

 لن َدخل لها أٌ طبَب ولن جوصؾ بالجنون مجددا ، لن أعطَهم "

 " جلن الفرصة أبدا أجفهمَن هذا ؟

لذراعه ورجاءاجها جوجه بعدها جهة الباب المؽلك مججاهٗ شدها  

 الباكَة

 سَد ولاص أنت لد جإذَها أو جإذٌ نفسن بهذا ، اجلبوا لها "

 " طبَبها أرجوكم ... لَرحمها أحدكم لما ٖ شفمة فٍ للوبكم أبدا

 ججاهلها مخلصا ذراعه من لبضجها وفجح الباب ودخل مؽلما

 له خلفه

* 

* 

*  

 

 مٓت الدموع عَنَها الواسعة فؤسدلت رموشها الكثَفة لٓسفل

 بحركة من جفنَها لجخفٍ كل ذان اْلم فَهما عن الوالؾ أمامها

 وهمست ببحة

 " أرجون سَد مطر أنت ٖ جعلم ما َعنٍ اْمر لٍ لبل رماح "

 وصلها صوجه الجاد والذٌ مَزجه جلن البحة الرجولَة العمَمة

خبرَنٍ الحمَمة كاملة ولَس من حمٍ سإالنمجؤكد من أنن لم ج "  

 ما ٖ جرَدَن لوله ، لد أخدمن فٍ مطلبن الثانٍ أما اْول فَلزمنٍ

 " معرفة جفاصَله لبل كل شٍء كٍ ٖ أظلم أحدا دون علم والخَار لن

 رفعت عَناها وحدلجَها البنَة الواسعة به مجددا ولالت بحزن



فٍ بهحمك لٍ المطلب الثانٍ فمط إذا وسؤكج "  " 

 جنفس بعمك ودس َده الَمنً فٍ جَب بنطلونه ولال

 أعدن أن أفعلها َا جلَلة ، وفكرٌ أنجٍ فَما للت أَضا فَمكنن "

 " ورماح البدء من جدَد ، هو َحجاج امرأة مثلن بمربه الفجرة المادمة

 أشاحب بوجهها جانبا جمرر طرؾ سبابجها جحت رموشها جمسح

لَهم وهمست بؤلمالدمعة الجٍ جحاول الجمرد ع  

 لَس ذلن بإمكانٍ سَدٌ صدلنٍ فلست من لد جداوٌ جراح "

 " رماح بل من سجزَدها سوءا ألسم لن

 رفع رأسه للَٗ عن النظر لمسجوي جسدها المصَر مجنهدا بعجز

 وكان سَؽادر لوٖ أولفه صوجها الرلَك الحزَن المنخفض

ةٖ ججخلً عنها سَدٌ فهٍ عانت كثَرا منذ كانت طفل "  " 

 الجفت لها بكامل جسده مجددا ونظر لعَنها بصمت فؤنزلت رأسها

 هربا منه وحَاء بسبب ما ججحدخ عنه لكنها جعلم بؤن فرصة رإَة

 هذا الرجل والجحدخ معه لد ٖ ججكرر أبدا ، جكسر صوجها الحزَن

 وهٍ جهمس

 آسفة فلست أعنٍ الجدخل فٍ خصوصَاجكما لكنها ألرب لٍ من "

نا طفلجان ، ؼسك لم جعرؾ السعادة الحمَمَة منذالشمَمة ومنذ ك  

 علمت أنها مجهولة العابلة والنسب ولم َسجطع أحد وٖ عابلة الزعَم

 شراع أجمعهم أن َنسوها جلن الحمَمة الماسَة ، لم أجولؾ َوما

 عن لوم نفسٍ بسبب دخولها أراضَن فٍ الماضٍ ْنٍ من أخذجها

 لمنزل جدجٍ وساعدجها لجؽادر من هنان جهة حدودن ، لو أن الزمن

 َرجع بٍ للوراء ما فعلجها أبدا ْنٍ السبب فَما وصل له حالكما حجً

 الَوم واللحظة ، لوٖ فعلجٍ جلن ما كانت عرفجن وٖ أنجبجما ابنة وٖ

 افجرلت عنكما ، لست أعلم كم سؤحطم أَضا من الموجودَن حولٍ



مَوما بعد َو  " 

 جولفت عن الكٗم جمسح رموشها مجددا جسجن عبرجها فٍ حلمها

 وججهل اٖبجسامة الخفَفة الجٍ جؽلبت علً المٗمح الجادة للوالؾ

 أمامها حجً لال

 هل َرضَن إن للت أنٍ جمنَت أن فعلجها وأدخلجها حدودٌ منذ "

 " كانت طفلة

ا مجددارفعت نظراجها المصدومة به ولد عادت الدموع لملا حدلجَه  

 وهمست ببحة

 " لما جركجها إذا ؟ ولماذا ججركها بعَدا عنن حجً اِن ؟ "

 لال بابجسامة جانبَة محدلا فٍ عَنَها

 نحن نخجلؾ عنكن كثَرا َا جلَلة ، المسوة لد ججؽلب علً جصرفاجنا "

 لجصل لمشاعرنا فنعبر عنها بخشونة إن ؼضبنا وإن جرحنا وحجً إن

َننا نعول دابما علً اٖخجٗؾ بَنناأردنا اٖعجذار لذلن ججد  " 

 أنهً جملجه جلن ثم أدار ظهره لها ولال مؽادرا

 " ٖ جخبرٌ ابنة خالجن بهذا كٍ ٖ جكرهن أنجٍ أَضا "

 وابجعد عنها ونظراجها الحزَنة المؽشوة بالدموع ججبعه .. ججبع ذان

 الجسد الطوَل المجناسك والخطوات الواسعة الواثمة وٖزالت َده

جَب بنطلونه َرجفع بسببها طرؾ سجرجه السوداء الفاخرة ، فٍ  

 همست بابجسامة صؽَرة صادلة جخللت جلن المٗمح الحزَنة

 والدموع المسجونة فٍ حدلجَها الواسعة

 رجل وإن جرح اْنثً َعرؾ كَؾ َداوٌ جراحها أنت َا ابن "

 " شاهَن وأمثالن فٍ زمننا للة

 وما أن ابجعد عنها أكثر انكشؾ لها الوالفان هنان فٍ انجظاره

 وجحدَدا الذٌ كان َنظر لها مباشرة فشعرت بالمشعرَرة جسرٌ



 فٍ جسدها فذان الرجل كان َحدق بها كلما انكشفت لها جلن

 الجهة وهٍ جحدخ زعَمهم وكؤنه َجخَل مثٗ أن جإذَه ؟ جإذٌ

الضبَل أمام أجسادهممن وهٍ ابنة صنوان ذات الجسد المصَر   

 المخَفة والجٍ لم جؤخذ من لبَلة والدجها المنحدرة من حدود

 الحالن سوي العَنان النجٗء الواسعة ! إن كان رجاله بكل جلن

 الهَبة والحظور الموٌ فمن اْحمك الذٌ سَفكر فٍ أن َإذٌ من

 !! َكون زعَمهم

هربا جحركت من مكانها للَٗ جهة طاولة موظفات اٖسجعٗمات  

 من نظرات ذان الرجل بَنما وصل من جركها خلفه حَخ الوالفان

 َنجظرانه ومن دخٗ برفمجه ، ولؾ أمامهما ونظر جهة الوالؾ

 َساره ولال

 سجؽادرا اِن لحوران ... عمَر أرَدن أن ججرأس من سَسجمبلون "

 " ابن شراع فٍ المطار وجهجم بسٗمجه حجً َصل منزل شمَمجه

أسه محاوٖ النظر لما ورابه هنانلال وهو َحرن ر  

 " بالجؤكَد ... كن مطمبنا "

 الجفت الوالؾ أمامه للخلؾ ونظر لما كان َنظر وولع نظره فورا

 علً الوالفة عند طرؾ الطاولة المسجدَرة جولَهم جانبا واحدا

 من جسدها جمسح عَناها بمندَل ورلٍ وحمَبجها مفجوحة أمامها ،

وجحركت من هنان جضعه علً أذنهاأخرجت منها هاجفا محموٖ   

 جحدخ أحدهم ، عاد بنظره للوالؾ أمامه والذٌ لال ونظره

 ٖزال هنان

 " من هذه الجٍ أولفجن كل ذان الولت ؟ "

 نظر مطر للوالؾ معهما والذٌ ضحن من فوره ولال

 " لَت بشر معنا فمط ْبدع فَن بلسانه الرابع "



ل مطر ببرود مؽادرانظر له عمَر بطرؾ عَنه نظرة حانمة ولا  

 جهة الباب الزجاجٍ الواسع

 " جلن زوجة رماح شراع َا عمَر فجولؾ عن الجحدَك بها فورا "

 جبعاه من فورهما ولال عمَر ولد خرج ونظره ٖزال لما جركه

 فٍ الداخل

 " ولما زوججه كانت جبكٍ ؟ "

 لم َعلك مطر بَنما ضحن جمَم ولال وهو َمؾ للحارس الذٌ فجح

 له باب السَارة

 " صام الرجل دهرا مجعمدا ثم اشجهً طبك ؼَره "

 لال عمَر ببرود وهو َجلس فٍ كرسَه

 " جصمت أنت أفضل لن ولٍ َا بشر النسخة المطورة "

 جحركت سَارجهما علً صوت ضحكة جمَم بَنما لال عمَر

 ناظرا حوله

 " الزعَم مطر لن َؽادر اِن ؟ "

حمول ولال وهو َضع السماعاتفجح الجالس بمربه حاسوبه الم  

 علً أذنَه

 " لال أنه ثمة مشوار آخر لدَه داخل العمرآن "

 وجابع بضحكة صؽَرة ونظره علً الشاشة أمامه

 َبدوا أنه سَرجع لمكجب أمَرة جمعَة النساء جلن مجددا ، "

 " !! سلبت عمله الرجل

 كجؾ عمَر ذراعَه لصدره ونظر جهة النافذة مجمجما

َارجه خلفنا مباشرة أٌ ثمة مكان آخر ذهب إلَهبل ؼادرت س "  " 

* 

* 



* 

 عاد الجالس أمامه للضحن مجددا حجً أن الموجودَن حولهم

 فٍ الممهً انصب اهجمامهم جمَعا ناحَجه فججاهله بعدما رماه

 بنظرة باردة ونظر جانبا ، معه حك َضحن علَه وَسخر منه

ونسٍ بؤنوهو من كان َجنفس ثمة بؤن مخططه لن َخَب أبدا   

 والدجه ابنة شاهَن الحالن ولن َكون أدهً منها ، ٖ َصدق ما حدخ

 وٖ َمكنه اسجَعابه وهٍ جرمَه بجلن المذَفة الحرارَة وكؤنها

 جهدَه زهرة ! هل فعل كل ذلن وخطط ونفذ لَنجهٍ لهذه النهاَة ؟

 فٍ أٌ عرؾ ولانون َزوجوه بطفلة ؟ هو المحامٍ الذٌ َفجرض

 بؤنه َجرافع عن أصحاب المضاَا المشابهة َفعلها ! ٖ وبكل برود

 جخبره بؤن عابلجها وافموا وأن زواجه سَكون لبل موعد زواج

 شمَمه ولن جمَم له حفل زفاؾ ... بالطبع لن جفعلها فكَؾ سجمدم

 جلن الطفلة للناس وأٌ ثوب زفاؾ هذا الذٌ سجلبسه لها ؟ إٖ إن

فٍ العاشرة وسَكون حَنها مهرجاناكان ثوب بثَنة حَن كانت   

 . للضحن ولَس حفٗ

 نظر للجالس أمامه والذٌ عاد للضحن مجددا ما أن نظر له ولال

 بضَك

 ... لما ٖ جوفر هذا الضحن لنفسن ؟ َعجبن وضعن كثَرا سَد أوَس "

 " َا ابن عابلة ؼَلوان

 ولؾ حَنها الجالس أمامه وحمل حمَبة حاسوبه وٖزال َحجفظ

مجه ولالبابجسا  

 لن آخذ كٗمن هذا علً محمل الجد وأنصحن بؤن جفعل ما للت "

 لن فهو حلن الوحَد إن كنت جفكر حما فٍ مصلحة الفجاة لبلن وٖ

 " جكن أنانَا



 وؼادر عند آخر كلمة لالها جاركا الجالس مكانه َكاد َنفجر ؼضبا

طعمن نفسه وندما علً ما جفوه به منذ للَل فهو وبكل بساطة لم َسج  

 أن َنفس ؼضبه فٍ والدجه فاخجار صدَمه لَعَره بحاله ، ولؾ مجؤففا

 وأخرج بعض النمود من محفظجه ثم أعادها لجَبه بعدما رمً جلن

 اْوراق النمدَة علً الطاولة وحمل هاجفه وؼادر من هنان أَضا ،

 كان َفكر فٍ أن َجصل بَمان فوحده من سَجد حٗ لهذه المعظلة

بحمَمة ما حدخ وكل جلن الجمثلَة وسَنهٍالصعبة وإن صارحه   

 اْمر بمعرفجه لكنه لرر زَارجه شخصَا فسَكون الحدَخ معه

 مباشرة أفضل رؼم أنها ما أصعبها علً نفسه أن َمول له بؤنه اجخذ

 شمَمجه حجة لَجهرب من إلحاح والدجه علً جزوَجه

* 

* 

* 

 رمً آخر لطعة ثَاب فٍ حمَبجه وانحنً علَها بركبجه وبدأ

 بإؼٗق سحابها العرَض مججاهٗ نظرات الجالسان هنان

 وهمساجهما الؽَر مفهومة ممجزجة بابجسامات وضحكات

 رجولَه منخفظة ، إن كان خاله دجً وٖ َمكنه الجؽلب علً

 لسانه فكَؾ إن اججمع وخاله صمر ؟ ٖ َراهما إٖ نسخة واحدة

هد مجؤففاوأن أعان هللا من َججمعان علَه ، أؼلك حمَبجه بعد ج  

 !! بضَك فلم َعرؾ َوما شَبا َدعً جرجَب فكَؾ بحمَبة

 اسجمام فٍ ولفجه ممسكا خصره بَدَه ناظرا للجالسَن مجحادََن

 علً اْرَكة وكما جولع بادر خاله صمر بالحرب علَه لابٗ

 أخبرنا علً اْلل إن وجدت ضالجن الجٍ جخرج للبحخ عنها "

ا ؟فٍ بارَس كل َوم أم سجسافر بدونه  " 



 نظر فورا وبضَك للجالس بجانبه والذٌ رفع َدَه باسجسٗم

 لابٗ بضحكة " لم أفعل شَبا هو سؤلنٍ عن سبب جؽَبن َوم

 أمس فؤخبرجه أنن للت بؤنه ثمة ما علَن البحخ عنه لبل

 " مؽادرجن ، من حمٍ هذا أم لَس من حمٍ ؟

 سحب الحمَبة لجنزل لٓرض مصدرة صوجا لوَا ٖرجطامها بها

 " ولال ببرود " حمدا هلل أن واحد منكما فمط من سؤلَم معه هنان

 ثم أوٖهما ظهره وؼادر الؽرفة وجركهما ضاحكَن ، نظر صمر

 للجالس بجانبه ولال

 " ما به ابن شمَمجن مسجاء هكذا وكؤنه َرجع هنان مرؼما ؟ "

 ضرب ذان علً فخذَه وولؾ لابٗ

َبا ، كان موافما علًٖ أعلم .. ثم هو عابس طوال الولت جمر "  

 العودة وٖ أراه َعجرض اِن ... اْمر َبدوا حساسا جدا وَرفض

 " !! الحدَخ عنه

 ولؾ صمر أَضا لابٗ بابجسامة

 ألطع ذراعٍ إن لم َكن فٍ الموضوع امرأة فٗ شٍء َذهب "

 " بعمول هإٖء الفجَة جربَة مطر شاهَن ؼَرهن

 ثم نظر له ولال لبل أن َعلك

ممجنعا حجً بالبماء فٍ منزلنا وَحجرم فمط رؼبة مطر ٖ أراه "  " 

 حرن دجً رأسه موافما ولال

 لذلن لال بؤنها سجكون فجرة لصَرة جدا ثم ٖ جنسً أن له "

 عابلة فٍ جنوب الحالن ... جدجان وأعمام وعمات ٖ َمكنن أن

 جحصٍ عددهم وهو ابن شمَمهم المجوفٍ والذٌ لم َروه منذ

 اخجفً خلؾ الحدود فجَا ولن َعجبهم أن َمَم عند عابلة والدجه

 " وإن كان أحد رجال مطر شاهَن



 جنفس صمر بعمك وأمسن خصره بَدَه معلما " بل ٖ أراه سَسجمر

 عند أٌ منا وهذا ما لاله مطر عنه وبؤن لاسم رجل اعجاد أن

 َعَش معجمدا علً نفسه مسجمٗ كما بنا نفسه بعَدا عن جمَع

وال عابلة الشاهَن طَلة اْعوام الماضَة وأنا مع ما لالأم  

 " رؼم أن معرفجٍ به لم ججعدي اَْام الملَلة

 حرن دجً كجفَه ولال

 حسنا علً كل حال هو فٍ السادسة والثٗثَن اِن ومإكد "

 " سَسجمل وَجزوج

 وجابع مبجسما بمكر َنظر بطرؾ عَنه للذٌ دخل الؽرفة مجددا

أعمامه أصنافا مخجلفة فنساء جنوب الحالن وسَجد فٍ فجَات "  

 " أخذن صفات الحور سوداوات الشعر والعَون

 وضحكا معا فالجرب الوالؾ هنان من حمَبجه وسحبها معه

 ولال مؽادرا

 " إن انجهَجما من جفاصَل مسجمبلٍ فعلَنا أن نؽادر اِن "

 ضحكا مجددا وؼادرا خلفه ونزلوا لٓسفل حَخ كان علً ثٗثجهم

َفجرلوا هنان .. اثنَن مسافران وآخر أمامه أَام أخري فٍ جلن أن  

 البٗد لد جمجد لما هو أبعد مما َجمنً الجمَع ، جعانموا مودعَن

 له وأمسن صمر بكجفه لابٗ

 " أرَد أن نران سرَعا بَننا َا دجً "

 ... ربت علً ذراعه مبجسما ولال " سلم لٍ علً ابنجٍ وحفَذجٍ

ها المصؽرةخاصة جلن نسخة والد  " 

 لال صمر من فوره

 أجب علً اجصاٖت جَما فهٍ اجصلت بٍ البارحة ولم أسجطع "

 الجهرب منها إٖ بصعوبة ، َنجابها الشن فٍ أن رحلجٍ من أجل



 " رإَجن

 جنهد دجً ولال

 لد ٖ جرانٍ مجددا أبدا لذلن لن أؼامر بسماع صوجها الباكٍ "

 فسججعلنٍ أسافر لها فورا جلن الدمَة الجمَلة ، بلؽها فمط أنٍ

 " أحبها وسؤراها لرَبا

 صوت فجح لاسم لباب السَارة وإؼٗله لَضع حمَبجه جعل حدَثهما

 ذان َنجهٍ ثم ركب السَارة لابٗ

 " علً هذا الحال سجلحك بنا طفلجكم جلن هنا "

 ضحن صمر وركب لابٗ

فإن رأَجها ووالدجها سجحار منٖ جسخر من طفلجنا جلن  "  

 " سججزوج منهما ، هذا إن خرجت من جحت َدٌ مطر حَا طبعا

 انطلك بالسَارة مجمجما ببرود

 " ومن َمدر علً امرأة لَجزوج بنصفها "

 ضحن صمر لابٗ

 " سؤحجفظ بجعلَمن هذا حجً جراها ثم سؤذكرن به "

* 

* 

* 

ا عن ؼضبهادخلت المنزل وضربت الباب خلفها بموة جعبر فَه  

 الذٌ لم جنفس عنه بعد وولع نظرها علً الوالؾ عند باب

 المجلس َنظر لها نظرة لم جسجطَع فهمها فمالت برَبة

 " أَن هٍ جَما؟ "

 أمال شفجَه ولال ببرود

 " جسجن نفسها فٍ مجلس الرجال "



 جمدمت نحوه ورمت حجابها وسجرجها علً اْرَكة ولالت

 ببرود مماثل

ة الجدَدة الجٍ جلعبانها ؟ من َجدالكنزالمفمود؟وما هذه اللعب "  " 

 جمجم بعبوس مجضاَما من انجمادها لهما

 بل لن ألعب معها مجددا بعدما جؽلبت علَا ثٗخ مرات فٍ لعبة "

 " اْحاجٍ

 وجابع َنظر لها برَبة ما أن جؽَرت نظرجها لٗسجؽراب

 " والدها كان معها هنا منذ للَل "

 جبدلت مٗمحها للؽضب فورا وهذا ما كان َخشاه والمادم سَكون

 أسوأ بالجؤكَد وهذا ما حدخ بالفعل حَن صرخت بانفعال

 " وما الذٌ َفعله هنا ؟ "

 جمجم الكاسر َنظر لها بخوؾ

 " .... هو لَس هنا اِن للت أنه كان "

 صرخت فَه مجددا

وهٍ كانت ٖ َهم كان أو لم َكن فما َرَده ذان الرجل بها "  

 معه باْمس؟ وكَؾ ْولبن الحرس اْؼبَاء أن َسمحوا بدخوله

 " دون إبٗؼنا

 عض باطن شفجه ولم َعلك فلن َسجطَع أن َمول لها أنه لَس ثمة

 من َسجطَع الولوؾ فٍ وجهه فٍ أٌ مكان فٍ البٗد فكَؾ

 سَمنعه الحراس ! ْنه َعرؾ النجَجة جَدا إن هو جفوه بهذا ،

كؤنه َحاول امجصاص ؼضبهالال بهدوء و  

 المهم اِن أن جَما فٍ الداخل وجرفض أن جخرج ولسنا نعلم "

 " ما دار بَنهما جعلها ججصرؾ هكذا

 جحركت ناحَة الباب وطرلجه منادَة " جَما افجحٍ الباب أو فجحه



 " .....الحر

 انفجح الباب حَنها ومن لبل أن جنهٍ جملجها وكؤنها جنجظر فمط

، ولفت أمامهما بعَنَن محمرجان من البكاءأن جسمع صوجها   

 جكجم عبراجها فٍ حلمها درجة أنها لم جعد جسجطَع الجنفس جَدا

 فؤمسكت الوالفة أمامها بكجفَها ولالت

 " جَما ما بن؟ ما الذٌ أخبرن به والدن َبكَن هكذا ؟ "

 رفعت لها َدها ممبوضة دون أن جعلك ثم فجحت أصابعها كاشفة

موعها عادت لججماطر فولها وظهر خاجم الزواجعما كان فَها ود  

 الفضٍ فٍ راحجها وهمست ببكاء

 " جرن لن هذا "

 نظرت له فٍ َدها بصدمة لبرهة لبل أن جخطفه منها وجرمَه بموة

 دون أن جكجرخ وٖ للمكان الذٌ وصل إلَه وصرخت فَها

 "ٖ َفجرض بهذا أن َجعلن ججصرفَن هكذا ، للجحَم هو وخاجمه "

 صاحت فَها الوالفة أمامها فٍ الممابل لابلة ببكاء

 "ٖ أمٍ جولفٍ عن الدعاء علَه "

 ثم جركجها وجوجهت حَخ سمعت صوت رنَن ذان الخاجم ونزلت

 علً اْرض وٖزالت فٍ بكاء مسجمر جحاول إخراجه من جحت

 اْرَكة مججاهلة الجٍ صرخت من خلفها بؽضب

وجولفٍ عن رإَة ذان جولفٍ عن مطاردة اْوهام َا جَما "  

 الرجل كمثالٍ فٗ أحد ؼَره دمر كل ما كان َفجرض أن َكون

 " جمَٗ بَننا وأنجٍ ٖ ججولفَن عن الولوؾ فٍ صفه كالحمماء

 أنهت جملجها الؽاضبة جلن ججنفس بموة جشد لبضجَها حجً جكاد

 جمزلهما ونظرها علً الجٍ ولفت علً طولها وبدأت جحاول دفع

فجحركت بخطوات واسعة ؼاضبة وصعدت السٗلماْرَكة باكَة   



 وجركجها

* 

*  

 

 نملت نظراجها الحزَنة بَن الجالس علً الكرسٍ مشبكا أصابعه

 ومجكبا بمرفمَه علً ركبجَه َنظر لٓرض للنابمة علً السرَر

 َداها ممَدجان بمندَل لماشٍ ورؼم أن عَناها مؽمضجان وؼاببة

ن َلهخ بٗ انجظام وكؤنها جركضعما حولها جماما إٖ أن جنفسها كا  

 دون جولؾ ، وهذا حالها من ولت أو منذ حمنها بحمنة المهدئ جلن ،

 جنهدت بؤسً ونملت نظرها فٍ الؽرفة الجٍ عادت مرجبة كما كانت

 وبمساعدة الجالس أمامها اِن وبطلب منه ، لم َشرح لها السبب

ا ولنلكنها اسجطاعت معرفجه من نفسها وهو إخفاء ما حدخ هن  

 جسجؽرب هذا منه فهو آخر من ججولع أن َثَر الشكون حولها مجددا

 لكٍ جعامل معاملة المجانَن من جدَد ، ٖ جصدق أن رجٗ مثله

 وفٍ مركزه وبحجم الثروة الجٍ َملكونها وكل جلن الخادمات َرفع

 !! بَدَه لطع الزجاج من اْرض وَمسن المنشفة وَنظؾ بها الجدران

 كم مرة جساءلت هل هذا الشاب ابن لهذه العابلة فعٗ ؟ آآه لَجه فمط

 . هو من جزوجها ولَس ذان المجوحش

 نظرت لها مجددا ومسحت علً شعرها ولبلت جبَنها مجمجمة بحزن

 "ٖ أبكً هللا عَنَا فمدن َا صؽَرجٍ "

 " ما سبب ما حدخ معها ؟ "

الهامس الجالسنظرت فورا لصاحب ذان السإال والصوت الرجولٍ   

 لربها وٖزال نظره لٓرض ، السإال الذٌ كانت جنجظره وججولعه منه

 فٍ أٌ لحظة ، ٖذت بالصمت لولت حجً رفع رأسه ونظر لها



 فهمست بجلعثم

 " ٖ أعلم سَدٌ ألسم لن "

 اسجوي فٍ جلسجه ولال بحزم

 " ومن َعلم إن لم َكن أنجٍ ؟ "

 ضمت َدَها لصدرها ولالت بخوؾ

ٍ إٖ علً صوت صراخها ْن ؼرفجٍ بجانبها ولم آج " ..... " 

 لاطعها بضَك

 لَس ما حدخ هنا أعنٍ بل السبب اْساسٍ لجلن الحالة ومإكد "

 " جفهمَننٍ جَدا

 حركت رأسها بالنفٍ مجمجمة

 " لَس لدٌ ما لد َفَدن "

 سوا جلسجه ونظر لها مباشرة ولال

 " لولٍ ما جعرفَنه مهما كان "

سانها ونظرت للنابمة علً السرَر ، مسحترطبت شفجَها بل  

 علً شعرها وهمست بحزن

 " سامحَنٍ َا زَزفون "

 نظرت بعدها له لبل أن جنظر لٓسفل جضم َدَها فٍ حجرها ولالت

 بهدوء حزَن

 كانت أول مرة رأَجها فَها فٍ المسجشفً ، جم جوظَفٍ للعناَة "

 بها خصَصا ولم أصدق نفسٍ ولجها وأنا أراها أمامٍ ْول مرة

 كانت طفلة ججلس فٍ زاوَة الؽرفة جضم سالَها بذراعَها بموة ،

 نظرت لٍ َومها نظرة لن أنساها ما حََت ... كانت نظرة ضَاع

 ووحدة وفمد ومنذ ذان الولت ألسمت أن ٖ أجخلً عنها أبدا ،

كل ما شرحه لٍ كان حالجهاجحدخ معٍ طبَبها لبل أن أراها و  



 والنوبات الجٍ جصَبها ، لال بؤن حالجها جحسنت كثَرا وبؤنها لد

 ٖ جصاب بها مجددا ، كنت أهجم بؤدوَجها كما أوصانٍ جماما

 وبدأت أحاول إخراجها من عزلجها جدرَجَا ومنحجنٍ ثمجها وإن

 بعد جهد وولت ، أذكر كانت مرجان فمط خٗل جلن اْعوام جمَعها

لجٍ أصَبت فَها بنوبة مشابهة وفٍ كٗ المرجَن كانت بسببا  

 نومها من دون أدوَجها ، كانت جصرخ بهلع وهٍ نابمة وحَن

 جسجفَك ٖ جخرج من جلن الحالة ، كانت وكؤنها جري أحدهم

 وججحدخ معه وٖ جرانٍ أمامها مهما حاولت الجحدخ معها ،

اها وفٍكانت مرعوبة جبكٍ وجصرخ وجرمٍ بكل ما جصله َد  

 كٗ المرجَن كان طبَبها من َحضر مع الممرضة لجهدبجها ،

 كان ثمة رجل َؤجٍ لزَارجها .. فمط ذان الرجل الذٌ لم أراه َوما

 ْنه كان َدخل وَخرج بسرَة جامة ، حجً هٍ لم جذكر اسمه

 أمامٍ أبدا ، هو من اهجم بها ووفر كل ما جحجاجه ، حجً جلن

نت له ، أرسل معلمَن لها فٍ جمَعالفَٗ الرَفَة الرابعة كا  

 اللؽات والجخصصات جمرَبا ، حجً الرسم هواَجها المفضلة كان

 ثمة معلم َشرؾ بنفسه علَها ، لم َزرها أحد ؼَر ذان الرجل

 أبدا طَلة كل جلن اْعوام ، بمٍ ماضَها مبهما بالنسبة لٍ للَوم

هاٖ جحب الجحدخ عنه بل للما ججحدخ عن أٌ شٍء وٖ عن ألم  

 أو وحدجها أو حزنها ، ٖ جراها إٖ صامجه شاردة الذهن وكؤنها

 منفصلة عن العالم حولها وٖزالت جعَش مع أطَاؾ ماضَها ،

 لم أراها ضعَفة َوما وٖ منهزمة سوي جلن المرجَن الشبَهجان

 بهذه وحَن جسجفَك كانت ٖ ججحدخ عما حدخ لست أعلم نسَجه

 " أم ججعمد أن ٖ ججحدخ عنه

 " أٖ جعلمَن من َكون ؟ "



 رفعت نظرها له ولالت

 " ٖ فلم َكن مسموحا لٍ برإَجه "

 لال مباشرة

 " الشخص الذٌ جراه فٍ حالة اٖ وعٍ أعنٍ "

 حركت رأسها بالنفٍ ولالت

 ألسم لست أعلم سَدٌ لكنت أخبرجن فوحدن من أراه َهجم "

 " بؤمرها ولن جإذَها أبدا

 ولؾ علً طوله ونظر لوجهها لبرهة لجلن المٗمح الجمَلة الشاحبة

 المرهمة وجنهد بعمك ثم انحنً ناحَجها وفن المندَل عن َدَها ولال

 مؽادرا

 " اجصلٍ بٍ إن حدخ أٌ شٍء"

* 

* 

* 

 اسجَمظت علً صوت رنَن هاجفها فابجعدت عن الجدار جمسد

جَدا وكَؾ جنام عنمها بَدها فهٍ لم جشعر بالراحة أبدا ولم جنم  

 ! وجرجاح وهٍ جنام جالسة جحَط بها الجدران الباردة من كل مكان

 ولفت ورمت عنها كل جلن الثَاب الجٍ كلفجها مبلؽا مالَا كبَرا

 ولم جنفعها بشٍء وٖ أن جزودها ببعض الدؾء ، دسجها فٍ

 الكَس بعشوابَة ولم جعد جهجم وٖ لججعدها ثم أخرجت هاجفها

َل السباب والشجابم لرجل واحد لم ججولؾ عنمن الحمَبة جك  

 شجمه منذ أعوام بل ومنذ عرفجه ، نظرت باسجؽراب للرلم علً

 الشاشة ثم رفعت كجفَها بٗ اكجراخ وأجابت فوصلها ذان الصوت

 اْنثوٌ الرلَك



 " اِنسة جَسٍ ألَس كذلن ؟ "

 ولم ججرن لها المجال ٖ ْن ججاوب أو جعلك ولد لالت مباشرة

عن مكجب السَد كروس وهو َطلب رإَجن هذا الصباحم "  " 

 ابجسمت من فورها ابجسامة واسعة ولالت

 " حما َطلب رإَجٍ اِن ؟ "

 وماجت ابجسامجها فجؤة ولد لالت

 " !ألم جخبرَنٍ أنه سَجصل بٍ بنفسه؟ ما جؽَر فٍ اْمر "

 لالت جلن من فورها وبشٍء من البرود

 أظن أن اْمر لن َكون مخجلفا فؤنجٍ سجمابلَه فٍ جمَع اْحوال ، "

 " هل لدَن سَارة أم نرسل لن إحدي سَارات الشركة ؟

 مطت شفجَها بحنك من نفسها ولَس من أحد وجمجمت

 " بل أرسلَها لٍ "

 نظرت بعدها للهاجؾ بصدمة ولالت بضَك

 " لم جكلؾ نفسها وٖ لول كلمة وداعا جلن المجعجرفة "

 دست هاجفها فٍ الحمَبة ونزلت السٗلم جرجب شعرها هامسة بسخرَة

 " سجعرؾ حجمها لرَبا جلن الؽبَة حَن سآخذ أنا مكانها "

 خرجت للخارج فلفحجها فورا برودة الصباح ففركت كفَها ببعضهما

 ... ونفخجهما لَدفبا للَٗ ، ْول مرة فٍ حَاجها جسجَمظ باكرا هكذا

ان المجوحش للعَش معهما وهٍ ٖ جعرؾ نوماٖ بل منذ انجمل ذ  

 مرَحا ، جمجمت جفرن كفاها مجددا

 ٖ بؤس جَسٍ سججخلصَن منه لرَبا ، بل أنجٍ جخلصت منه "

 " بالفعل بعدما طردن

 ابجسمت بانجصار ابجسامة سرعان ما جٗشت للعدم وهٍ جنظر

 للشاحنة الحمراء الضخمة الجٍ ولفت أمامها ولد فجح سابمها



ب لابٗالبا  

 صباح الخَر آنسجٍ َمكنن الصعود ْوصلن لمبنً الشركة "

 "الربَسٍ

 فؽرت فاها صارخة فَه بصدمة

 " !! جوصلنٍ أَن َا هذا "

 ابجسم لابٗ

 " اِنسة كلودَا طلبت أن َملن أحدنا هنان وأنا فٍ الخدمة آنسجٍ "

 صرت علً أسنانها بموة حجً كادت أن جحطمها وضربت اْرض

رخت بهبمدمها وص  

 " ومن أخبرن أن منزلٍ هنا ها ؟ أنا لم أخبرها عن عنوانٍ "

 رفع كجفَه وصرخ من اْعلً لابٗ

 أخبرونٍ من هنان ومإكد علموا بذلن من المعلومات الموجودة "

 فٍ ملفن ، بسرعة آنسجٍ الجو بارد ، َمكنن اٖجصال بوكالة جؤجَر

 " لطلب سَارة أجري إن أردت

 جؤففت وأمسكت بالممبض الحدَدٌ البارد وصعدت مجمجمة بخنك

 " وهل من خَار آخر أمامٍ .... سحما لذان الرجل "

 وما أن اسجمزت جالسة مكانها وضربت الباب خلفها حجً لال

 الجالس خلؾ الممود مبجسما

 أٌ رجل جعنَن ؟ ٖ َكون السَد كروس ْنه لن َعجبنٍ ذلن "

َحبه حجً من لم َروه َوما فجمَع من َعمل فٍ شركجه  " 

 وضعت حمَبجها فٍ حجرها بعنؾ لابلة ببرود

 لَس سَدن أعنٍ كن مطمبنا بل من سَكسر السَد كروس "

 " أنفه بالجؤكَد

 وما أن انطلمت الشاحنة بهما حجً جمنت الموت كما لم ججمناه



 سابما وهٍ جرٌ نظرات سكان ذان الحٍ الرالٍ لها وهٍ جركب

َؾ بعدما كانت ججنمل فٍ سَارة فاخرة مجً وحَخذان الشٍء المخ  

 شاءت ، همست من بَن أسنانها مججاهلة جلن النظرات المشمبزة

 " سجندم علً كل هذا َا ابن كنعان ولل جَسٍ لالت "

* 

* 

*  

 

 طرلت الباب طرلجَن وفجحجه ودخلت وولع نظرها فورا علً

راغ أمامهاالجالسة فوق السرَر مكجفة ذراعَها لصدرها جنظر للف  

 وٖزالت بمٗسبها سوي من السجرة السوداء المرمَة أرضا ، ٖ جفهم

 ما الذٌ جعبر عنه جلن المٗمح الجمَلة الشاردة ؟ الحزن أم المهر

 أو الؽضب أم جمَعهم معا ! جنهدت بحزن والجربت منها وجلست

 علً حافة السرَر بمربها ولالت ناظرة لعَنَها

ذان الرجل فٍ ابنجن لن َفعل ؼسك نفخ نَران ؼضبن من "  

 " شَبا سوي جعمَد اْمور

 لم جنظر لها ولم ججحدخ ومن أنفاسها الجٍ باجت جخرج لوَة علمت

 أنها جكجم ؼضبها فمالت دون جراجع وبلهجة أشد هذه المرة

 جَما جبكٍ دون جولؾ وٖجردد سوي بؤنها جحبن وبؤنها ٖ جفضل "

 والدها علَن أو جنحاز له ، جخَلٍ أن والدان موجودان اِن وأن كل

سَكون شعورن ؟ ألن ججمنٍ أن َججمعا ؟ واحد منهما فٍ مكان ما  

 ألن جسعٍ لذلن ْن اسجمرار العابلة هو حلم كل شخص ؟ لما

 " جحملٍ ابنجن نجابج أفعال هٍ لم جفعلها ؟

 نظرت حَنها لها ولالت بضَك



جَما بل ذان الرجل الذٌ َعلم جَدا سبب الذنب لَس ذنب "  

 ما َفعله وبلسانه لال أن ابنجه خارج كل ما بَننا ثم َؤجٍ هنا

 " وَجرن خاجمه الصدئ ذان لدَها فما معنً ما فعله ؟

 همست جوَرَة جحاول جهدبة انفعالها

 " .... لكن ابنجن لم جفهم هذا من حدَثن َا ؼسك هٍ "

واء فجحرن طرؾ شعرها اْسودلاطعجها ولد رمت َدها فٍ اله  

 الطوَل مع حركجها وعانمت جلن الؽرة الحرَرَة جزبا من

 وجهها ججحرن مع أنفاسها الؽاضبة وهٍ جصرخ بعنؾ

 لن َكسرنٍ بؤٌ شٍء عمجٍ لن َفعلها ... حجً والدٌ لن أراه "

 إن كان الثمن أن أرجع له وسؤعَش بحسرجٍ لبالٍ ما حََت

 " فؤنا خلمت للحسرات

ت ذراعَها ولالت بحزن ناظرة لعَنَها الملَبة بالدموع الجٍأمسك  

 جرفض جحرَرها وجفناها َشجعٗن احمرارا

 أنجٍ جإذٌ نفسن بهذا َا ؼسك وابنجن معن ، ارحمٍ للبن "

 " الصؽَر وللبها

 حَنها انسكبت جلن الدمعة وجكسر صوجها وهٍ جهمس ضاربة

 بمبضجها جهة للبها

سَذلنٍ له ألجلعه من مكانه هذا عمجٍ ... هذا إن كان "  " 

 مسحت بكفها علً وجنجها جشعر بملبها َنزؾ مع جلن الدموع

 الجٍ أعلنت الجمرد علَها وهٍ ججابع وكؤنها جفرغ كبت اْعوام

 الماضَة جمَعها وٖ جزال جضرب علً للبها بمبضجها

 لما ٖ َشعر به ؟ لما َوجد هذا هنا عمجٍ أخبرَنٍ ؟ لما َخجاره "

 " كورلة ضدٌ ؟ ما الذٌ َرَد أن َوصلنٍ له .... الجنون ؟

 ضمجها لصدرها فورا وجركجها جبكٍ هنان فمد كان بإمكانها أن



 جفهم فورا أنها مرت بضؽط نفسٍ كبَر ، ٖ جفهم وٖ جعلم

 ما َكون لكنها جعرؾ صؽَرجها هذه جَدا وما فهمجه أنه اجخذ

أن اْنثً المجروحةعواطفها كورلة ضؽط ولَس َعلم ذان الرجل   

 هٍ أشد النساء عنادا وجهورا وأن آخر ما لد جفكر فَه هو اٖسجسٗم ،

 ضمجها لها أكثر جمبل رأسها ولَس بإمكانها وٖ الدعاء علَه فهٍ

 . أكثر من َعلم بؤنه وحده من َجربع علً عرش هذا الملب الصؽَر

 ابجعدت عنها جمسح دموعها لحظة ما انفجح باب الؽرفة ببطء

 فنظرجا كلجَهما للجٍ ولفت ججكا بطرؾ رأسها علً إطاره جنظر

 لجلن العَنان السوداء باكَة فمدت لها َدها هامسة ببحة

 " جعالٍ َا جَما "

 فانطلمت جهجها من فورها وارجمت فٍ حضنها جبكٍ بصمت لبل

 أن جهمس من بَن عبراجها

 " .....آسفة أمٍ ألسم أ "

 لاطعجها جضمها لها بحنان

همن َا جَما أنجٍ من فهمنٍ بشكل خاطا ، كنت مسجاءةأف "  

 " فمط حبَبجٍ

 وامسكت لسانها عن الكثَر مما كانت جرَد لوله فعلَها فعٗ أن

 ٖ جسمح لذان الرجل أن َدمر عٗلجها بابنجها ، هو سبك ولال

 أن جَما خارج ما بَنهما وهٍ جعلم بؤنه رجل أبعد ما َكون عن

انً عن كشؾ أوراله وهذا ما فعله منذالكذب والؽش فهو ٖ َجو  

 البداَة لكنه مجٗعب .. أكبر مجٗعب عرفجه ولن َجؽلب علَها

 بؤٖعَبه أبدا فؽرضه من كل هذا لَس ما جعل ابنجه جفهمه بل

 لَإكد لها هٍ بؤنه علً اٖجفاق الذٌ دار بَنهما صباحا فكل ما َهم

جصدق أبداذان الرجل أن َثبت نظرَاجه وأن َعزز ؼروره ولن   



 أنه َفعل ذلن لَعَدها زوجة له وهو من سبك وجركها ْعوام

 . طوَلة دون أن َهجم مرجمَا فٍ أحضان جلن المرأة

 أبعدجها عنها ونظرت لوجهها وبدأت بمسح الدموع عن خدَها لابلة

 جَما أنجٍ جنظرَن لٓمر فمط من منظور أنن ابنة لكلَنا جرفض "

 اٖلجناع بؤن اججماعنا معا أمر مسجحَل ، لو جحاولٍ فمط أن جمنعٍ

 نفسن بهذا فسججؽَر نظرجن لٓمر وسجشعرَن بالراحة فؤنجٍ سبب

 " كل هذه الدموع َا جَما ولَس نحن

 حركت رأسها برفض ودموعها جعود للنزول مجددا فجنهدت الجالسة

 أمامها بضَك مجمجمة

ادابنة والدن كَؾ سَجركن العن "  " 

 ابجسمت رؼم دموعها وبكابها ونامت فٍ حضنها هامسة بحزن

 " بل ابنجكما كلَكما وأعند منكما أَضا "

 جنهدت بعجز ومسحت علً شعرها جمبله من حَن ِخر فٍ صمت

 ولد ولفت عمجها وؼادرت مبجسمة لها جشجع عٗلجهما الموَة رؼم

نها ونظرتكل ما جمران به ، وما أن أؼلمت الباب خلفها ابجعدت ع  

 لعَنَها لابلة برجاء وعَناها ملَبجان بالدموع مجددا

 " أمٍ هل جفعلَها من أجلٍ فمط هذه المرة أرجون "

 نظرت لها بضَك وكانت سججحدخ فماطعجها برجاء باكٍ جحضن

 َدها بكلجا َدَها وجضمها لصدرها بعدما وضعت فَها ما كانت

 جمبضه فٍ إحداهما

له وٖ مسامحجه فمط هذا أمٍ أرجونأمٍ لن أطلب منن العودة  "  

 " أن ٖ جرمَه فوالدٌ جركه لن ولَس لٍ

 جنهدت بضَك ولبضت أصابعها علً ذان الخاجم هامسة

 " إن وعدجنٍ بالجولؾ عن البكاء فورا "



 لبلت خدها مبجسمة من بَن حزنها ودموعها وولفت خارج

 السرَر فنظرت لها لٓعلً ولالت

ر الولت فهل نجركها لولت آخر أووعدجن أن نخرج معا وجؤخ "  

 َموم الكاسر بؤخذن بدراججه النارَة ، صحَح أن لَادجه مجنونة

 " لكنن سجسجمجعَن برفمجه

 لبلت خدها مجددا ولالت مؽادرة الؽرفة

 " بل سؤنجظرن أنجٍ "

 " جَما "

 ولفت مكانها عند الباب والجفجت لها ما أن نادت علَها فمدت

 لها بذان الخاجم لابلة

 " خذَه معن وأعطَه لوالدن "

 عادت ناحَجها وأخذجه منها بعدما لبلت خدها للمرة الثالثة ،

 كانت جرَد سإالها عن الكثَر لكنها جراجعت فَبدوا أن اْمر

 رسابل مشفرة بَنهما ٖ َمكنها فهمها ، وجلن هٍ حمَمة اْمر

 فلم َكن ذان الخاجم سوي رسالة لبول لجحدَهما السابك

* 

* 

* 

اٖجصال به مجددا وبٗ فابدة فؤرسل له َضؽط أصابعه جرب  

 بموة علً اْحرؾ

 ( أجب َا جبان )

 والنجَجة ذاجها فؤرسل مرة أخري

 لَس المال ما سؤحاسبن علَه لكن كن رجٗ وعند كلمجن )

 ( َكفٍ ما حدخ لها كل هذه اْعوام



 جؤفؾ بعدها ضاؼطا زر إؼٗق الهاجؾ حَن لم َصله منه أٌ

ع جسده لٓعلً مجكا برأسه علً ظهر الكرسٍجواب ورف  

 المجحرن مؽمضا عَنَه ومر طَفها أمامه فورا وعَناها الباكَة

 وهٍ ججرجاه فٍ آخر مرة رآها فَها لبل الحادخ لابلة ببكاء

 وهٍ جمسن َده بَدَها

 رماح أنجما لن جفعٗ كل هذا بٍ ... رماح أخبره أن جلَلة "

رر نفسن منٍجعفَه من الوعد البابس ذان وح  " 

 شد لبضجَه بموة وهمس من بَن أسنانه وٖزالت عَناه مؽمضجان

 " ممن سؤطلب الؽفران ومن ؟ لَجن مت مع والدن َا رماح "

 أخرججه الَد الجٍ أمسكت بكجفه من كل ما كان فَه فنظر عالَا

 لصاحب جلن العَنَن السوداء الحادة والمٗمح الجدَة حَن

 جحركت شفجَه الحازمة ولال ببرود

 " هل لدَن مشكلة مع صاحب ذان الرلم ؟ "

 نمل نظره بَن عَنَه بصمت دون أن َجَب ، رجل َعلم من أٌ

 نوع هو وإن لم َعرفه إٖ من ساعات .... الذكاء والفطنة والموة

 بل والمسوة الجٍ جحملها جلن العَنَن ٖ َكون صاحبها إٖ كما سمع

لن َكون إٖ من سَعلم ذان الرجل درسا لن َنساهعنه بالفعل و . 

 " كنجما صدَمَن ألَس كذلن ؟ "

 ! .. ابجسم بسخرَة ألرب للمرارة ولم َعلك أَضا.... صدَمان

 لل ألرب للشمَمَن ... من ضحً بالكثَر من أجله بل وبؤؼلً

 !... ما كان َملكه وبؤثمن ما خسره ومن أجل صدَك

 همس َشد لبضجه بؽضب مكجوم

 " افعلها إذا من أجلها هٍ ولَس من أجلٍ َا جَم "

 ابجسم الوالؾ فوله ببرود ولال



 " كن علً ثمة إذا من أنه سَجمنً لو لم َعرفها َوما "

 شد بعدها علً كجفه ولال بجدَة ناظرا لعَنَه المحدلة به لٓعلً

 كن شجاعا َا ابن شراع وأنا مولن من أنه لن جكسرن إعالة "

 "حمماء

ه من فوره ولالابجسم ل  

 رجل مثلن لد َفهم ما أمر به اِن وإن لم َجربه ولَس ابن "

 " شراع من َجؽلب علَه ذلن ، جؤكد من هذا َاابن كنعان

 كانت ابجسامة جانبَة صؽَرة جلن الجٍ ارجسمت علً شفجَه ودس

 َده فٍ جَبه لابٗ " ٖ َمكنن إحصاء جلن المرات الجٍ كدت فَها

أو حجً حَاجٍ لكن الرجل ٖ َموت إٖ كامٗ أن أفمد أحد أطرافٍ  

 " َا رماح جذكر هذا جَدا

 اومؤ له برأسه موافما ولال مبجسما

 " كما أن البطل الحمَمٍ َظهر بعد موجه َا جَم "

 ابجسم له بدوره ابجسامة ودود .. ابجسامة حمَمَة هذه المرة ثم

 ربت علً كجفه وؼادر من هنان َجحدخ بهاجفه لابٗ

كل شٍء جاهز أخبر جوماس أن دورهم لد حانجَد  "  " 

 واخجفً مبجعدا بخطواجه الواسعة الواثمة ٖزالت جرالبه نظرات

 الجالس هنان ولد همس بإعجاب

 من المإسؾ أن بطٗ مثلن لن َسجل الجارَخ بطوٖجه إٖ بعد موجه "

 " َا رجل عابلة كنعان هازان

* 

* 

* 

 خرجت من عندها وعادت جهة ؼرفجها فعلَها أوٖ محادثة خالها



 رعد ، وصلت للداخل وأؼلمت الباب خلفها فمنذ اجصلت بمنزل

 والدها وأخبرجها الخادمة أن عمها صمر لادم الَوم وبرفمجه

 ضَؾ سَمَم عندهم لبعض الولت فمط وأنه ٖ أحد منهم َعلم من

دلَمة ... جدها دجً لن َكون َكون لم جعد جسجطَع اٖنجظار هنا وٖ  

 ثمة أحد ؼَره سَسافر عمها صمر شخصَا من أجله لفرنسا ومن

 سَمَم لدَهم وٖ أحد َعرفه لذلن علَها أن ججحدخ معه سرَعا ،

 أمسكت هاجفها واجصلت به فؤجاب بعد للَل لابٗ بابجسامة " َبدوا

 " أننٍ سؤندم علً إعطابن رلم هاجفٍ

مة " هذه المرة اْولًمدت شفجَها بعبوس مجمج  ! " 

 وصلجها ضحكجه فوراً ولال " أمزح فمط فٗ جؽضبٍ ، بما أخدم

 " ابنة شمَمجٍ الجمَلة

 نظرت جهة الباب بحزن ولالت بصوت منخفض

 أرَد العودة لحوران الَوم خالٍ رعد أجفعلها من أجلٍ ودون "

 " أن َعلم أحد

ا جعرفه جَداساد الصمت من جانبه فمالت برجاء لبل أن َمول م  

 سججفهم والدجٍ اْمر وسؤجحخ معها من هنان ولن جؽضب كما "

 سؤلوم بزَارجها لرَبا .... أرجون خالٍ رعد أنت سجفعلها من

 أجلٍ ألَس كذلن ؟ لسما أن اْمر مهم وٖ َمكننٍ لوله لها اِن

 وصلها صوت جنهده الواضح ولال

ن جعرؾ كَؾأمرٌ هلل ... كوالدجن جماما حَن كانت فٍ عمر "  

 " جخرج بما جرَد

 ابجسمت بحنَن خالطه الكثَر من الحزن فهٍ جشجاق لها وإن

 كانت بمربها .. جشجاق لجلن اَْام الجٍ لم جعرفها فَها ، همست ببحة

 " وماذا عن اِن "



 ضحن من فوره ولال

 اِن هٍ جفعل ما جرَده وٖ جحجاج ْٖعَبها جلن ، سؤكون أمام "

 " المنزل ممربة ؼروب الشمس وسؤجدن فٍ انجظارٌ اجفمنا ؟

 حركت رأسها موافمة ولالت

 " بالجؤكَد فٗ جنسً أنت أن جوصٍ الحراس بالجكجم كالمرة الماضَة "

 ضحن لابٗ

 أمرٌ هلل كنت أعلم بؤننٍ سؤندم علً الكثَر بعدما عرفجن "

 " َا ابنة ؼسك ... وداعا اِن

وحضنت الهاجؾ مؽمضة عَنَها جدعوا أنهت اٖجصال مودعه له  

 هللا أن َوفمها فَما جرَد فعله ، ولفت بعدها وؼادرت الؽرفة

 وجوجهت للؽرفة المجاورة لها فجحت الباب للَٗ وأدخلت رأسها

 جنظر مبجسمة للجالس علً طرؾ السرَر َمسن بَن أصابع َده

 الَمنً سهما أحمر الرأس صؽَر وَؽمض إحدي عَنَه وَصوبه

حلمة الجصوَب المعلمة علً الجدار وَمسن أسهم أخري فٍجهة   

 َده الَسري فابجسمت علً منظره ذان وهو َحاول جعََن مسار

 السهم لبل رمَه ثم فجحت الباب أكثر ودخلت وولفت أمام جلن

 الحلمة المعلمة وأؼمضت عَنَها لابلة

 " إن كنت ؼاضب منٍ فارمنٍ بإحدي سهامن اِن لجكون ؼفرت لٍ "

سم الجالس هنان ولالابج  

 ابجعدٌ َا حمماء أو ؼرسجه فٍ جبهن الصؽَرة بالفعل ولن "

 " نؤخذن للطبَب لَخرجه لن فها لد حذرجن

 وصعت كفها علً عَنَها ولالت مبجسمة

 "ٖ َهم إن كنت سجسامحنٍ "

 ضحن بصمت ولال



 احجفظٍ بجمالن أفضل لن َا ابنة مطر فمد جمابلٍ زوج "

ر رأَه بسبب السهمالمسجمبل لرَبا وَؽَ " 

 كجمت ضحكة جؽلبت علَها ولالت وٖزالت جؽمض عَنَها بكفها

 وما نفع أن أجزوج وشمَمٍ ؼاضب منٍ ، ثم ٖ جملك فلن "

 " ألابل أحدا

 حرن رأسه بَؤس منها مبجسما ولفز بخفة ووصل عندها بخطوات

 خافجة ولبل جبَنها لابٗ بابجسامة

 " أنا لم أؼضب منن َا شمَمجٍ ْسامحن "

 أبعدت َدها ولفزت حاضنة له وجعلمت بعنمه لابلة بسعادة والدموع

 جمٓ عَنَها الواسعة

 " شكرا لن َا شمَمٍ الرابع "

 أبعدها عنه لابٗ بضحكة

 ٖ جفرحٍ بهذا كثَرا فؤنا لم أفعلها إٖ ْنٍ ٖ أرَد أن أزفن "

 " لزوجن والسهم منؽرس فَن

 ضحكت كثَرا وسحبت اْسهم من َده لابلة

 " اجركنٍ أجرب هذا إذا "

 اسجلهم منها لابٗ بضَك

 " ٖ لن أسمح لن بؤن ججؽلبٍ علٍ فٍ هذه أَضا "

 لفزت علً ظهره ضاحكة جحاول أخذهم منه وهو َحاول ابعادها

 شاجما من بَن ضحكاجه

* 

* 

* 

علً مرر أصابعه خٗل شعره اْسود الؽزَر مجكا بمرفمَه  



 سَاج الشرفة َنظر لٓرض الخضراء جحجه ولبرَك ضوء الفجر

 َنعكس علً سطع لطرات الندي المجسابمة فوق جلن اْوراق

 المجرالصة برفك مع النسَم الخفَؾ ، أؼمض عَنَه ببطء ومر

 ... أمامه فورا ما حدخ منذ ساعات للَلة وما لم َنساه لحظة لَجذكره

جنجادها بجدجها فمط من بَنبكابها .. صراخها المذعور واس  

 الجمَع . .كانت كما أخبرت عنها مربَجها جماما جري شخصا أو

 شَبا َرفض عملها أن َري ؼَره مهما حاول الموجودَن حولها ،

 وأٌ شخص سَمجرب منها أو َلمسها سجظنه ذان المجهول ، فجح

 عَنَه وجنفس بعمك ممرا كفه علً صدره حَخ ٖزال َشعر بها

 هنان فٍ حضنه .. حَخ أنهكها الصراخ وجمكن منها الجعب نهاَة

 اْمر من شدة مماومجه ، حَخ أفرؼت آخر شحنات ؼضبها

 ووجهت آخر ضربات من لبضجَها ، بل حَخ سكبت جلن الدمعات

 اْخَرة وحررت العبرات الملَلة وحَخ اسجسلمت جمرَبا نهاَة اْمر ،

ؼمض عَنَه لبرهة وهوضؽط بَده علً أضلعه مجنفسا بعمك وأ  

 َجذكر همسها هنا .. أجل هنا باسمه لبل أن جفمد وعَها جماما

 . وكؤنها أدركت أنه هو نهاَة اْمر

 ولؾ علً طوله وأمسن بَدَه السَاج النحاسٍ البارد منحن للَٗ

 ورفع نظره حَخ شروق الشمس جداعب النسابم الربَعَة خصٗت

بَض المفجوحة وكل ما َحاولشعره اْسود المصَر وَالة لمَصه اْ  

 جرجمجه وفن رموزه هو كٗم جده المبهم والذٌ َٖزال َدور فٍ

 عمله حجً اللحظة

 للت ابجعد عنها َا ولاص ْنها مَجة ... هٍ جثة فٍ جسد امرأة )

 ( ولن ججد لدَها ما جبحخ عنه أبدا فهٍ لن جعطٍ شَبا ٖ جملكه

دا فالجنع بؤنها انجهتفمدت كل شٍء وفالد الشٍء ٖ َعطَه أب )  



 ( من الوجود منذو أعوام

 حرن رأسه برفض وهمس من بَن أسنانه

 لَست مَجة .. كل شٍء نفمده َمكننا اسجعادجه إٖ الحَاة نفسها "

 " وهٍ حَه ... حَه ججنفس أمامٍ

 أدار بعدها للشمس ظهره ودخل من باب الشرفة َؽلك زرٌ

لً السرَر وؼادرلمَصه المفجوحجَن ورفع سجرجه المرمَة ع  

 الؽرفة فٗ ولت أمامه وٖ لٗسجحمام وجؽََر مٗبسه فعلَه أن

 َكون فٍ لندن بعد ألل من ساعجَن ، خرج مؽلما باب الؽرفة وراءه

 لحظة ما انفجح باب آخر وخرجت منه الجٍ كانت جحمل حمَبة ثَاب

 صؽَرة فٍ َدها ، نظرت له بحزن ولالت

الَوم ، كنت أجمنً فعٗ أنولاص سؤؼادر من أجل الجراحة  "  

 " جكون معٍ وبجانبٍ .. أنت ٖ أحد ؼَرن

 ابجسم بسخرَة ولال ناظرا لعَنَها

 لو أردت رضا ولاص فعٗ ما أجرَجها َا جمانة ، وبعد أن نلت "

 " ما جرَدَنه انسٍ ولاص لٓبد

 مٓت الدموع عَنَها ولالت بضَك

 لما جضع اللوم علَا دابما ؟ لما ججعمد أن ٖ جفهمنٍ وجرفض "

 " ما فَه سعادة كلَنا ؟

 أشار لها بسبابجه ولال بضَك أشد

 أنجٍ ... أنجٍ َا جمانة من دمر ما بَننا وأنجٍ من كان السبب "

 فٍ أن ٖ َكون بَننا شٍء من أساسه ، كم مرة أخبرجن أن ما

خبرن به عملن المرَض أبعد ما لدجبحثَن عنه ٖ َعنَنٍ وأن ما َ  

 " أفكر فَه

 وجابع بؽضب ولد أشار بإصبعه جانبا



 النساء الرشَمات الشمراوات الفاجنات أمامٍ فٍ كل مكان وحجً "

 داخل مكجبٍ إن كنت أرَد ما جهلوسَن به وكم مرة شرحت

 وللت وأعدت أن ما َعنَنٍ فٍ المرأة داخلها .. عملها .. وأن

ساذجة ؼبَة جحركها عواطفها أو أهوابها ،ٖ جكون هامشَة   

 للت وكررت وأعدت كالببؽاء ْعوام وكنت وكؤننٍ أجحدخ لجدار

 أصم بل لو كنت أجحدخ معه لفهم ذلن ورحمنٍ ، لو كنت أهجم

 بما جفكرَن فَه ما جزوججن منذ البداَة ومن دون أن أران ْن

 " المشور الزابفة هذه آخر ما َعنَنٍ

لً خدها الممجلا ولالت باسجَاءجدحرجت دمعجها ع  

 " ....معن حك فؤنت لم جكن جسمع ما "

 صرخ فَها بؽضب مسكجا لها

 َكفٍ سبمت من سماع هذه اْسطوانة لثٗثة أعوام مجثالَة ، "

 ها أنجٍ سجحصلَن علً ما جرَدَنه لججدٌ ما جبحثَن أنجٍ عنه

وجذكرٌ لكن ما َرَده ولاص فَن لن جؽَره الجراحة أبدا َا جمانة ،  

 فمط أن ٖ جلومٍ إٖ نفسن َوم سجبكَن ندما علً إلحامها فٍ لعبة

 " إهدار المال ورضً هللا هذه الجٍ سجدخلَنها

 أنهً جملجه الؽاضبة جلن ثم جوجه جهة باب الجناح وخرج ضاربا

 له خلفه بموة دون أن َجرن لها مجاٖ وٖ لجعلك علً ما لال جاركا

 إَاها وحمَبجها الجٍ جسمَها دموعها ولد صرخت باكَة وإن لم

 َكن َسمعها

 لن جفهمنٍ أبدا َا ولاص ، لن َفهمنٍ رجل مثلن َملن كل شٍء "

 " وٖ َعَره أحد

* 

* 



*  

 

 نزلت من الشاحنة جنفض ثَابها مجؤففة وجشعر بؤنها لحظات

لتوسجبكٍ ففوق أذٖل والؽبار واْدخنة جؤخرت كل هذا الو  

 بسبب سَر هذا الوحش فٍ الطرق المزدحمة وٖ َمكنها حجً

 اٖسجحمام وجؽََر ثَابها ، صرخت منادَة جنظر جهة الشاحنة

 المبجعدة

 " عد إلٍ هنا أخذت ثَابٍ معن َا أحمك "

 وٖ من مجَب وٖ حَاة لمن جنادٌ وهٍ ٖ جري سوي نمطة

احداحمراء جبجعد شَبا فشَبا فنفضت حمَبجها جشجم شخصا و  

 ورجٗ واحدا ككل مرة ، جوجهت بعدها جهة مبنً الشركة

 ودخلت وجوجهت جهة المصعد فورا مججاهلة موظفة اٖسجمبال

 الجٍ كانت جنادَها فٗ َنمصها اِن أن جشرح سبب دخولها وهٍ

 لَست ضمن موظفٍ الشركة وٖ موعد مسبك مسجل باسمها فلن

هٍ جحدثت معها وأن جسجبعد أبدا أن جطرح جلن الشمراء أرضا إن  

 جفرغ ؼضبها بؤكمله فَها ، وصلت مكجب السكرجَرة الجٍ ما أن

 رأجها نظرت للساعة فٍ معصمها ثم لها ولالت بنزق

 " جؤخرت كثَرا ، ساعة كاملة منذ اجصلت بن "

 لوحت بَدها لابلة بضَك

 ما الذٌ كنت ججولعَنه وأنجٍ جرسلٍ لٍ جلن الشاحنة ؟ "

صلنٍ فٍ ثوانٍ ؟أن جطَر بٍ مثٗ وجو  " 

 رممجها بنظرة ؼاضبة وكؤنها جكجم مكرهة ما جرَد لوله ثم أشارت

 بالملم فٍ َدها للكرسٍ أمام مكجبها لابلة بامجعاض

 َمكنن الجلوس هنا فالسَد كروس لدَه ضَؾ مهم لن َؽادر "



 " لرَبا ْنه دخل منذ لحظات للَلة فمط

 ججاهلجها رافعة أنفها وجحركت جهة اْرَكة الجلدَة السوداء

 المموسة المحاذَة للواجهة الزجاجَة المطلة علً نهر الجاَمز

 ورمت حمَبجها هنان وارجمت هٍ أَضا علَها نابمة فولها

 ولد جناثرت جلن الخصٗت البنَة المموجة حولها وحضنت

 الوسادة المربعة الشكل الصؽَرة لابلة

َنٍ حَن َؽادر ضَفكم المهم ذانأَمظ "  " 

 وأؼمضت عَنَها فور مججاهلة جلن النظرات الحانمة الجٍ كانت

 جرمَها بها فهٍ جحجاج فعٗ ْن جنام فٍ مكان دافا كهذا وفوق

 شٍء ٖ َشبه جلن اْرضَة الصلبة الباردة وإن كانت مجبرة علً

 . النوم بشكل مموس هكذا

 " هَه أنجٍ "

من شعرها عن وجهها وفجحت عَن واحدة جؤففت ورفعت خصلة  

 فمط جنظر للوالفة فولها جمسن خصرها بَدَها بجنورجها المصَرة

 الجٍ لم جعد جخفٍ شَبا لولوفها فولها فجمجمت ببرود

 " أجل هذا هو دور السكرجَرات اْساسٍ "

 لالت الوالفة فولها بضَك مججاهلة جمجماجها جلن

لن َعجب السَد كروس هذاهذا لَس مكانا للنوم َا آنسة و "  

 المنظر أبدا إن خرج ورآن وسَوبخنٍ أنا ولَس أنجٍ ، ثم

 " ..... ماسَكون مظهر الشركة إن دخل أحد العمٗء ووجد هذا

 لاطعجها بحنك ولد عادت للجلوس

 " وفرٌ خطاباجن لنفسن ها لد جلست "

 فجؤففت جلن وؼادرت دون أن جضَؾ شَبا وعادت لعملها بَنما

ٍ الوسادة وانزلمت علً اْرَكة المرَحة للَٗ وأجكؤتاحجضنت ه  



 برأسها جانبا وأؼمضت عَنَها ، ورؼم وضعَجها الؽَر مرَحة إٖ

 أنها اسجسلمت للنوم سرَعا بسبب دفا المكان ولم جشعر بمرور

 الولت وٖ ما َجرٌ حولها ولم َخرجها من عالمها المظلم الدافا

 ذان سوي ذان الصوت اْنثوٌ المزعج

 " هَا اسجَمظٍ "

 فجحت عَن واحدة جفرن اْخري بَدها وجثاءبت مطوٖ ثم نظرت

 حولها لَلفت نظرها باب المكجب الذٌ اخجفً خلفه ذان الكجؾ

 العرَض جؽطَه بذلة سوداء َمكن معرفة نوع لماشها الفاخر من

 بعَد ، كان ذلن فمط ما رأجه من بَن رموشها الكثَفة وهٍ بالكاد

ن الواحدة وعلمت مما رأجه بؤنه لن َكون عجوزاجفجح جلن العَ  

 كما جولعت ، هبت والفة علً طولها ما أن اسجوعب عملها

 ما َجرٌ ولالت جرجب خصٗت شعرها

 " هل ؼادر ضَؾ السَد ؟ "

 شجمت هامسة ثم لالت بضَك

 " لما لم جولضَنٍ لبل أن َخرج السَد كروس من مكجبه "

لجها لابلة بضَكرممجها بنظرة حادة وعادت جهة طاو  

 " لم آذن لن بالنوم ْولظن ، السَد َنجظرن فٍ مكجبه "

 نظرت لها بحنك ولم جعلك ، لَست جفهم كَؾ َوظفون واحدة

 ولحة مثلها فٍ هكذا وظَفة وشركة ؟ سحما لها بسببها وضعت

 فٍ هذا المولؾ السٍء ، لم جكن جرَد للمابها اْول بذان الرجل

وهٍ نابمة منحنَة الرأس كالبلهاءأن َكون هكذا وأن َراها   

 واللعاب َسَل من فمها المفجوح ، جؤففت بحنك ورمت كل جلن

 اْفكار من رأسها ونظرت لثَابها جرجبها ثم جوجهت جهة الباب

 الجٍ جركه شبه مفجوح خلفه رافعة الرأس عمدا وهٍ جججاز



 الجالسة خلؾ مكجبها حجً دخلت وؼاب نظرها فورا فٍ المكجب

جصمَمه المبهر ولد ارجكز دَكوره الرابع علً خشبالفخم ب  

 الزان الذٌ ؼطً حجً الجداران الخلفٍ والجانبٍ ، واجهة زجاجَة

 جطل علً أجمل مناظر المدَنة وأثاخ جلدٌ أسود فاخر وإضاءة

 خفَفة مصدرها المصابَح المدمجة مع دَكور السمؾ اْبَض

مع لطعجٍ المخالؾ للون الجدران واْرضَة الخشبَة منسجما  

 اْثاخ البَضاء الوحَدة هنان ، حجً اللوحة الجدارَة جنم عن

 ذوق ذكورٌ فخم وذكاء حاد ، دار نظرها فٍ المكان بإعجاب لبل

 أن َسجمر علً الكرسٍ الجلدٌ خلؾ طاولة المكجب العرَضة

 والذٌ كان ظهره الطوَل ممابٗ لها ٖ َظهر من الجالس علَه

 سوي ذراعه وساعده والساعة الفاخرة فٍ معصمه ٔجكابه بمرفمه

 علً مسنده َثبت هاجفا علً أذنه وَبدوا َجحدخ مع أحدهم ، ضحن

 من بَن كلمات للَلة همس بها لم جفهمها فارجسمت ٖ شعورَا

 ابجسامة واسعة علً شفجَها ، رباه ما أجمل ضحكجه ! َبدوا أن

لمجعة برفمة هذا الوسَم الممَزهذه الوظَفة سجحمل الكثَر من ا  

 كما ججزم من دون أن جراه ،

 فجحت حمَبجها بسرعة وأخرجت مرآجها ونظرت لشعرها ووجهها

 ثم أعادجها سرَعا ونظرت مجددا للذٌ جحرن بالكرسٍ للَٗ فٍ

 مكانه دون أن َظهر لها منه شٍء وجحدخ مع من فٍ الطرؾ

ألم جسمع هذا اِخر بالفرنسَة فعمدت حاجبَها باسجؽراب ،  

 الصوت سابما ؟ هل َخَل لها أم أن شبح ذان الرجل أصبح

 َطاردها فٍ كل مكان ! ركزت نظرها علً َده الممسكة لذان

 الهاجؾ وبدأ مسجوي أدرَنالَن َرجفع فٍ جسدها بشكل مخَؾ

 وهٍ جنظر بإمعان لخاجم الفضة الرجالٍ المحفور والمرصع بحجر



فشعرت بالخدر َصعد من سالَهاكهرمان أحمر كبَر فٍ أصبعه   

 لبالٍ جسدها ببطء لاجل جحاول جكذَب ما َحاول عملها جرجمجه ،

 ومن دون أن َكون أمامها مجال أوسع ْن جفكر وجحلل وجفسر

 دار ذان الكرسٍ نحوها فٍ حركة واحدة سرَعة وولؾ من كان

 َجلس فوله َنظر مبجسما بسخرَة خالطها الكثَر من اٖنجصار

الخضراوان الشاخصجان فَه بذهول .. شفجاها المنفرججانلعَنَها   

 من الصدمة ووجهها الذٌ سحبت الدماء منه جماما فجحول

 لجمثال حجرٌ شاحب ، رمً الهاجؾ من َده علً الطاولة أمامه

 ولال بذات ابجسامجه الساخرة

 " مرحبا بن فٍ عالمن الجدَد آنسة ؼَسانة شاهَن الحالن "

* 

* 

* 

 وصل عند سَاج مزرعة منزلهم ونزل من السَارة وولؾ مسجندا

 بظهره علَها بعدما اجصل بَمان لَخبره بؤنه أصبح هنا ، ما طمبنه

 أن َمان أخبره بؤنه أَضا َرَد رإَجه فورا ومن صوجه علم أن

 الموضوع لم َنل إعجابه وهذا ما سَسهل علَه مهمة شرح

ردة فعله وأٌ شخص آخراْمر له ، ومن الطبَعٍ أن جكون جلن   

 ؼَره سَفعل مثله وهم َمررون جزوَج شمَمجه الجٍ جحجاج هٍ

 لمن َعجنٍ بها وَربَها ٖ أن جكون زوجة وأم ، ما أن رآه

 خارجا من فجحة السَاج حجً أجفل َنظرله بصدمة وهو َسَر

 نحوه بخطوات واسعة فرفع لبضجَه لابٗ

 " َمان ٖ ججهور واجركنا نجحدخ أوٖ "

ن المجوجه نحوه لم َكجرخ لما كان َمول بل وصل عندهلك  



 وفاجؤه بؤن حضنه بموة جاركا إَاه فاؼر فاه لَس من احجضانه له

 ! وهو َجولع هجومه الؽاضب بل من دموعه الجٍ لم َراها َوما

 من صوت نشَجه الباكٍ وهو من لم َبكٍ وٖ فٍ ألسً الظروؾ

 ومنذ عرفه !! ضمه بموة أكبر لابٗ

ا لن َا أبان ، أنت ٖ جعلم ما فعلجه ... أنت لدمت لٍشكر "  

 معروفا لن أنساه لن ما حََت َا صدَمٍ ، لم أكن أجخَل أن حبن

 لٍ وصل ْن جرَد مناسبجٍ ، شمَمجٍ أمانجن َا أبان هٍ لاست

 " فٍ حَاجها ضعؾ عمرها بكثَر ومجؤكد بؤنها لن جظام بعد اِن

ر وما َمول ..... َمان الذٌأؼمض عَنَه بموة ولم َعرؾ بما َعب  

 لم َجرجاه َوما ! من لم َطلب منه شَبا أبدا جنزل دموعه اِن

 امجنانا له ! جذكر الشجار الذٌ دار بَنه وبَن والدجه صباحا وشعر

 بهول اْمر وهو َجذكر جحدَدا سإالها الؽاضب

 "جرَدها فعٗ َا َمان أم كنت جكذب ؟ "

من فوره شعر بؤنه وجد المخرج أخَرا فمال  

 " بلً كنت أكذب بل كانت حجة فمط ْنن جرفضَن اٖلجناع برأٍَ "

 أشارت له بإصبعها لابلة بحزم

 سججزوجا إذا ورؼم أنفن وسجعَش بَننا كابنجٍ بثَنة وأعز ولن "

 َعجرؾ بها أحد زوجة لن فؤرنٍ من منا رأَه الصواب وادفع ثمن

 " أكاذَبن لوحدن

 وؼادرت من هنان بعدما رمجه بكل جلن المنابل وجركجه َشجعل

 ؼضبا ٖ َسجطَع الجعبَر عنه فنظر للوالؾ مكانه عند الباب

 والذٌ لال بضَك

 " كم مرة للت ٖ أحد منكم َؽضبها ؟ جحمل نجابج أفعالن اِن "

 وجابع وهو َججازه مجوجها للسٗلم



جفرح كثَرا بذلن وٖ أران رابحا بجخلَصن من مسإلَجها فٗ "  

 " فٗ ألسً علً للب الرجل من أن َحرم مما َحل له

 ابجعد عنه وخبؤ عَناه فٍ َده منحنٍ الرأس ولال ببكاء

 كسرة ظهرٌ هٍ َا أبان من أجلها أجحمل الذل والمهانة "

 " وضَاع مسجمبلٍ ، لو جعلم أٌ معروؾ هذا الذٌ لدمجه لٍ

ه أن جدمع لبكاءلم َسجطع جحمل أكثر من ذلن وكادت عَنا  

 صدَمه الممرب فؤمسن ذراعَه ولال

 " لما لم جخبرنٍ َا َمان ؟ لما كنت جخفٍ كل هذا عنٍ؟ "

 مسح عَنَه هامسا بحزن

 بماذا كنت سؤخبرن وبما كنت سجساعدنٍ؟ بؤن شمَمجٍ ذات "

 الثٗثة عشرة عاما جعمل لدي والدها وزوججه كخادمة ؟ بؤنها

شرَن عاما؟ بؤنها حرمت منجموم بواجبات من هن فوق الع  

 دراسجها ومن رإَة الناس أو بؤنها نامت لَال ولَالٍ علً البٗط

 البارد فٍ الشجاء المارس دون ؼطاء وجسدها بؤكمله كدمات

 بسبب الضرب وأن كل ما كنت أسجطَع فعله من أجلها هو جؽطَجها

 فٍ ؼفلة عنهما ؟ هٍ من كنت بسببها سجَن هذا المنزل والمنفً

جدمر فَه مسجمبلٍ واِن أصبح بإمكانٍ الجحرر منه الذٌ  " 

 شد علً كجفه وخانجه الكلمات مجددا بل حمد هللا أنه لم َجحدخ معه

 أوٖ وَكسره فوق كسره من عابلجه بل من والده عزوجه وسنده ،

 فهم اِن لما كان َرفض مساعدجه له بؤن َعمل معهم ، وفهم لما

مجفوق دابما ، وعلم السببدرس ذان الجخصص المجدنٍ وهو ال  

 الذٌ كان َجعله حزَنا وشارد الذهن طوال الولت ... وخٗصة

 الموضوع أنه أصبح مجبرا علً الموافمة والصمت ، أخرج له

 مندَٗ من جَبه أخذه منه فورا وبدأ بمسح دموعه فؤمسن



 بذراعه وسحبه جهة السَارة لابٗ

 " جعالً إذا أمامنا بعض المشاوَر الهامة وأولها مكجب شركجنا "

* 

*  

 أمسكت َدها بموة فمسحت جلن علً شعرها اْسود المصَر ولالت

 جمانة علَن أن ٖ ججوجرٌ فاْمر بسَط جدا وسنكون معن خٗل "

 "ساعجَن أو ألل

 أشارت برأسها بحسنا وأؼمضت عَنَها ببطء فعلَها بالفعل أن

َة فهذا ما حلمت به وأرادجه من الَوم الذٌ رأت فَهجكون لو  

 ولاص ... الَوم الذٌ أصبحت فَه زوججه أو جلن اللحظة الجٍ

 دخل فَها ؼرفجهما وهو هنان .. لن جنسً ذان الَوم ما عاشت

 وهٍ جري أمامها ذان الشاب الذٌ فاق أحٗمها البسَطة بؤِؾ

بكثَر المرات وهٍ من كانت ججمنً وإن زوج ألل منها  .. 

 لم ججرب الحب َوما ولم جعرؾ نظرة أعجاب فٍ عَنٍ رجل

 درجة أنها وافمت علً ذان الزواج الجملَدٌ ولم جعجرض علً

 رفضه أن َراها أو َجحدخ معها لبل الزواج ، كانت ججخَله رجٗ

 لصَرا بدَنا مثلها ٖ شعر له حجً فوجبت بالحمَمة الفاجعة وهٍ

البذلة السوداء اْنَمة ولعت عَناها جري أمامها أجمل رجل لبس  

 علَه وأكثر رجٗ عرفجه أنالة وثمة ، رجل َملن ابجسامة لم جري

 مثَٗ لها ومٗمح جحاكٍ جذوره العمَمة ، ومنذ ذان الَوم كرهت

 نفسها وجسدها وشكلها وأصبحت ثمجها فٍ نفسها ججراجع من

ورأت السٍء لٓسوء َوما بعد َوم كلما كانت معه فٍ مكان ما  

 جلن النظرات الموجهة ناحَجها وسمعت جلن الجعلَمات المجفرلة

 عنهما ، فٗ لصر جسدها البدَن َناسب جسده الطوَل الرشَك



 وولفجه الواثمة وٖ مٗمحها العادَة ججناسب ومٗمحه اْرسجمراطَة

 الجذابة وكؤنهما النمَظ جماما فبدأت عٗلجهما بالجدنٍ وصوٖ

ن الحلول البدَلة .. مكَاج صاخب لجظهرللماع وبدأت جبحخ ع  

ذان النمص أكثر جماٖ ومٗبس بؤثمان أبهض لعلها جؽطٍ كل  

 لكن اْمر لم َكن َزداد إٖ سوء وبدٖ من نعجها بالبدَنة المبَحة

 باجت جنعت بالمهرج ذو اْنؾ اْحمر ، فجحول هوسها لوصفات

 الجنحَؾ وأصبحت جحرم نفسها الطعام لساعات بل وَْام أحَانا

 فنجح اْمر أخَرا وخسرت بعضا من وزنها وعندها ظهرت

 المشكلة اْسوء فذان الجسد الممجلبة المشدود أصبح مجرهٗ

 لبَح المنظر وجمَع عبارات الجشجَع الجٍ كانت جسمعها من

سجمر فٍ ذلنالبعض بؤن جسدها أصبح أفضل وبؤنه علَها أن ج  

 كانت جطَر أدراج الرَاح ما أن جنظر للجسد الموجود جحت جلن

 المٗبس والذٌ َراه شخص واحد لَس من ضمن جمَع أولبن

 المادحَن لما أصبحت علَه فكرهت جسدها الجدَد أَضا والذٌ

 رؼم عودجه كما كان لم َجخلص من كل جلن الجرهٗت الجٍ دمرت

بٍ وأصبحت الفجوة جكبر أكثرمعالمه اْنثوَة بشكل شبه نها  

 وجشكَها َكثر ونفوره منها بالجالٍ َزداد حجً لرأت إعٗنا

 عن جلن الجراحات الججمَلَة وأصبح هوسها هو البحخ عنها

 وخوض جلن الججربة الجٍ سججعلها أنحؾ من دون جرهٗت وٖ

 مشاكل . ٖ جنكر أن جلن الفكرة كانت السبب الربَسٍ فٍ الفجوة

هما فبَنما كانت هٍ جصر علَها باسجماثة كان هواْعمك بَن  

 َرفضها وبإصرار حجً أصبحت شجارجهما شبه َومَة ، منذ

 عرفت ولاص عرفجه رجٗ خلولا مثمفا حظارَا َفهم ما علَه

 لبل أن َطالب بما له فحجً عٗلجهما الخاصة كان َهجم فَها



مبؤن َرضَها كؤنثً وإن لم َحصل هو علً ما َرضَه فكان َهج  

 بها هٍ لبل نفسه لكنها لَست ؼبَة لذان الحد درجة أن ٖ جفهم

 أنه لم َججاوب معها َوما برؼبة منه .. بشؽؾ بشوق ولَس

 مراعاة لها فمط ، أنه لم َحبها َوما كما َعشك الرجل اْنثً وكما

 جمنت هٍ أن جكون عٗلجهما ، لد ٖ جنكر أنها السبب كما لال لَلة

س ذنبها وحدها فهو أَضا كان َعلم ما الذٌالبارحة لكن الذنب لَ  

 لد َحسن عٗلجهما جلن ورفضه ، كَؾ َرَد منها أن جرضً

 وججؤللم وجثك بنفسها كما َمول كَؾ ؟! كَؾ لها أن جمحوا جلن

 الصورة من دماؼها لجلن المرأة الفاجنة الجٍ دخل َحملها بَن

 ذراعَه ؟ المرأة الجٍ امجلكت كل ما جفجمده هٍ وججمناه ، كَؾ

 جنسً ذان الجسد الرشَك بلون الشمع النمٍ ؟ جلن المٗمح

 الجمَلة الهادبة والعَنان الزرلاء الواسعة والنظرة الموَة

 الواثمة الجٍ زادجهما جماٖ والشعر اْشمر الذٌ كاد أن َؽطَه ؟

الصورة الجٍ ولؾ فَها ولاص كانت بالفعل النصؾ المفمود من  

 وحَدا ْعوام ... حمَمة لجلجها فٍ أعمالها وإن كانت جلن المرأة

 زوجة شمَمه وابنة عمه الخرساء فاْعمً فمط من ٖ َٗحظ

 أن اهجمامه بها فاق حدود الدم والمرابة رؼم أنها أكثر من َعرؾ

ءدفاعه المسجمَت دابما عن المضاَا أنسانَة وحماَة الضعفا  ... 

 لكنها امرأة بل فاجنة مجكاملة لَست جعلم لو لم َكن َعَبها ذان

 !! الصمت الجام ما كانت سججد فَها عَبا

 مسحت بظهر كفها الدموع الجٍ جسربت من عَنَها لحظة أن

 ججمعت الممرضات حول سرَرها وسحبنه بها فنظرت حَخ

 اللجان جركجهما خلفها جبجسمان لها مشجعجان ولم ججركهما

ظراجهما حجً دخلوا بها ؼرفة العملَات حَخ أصبحت محاطةن  



 بثٗثة أطباء َجنالشون حول جسدها وكؤنه لطعة كعن فاسدة

 علَهم إعادة جصنَعها وجدوَرها من جدَد ... ٖ َسجر جسدها

 العارٌ شَبا سوي جلن الحلمات الخضراء المنجشرة علً بشرجها

هذا أول ما كانبسبب ذان الملم البارد فٍ َد أحدهم ، فهل   

 َرفضه ولاص ؟ أؼمضت عَنَها برفك وجنهدت بعمك فلن جدع

 شَبا َمؾ فٍ طرَك جحمَك حلمها وٖ حجً الموت

* 

* 

* 

 ( نظرت للهاجؾ الذٌ عاد للرنَن مجددا وٖسم ) جَم كنعان

 َضٍء شاشجه ثم نظرت للجالسة أمامها وهمست بجهدَد

 " ٖ ججَبٍ أو الجلعت عَنَن "

َة وكجفت ذراعَها لصدرها ونظرت جانبا ،ابجسمت بسخر  

 وٖ هٍ جرَد أن ججَب ، ألم َطلب أن جراسله فمط فلما َجصل بها ؟

 كان أرسل رسالة أَضا ، بل علَه أن ٖ َجعب نفسه بمول

 . ما سَمول فهٍ جعلمه جَدا

 بعد اجصال آخر ججاهلجه أَضا سكن المكان جماما فمالت ساندرَن

 ناظرة له بَنهما

 " َبدوا أنه َبس من المحاولة "

 وجابعت بامجعاض ولد نملت نظرها للجالسة أمامها

 سَجعلن جندمَن علً جؽَبن عن الجامعة أعرؾ الهازانََن جَدا "

 " مجفنون فٍ الجعذَب والمهر النفسٍ

 نظرت لَدَها فٍ حجرها ولالت ببرود

 هٍ دراسجٍ وأمرها َخصنٍ وكان علَا انجظارن لنذهب معا ، "



نا لم أخطا فٍ شٍءأ  " 

 كجمت ساندرَن ضحكجها ولالت

 " لد ٖ َكون هذا ما َرَده وسَؽدلن برومانسَة حالمة طوال اللَل "

 وما أن أنهت عبارجها جلن رفعت َدَها أمام وجهها ولالت بضحكة

 " ٖ جنظرٌ لٍ هكذا أنا أمزح فمط "

 ولفزت فٍ مكانها ما أن رن هاجفها فٍ جَب لمَص بجامجها

رججه فورا ونظرت لشاشجه ثم انملبت للخلؾ ضاحكة ولالتفؤخ  

 من بَن ضحكاجها

 " إنه رلم هاجفه ، لسما سؤصَبن بالجنون َا ابن الهازان "

 حركت الجالسة أمامها رأسها بَؤس منها وهٍ جعود للجلوس

 مجددا لابلة

 " وَعرؾ رلم هاجفٍ أَضا ذان اللوح الجلَدٌ ؟ "

ٖ ججَبٍهمست الممابلة لها ببرود "   " 

 رفعت جلن الهاجؾ أمام وجهها ولالت بابجسامة ماكرة

 " بل سؤفعلها فهل جؤجَنٍ الفرصة للنَل من هازانٍ وأجركها ؟ "

 جنهدت الجالسة أمامها بعجز وفجحت هٍ الخط مججاهلة جحذَرها

 وما أن وضعت الهاجؾ علً أذنها وصلها ذان الصوت الرجولٍ

لواضحةالبارد العمَك بنبرجه الموَة ا  

 " أَن هٍ مارَا "

 عضت طرؾ شفجها وحركت كفها أما وجهها ثم أبعدت الهاجؾ

 وهمست للجالسة أمامها

 " أعانن هللا علً هذا مارَااا "

 وضحكت بصمت لجعمدها نطك اسمها بطرَمجه بَنما كجفت

 الجالسة أمامها ذراعَها لصدرها وأشاحت وجهها جانبا بعبوس



 فؤعادت الهاجؾ ْذنها ولالت ببرود

 " فٍ ؼرفجها طبعا "

" 

 " لما ٖ ججَب علً هاجفها ؟

 أجاها السإال الجالٍ كسابمه وكؤنه لم َهجم لجوابها ذان فوضعت

 َدها حاجزا بَن شفجَها والهاجؾ وهمست بضَك

 " !! البابس "

 لبل أن جبعدها بسرعة ولالت بضَك جمسن خصرها بَدها

ا فٍ ؼرفجٍ ، لد جكون نابمة أو ماجتٖ أعلم فؤن "  " 

 نظرت بعدها للهاجؾ بصدمة ولالت

 " لطع اٖجصال !! الولح ابن الولحة "

 لالت الجالسة أمامها معجرضة بضَك

 " ٖ جشجمٍ والدجه "

 ضحكت ولالت

 " آسفة المهم مسموح لٍ أن أشجمه هو "

 أشاحت بوجهها جانبا من جدَد وجمجمت بؤسً

 " وٖ هو أَضا "

 ضحكت مجددا ولفزت جهجها وحضنجها جحَط عنمها بذراعَها

 ولالت ضاحكة

 " وَل للبٍ من الذَن َعشمون وَؽضبون فٍ آن معا "

 وابجعدت عنها ما أن عاد الهاجؾ المرمٍ جحجها علً السرَر

 " للرنَن مجددا ونظرت لشاشجه ثم ولفت خارج السرَر ولالت مؽادرة

وحَنها ما سَخلصنا من مناصر أجَبٍ مارَه لبل أن َجصل بوالدٌ  

 " الهازانََن ذان



 وخرجت من الؽرفة ونظرها َجبعها حجً أؼلمت الباب خلفها ،

 نظرت بعدها للهاجؾ الذٌ عاود الرنَن بإصرار ورفعجه ببطء

 وكؤن ثمة ما َمنعها من فعلها وهٍ من جمنً ذان الشٍء الؽبٍ

 فٍ داخلها طَلة الَومَن الماضََن أن َجصل بها لكن الحمماء

 جبمً حمماء دابما ، جنفست بعمك وفجحت الخط ووضعت الهاجؾ

 علً أذنها وْن ما واجهها كان الصمت الجام من الطرؾ اِخر

 همست جماوم ضربات للبها المجنونة كٍ ٖ َظهر الجوجر فٍ صوجها

 "أجل َا جَم "

َبٍ ؟مارَا لما ٖ جج "  " 

 شعرت بالدموع الحارة جمٓ عَنَها وبملبها َعجصر ألما وهٍ جسمع

 صوجه ، ذات الصوت الذٌ سمعجه وعرفجه .. ذات ذان الرجل الذٌ

 لفزت صورجه فورا أمام عَنَها ما أن سمعت صوجه ، وعلمت َمَنا

 حَنها بؤنها جحجرق شولا الَه ، أؼمضت عَناها العسلَجان الملَبجَن

ء وصمجت للَٗ لبل أن جهمس بنبرة هشةباْلم ببط  

 " كنت فٍ الحمام "

 وصلها صوجه الحازم مباشرة

 لما لم جداومٍ فٍ الجامعة ؟ الموانَن فٍ ذان المكان صارمة "

 " وجخجلؾ عن الجٍ اعجدت علَها هنان وهم ٖ َجهاونون فٍ هذا أبدا

 مسحت الدموع من رموشها بظهر كفها وجمجمت ببرود

 " علم "

الضَك نبرة صوجه بوضوح وهو َمولؼزي   

 " ما معنً هذا مارَا ؟ "

 جنفست بعمك وأرؼمت نفسها علً أن جمول بجمود

 " معناه حسنا سؤداوم ابجداء من الؽد "



 " لما أنجٍ ؼاضبة ؟ "

 كان صوجه ٖ َزداد إٖ حدة فعضت شفجها بموة ومالت علً

ٖ َصله الوسادة جخفٍ وجهها فَها جشجمه بَن طَاجها هامسة كٍ  

 ما جمول ... ؼاضبة !! وَسؤل لما أَضا ؟ رباه ما الحل مع هذا الرجل ؟

 جلست مجددا ورمت الوسادة بؽضب وبدأت جرجب شعرها الذٌ جبعجر

 بسببها ولد وصلها صوجه

 " مارَا جسمعَننٍ ؟ "

 ؼرست أصابعها فٍ ؼرجها جشدها للخلؾ ولالت

 " أسمعن جَم ولست ؼاضبة .. مما سؤؼضب مثٗ ؟ "

 جمجم بكلمات َونانَة لم جسجطع فهمها وكانت المرة الوحَدة فٍ

 جمَع مكالمجه جلن الجٍ لم َجحدخ فَها بحزم فجمنت لحظجها لو

 أنها ٖ جسجطَع أن ججحدخ لؽة ؼَرها لجعلم ما هذا الذٌ ٖ َرَد

، لال بعدها مباشرةأن جفهمه ولَس جوبَخا أو أوامر صارمة   

 " اذهبٍ لجامعجن مارَا ٖ أرَد أن َصلنٍ إخطار آخر لجؽَبن "

 .. جركت أصابعها خصٗت ؼرجها لججسالط علً وجهها وجنهدت بضَك

 هل سَصله أٌ إنذار َخصها من الجامعة لَوبخها بشؤنه كالطفلة ؟

 " سحما لحظها السٍء ، همست باسجسٗم " حاضر

 لال مباشرة

ت شَبا أخبرَنٍ ... وداعاإن احجج "  " 

 وأنهً اٖجصال فارجمت علً السرَر والهاجؾ ٖزال فٍ َدها

 جنظر له بحزن أمام وجهها ، أؼمضت عَنَها برفك جسجن بَن

 رموشها جلن الدمعة الحزَنة هامسة بضعؾ

 " أحجاج ... !! هل جعرؾ معنً هذه الكلمة حما َا جَم ؟ "

* 



*  

 

ن خفَفجَن وولع نظره فورا علً الجالسةفجح باب الؽرفة بعد طرلجَ  

 فوق الفراش الوحَد فَها جحضن سالَها مخببة وجهها فَهما وجبكٍ

 بصمت فدخل وأؼلك الباب خلفه وجوجه نحوها ، جلس أمامها ومسح

 بَده علً شعرها لابٗ بحنان

 " َمامة لما كل هذا البكاء أخبرَنٍ ؟ "

 خرج له صوجها جخنمه عبراجها المكجومة

 ٖ أرَد أن أجزوج ، لما جرفض أخذٌ من هنا َا َمان ؟ "

 " لما جصمت عن كل ما َحدخ َا شمَمٍ

 شعر بملبه َجمزق ألما فهذه المرة اْولً الجٍ جلومه فَها علً

 ما َحدخ معها بل وْول جسؤله ذان السإال الذٌ لجله صمجها

 عنه ْعوام ، مسح دمعة جسللت من رموشه ورفع رأسها لجنظر

 له ولال ناظرا لجلن اْحداق الرمادَة الواسعة والعَنان الجٍ

 أجهدها البكاء

 َمامة ألسم َا شمَمجٍ أنن لن جكونٍ أفضل حاٖ من زواجن "

 بؤبان ، هو صدَمٍ منذ كنا فجَة وأعرفه جَدا كنفسٍ ووالداه لم

 أري من فٍ طَب أخٗلهما فلما جبمٍ للفمر والضرب والجعب هنا ؟

أعلم أنن سجضامٍ هنان لخرجت بن من هنا اللَلة ألسم لو كنت  

 لكنن لاصر وفٍ عهدة والدنا لانونَا وسَرجعن بسهولة ولن َؽفر

 لن ذلن أبدا ، َمامة هل جرفضٍ أن جعَشٍ كؤمَرة جخدمن الخادمات

 بدٖ من أن جكونٍ خادمة ؟ هل جرفضٍ فرصة ْن جدرسٍ كما كنت

ه وجحدثت معها ألَس كذلن ؟جحلمَن دوما ؟ أنجٍ بنفسن لابلت والدج  " 

 حركت رأسها إَجابا وهمست ببحة بكاء



 " نمت جلن اللَلة أبكٍ وأنا أجخَلها والدجٍ الجٍ لم أراها َوما "

 مسح دمعة أخري جمردت علً عزَمجه الرجولَة ولال ولد بدأ

 بمسح دموعها عن خدَها الصؽَران أمام كفه

ن ذلن َا شمَمجٍوهٍ سجكون لن كوالدجن َا َمامة جؤكدٌ م "  " 

 عادت دموعها للجسرب من رموشها الكثَفة ولالت بعبرة

 لكن الرجال مخَفَن ، هو سَضربنٍ كما َفعل والدٌ مع "

 " خالجٍ وسَشجمنٍ دابما كما َفعل معها

 ابجسم من بَن حزنه علً أفكارها الصؽَرة كحجمها وكعالمها

 الصؽَر الذٌ سجنت فَه ولال

لدٌ َا َمامة وأضمن لن أبان أكثر منلَس جمَع الرجال كوا "  

 نفسٍ بؤن َده لن جمجد علَن َوما ، ثم هو طمبننٍ أن زواجكما

 لن َكون حمَمَا فٍ الولت الحالٍ وسجعَشَن وسط عابلجه

 " كفرد منهم

 مسحت طرؾ عَنها بظهر كفها وهمست ببحة

 " ما جعنٍ بحمَمٍ ؟ "

 ؼرس أصابعه فٍ شعره ونظر لٓسفل َخفٍ ضحكجه الصامجة

 عنها ثم نظر لها ولال مبجسما

 َعنٍ أنه لَس ولت شرح هذا لن اِن وأنه لَس وحدن من "

 " سَجحرر من هذا المنفً بزواجن بل وأنا أَضا

 نظرت له بصدمة ولالت

 " سجخرج من هنا ولٓبد ؟ "

 أومؤ بنعم ولال

َمان الحمَمٍ فلم َعد ثمة شٍء سؤبحخ عن مسجمبلٍ وعن "  

 " هنا َضطرنٍ لجحمل ما لاسَجه معهما



 ارجمت فٍ حضنه ولالت باكَة

 " سججركنٍ أَضا َا َمان ؟ ماذا إن كان أولبن سَبَن أَضا ؟ "

 مسح علً شعرها ولبل رأسها ولال

 ٖ جخافٍ َا َمامة ففٍ جلن الحالة سآخذن منهم فلن َمؾ حَنها "

هٍ ْنن سجخرجَن من وصاَة والدٌوٖ المانون فٍ وج  " 

 ثم أبعدها عنه وأمسن وجهها ونظر لعَنَها لابٗ

 " َمامة ٖ جخبرٌ أحدا بما أخبرجن به اجفمنا ؟ "

 أومؤت برأسها موافمة وهمست بحزن

 " ومجً سجؤجٍ ْخذٌ من هنان ؟ "

 ضحن وضمها لحضنه لابٗ

ا ؟مجً ما رأَت أنجٍ أنن مظلومة ومهانة هنان اجفمن "  " 

 همست بحزن جدس نفسها فٍ حضنه الدافا

 " اجفمنا "

* 

* 

* 

 هَا زَزفون لَس سوي كوب حلَب ساخن سجشعرَن باٖنجعاش "

 " بعد شربه

 أشاحت بوجهها جانبا ولالت بضَك

 " لست أحجاج لشٍء ساخن ، أشعر بجسدٌ َشجعل "

 وضعت الكوب من َدها ولالت

 " هل أحضر لن كوب عصَر بارد ؟ "

 حضنت سالَها أكثر ولالت بضَك أكبر

 " ٖ أرَد خالجٍ جولفٍ عن معاملجٍ كاْطفال "



 جلست علً طرؾ السرَر لربها ولالت بحزن جنظر لنصؾ وجهها

 الممابل لها

 لكنن لم جؤكلٍ شَبا الَوم َا زَزفون ، السَد ولاص اجصل مرجَن "

 " َسؤل إن جناولت الطعام

 نظرت لها ولالت بحدة

ن ذكر اسمه أمامٍ ، ٖ أرَد سماع أسمابهم جمَعا وٖجولفٍ ع "  

 " رإَجهم

 جنهدت بَؤس منها ومن عنادها ثم ولفت حاملة الكوب معها لجعَده

 للمطبخ للمرة الثالثة بعدما فمدت اْمل فٍ أن جمنعها وإن بشربه

 . لوحده

 " ما الذٌ حدخ البارحة لبل أن أؼَب عن الوعٍ ؟ "

أن سمعت سإالها ذان فهذه المرةولفت مكانها مصدومة ما   

 اْولً الجٍ جسؤل فَها عن حالجها جلن حجً خَل لها أنها كانت ججذكر

 كل شٍء ما أن جفَك لذلن لم جكن جسؤلها ! الجفجت لها بكامل جسدها

 جمسن الكوب الخزفٍ بكلجا َدَها ونظرت لها لبرهة بصمت وهٍ

لت جحضن سالَهاؼاببة بنظرها ْؼطَة السرَر البَضاء جحجها ٖزا  

 اللجان َؽطَهما اللحاؾ المطنٍ الفاخر ولد جمعت شعرها اْشمر

 الطوَل فٍ جانب واحد لَسجمر فٍ حجرها جحمل مٗمحها الجمَلة

 الشرود والضَك واٖسجَاء فٍ آن معا ، جنفست بعمك ولالت ما

 سبك وأوصاها الطبَب به

دَداوجدجن هنا مؽمَا علَن ، لست أعلم عما ججحدثَن جح "  

 " َا زَزفون ؟

 وضؽطت بؤصابعها علً الكوب حَن ابجسمت الجالسة فوق السرَر

 بسخرَة ولالت دون أن جنظر لها



 " جكذبَن َا خالة ! ْول مرة منذ أعوام أكجشؾ هذا فَن "

 شعرت بالمؤزق الذٌ أولعت نفسها فَه وانجبهت حَنها فمط أنها

 ذكرت اسم ذان الشاب واجصاله فمالت جنمذ المولؾ

 ولما سؤكذب ؟ السَد ولاص سؤل فمط إن أنهَت عشابن "

 " .... معهم البارحة و

 لاطعجها بضَك ناظرة لعَنَها

 ها أنجٍ جكذبَن مجددا ، أنا لم أسؤل عما لال ذان الرجل فجولفٍ "

 " عن إَماع نفسن فٍ كذباجن المجعالبة

فكَؾ فاجها أن عمل هذه الجمَلة الشمراء ٖ َجرنجنهدت باسجسٗم   

 شَبا دون جفسَر ، لم جسجطع أن جعلك علً ما لالت لَس ْنها

 حاصرجها بل ْنها لم ججرن لها مجاٖ لذلن وهٍ ججابع بذات

 ضَمها الحانك

 " لما طلبت منه المجٍء خالجٍ ؟ لماذا فعلجها ؟ "

ؼَر الحمَمة لكنهافجحت فمها لججحدخ وعلً لسانها ألؾ جبرَر   

 سبمجها لابلة

 ٖ جكذبٍ مجددا فهو لال أمامٍ البارحة بؤنه سَؽادر برَسجول "

 من أجل موعد مهم فما سَرجعه إن لم َكن لد علم بما َحدخ هنا ؟

 " وٖ أحد ؼَرن سَفعلها

 حاولت الجحدخ مجددا لكن نظرات النكران فٍ عَنَها فضحجها

حدة ولد لمعت عَناها باسجَاءأمام الجالسة هنان والجٍ لالت ب  

 جشد بمبضجَها علً لماش اللحاؾ بموة

 " ٖ جنكرٌ خالجٍ فٗزلت اسجنشك عطره فٍ جسدٌ حجً اللحظة "

 جنهدت حَنها الوالفة مكانها باسجسٗم فٗ مجال للنكران بعد كل

 هذا فهٍ ججهل ما حدخ البارحة خلؾ الباب الذٌ أؼلمه بعد



اخه محاوٖ الجحدخ معها وجهدبجهادخوله لكنها كانت جسمع صر  

 لبل أن َجحول كل ذلن لكلمات هادبة َطمبنها بها بؤنها بؤمان وأنه

 بمربها ثم خروجه بها َحملها بَن ذراعَه فالدة للوعٍ جماما ،

 مثلما جذكر الجالسة هنان آخر ما حدخ معها وْول مرة منذ أعوام

ر شَبا سوي أنومنذ عرفت جلن الحالة الجٍ جسجفَك منها ٖ جذك  

 دوامة ذان الماضٍ المظلم المخَؾ لد ابجلعجها جماما .. ٖ جري

 شَبا ٖ جسمعهم وٖ ججذكر ٖحما سوي ذان البشع وصوجه الكرَه

 لكنها هذه المرة جذكرت .. جذكرت وجه ذان الرجل وحضنه وحرارة

 جسده .. إبعاده لخصٗت ؼرجها عن عَنَها وملمس أصابعه علً

 ( وجنجها َهمس لها بدفا ) أنجٍ بخَر َا زَزفون صدلَنٍ

 لون الؽضب حدلجَها الزرلاء حَن جذكرت كل ذلن وآخره دموعها

 الصامجة الجٍ سكبجها علً لمَصه فصرخت فَها بعنؾ

 كنت جركت زَزفون المجنونة جمجل نفسها أفضل ألؾ مرة من "

 " أن جسججدٌ شفمة حفَذ ضرار سلطان ذان

بَن َدَها حجً كاد أن َمع منها ولالت بحزن ارججؾ الكوب  

 أنجٍ لست مجنونة َا زَزفون ، وأنا كنت أمام خَارَن وحَدَن "

 إما أن أجصل به أو أخبر سَد المنزل لَجصلوا بطبَبن ففضلت

 " الخَار اْول كٍ ٖ َجهمون بالجنون

 صرخت فَها مجددا جحرن َدها بؽضب

وال ، ٖ أرَد شفمجهم هذاأنا مجنونة فٍ نظرهم فٍ جمَع اْح "  

 فمط ما أرفضه أما بشاعة أفعالهم فاعجدت العَش مع أسوء

 " منها ْعوام

 لالت من فورها

 ما كنت ْجركن ججؤذٌ ومهما كانت النجابج َا زَزفون ْنٍ لن "



 " أسامح نفسٍ أبدا بعدها

 أشاحت بوجهها عنها باسجَاء وعادت ٔحجضان سالَها

 مجمجمة بضَك

كجنٍ لجلت نفسٍ وما فعلجهالَجن جر "  " 

 اعجصر الحزن واْلم للبها ولالت بهدوء حزَن

 زَرفون ٖ جؽضبٍ منٍ صؽَرجٍ ألسم أن خوفٍ علَن كان السبب "

 " ... الوحَد وراء اجصالٍ به و

 " أرَد أن أبمً لوحدٌ "

 لاطعها صوجها البارد وعبارجها الَجَمة جلن فجنهدت بحزن وؼادرت

باب خلفها وما أن وصلت بهو المنزل الواسعمن هنان مؽلمة ال  

 ولفت مكانها جنظر للذٌ لطع طرَمها َحمل حمَبجه فٍ َده وَبدوا

 دخل المنزل للجو ، لال من فوره ناظرا للكوب فٍ َدها

 " هل جناولت شَبا ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ ولالت ما أن جحرن لَججازها

 ٖ ججعب نفسن سَدٌ وٖ جدخل لها وهٍ ؼاضبة منن فهذا "

 " لن َزَد اْمور إٖ سوءا

 نظر لها عالدا حاجبَه ولال

 " ؼاضبة لما ؟ "

 حركت رأسها بعجز لابلة

 لَس منن وحدن بل ومنٍ أَضا فمد اكجشفت أنٍ اجصلت بن "

 " وأنن كنت هنا البارحة

كثَر من اْسًثم أبعدت نظرها عنه وجابعت بحزن جخلله ال  

 هٍ ٖ جثك فٍ الناس بسهولة ولم َسبك وؼضبت منٍ سابما "

 كما أن ؼضبها بشع ٖ َزول بسهولة ولن أسجبعد أن ٖ جؽفر لٍ



 " أبدا ، هٍ وحَدة حجً بوجودٌ وها لد عزلت نفسها عنٍ أَضا

 جنفس بضَك وجحرن مججازا لها مجددا فؤمسكت بذراعه ولالت

 برجاء

عها نفعا سَدٌ صدلنٍ وأَا كان نوعه ، هٍلن َجدٌ حدَثن م "  

 جحجاج ْن جكون لوحدها لبعض الولت ، أنا أكثر من عاش

 " معها وَعرفها

 نظر لها بصمت فجابعت

 الدواء الذٌ أحضرجه معها بعد عودجكما َكفَها لبعض الولت "

 فَبدوا أنه مكمل ؼذابٍ جَد وسؤلنعها فَما بعد لججناول شَبا ولو

 " َسَرا أعدن

رن رأسه مجنهدا بضَك وؼادر وجركها والفة هنان فجنهدتح  

 مجمجمة جرالبه مبجعدا

 " لو أعلم فمط بؤٌ عَن جران جشبههم ؟ "

* 

* 

* 

 ما أن جركها سلن اٖججاه اِخر ووجهجه هذه المرة كانت مكجب

 جده ، طرق الباب وفجحه ودخل وولؾ مكانه ما َزال ممسكا

 لممبضه بَده ونظره علً الذٌ وضع سماعة الهاجؾ مكانها

 ونظر له لابٗ

 " ادخل وأؼلك الباب "

 لال ببرود ونظره َجبعه وهو َدور حول طاولة مكجبه

 " إن لم َكن اْمر مهما اجركنٍ أنام أوٖ فؤنا لم أنم البارحة "

 جلس علً الكرسٍ ووضع َدَه علً الطاولة أمامه ولال بؤمر



فَهٖ نماش   

 ادخل َا ولاص ... أعلم أنن لم جنم وأنن كنت جعمل طوال النهار "

 " وما اجصلت فٍ طلبن إٖ ْن اْمر الذٌ أرَدن من أجله مهم أَضا

 جنهد باسجسٗم مجنفسا بعمك ثم أؼلك الباب وجوجه جهة الكرسٍ

 الممابل لطاولجه ، وضع حمَبجه وجلس فٍ صمت فمال ضرار بجمود

 عالدا حاجبَه

 ظننجن حفَدٌ ولاص الذٌ أعرفه جَدا وأنن سجفكر فٍ أن "

 " جعجذر عما جفوهت به البارحة من حمالات

 نظر لعَنَه مباشرة ولال بعناد

 لن أعجذر عن شٍء مما للجه ْنٍ لم أخطا معن فَه وٖزلت "

 " عند كلمجٍ وبمابٍ فٍ هذه العابلة والمنزل مرجبط ببماء زَزفون

 لال الممابل له بضَك

 ما هذا الهراء الذٌ ججفوه به َا ولاص ؟ هل سنمسن عنها "

 " ألدار هللا إن حانت ساعجها

 لبض أصابع َده الجٍ كان َرَحها علً طاولة المكجب ولال بضَك

 لن أرضً بالعَش وسط عابلة لانونها الظلم والجور علً َجَمة "

 وحَدة هٍ جزء منها ، إن كانت ؼرَبة عنا ما رضَت بذلن فكَؾ

ٍ ؟ لم جربنٍ علً هذا َا جدٌ ولم أخجر المحاماة إٖ بسبببها ه  

 " ما ؼرسجه فٍ داخلٍ من جلن المبادئ

 كانت عبارجه جلن كمن سكب الماء علً النار أخرسجه جماما لولت

 لكنه َعرؾ جده جَدا لن َهزمه بسهولة فمد حدخ ما جولع ولال

 بذات ضَمه

 لن جعلمنٍ كَؾ أنصؾ حفَدجٍ َا ولاص وأنا من لم أظلم أحدا "

 منكم ، ثم َا سَادة المدعٍ العام َا مناصر المظلومَن زوججن



 هٍ اْحك بما جموله وأن جولَها اهجماما بسَطا وأنت لم جفكر

 " وٖ فٍ زَارجها أو اٖجصال بها بعد خروجها من ؼرفة العملَات

 ولؾ علً طوله ولال بؽضب

 أجل فهٍ خرجت للجو من جراحة خطَرة علً الملب وهٍ "

 " اِن بَن الحَاة والموت

 صرخ فَه من فوره

 هٍ جحاول جهدها لجؽَر حَاجكما من أجلن أنت فمط ، ثم ألَس "

 " هذا الحل الوحَد لَكون لدَن طفل

 شد لبضجَه بموة ولال بؽضب

 " ٖ ججعب نفسن بانجظاره ْنه لن َؤجٍ "

أن أنهً جملجه الؽاضبة جلن وؼادر لَولفه الذٌ وحمل حمَبجه ما  

 ولؾ من خلفه لابٗ بحدة

 " ولاص انجظر فحدَثنا لم َنجهٍ بعد "

 لال بضَك وٖزال َولَه ظهره

 " أٌ حدَخ عن جمانة ٖ طابل منه ، فعلت ما جرَدون وجرَد وانجهً "

 صرخ فَه من فوره

 " ٖ ججحدخ معٍ وظهرن لٍ َا ولاص "

َا وجنفس بعمك ثم الجفت له بكامل جسده ولالرفع رأسه عال  

 مسججلبا كل ذرة هدوء مجبمَة فٍ جسده وإن كان جؤثَرها علً

 ضَمه ضعَفا

 آسؾ جدٌ لم ألصد ذلن فإن كان حدَثن عن جمانة فؤولفه "

 " عند هذا الحد فمد انجهَنا منه سابما

 جلس مجددا ولال ببرود

و مخجؾ جماما منذبل نجَب ... ابحخ عن مكانه بمعرفجن فه "  



 " حدَثٍ اْخَر معه

 شد أصابعه علً ممبض الحمَبة فٍ َده ولال بضَك

 أجل فَبدوا أن مشاعره جرحت من جوبَخن درجة أن هجر المنزل "

 " والبٗد ! اجركه سَؤجٍ من نفسه كالعادة مدلل والدجه حد أفساد ذان

 لال ضرار بضَك أشد

 هو شمَمن فٍ جمَع اْحوال َا ولاص وجؽَبه الطوَل وراءه "

 مصَبة دابما فاسجخدم معارفن فٍ الشرطة للبحخ عن مكانه

 " دون شوشرة وفضابح

 لال ببرود مؽادرا من هنان

 " من أجلن فمط َا جدٌ لكن زَزفون خط أحمر فلَفهم ذلن جَدا "

 " ولااااص "

فجحه بعد علً صوت جدهولؾ عند الباب َمسن الممبض بَده لم َ  

 الصارخ من خلفه مجابعا بؽضب

 لن أعَد ما للجه فٍ كل مرة ، أخبرجن أنه لن َكررها مجددا فٗ "

 " أرَد أٌ مشاكل بَنكما بسبب امرأة فَنجهٍ بكما اْمر لاجل وممجول

 شد أصابعه علً ممبض الباب بموة وأؼمض عَنَه لبرهة وٖ َعلم

لوحة ... الممر ... البحر والؽروبلما ظهرت أمامه فورا جلن ال  

 والمرأة الجالسة علً اْرجوحة ، ٖ َمكن لزَزفون أن جكون كجلن

 المرأة مهما امجٓ للبها بالحمد ناحَجهم ، ٖ َمكنه جصدَك ذلن وٖ

 جخَله وفٍ جمَع اْحوال نجَب ٖ َجمسن بها إٖ من أجل مصالحه

الباب وفجحه ولالالشخصَة لَس من أجلها كامرأة ، أدار ممبض   

 وهو َخرج

 " ألسم إن مد َدا علَها مجددا أن َموت هو وفٍ السجن أَضا "

* 



* 

* 

 ما أن أضاءت شاشة هاجفها باسمه حملت حمَبجها وؼادرت

 ؼرفجها والمنزل دون أن َشعر بها أحد ، ٖ جرَد أن جودع والدجها

 ْنها سجضطر ْن جشرح لها سبب مؽادرجها المفاجا كما أنها

جرجع فٍ ألرب ولت وسجحكٍ لها حَنها عن كل شٍء ، وبما أنس  

 ساكنٍ ذان المنزل منشؽلون منذ ساعات فٍ الجحضَرات لوصول

 رماح المفاجا والعمال َجهزون ؼرفجه وكل ما سَساعده علً

 الجنمل هنان وَعملون علً لدم وساق فٍ كل مكان فٍ المنزل

 سهل علَها أن ججسلل دون علمهم ، كانت مجلهفة لرإَجه أَضا

 واسجمباله معهم لكن ما َنجظرها فٍ منزل والدها هنان أهم حالَا

 ثم ثمة أوامر صارمة أن ٖ جبكٍ إحداهن ما أن جراه مراعاة

 . لحالجه النفسَة وهذا ما لن جسجطَع أن جعد به أحدا وأولهم نفسها

اب خلفها وجحركا فورا مؽادرَن جلنركبت السَارة وأؼلمت الب  

 المدَنة البَضاء المضَبة ، لم جكن رحلة مؽادرجهما جشبه رحلة

 لدومها أبدا ولَس ْن الظٗم لد بدأ َلؾ اْماكن حول سَارجهما

 المسرعة علً الطرَك المعبد بل ْنها جعلم بؤن الجالس بجانبها

اعات للَلةبعَدا جدا عنها بؤفكاره ولَست جلومه أبدا فبعد س  

 سَلجمٍ بشمَمه الذٌ كادوا َفمدونه مع والدهم ولد رجع ممعدا

 . علَٗ فما ألسً جلن أعالة علً للب الرجل

 واخجارت هٍ أَضا الصمت الجام جسبح مع أفكارها الكبَبة

 . وما جنوٌ فعله وهل سَنجح اْمر فعٗ وَساعدها جدها أم ٖ

الماضٍ ؟هل جظنهما َرجعان َوما كما كانا فٍ  "  " 

 خرجت من صمجها بل وكسرت كل ذان الصمت الممَت مجراجعة



 عن فكرة جرن كل واحد منهما مع أفكاره وكؤنها جحاول الهرب

 . من أفكارها جلن بما هو أسوأ منها وهو الجحدخ عنها علنا

 نظرت للذٌ نظر لها باسجؽراب من سإالها المبهم ولالت بحزن

ضعهما هكذا لكن ذلن مسجحَلوالدجٍ لالت أن النع نفسٍ بو "  

 " فؤنا أنام وأصحو علً حلم رإَجهما معا

 ابجسم وعاد بنظره للطرَك لابٗ

 مادام والدن مصمما علً ذلن فكونٍ مطمبنة فٗ أعند من ؼسك "

 " إٖ ابن عمها

 جمجمت بعبوس وٖزالت جنظر له

 " مجً ذلن ؟ "

 ضحن من فوره ولال

 " ٖ أظنه سَكون لرَبا "

 نفضت َدَها فٍ حجرها ونظرت جهة النافذة لابلة بضَك

 لما ؟ لماذا َكون والدان موجودان ولَسا معا ؟ "

 " إن كان أحدهما مَجا أو كٗهما لعذرجهما ، حجً أنهما ٖزاٖ زوجَن

 عاد للضحن مجددا ولال

 " واججهدٌ إذا فؤنجٍ حلمة الوصل الوحَدة بَنهما "

 نظرت له ولالت باسجَاء

ووالدٌ كلما جحدثت عن اْمر أمامه لال أنٍ خارج كَؾ "  

 ما بَنهما وَمنعنٍ من الجحدخ معها عن كل ذلن ووالدجٍ

 إن نطمت حرفا أمامها ؼضبت واجهمجنٍ بؤنٍ أنحاز له وأدافع

 " عنه ، أٌ أنهما َخرساننٍ فورا من لبل أن أجحدخ

 نظر لها بطرؾ عَنه ولال مبجسما

كانت أدهً منن بكثَر فٍ سنن وأَن عمل اْنثً ؟ والدجن "  " 



 نظرت جهة النافذة مجددا وهمست بعبوس

 أٌ عمل أنثً هذا الذٌ سَجؽلب علَهما ! لما َحدخ معٍ هذا ؟ "

 " بل معها هٍ لبلٍ ؟

 لال رعد مبجسما

 ٖ جسجؽربٍ ذلن فدماءها اخجلطت بعابلة شراع الفاشلون "

 " بأجماع فٍ الزواج والحب

لالتنظرت له باسجؽراب و  

 " !! جمَعكم "

 ضحن ونظر لها لبل أن َرجع بنظره للطرَك لابٗ

 أجل والولابع أمامن ججحدخ ... شمَمٍ الكاسر رحمه هللا جزوج "

 من امرأة خلؾ حدود الحالن ولم َعَشا معا إٖ أَاما للَلة وحَن

 ؼامر ٔخراجها من هنان ماجا معا ، رماح عشك امرأة خلؾ حدود

سلن مصَر الكاسر ثم جزوج بؽَرها وٖ هوالهازان ورفض أن َ  

 . مع هذه وٖ جلن

 جبران دمر نفسه وجمَع ما حوله بسبب امرأة َعلم أنها لَست

 له ولن جكون له أبدا ، والجالس بجوارن اِن لَس بؤفضل

 حاٖ من ثٗثجهم فلن جكسر والدجن الماعدة أبدا وانجظرٌ أنجٍ

 " دورن المادم أَضا

 جموست شفجاها جنظر له بعبوس فنظر لها وضحن فورا علً

 شكلها فمالت بضَك

 " ما هذا الفؤل السٍء ؟ "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولال

 " لنري إذا إن كنت سجكسرَن الماعدة ، وٖ جنسٍ أنٍ حذرجن "

 نظرت جهة نافذجها وارجسم الحزن مع العبوس علً مٗمحها



ذاكرجها ولم جنساها َوما وصورة جلن المٗمح الجٍ طبعت فٍ  

 ظهرت أمامها وكؤنها جراها اِن وهمست

 " ٖ َحجاج اْمر فمد علمت مسبما "

 عٗ صوجه المجفاجا لابٗ

 " أوووه َبدوا أن صؽَرجنا الحسناء جملن سرا صؽَرا فٍ للبها "

 نظرت له بصدمة وجمنت أن لطع لسانها وٖ جفوهت بما جفوهت به

، ضَمت عَنَها ولالت جهاجمه بالمثل لكن أوان الندم لد فات  

 ورجل السَاسة رعد شراع أَضا َبدوا أنه َملن سرا ما "

 فمصجن الوحَدة الجٍ لم جشرحها لٍ واعجرفت بنفسن أنه

 " ثمة امرأة

 لال بضحكة

 لن أسجؽرب هذا من ابنة مطر وؼسك ، إن أفشَت سرن "

 " سؤخبرن بسرٌ أَضا ما رأَن ؟

 همست جنظر له بضَك

حجال هل جحاصرنٍ لجهرب ؟م "  " 

 حرن كجفه لابٗ بابجسامة

 " الحرب خدعة "

 لالت مباشرة

 " وإن للت ؟ "

 نظر لها ولال مبجسما

 " ألول أَضا "

 حركت حدلجَها بجفكَر وأؼرجها فكرة أن جعرؾ سبب عزوفه

 عن الزواج حجً اِن .. السبب الذٌ َجهله حجً الممربون له

 ٖ بؤس إن أخبرجه فهو لن َفشٍ سرها بالجؤكَد مادام جكجم



 عن نفسه كل هذه اْعوام ، ثم هٍ ٖ جملن الكثَر لجخبره به

 وسجنجصر علَه نهاَة اْمر ، لالت جشبن أصابعها بجوجر

 " حسنا هو شاب لابلجه مرجَن فمط "

 نظر لها بطرؾ عَنه لابٗ

 " ٖ جكذبٍ َا ابنة مطر أو سؤشٍ بن عنده "

 ضربت كجفه بمبضجها لابلة بضَك

 لم َربنٍ مطر علً الكذب ثم ها أنت منذ اِن جهدد بإفشاء "

 " السر فكَؾ سؤثك بن أو حجً بصدق كٗمن

 لال مبجسما

 " حسنا أنا آسؾ آنسجٍ ولن أكذب ولن أفشٍ سرن "

 لالت ببرود

 " دورن أخبرنٍ اِن كل شٍء "

 ضحن ولال

عنٍ كل شٍءهذا فمط وجرَدٌ أن جعرفٍ  "  ! " 

 لالت باسجَاء

 ْنه ٖ شٍء ؼَره لكنت أخبرجن به فؤنا ٖ أعرفه .. ٖ أعرؾ "

 اسمه أو من َكون ، فمط هو عربٍ َجحدخ ذات لهجة بٗدنا

 " جمابلنا مرة فٍ لندن واْخَرة فٍ فرنسا وفمط انجهً كل شٍء

 نظر لها لبرهة ولال

اهذا فمط َا جَما ؟ هذا ٖ َسمً حبا مطلم "  " 

 هربت من نظراجه ونظرت لَدَها فٍ حجرها ولالت بحزن

 أنا لم ألل أنٍ أحبه ، أنا لم أعرؾ شبانا َوما ولم أجحدخ مع "

 شخص ؼرَب لبله لكنه فعل من أجلٍ أمرا عظَما جدا ، لمد

 أنمذنٍ ذات مرة مما كان سَدمر مسجمبلٍ بؤكمله وكاد أن َموت



نٍ سؤبمً ممجنة لهمن أجلٍ ، أعلم أنٍ لن أراه مجددا لك  

 ما حََت ولن أجولؾ عن لوم نفسٍ ْنٍ كنت حمماء ولم

 " أشكره وأعجذر منه حَن جمابلنا مجددا

 وصلها صوجه الهادئ ما أن جولفت عن البوح عما سجنجه داخلها

 حجً كاد َمجلها

 الحَاة مفارلات ودروب مجشابكة َا جَما ولد جلجمَن به مجددا "

 " وجشكرَه وجعذرٌ منه

 حركت رأسها بالرفض ونظرت جهة النافذة هامسة بحزن

 ٖ أعجمد ذلن ، ثم من اْفضل لنا أن ٖ نججمع مجددا فثمة ما "

 " سَمؾ حجر عثرة بَننا لٓبد

 لال مبجسما

 " ها لد عدنا لٓلؽاز المبهمة وإخفاء الحمابك "

 نظرت له ولالت بعبوس

أرحم لٍ ذان لن أخبر به أحدا أبدا وإن لجلونٍ فالموت "  . 

 " هَا دورن اِن وٖ ججهرب

 ضحن ولال ونظره علً الطرَك

 حسنا ... هٍ فجاة ثنانَة عرفجها حَن ألمت لفجرة فٍ لراهم "

 وكنت مصابا حَنها وهٍ من اهجمت بٍ ، جعاهدنا علً أن نججمع

 مجددا وأن ٖ َكون أٌ منا إٖ لّخر وانفصلت لبابل ثنان بعد

ن الحبَبة عنٍ خلؾ حدودهم حجً الَومجوحَد البٗد وسجنوا جل  ... 

 " وهذا هو فمط

 كانت جنظر له بصدمة حجً أنهً حدَثه ثم لالت

 من لبل أن جوحد البٗد جنجظرن ؟ لكن لما لم جذهب لها وإن "

 " جخجطفها منهم اخجطافا



 ابجسم بحزن ولال ونظره ٖزال علً الطرَك أمامه

خجطافها والهرب بهااْمر أكثر جعمَدا من أن َكون حله ا "  

 وإن ِخر العالم َا جَما ْن نجابجه كانت سجكون سَبة لَس

 " علَنا فمط بل وعلً البٗد بؤكملها

 لالت باسجؽراب

 " ولما ؟ "

 نظر لها ثم للطرَك ولال مبجسما

 وهذا سرٌ الذٌ لن أخبرن به أبدا أَضا ، وها أنا أنجظر والدن "

 وما لد َفعل بشؤن ذلن فوحده من جثك به جلن المبابل وجوافك

 ما َمول لكنٍ أراه منشؽل بنفسه وزوججه العنَدة جلن عنٍ

 " وٖ حل أمامٍ سوي انجظاره

 أنزلت كجفَها وجنهدت بؤسً مجمجمة

 " آمنت بؤن حظٍ لن َخجلؾ عنكم أبدا "

ةضحن كثَرا ولم َعلك وعاد الصمت لَخَم علً أجواء السَار  

 مجددا وكؤن كل واحد منهما احجرم صمت اِخر وسفره فٍ

 ذكرَاجه البعَدة ، اجكؤت بطرؾ جبَنها علً النافذة مكجفة ذراعَها

 لصدرها جرالب ظٗل اْشجار المجراكضة فٍ الظلمة وؼابت مع

 جلن الذكرَات الوحَدة البعَدة ، أؼمضت عَنَها برفك ما أن

لبها وهٍ ججذكر حضنهجسارعت جلن النبضات المجنونة فٍ ل  

 وذراعَه الجٍ طولجها جضمانها إلَه بموة لَحمَها من الموت

 ممدما نفسه له بدٖ عنها ، فجحت عَنَها مجددا لجسمح لجلن

 الدمعة الَجَمة بالجدحرج علً وجنجها وهمست بحزن وخفوت

 ٖ َسمعه أحد ؼَرها

عابجعد عنٍ لدر اسجطاعجن َا هذا ْنن إن الجربت لن أسجطَ "  



 " أنا اٖبجعاد

* 

* 

*  

 

 لَست جذكر ما الذٌ حدخ لها منذ رأت ذان الرجل وسمعت صوجه

 فمد جلون العالم بالسواد حولها ولم جعد جري أو جسمع شَبا ولَست

 جعلم كم مر من الولت وهٍ فالدة للوعٍ وٖ كم لضت منه وهٍ

 جالسة فٍ هذا المكان جبكٍ وجنحب دون جولؾ ، لَس هذا مكجبه

مكجب سكرجَرجه ولَست جعلم ما َكون ولَست جهجم أَضا ، وٖ  

 سحبت كومة منادَل أخري ونفخت أنفها فَها ورمجها علً

 الطاولة أمامها بؽضب لجدخل نوبة بكاء طوَلة جدَدة فآخر

 ! ما كانت ججولعه أن َكون رب عملها هو ذان الرجل نفسه

َؾ ولما ومجً !! أجل كَؾ نسَت أن أؼلب المحَطَنلكن ك  

 بشمَمها َعَشون هنا بهوَات مزورة وأنه أخبرها بنفسه أن ذان

 الرجل َملن الكثَر من المال لكنها لم جفكر فٍ كل هذا ْنه لعب

 لعبجه بشكل مدروس ، ازداد بكاءها شدة وهٍ ججذكر كل ما حدخ

ؾ ثم جركها جنجظرمعها وكان بجخطَط منه ... وكالة الجوظَ  

 . فٍ شركجه لساعات وإرسالها فَما بعد لمكجب آخر وفٍ طابك آخر

 طردها من الشمة ونومها جلن اللَلة علً اْرض ، الشاحنة

 الجٍ أوصلجها وجركها جنجظر هنا لساعات أخري ، فهمت اِن

 سبب كل جلن الشروط الجٍ وضعها وولعت علَها بنفسها كالبلهاء

ٍ جحدَدا محض مصادفة فها لد وضعت حبلولم َكن لبولها ه  

 مشنمجه حول عنمها بَدَها ولججلمً اِن ما سَؤجَها منه ، كانت



 جعَش فٍ شمجه المرفهة جسجخدم سَارجه الفاخرة وسَوفر لها

 مصروفا مؽرَا شهرَا كما فٍ الماضٍ وجركت كل ذلن بإرادجها

ةبحثا عن المهرب منه فؤولعت نفسها فٍ مصَدجه ومن دون شم  

 وٖ سَارة وٖ مال واْسوأ من كل ذلن أنها سجعَش كخادمة له

 لعام كامل ٖ َحك لها الجراجع وٖ أخٗل بالعمد جحت أٌ سبب

 كان أو سَكون مصَرها السجن ولَس لعام واحد كسجنه لها بل

 لخمسة أعوام أو َزَد وفوق كل ذلن ؼرامة مالَة ضخمة ،

الذٌ وضعه بخصوص ٖ جسجؽرب اِن ذان المبلػ الخَالٍ  

 الشرط الخاص به ْنه َعلم بؤنه لن َخل به أبدا

 مبلػ ولدره مبجٍ ألؾ َوروا َدفع لها نمدا ثمنا ٌْ عٗلة )

 ( جسدَة بَنهما

 ومن حمالجها فرحت بذان الشرط وبؤن رب عملها الجدَد بل

 واْول فٍ حَاجها لن َطالبها بؤٌ عٗلة معه وإن عاشا فٍ مكان

ضمنت نفسها وججنبت أكثر ما كانت جخشاه واِن باتواحد وبذلن   

 ذان الشرط السخَؾ ٖ َساوٌ لدَها شَبا فهٍ جعرؾ ذان الرجل

 جَدا وأمثاله من الممربَن من شمَمها فجمَعهم َشبهونه جمشعر

 أبدانهم من النساء وثمة سنة ضوبَة طوَلة بَنهم وبَن جمَع

حة سخَفة معهااٖنجلَزَات فهو َعلم بؤن شرطه ذان مجرد مز  

 . لجوافك علً الشروط والوظَفة أما هو فٗ َحجاجه أساسا

 ؼطت وجهها بَدَها وعادت للبكاء الذٌ لم َجولؾ دلَمة

 وكؤنها لم جبكٍ حَاجها بل هٍ بالفعل لم جعرؾ البكاء َوما سوي

 َوم وفاة والدجها الذٌ لم جبكٍ فَه لهذا الحد أبدا فجلن حَاة

 والدجها انجهت بعد معاناة مع المرض لعام كامل وضع لها شمَمها

 طالما طبَا كامٗ للعناَة بها أما هذه فحَاجها هٍ الجٍ انجهت



 ولٓبد وحجً شمَمها لم َعد موجودا لَنمذها كالعادة ، رفعت

 وجهها ومسحت خدَها بموة حَن سمعت صوت ذان الكوب

وت جلن المرأةالزجاجٍ َوضع علً الطاولة أمامها ثم ص  

 البارد المجعجرؾ

 " خذٌ اشربٍ بعض الماء سجموجَن من كثرة البكاء "

 رفعت الكوب وشربت كل ما فَه فهٍ كانت جحجاجه فعٗ

 ولوٖ ذلن ما لبلت به من مجعجرفة كرَهة مثلها ، ولم َنجهٍ اْمر

 عند ذان الحد فمد وصلها صوجها مجددا لكنه كان ساخرا مسجفزا

ٍ جمولهذه المرة وه  

 كنت أعلم أن السَد كروس جذاب ورجل رابع والنساء َجهافجن "

 علَه جهافت الذباب علً العسل لكن أٌ واحدة منهن لم َؽمً

 " علَها ما أن رأجه ولم َبكَن هكذا وٖ من رفضه الصرَح لبعضهن

 شعرت بالنَران ججمد داخلها وبؽضبها َجحول ٔعصار من نار

بجلن السالَن الطوَلجان أمامها وهبتوهٍ جرفع نظراجها الؽاضبة   

 والفة ولفزت علَها وكان شعرها فرَسجها اْولً مججاهلة

 صراخها اْنثوٌ الرلَك المرجفع جركلها بمدمَها بالججابع جفرع

 فَها شحنات ؼضبها المكبوت َْام ، ولم َولؾ موجة ؼضبها

 العاصؾ جلن سوي الذراعان الموَجان اللجان الجفجا حول خصرها

 مبعدا إَاها عنها بالموة ، من لم جكن ججخَل بؤنه لرَب منهما لهذا

 الحد ولم جكن جهجم ، كانت ججلوي بَن ذراعَه جحرن َدَها جهة

 الجٍ كانت جرجب شعرها باكَة صارخة بها بؽضب

 " اجركنٍ أعلمها مكانجها جلن الحشرة الوضَعة "

 أفلجها حَنها صارخا فَها بحزم رجولٍ ؼاضب

 َكفٍ جنونا لسنا فٍ حلبة مٗكمة هنا ، وأنجٍ َا كلودَا "



 " ؼادرٌ لمكجبن حاٖ

 رممجها بجلن النظرة الحالدة الؽاضبة والكحل اْسود جسرب من

 جلن العَنَن فٍ خطان أسودان عبرا وجنجَها ووجها الطوَل لبل

 أن جؽادر المكان ضاربة الباب خلفها بؽضب لم جسجطع الجعبَر

ن بَنما الجفجت الوالفة هنان حولها جبحخ عن حمَبجهاعنه بؽَر ذل  

 وما أن وجدجها مرمَة أرضا لرب اْرَكة الجٍ كانت ججلس علَها

 رفعجها بعنؾ وجوجهت جهة الباب لابلة بؽضب

 " معها حك جسخر منٍ فؤنا ما جلبت هنا إٖ ْجل هذا "

لوؼادرت المكان والشركة بؤكملها لجكجشؾ حَنها أن الظٗم لد ح  

 وعلمت ولجها كم من الولت اسجؽرلجه فٍ انجظار ضَفهم ذان

 والنوم والبكاء حجً أنها لم ججناول أٌ وجبة طعام منذ اْمس ،

 سلكت الطرَك جضم سجرجها الصوفَة الخفَفة حول جسدها

 ودموعها ٖزالت جرسم مسارات مجواصلة علً خدَها ، أَن سجذهب

مك فمدجها ولٓبداِن وكَؾ سججصرؾ ؟ حجً أرضَة جلن الش  .. 

 ثَابها .. نمودها كل شٍء ضاع منها وجبخر وٖ مكان لها

 إٖ الشارع ، سلكت الطرَك أمامها وسارت كثَرا ٖ جعرؾ أَن

 جكون وجهجها وٖ مجً جنجهٍ فالشوارع لَٗ جصبح مخَفة

 والجرابم الجٍ جسمع عنها دابما جمشعر لها اْبدان ، صرخت

َمها صرَر جلن السَارة السوداء الجٍلافزة للخلؾ حَن لطع طر  

 ولفت أمامها وضنت أنه رجل ثمل َجصَد نساء اللَل وكانت

 سجهرب لوٖ نزل زجاج جلن النافذة المعجمة وظهر لها الجالس

 فٍ الكرسٍ اِخر َسند ذراعه علً الممود ولد لال

 بصوت مرجفع

 " اصعدٌ هَا َا ؼَسانة "



وصرخت بهضمت نفسها وسجرجها بذراعَها أكثر   

 " ٖ أرَد الصعود وٖ رإَجن فاجركنٍ وشؤنٍ "

 صرخ فَها بؽضب مماثل

 " للت اصعدٌ فورا أو سؤنزل وأسحبن لها مرؼمة "

 لوحت بَدها وجطاَرت جلن الخصٗت البنَة الطوَلة المموجة مع

 حركجها حَن صرخت بؽضب أشد

 لَس ضمن شروط عمدكم البابس ذان أن أذهب حَخ جرَد "

 " فدوام عملٍ َفجرض أنه انجهً للَوم

 ضرب بَده علً الممود وصرخ فَها

 ٖ ججبرَنٍ علً ما ٖ أرَد فعله َا ؼَسانة والشروط جلزمن "

 " بإطاعة جمَع أوامرٌ وطلباجٍ إن نسَت ذلن

 ضربت بمدمها اْرض وصرخت ببكاء جلوح بالحمَبة فٍ َدها بؽضب

لن جعاملنٍ بهذا الشكل لما جفعل بٍ كل هذا ؟ ما الذٌ فعلجه "  

 المخزٌ ؟ إن كان بسبب دفعٍ لن فٍ المسبح فآسفة سَدٌ

 " وسؤعجذر لن حجً الصباح وانجهَنا

 لال بنفاذ صبر

 أظننا انجهَنا من منالشة هذا اْمر وجعرفَن جَدا حدود عٗلجنا "

 الجدَدة فؤنجٍ فٍ عهدجٍ جربطن بٍ عٗلة شخصَة وعملَة اِن

َر لن ولٍ لبل أن أفمد أعصابٍ وجرٌ رجٗفجحركٍ َا ؼَسانة خ  

 " لم جعرفَه فٍ حَاجن

 اسجسلمت لوالعها الذٌ ٖ مفر لها منه وفجحت الباب وركبت ضاربة

 إَاه خلفها بموة وصرخت ما أن جحرن بالسَارة

 " جولؾ "

 أولفها َنظر لها باسجؽراب ففجحت الباب ونزلت وضربجه مجددا



ان فجحرن حَنها لابٗ بابجسامةثم فجحت الباب الخلفٍ وركبت هن  

 جؽلبت علً ؼضبه بسبب حركجها جلن

 وٖ فٍ أحٗمن َا ؼَسانة جفكرٌ أنٍ لد أجركن جهَمٍ فٍ "

 البٗد كالمنحٗت ، ٖ َخبرن عملن أبدا بؤن شاهر كنعان َشبه

 " شمَمن مطر فحجً لَوده السابمة لن كنت أراها جساهٗ سَبا منه

ها لابلة بؽضبركلت الكرسٍ أمامها بمدم  

 أجل فهو لم َجرن شمَمجه َوما جبات خارج شمجها ٖ َعلم "

 " عن مكانها

 نظر لها خٗل المرآة ولال بسخرَة

 بل كنت أعلم عن مكانن وما كنت سؤسمح بمؽادرجن "

 " ٌْ مكان كان

 لالت بصدمة

 كنت جعلم ؟ جمصد أنن كنت سجرجعنٍ للشمة إن أنا حاولت "

 " الخروج للشارع ؟

 لال بكل بساطة

 " أجل "

 فعضت طرؾ كم سجرجها جكجم ؼضبها لَس منه فمط بل ومن نفسها

 . وسذاججها وؼبابها

 جمسكت بالصمت لبالٍ الطرَك جؤكل نفسها ؼَظا فٍ صمت فمد

 فات اْوان علً أن جعجرض أو جمانع أو حجً جمجل نفسها فهذا

ؾالداهَة عرؾ كَؾ َحاصرها بل َدفنها بالحَاة ، ؼبَة كَ  

 صدلت أنه لد َحررها منه بسهولة وأن جلن الوظَفة المرَحة

 الملَبة بالممَزات حمَمَة لد َرضً أٌ رجل أعمال أن َمنحها

 ٖمرأة ٖ َعرفها ومن دون منافع شخصَة ، إن كان عض



 . اْصابع ندما َمحوا ما حدخ ٖبجلعت أصابعها اِن ندما

ٍ الذٌنظرت حولها بؽضب حَن دخل بالسَارة لذات الح  

 . خرجت منه بالشاحنة صباحا وكؤنه َنمصها إذٖل ومهانة

 نظرت جهجه جصر أسنانها بؽضب وٖ َمكنها لول أٌ شٍء

 . فٗ جدوي من كل ما سجموله

 أولؾ السَارة ونزل منها فنزلت ججبعه وهذا هو مسجمبلها الرابع

 . الذٌ ولعت علَه بخط َدها وأولعت نفسها فَه بمٓ إرادجها

لسٗلم خلفه وما أن وصل باب الشمة ولؾ والجفت لهاصعدت ا  

 وأشار بإبهامه خلفه حَخ الباب المٗصك لها ولال

 جلن شمجن وأعجمد أنٍ لم أخالؾ العمد المولع ... سكن "

 " مسجمل ولرَب

 

 . نظرت حَخ أشار وشعرت بؤن سمؾ البناَة ولع علً رأسها

ص لمدبرةهل سجعَش فعٗ هنان ؟ فٍ الملحك الضَك المخص  

 المنزل ! هذا المكان لم َجم اسجخدامه سابما ولَست جعلم حجً

 كَؾ جكون حالجه ، نظرت له بؽضب َؽنٍ عن الحدَخ الذٌ

 لَس بممدورها لوله فوضع َدَه فٍ جَبَه ولال ببرود

 آسؾ ٖ َمكنن العَش معٍ فٍ الشمة وحدنا فلم أكن راض "

 " عن مكوثٍ معن أنجٍ وصدَمجن سابما لكن الضرورة حكمت ولجها

 خرجت عن صمجها الؽاضب ذان وصرخت فَه

 " أنت أنذل رجل عرفجه هل جعلم هذا ؟ "

 نظر لها نظرة سوداء ولال من بَن أسنانه

 " أظنن لرأت الشرط الذٌ َخص الشجابم والكلمات البذَبة "

 شدت لبضجَها ولالت بحنك



آبٍأَن ذهبت ف "  " 

 لال بحدة

 وفرت لها عمٗ أفضل من عملها السابك بكثَر وساعدجها "

 " فٍ دفع إَجار سكنها الحالٍ وانجهً دورها فٍ حَاجن لٓبد

 ضربت بمدمها اْرض لابلة بؽضب

 ولما ؟ هٍ صدَمجٍ منذ كان مطر هنا ولم َكن َعجرض علً "

 " وجودها معٍ

 لال ببروده وكؤنها ٖ جشجعل أمامه

رط فٍ العمد ٖ صدالات أبدا وٖ بالنساءالش "  " 

 صرخت فَه من فورها

 " سحما لن ولشروطن البابسة ولٍ معكما أَضا "

 فجح باب الشمة ولال وهو َدخل " هذه المرة اْخَرة َا ؼَسانة

 " ومنذ الؽد سجنفذ الشروط ضدن

 ودخل ضاربا الباب خلفه فصرخت جنظر حَخ اخجفً

أكبر مجخلؾ عرفه الجارَخ بربرٌ إذا سؤلولها اللَلة أنت "  

 " همجٍ رجل كهؾ أحمك وبدابٍ

 وجلمفت أنفاسها ما أن جولؾ سَل شجابمها ذان وصرخت مجددا

 " وأكرهن كرها ٖ حدود له أبدا "

 ثم فجحت الباب المجاور للباب الذٌ دخل منه ومكان سكنها

 الجدَد ودخلت ضاربة إَاه خلفها وولفت مكانها جنظر للمكان

 باشمبزاز ... ؼرفة ضَمة ذات ورق جدران لدَم الطراز وكبَب ،

 سرَر ضَك وكرسٍ وحَد مع طاولة خشبَة ، أرفؾ خشبَة

 عند الزاوَة وخزانة صؽَرة بجانبها براد صؽَر ... فمط هذا

 ! هو لصرها الجدَد الذٌ كانت جحلم به



 ... ولم َكن َفجح علً ذان المكان الخانك سوي باب حمام صؽَر

سجن انفرادٌ ممجاز ، فجحت حمَبة َدها بؽضب وأخرجتأٌ   

 هاجفها جبحخ فٍ اْرلام الموجودة فَه ، ٖ َمكنها الوصول

 لشمَمها لكن عمها دجً لد َكون ٖزال هنا أو فٍ الفَٗ فٍ

 فرنسا ، وكما جولعت أجاب علً رلمه هنان فمالت ما أن فجح الخط

 " ... عمٍ "

الواسعة ما أن سمعت صوجه لابٗمٓت الدموع عَنَها الخضراء   

 " مرحبا َا ؼَسانة ... جذكرت أخَرا أن لن عم ؟ "

 ... جذكرت ... !! بل هٍ شعرت اِن فمط بمعنً جلن الكلمة

 بل واشجالت له ولشمَمها ْول مرة فٍ حَاجها ، مسحت دمعجها

 ولالت بحزن

 " هل سجرجع للندن ؟ حجً مجً سجطول إلامجن فٍ بارَس ؟ "

ن فورهلال م  

 لن أرجع هنان أبدا َا ؼَسانة فلم َعد َمكننٍ ذلن ثم أنا "

 مسافرلرَبا ٔحدي الدول العربَة ولد أسجمر هنان لٓبد إن لم

 " أرجع لبٗدٌ

 عادت دموعها للنزول مجددا وزمت شفجَها الرلَمجان جمسن

 عبرجها من الخروج فلَس بإمكانها وٖ أن جطلب منه أخذها معه

ا ذان الذٌ ولعجه لكن بإمكان عمها الجحدخ مع ذانبعد عمد موجه  

 الرجل فَلؽَه حَنها وججحرر منه ، كانت سججحدخ وجحاول شرح

 اْمر له لوٖ أنه سبمها لابٗ

 نحن مطمبنون من أنن مع خطَبن وهو سَهجم بؤمرن جَدا فعلَن "

 أن جعلمٍ َا ؼَسانة بؤنه المسإل عنن اِن وأن أوامره جنفذ دابما

نن اخجرت بمحض إرادجن أن جعَشٍ فٍ بٗد والدجنبما أ  " 



 لالت باسجَاء حانك

 لست من َرَد هذا بل أنجم من َرَد ، لم جشعرونٍ َوما بؤنٍ "

 جزء من عابلجكم فمط ْنٍ أرفض دَانجكم ، حجً ابنة مطر كان

 احجكاكٍ بها بضوابط وأوامر صارمة وكؤنٍ وباء جخشون أن

 َلوثها ، لم ججولفوا َوما عن معاَرجٍ وممارنجٍ بابنجن زوجة

 " ابن شمَمن ذان فكَؾ جرَدون أن اخجاركم وبٗدكم

 لال باسجَاء مماثل

 جولفٍ عن إلماء اللوم علً من حولن فٍ أٌ مؤزق جمرَن به "

 َا ؼَسانة فؤنجٍ لم جعودٌ طفلة ، وؼسك لن جسجطَعٍ نكران

جمع أٌ امرأة جكون هٍ وهٍ فٍ مثلأنها نجحت وأثبجت للعالم أ  

 سنن جماما وعاشت فٍ بٗد حروب وجربت فَها وابنجها طولها

 بطولن اِن وأنجٍ ٖزلت جركضَن فٍ مكانن ، وٖ جمولٍ أنٍ

 " ألارنن بها فؤنجٍ من جحدخ عن اْمر

 مسحت دموعها بعنؾ ولالت

 " وداعا َا عمٍ "

السرَر بطول َدهاوأنهت اٖجصال ورمت الهاجؾ وحمَبجها علً   

 هامسة بؽضب

 ؼسك ... ؼسك ... ؼسك ، جعلجمونٍ أكره جلن المرأة من لبل "

 " أن أراها

* 

* 

* 

 شمت بهما السَارة الطرَك من المطار جعبر شوارع حوران

 المضَبة مسرعة ، كان الطرَك لصَرا نسبَا لكنه شعر بؤن



جؽَراْمكنة الجٍ مروا بها كثَرة ، كل شٍء جطور بل كل شٍء   

 جذرَا فلم َري هذه المدَنة منذ كان فٍ الخامسة عشرة أٌ منذ

 إحدي وعشرون عاما لضً منها ثمان سنَن فٍ أراضٍ الهازان

 . ؼرَبا وسط بٗده

 " جؽَرت البٗد كثَرا َا لاسم ألَس كذلن ؟ "

 نظر للجالس بجواره َنظر له مبجسما والذٌ لم َنجبه بؤنه

 انجهً من مكالماجه الجٍ لم ججولؾ منذ ؼادرا المطار ثم نظر

 أمامه وهمس

 " المهم أن جكون نفوس أهلها جؽَرت وٖ َرجعوها كما كانت "

 لال صمر من فوره وبذات ابجسامجه

 مطر ورجاله َفعلون ما فٍ وسعهم وهم َربطون لَلهم بالنهار "

ا هٍ علَه اِنجمرَبا ، ورجال أفنوا حَاجهم من أجل إَصالها لم  

 لن َرضوا أبدا بؤن جرجع كما كانت وأنت كنت ضمنهم ْعوام

 " وجعلم جَدا معنً ما فعلجموه

 عاد بنظره لنافذجه وٖذ بالصمت مجددا ولَس َعلم ما سر ما َشعر

 به اِن وهل وحده من فمد لذة كل هذا اٖنجصار أم جمَعهم شعروا

لسَارة أمام باب المنزلبذلن ما أن دخلوا البٗد ! ولفت حَنها ا  

 الضخم الذٌ انفجح أمامهم لَججازوه فؤصبح حَنها وسط العالم

 الذٌ شعر بؤنه لم َجؽَر عما عرفه سابما فٗزال ذان المنزل

 َحجفظ بعرالجه وبطرازه العمرانٍ الممَز الذٌ َحاكٍ جذور الحالن

 العرَمة ، ولفت بهما السَارة أمام باب المنزل المفجوح ففجح صمر

 بابه ولال وهو َنزل

 " حمدا هلل علً سٗمجن وأنرت البٗد "

 فجح حَنها بابه أَضا ونزل ودخل خلفه وما أن اججاز عجبة الباب



 حجً ولؾ مكانه َنظر لكل شٍء حوله واعجصر اْلم للبه فورا

 فصورة والدجه كانت أول شٍء ظهر أمامه فمد عاش هنا معها بعد

الجدار كانت آخر مرة رآها فَهاوفاة والده بل وهنان عند ذان   

 وهو ابن الخامسة عشرة ، كانت جمسن بَده وجخاطبه برجاء

 حزَن ناظرة لعَنَه

 لاسم ما الداعٍ لرحٗت الصَد هذه ؟ أنت ٖزلت صؽَرا علً "

 المكوخ فٍ جلن اْمكنة َْام ، ارحم للب والدجن فؤنت وحَدٌ

كنٍ وحَدة بعدنومن خرجت بن لهذه الحَاة فٗ جكسرنٍ فَن وججر  " 

 ابجسم بمرارة علً حاله ووضعه فمد لال لها َومها بؤنه لَس طفٗ

 لجخشً علَه وبؤنها وسط عابلجها ولَست وحَدة وحَن عاش بعَدا

 عنها وعاش وهٍ لَست فٍ هذه الحَاة علم معنً أن جكون وحَدا

 وسط عابلجن وأهلن وفهم معنً ما لالت ذان الَوم فذان الفراغ

 فٍ نفسه لم َمٓه بعدها أحد وٖ شٍء وٖ حجً وجوده مع ألربابه

 فٍ لندن ... فراغ ٖ َعلم لما بات َشعر به أوسع وأوحش منذ

 ! جرن جلن البٗد وعاد إلً هنا

 " مرحبا بن فٍ منزلن َا لاسم "

 نظر للذٌ الجرب منه ولد خرج من جهة الممر الؽربٍ للمنزل

عنده جعانما عنالا رجولَا طوَٗفابجسم له فورا وما أن وصل   

 ولال لاسم مبجسما ولد ضرب بمبضجه علً ظهره

 " ظننت أنٍ لن أران حجً الؽد َا ربَس البٗد الجدَد "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة وابجعد عنه لابٗ

 لن أكون ربَسا لها أبدا ، ثم كَؾ أعلم بؤنن سجصل اللَلة "

 " وٖ أكون فٍ اسجمبالن

ولال مجابعا ونمل نظره بَنهما  



 " كَؾ كانت رحلجكما ؟ "

 لال عمه هذه المرة

 بالنسبة لٍ مجعبة وسؤجرككما ْرجاح وأنام لبل أن جصطادنٍ "

 " ابنجن وجنهال علَا باْسبلة عن جدها

 وؼادر ما أن أنهً جملجه جلن فنظر مطر للوالؾ أمامه ولال

 " أنت أَضا لد جكون مجعبا ... جناحن جاهز "

ا ولالحرن رأسه نفَ  

 ٖ أحب النوم فٍ هذا الولت وبما أنن هنا فٍ انجظارٌ فثمة "

 " ما لد نجحدخ عنه لبل أن جسرلن مشاؼلن صباحا

 ربت علً كجفه ودفعه لَسَر معه لابٗ

 لنذهب لمكجبٍ إذا ، وإن كان حدَثن عن فجرة مكوثن هنا "

 فؤعلم بؤنها لن جطول أما فكرة سفرن وجرن البٗد فؤخرجها من

ن حالَارأس  " 

 ابجسم وحرن رأسه بَؤس من عناده وجابعا سَرهما ولد أشار

 للخادمة الجٍ خرجت من جلن الجهة لابٗ

 " أدخلوا حمَبة لاسم لجناحه واجلبٍ لنا المهوة فٍ مكجبٍ "

 أشارت برأسها بحسنا من فورها جرالبهما حجً اخجفَا خلؾ ذان

 الممر ثم جحركت من مكانها جهة باب المنزل وولفت فجؤة ما أن

 وصلجه بسبب الجٍ كادت جصطدم بها وهٍ جدخل مسرعة ولد

 لالت بنفس ٖهخ

 " هل وصل عمٍ صمر ؟ "

 حركت الوالفة أمامها رأسها إَجابا ولالت

 " أجل سَدجٍ منذ لحظات فمط "

 أزالت حجابها مجؤففة بضَك منه ولالت من فورها



 " ووصل الضَؾ الذٌ معه ؟ "

 أومؤت لها بأَجاب فورا فابجسمت بسعادة ولالت

 " وأَن هو اِن ؟ "

 لالت الوالفة أمامها باسجؽراب

 " مع الزعَم مطر فٍ مكجبه "

 مدت الحجاب لها مع حمَبجها واججازجها مسرعة لابلة

 " أوصلَهما لؽرفجٍ "

* 

* 

* 

َرفض أن َزورجؤففت ورمت اللحاؾ من علً رأسها فالنوم   

 عَنَها وهذا حالها منذ ساعات ، سجذهب لجامعجها باكرا وسهرها

 طوال اللَل لَس فٍ صالحها أبدا وإن جؽَبت عن الجامعة هذه

 المرة أَضا فلن جسجبعد أن َؤجٍ هنا بنفسه لَضربها ، نامت علً

 بطنها ودفنت وجهها فٍ الوسادة وهمست بمرارة

ن أجل لجلٍَؤجٍ ... !! لن َفعلها وٖ م "  " 

 لَست جفهم ما هو وضعها فٍ حَاجه جحدَدا ؟ هل َعجبرها زوجة

 فعٗ أم لَست سوي واجب إنسانٍ وحمل ثمَل رماه ؼَره علَه ؟

 لبضت أصابعها الرلَمة علً المطع النمدَة الجٍ جدسها جحت

 وسادجها والجٍ ٖ جفهم أَضا موضعها فٍ كل هذا فمد وجدجها

 ضمن اْشَاء الجٍ أرسلها لها فٍ ذان الظرؾ البنٍ ، لطعجَن

 منها كانت جخصها وٖزالت جذكر حجً اِن حَن أعطجه إَاها

 فٍ الماضٍ فكل ما أخبرها به عملها الصؽَر حَنها بؤنها سجكفٍ

 لشراء دواء والدجه ، ولم جكن ججخَل أبدا أن َكون لد احجفظ بها كل



لبٗد جلن جؽَرت منذ جوحَدها ، كانتهذه اْعوام حجً أن عملة ا  

 سجفهم اْمر بؤنه إهانة أخري منه وهو َسلم لها كل ما َملكه من

 مالها لوٖ لطعة النمود اْخري الجٍ وجدجها معهما ، لطعة نمود

 رومانَة لدَمة لو أمسكجها منظمة حماَة اِثار لدَه لسجن بسببها

له فٍ طفولجه أبدا وكملبالٍ عمره ، المطعة النمدَة الجٍ لم جفار  

 كانت جحلم بؤن جفعل مثله وهو َرمَها بإبهامه عالَا لَرجع

 وَمسكها بمبضجه ما أن جنزل ووحدها من كان َسمح لها بؤن

 جمسكها وجلعب بها محاولة جملَده ، شدت أناملها أكثر علً جلن

 المطع الباردة وشعرت بملبها َجفطر أسفا علً حالها ووضعها

ما شابكة ومجعاكسة لكل ذان الحد ؟ كم جمنتمعه فهل دروبه  

 لحظجها لو أنها لم جراه مجددا ولم جسمع صوجه وأنها دفنت

 ذكرَاجها مع صورة ذان الفجً لٓبد وما جركها جحجرق شولا إلَه

 هكذا وهو َرفض وجودها فٍ حَاجه وَجركها هنا وهو من جبرأ

َزورمن هذه العابلة وٖ َعجرؾ بؤٌ شخص منهم ... أٌ لن   

 . هذا المنزل أبدا وجحت أٌ سبب كان

 لفزت جالسة ومسحت الدموع من عَنَها ونظرت جهة النافذة

 بجوجس فمد خَل لها أنها سمعت صوجا ما هنان ! علت ضربات

 للبها بصخب حَن طرق شٍء صلب علً النافذة من الخارج لبل

 أن َصلها ذان الصوت الرجولٍ الذٌ انؽرس عمَما فٍ ذاكرجها

اهامس  

 " مارَا "

 ~ المخرج

 Saker Fatma / بملم

 أُِحــــبُــــَن وُحـبـٍ لـَكــ َكلَـــلــجُهُ بِــالـِعـفَـــة



 أحــفَـُظـه َولَـم أَُكـــ فـٍ حـَمــِه ُمـجِحـــفة

 فكن لٍ كما انا فٍ مشاعرٌ ُمجشدلة

 واصنع لٍ بَن حناَا ضلوعن مكجبة

 اري فَها ان كنت جبجـؽٍ منـٍ ممربـة

 فؤفهم ما َعزفه للبن من الحان صاخبة

 الجٍ امامها نفسٍ جمؾ عاجزة حابرة

 وٖ جَُجَرنٍِ للفُجور كٍ ٖ أؼُدَو فاسمة

 وابـنـٍ لـٍ مـن صـرح المـحبـة َمـنزلــة

 وكـن لـٍ فـٍ دنـَـا اٖؼــراب َمـلـَجؤـَـــة

 َكـــٍ ٖ ابــجـؽــٍ مــن ؼــَــرن َصــدلـــــة

  أرجِجٍ ِمـن بـعـدن َمــذلَــــةفَـ َحما انا ٖ

 وصدلا انا لم أُكـ فٍ ُحبن َومـا كاذبة

 لكن حبن همجٍ ان حل احدخ صاعمة

 ٖ َفهمه عالل وٖ َرده لانون محكمة

 ماطلبت منن اٖ ابجسامة صافَة

 وفجح ابواب للبن المجصدبة

 ومانِلُت ِمنن إٖ ؼطرسة عالَة

ًَ علً نفسٍ وروحٍ العاشمة  فَا سََد

لُت الدسجور ْجلن مره جلوي مرهعد  

 وؼفرت زٖجن واحدة جِبعَـ واحدة

 وٖزال نفسن النازٌ بالؽرور ُمججبرة

 أََو جَعلَم ُمصَبجٍ و لعنجٍ الملعونة ؟

 هٍ دابمة ..وعلً ربوَعـ للبٍ جاثمة

 جذور حبن الجٍ فٍ الورَد لابعة



 لطعها داخلٍ َُحدخ فاجعة

 فموجٍ حَنها آجَِِن ٖ محالة

اسجمرارها لهو اكبر كارثةأما   

 جحَم جسجوطنه نار عارمة

 جكوٌ صدرٌ بؤسَاَخـ حارلة

 لنوط جصحبه مشاعر جارفة

 ....فهل ِمن إؼاثة ؟؟

 أنثً جنوبَة انا...فٍ الحب طفلة

 أمام جعُكارت مزاجن ُمجعذبة

 وسَدة شرلَة ..علً نفسٍ ملكة

 ٖ حبذا ان اكون فٍ لصرن سجَنة

 وزهرة ربَعَة ..بِعَبَرٌ زاهَة

 اخشً الولوع بَن َدَن ذابلة

 وانت ٖزالت اسالَبن بالفخر لابمة

 وكؤن النرجسَة منن موروثة

 دمخ ونضراجن عنوان للولاحة

ًُ والكرامة كؤنها فَن ُمسجؤصلة  سَُد

 ومع كل مافَن انا فٍ لُربن مجشككة

 هٍ صدفة عابرة جعلجنٍ بن هابمة

ن َؼَدوُت هالكةلكن ما َفدنٍ حبن ا  

 نهاَة الفصل

 الفصل الحادي عشر

 



 ~ المدخل

 بملم / همس النهاَة

 :من ؼسك للمطر

 مرت سنَن عجاؾ ولم أراه

 كَؾ أصبح وهل هو مثل ماكان

 هل مزال مبهرا َخطؾ اْنفاس

 هل مزال َحمل هموم البشر المثملة باِسً والحرمان

 لكن هذه السنَن مضت والذٌ فٍ للبٍ

ما كان لم َكن مثل  

 وضعت فَه ثمجٍ وللت لنفسٍ

 وجدت سندا فٍ هذا الزمان

 وشَدت له من للبٍ عرشا ومن ضلوعٍ

 جنودا جحرسه أَنما كان

 وجعلت له الخافك أبَضا ناصعا

 لَخط فَه لوحة من إبداع فنان

 َفعل به ماَرَد وألول له

 لبَن َا سعادة السلطان

 َا من ملكت الملب فٍ زمن مضً ولد كان

 جحول الخافك للوحة سوداء وخجم علً العرش بلون أحمر لان

 فما كان كان ولن َرجع مثل ماكان

********** 

 عبرت بهو المنزل الواسع مسرعة وجناثر شعرها اْسود الناعم

 المموج مع دورانها لدخول الممر فؤبعدجه بَدها وركضت مسرعة

 جهة ذان الباب المؽلك هامسة بابجسامة



 " ... جدٌ "

لن ججخَل أنه ثمة رجل ؼَره لد َسكن منزلهم وَسمح والدها بذلنف  

 وٖ أن َدخل مكجبه فٍ هذا الولت الذٌ َخجاره لَكون فٍ منزله فلم

 َسبك أن فعلها اَْام الماضَة ، وصلت الباب وأمسكت ممبضه جعض

 طرؾ شفجها مبجسمة بسعادة وأدارجه فورا وخٗل جزء من الثانَة

اعها الممدودة فجصلبت مكانها كلوح من خشبكان مفجوحا بوسع ذر  

 حَن كان فٍ مواجهجها والدها الذٌ كان َدَر ظهره للباب جهة طاولة

 مكجبه َسند كفه علً مجموعة أوراق فولها .. لكن ما جعلها ججصلب

 مكانها لم َكن ذلن بل صاحب الجسد الطوَل والذٌ كان َدَر ظهره

طوَلة َداه فٍ جَبٍ بنطلونهلها أَضا ممابٗ النافذة الزجاجَة ال  .... 

 ! هذا لَس جدها ! ما هذا الذٌ فعلجه وما الذٌ ٖزالت جفعله هنا

 كانت لدماها جرفضان الجحرن من مكانهما فمد علك نظرها علً

 الكجفان العرَضان والشعر اْسود الذٌ حؾ َالة جلن السجرة

باجت الرمادَة وجصاعدت ضربات للبها مع أنفاسها المجٗحمة حجً  

 اْرض جدور من جحجها فَبدو أن طَؾ ذان الرجل أصبح َٗحمها فٍ

 كل مكان ، كانت أجزاء من الثانَة فمط جلن الجٍ فجحت فَها الباب

 والجٍ شعر فَها الوالؾ هنان بما َجرٌ خلفه وصورة الفجاة الجٍ

 ظهرت له فٍ زجاج النافذة فلم َكن لدَه هو الولت ٔمسان لوجه

 أٖ ارادَة لٕلجفات وٖ هٍ للجراجع أو الهروب وهٍ جراه َدور

 بكامل جسده ناحَجها فٍ حركة واحدة .... فمط عَناها الواسعة

 وحدلجاها الزرلاء الصافَة من جؽلبت علً كل ذلن الجمود وهما

 ججسعان بذهول وشفجاها المجساوَجان جنفرجان فٍ شهمة صامجة

َع من فٍ هذا المنزل وعَناهالو جركت لها العنان لسمعها جم  

 ججوجان هذا المشهد بدموعها الرلَمة الجٍ سارعت لٗخجباء بَن



 رموشها الكثَفة ومملجَها الواسعة ، شعرت لحظجها بؤنها خرجت

 للجو من ذان الملهً و ركضت فٍ ذان الشارع واخجبؤت من كل

 شٍء فٍ ذان الحضن وهٍ جراه أمامها هنا وفٍ منزلهم وجلن

ن السوداء الجٍ أرلت نومها للَال جحدق بها بصدمة لم جملالعَنا  

 عن صدمجها شَبا فكَؾ لٓلدار أن ججمع من افجرلا خلؾ كل جلن

 اْمَال والمارات ! كَؾ للصدؾ أن جفجح بابا بكل ذان اٖجساع

 لججمع لطرٌ أرض فٍ مكان واحد ! جدحرجت الدمعة الَجَمة

الثلجٍ وجمنت لحظجها أن من عَنها كمطعة ألماس علً ذان الخد  

 اخجفت من الوجود جماما وهٍ جري نظرجه ججحول للجمود وكؤنه لرأ

 جلن اْفكار الجٍ جخبره بؤنها جمنت الموت علً أن جراه مجددا رؼم

 أن اللماء وحده ما كان لد َشفٍ ذان الملب الصؽَر العلَل

 بمابن فٍ حوران لَس علَه أن َكون مرجبطا بوجودن فٍ هذا "

منزل َا لاسم لكنٍ أحجاجن لرَبا منٍ الفجرة المادمةال  " 

 جملة مطر جلن كانت وحدها ما اججاح جلن الثوانٍ الملَلة الفاصلة

 بَنهما وهو َرفع نظره بالوالؾ عند النافذة أمامه والذٌ كانت

 عَناه ججسعان جدرَجَا لشٍء ما خلفه مما جعله َلجفت بسرعة

المكان راكضا لَنجبه حَنها فمطالبرق وهو َراه َمفز ناحَة ذان   

 أن باب المكجب مفجوح وأنه ثمة جسد جهاوي مجمسكا به كطوق

 نجاة فؤسرع راكضا هنان أَضا لكن َد الذٌ لفز مججازا له كانت

 اْسبك وذراعه جمسكها عن السموط أرضا ولد ارجمً رأسها علً

 كجفه بسبب سحبه لها جهجه وعانك ذان الشعر الحرَرٌ عنمه

سجرجه ، امجدت َد مطر لوجهها ورفعه مبعدا شعرها عنه وَالة  

 وضاربا لخدها وهو َمول بملك

 " جَما... ما بن ؟ "



 لبل أن َنمل نظره للذٌ كان َنظر له بصدمة من سماعه لذان

 اٖسم والذٌ همس حَن ٖحظ نظرجه له هربا من أٌ شكون لد

 جنجاب ذان العمل الذكٍ

 " ما أن فجحت الباب أؼمٍ علَها "

 وأبعدها عنه برفك حَن شد مطر ذراعها لبل أن َحملها بخفة

 بَن ذراعَه وخرج بها من هنان مسرعا وجلن الخطوات ججبعه

 ٖ شعورَا

* 

* 

* 

 رمت اللحاؾ عنها ولفزت خارج السرَر وركضت جهة ذان

جٍالصوت المنادٌ باسمها ، أبعدت السجابر وفجحت النافذة ال  

 علمت فجؤة وعلً ؼَر العادة فبدأت جحركها بعنؾ هامسة من

 بَن أسنانها

 " جحركٍ "

 انفجحت علً اجساعها ودخل الهواء البارد مندفعا بموه محركا

 السجابر خلفها مع خصٗت شعرها الجٍ جناثرت حول وجهها

 بطرَمة جنونَة وجٗحمت أنفاسها الساخنة جعبر شفجَها

للظٗم اْسود فٍ الخارج وحدلجاها المنفرججان وهمست جنظر  

 جنسخان صورا للمكان الساكن

 " !! جَم "

 مٓت الدموع عَنَها وهٍ جنظر ْوراق اْشجار الجٍ جحركها

 الرَح وصوت حفَفها الخفَؾ َجناؼم مع أصوات حشرات اللَل ،

 أخرجت نصؾ جسدها ونظرت للمكان لكن َداها سرعان ما جعبجا



عدجها المسجندة بها علً النافذةوشعرت بجملص مإلم فٍ م  

 المفجوحة ، اسجمامت فٍ ولوفها وأسجدارت نحو الداخل مبعدة

 باسجعجال لماش السجابر المجطاَر أمامها وركضت جهة باب

 الؽرفة فجحجه وخرجت راكضة عبر الممر المظلم سوي من جلن

 اْضواء المجسللة من النوافذ المطلة علً الخارج ، وصلت الباب

 الخلفٍ للمنزل ورفعت جسدها لجمؾ علً رإوس أصابعها وسحبت

 المفجاح المخابؤ فٍ حافجه العلوَة كما أطلعجها سَدة هذا ا لمنزل

 سابما لابلة بصوجها اللطَؾ

 نحن ٖ نؤمن الجرَمة هنا مارَه حبَبجٍ وهذا الباب َوصل فورا )

 ) للخارج ولَس الجمَع َعلم مكانه

جسابمها خطواجها للدوران حول فجحت الباب وخرجت راكضة  

 زاوَة المنزل حَخ نافذة ؼرفجها المفجوحة ، ولفت هنان جدور

 حول نفسها جنظر لكل شٍء حولها ججرالص جلن الخصٗت البنَة

 مع نسابم الهواء الثابرة كجلن العاطفة المجنونة داخلها وكضربات

 للبها المجرالصة كمماش ذان الممَص المصَر محجكا ببشرجها

لناعمة ، مسحت بباطن كفها عَناها جكرارا وبدأت بالركض فٍا  

 ... دوابر مجماطعة جنظر لكل ذان الظٗم حولها وٖ شٍء سوي الفراغ

 السكون ... والسواد ، كداخلها الخاوٌ جلن اللحظة بل كمارَه

 الطفلة الجٍ كبرت وحَدة جابهة حزَنة ججدها فٍ وجهها اِن

جباطؤت خطواجها جرسم جلن الدموع جصفعها بَد الوالع المرَر ،  

 الدافبة جرحا جدَدا ؼابرا فٍ داخلها كما جرسم مسارها فوق

 وجنجَها الباردجَن وولفت عند طرؾ النافورة الحجرَة الساكنة

 صارخة ببكاء لد شك الظٗم الساكن أمامها

 " جََََََََََََََََم "



للها أطَاؾكانت جعلم أن ندابها الباكٍ هذا لَس سوي دعابات ججنا  

 اللَل مع الرَح ، لَس سوي حمالة ججنازع فٍ للب أنثً أجوؾ خالٍ

 من كل شٍء ، حمَمة رؼم لسوجها لم جسجطع اسجَعابها وٖ الوثوق

 بها وهٍ جضرب بمدمها اْرض صارخة ببكاء أعنؾ

 " جَََم ... أَن أنت َا أحمك ؟ "

* 

* 

* 

 اجكؤ برأسه لٓعلً ورفع السٗح بجانب وجهه وهمس من بَن

 أسنانه محدثا الوالؾ بمربه

 " سحما الولت َسرلنا "

 نظر بعدها لمعصمه وللساعة فَه ثم لجلن النافذة المدَمة المكسورة

 والجٍ جكشؾ المبنً المابع خلفها وجحدَدا جلن الشرفة المؽلمة

أن َنظر للجانب اِخروأطَاؾ اْشخاص الموجودَن خلفها لبل   

 َحرن معصمه لَرسل ذان الزجاج العاكس فٍ ساعجه الخاصة

 إشارة سرَعة للوالفَن علً مبعدة منهم فبدأت الخطوات خلفهم

 بالجرالص فوق جلن اْؼصان الَابسة وكل واحد منهم َؤخذ مكانه

 عند النمطة اْلرب للمكان ، أخرج الهاجؾ المثبت فٍ حزامه حَن

ز مجددا وما أن نظر للرلم الموجود فَه حجً همسعاد لٗهجزا  

 شاجما بحنك وفكر للحظة فٍ أن َرمَه أرضا وَحطمه بحذابه

 الثمَل لوٖ احجَاجه له فهذا الجهاز هو ما َربطه بالجمَع حوله ،

 جحرن خطوجَن واسجدار خلؾ جلن الزاوَة ووضعه علً أذنه

 وهمس ببرود شادا علً أسنانه ونظره للخلؾ

انا ما الذٌ جرَدَه منٍ جحدَدا ؟ وكَؾ اسجطعت أجصاللوسَ "  



 " بهذا الجهاز اْخرق الذٌ ٖ َسجطَع أحد اخجراق أمثاله

 وصله صوجها اْنثوٌ الرلَك الحانك فورا

 جَموثٍ اسمٍ هو لوسَندا ولَس لوسَانا ، أخبرجن باْمس "

 أن والدٌ َنجظر لمابن فٍ حفل العشاء الممام فٍ منزلنا اللَلة

 وأخجلجنٍ أمامه حَن لم جؤجٍ ، أنت أول شاب أجعرؾ علَه َطلب

 " بنفسه أن َمابله ... ما هذا الذٌ فعلجه ؟

 اجكؤ برأسه علً الجدار وسرق نظره للخلؾ مجددا حَخ بدأت

 جلن أشارات الضوبَة الصؽَرة ججابع وهمس بحدة

وة ،أخبرجن أنٍ لن أكون فٍ لندن وأنٍ ٖ أسجطَع جلبَة جلن الدع "  

 ٖ َمكن أن أكون لطعة من ممجلكاجن الخاصة ججحكمَن بها كَؾ

 " جشابَن لوسٍ أجفهمَن هذا ؟

 خرج فورا أنَنها المحجج مجذمرة برفض ٔنجماده الٗذع لها فٓول

 مرة جواجه بحمَمة عَوبها فمد اعجادت أن جعَش وسط عالم من

 الزَؾ وكؤنه حمَمٍ جماما وهٍ ٖ جسمع سوي أطراء والمدَح ،

 جحولت نبرجها لما َشبه البكاء اْنثوٌ المزَؾ لابلة

 أنت لاس معٍ كثَرا جَموثٍ حجً أنن رفضت بكل لسوة "

 دعواجٍ السابمة لنمضٍ أمسَة وحَدة لوحدنا ونجناول الطعام

 " فٍ أٌ مكان جخجاره أنت

َكاد َحطم الهاجؾ فٍ لبضجه ، َعرفهاشد علً أسنانه بموة و  

 جَدا ولن َجخلص من إزعاجها اللَلة أبدا وٖ ولت لدَه لمجاراة

 عناد مدللة مثلها ، همس بضَك مسجسلما

 " نجمابل ؼدا مساء اجفمنا ؟ "

 لم ججاهد لجخفٍ الحماس أبدا فٍ صوجها وهٍ جمول

 " جَد اجفمنا سؤخجار أنا المكان وٖ جعجرض أبدا "



بجسده لٓسفل وأخرج مسدسه المثبت فٍ ساله وأسجوينزل   

 والفا وهو َهمس ولد عاد لمكانه السابك

 " اجفمنا "

 أعاد الهاجؾ لحزامه وجحرن مججازا الوالؾ هنان والذٌ أمسن

 بَده ونظر لعَنَه هامسا

 " جَم ما الذٌ جنوٌ فعله ؟ "

 سحب َده منه لابٗ

ة ببزوغ ضوء الفجرسؤلجحم المكان ٖ َمكننا إضاعة الفرص "  " 

 شده من كجفه وأداره ناحَجه هامسا بحزم

 أنت جلمٍ بنفسن للموت َا رجل ، المكان محصن والجحامن له "

 " معناه هٗكن فٗ ججرن مصَرن للمصادفات

 نظر لعَنَه جلن النظرة العنَده الموَة الجٍ ٖ َخاؾ صاحبها شَبا

 وٖ الموت وهمس بجصمَم

لموات البرَطانَة الخاصة وججفوه بعبارةكَؾ جكون رجٗ فٍ ا "  

 كجلن ؟ الموت ٖ َؽَر رأَه فٍ آخر لحظة ، هو َؤجٍ مرة واحدة

 " ودفعة واحدة حجً إن كنت نابما فٍ سرَرن

 وضع بعدها الحمَبة علً كجفه وهمس وهو َمجرب من حافة النافذة

 " جحركوا حَن جصلكم إشارجٍ "

 ولفز ما أن أنها جملجه جلن لَسمع الوالؾ هنان فورا صوت احجكان

 الحبال المشدودة بالجدار ولد جنفس بضَك مجمجما

 ٖ أري الكولونَل جاَرو َخجارن إٖ مجعمدا ْنه َعلم أنن سجفعل "

 " هذا َا مجهور

* 

* 



* 

 شعرت بذان العطر الموٌ َخجرق أنفاسها وصوٖ لربجَها

الجٍ كانت جعبخ بؤزرار بلوزجها الحرَرَة وباْصابع الباردة  

 فمفزت جالسة بشهمة جمسن َالجها بموة جنظر بذعر للطَؾ

 الضخم الوالؾ فولها وجنفست بارجَاح ما أن اكجشفت بؤنه لَس

 سوي والدها ... وأخذت أنفاسها جلن ججسارع فٍ صدرها درجة

 أن شعرت بؤن أزرار ذان الممَص الضَك سججناثر علً اْرض

شفة عن كل جلن المعالم اْنثوَة الناضجة المخببة جحت لماشهكا  

 الناعم ، كانت حدلجاها الزرلاء الواسعة الملَبة بالدموع جحدق به

 بضَاع وكؤنها جراه فٍ ذان الماضٍ البعَد وهٍ طفلة حَن كانت

 جخطا وَوبخها بحزم أبوٌ صارم وبعَدا عن أٌ مظهر من مظاهر

ذنبها أعظم من أن َمجصر علً جلن العنؾ لكنها اِن جشعر بؤن  

 الكلمات الحازمة الجٍ كانت جعلمها أن الخطؤ علَه أن ٖ َجكرر

 مجددا وجحت أٌ مسمً كان ، كانت شفجاها جافجان فوق ارججافهما

 ولد زمجهما فٍ خط واحد ما أن ٖمس إبهام الوالؾ فولها رموشها

ه الكثَرماسحا الدموع من علَها لابٗ بملك وإن كان لد جخلل  

 من الجدَة

 " جَما ما بن ؟ "

 حاولت جحرَن شفجَها المجصلبجان وإخراج الحروؾ من حلمها

 المجحجر لكنها لم جعلم ماذا جمول وكَؾ ! جحركت حدلجاها َمَنا

 ببطا لجلمح ذان الطَؾ الذٌ لم جشعر بوجوده هنا ... الوالؾ لرب

كالسَاط سرَرها َدَه فٍ جَبَه َلوذ بصمت لاسٍ مبهم شعرت به  

 علً جلدها البارد حد الججمد ونظراجه الجٍ وإن لم جراها كانت جشعر

 بؤنها جخجرلها لعمك أعمالها وجعرٌ أفكارها فوحده فٍ ذان المكان



 من َملن أجابة الجٍ جعجز هٍ عن لولها ، أمسكت بجلن الكؾ

 الدافبة الجٍ عادت لمسح الدموع من رموشها السوداء الكثَفة

 وكؤنه َرفض أن جفارلها ولبلت كفه باكَة ولالت

 " أبٍ سامحنٍ وٖ جحكم علً اْمر حجً جسجمع لٍ وللنهاَة "

 جمدت نظرات مطر علً مٗمحها الجمَلة الباكَة الجٍ جمعت

 حسن جدجها سٗلة لبَلة ؼزَر وعَنا جدة والدجها الخماصَة

ت شرق البٗدوجاذبَة جلن الفاجنة ابنة الحالن الجٍ أنجبجها فجمع  

 وؼربها وجنوبها فٍ أنثً مجكاملة نضجت لبل أوانها وفالت ألرانها

 فٍ كل شٍء ، نزلت بكفه لصدرها جحضنه بكلجا َدَها وجحركت

 شفجاها بجردد ججرجً الحروؾ أن جخرج لكن الذنب أحَانا أعظم

 من أن نعجرؾ به بسهولة

 " أري أن ابنجن جحجاج ْن جرجاح للَٗ َا مطر "

العبارة الرجولَة وذان الصوت الخشن الكسول كان ما لطعجلن   

 جلن اللحظات المصَرة جدا الجٍ جكابدجها بَن صراع الخوؾ

 واٖعجراؾ جعلت نظرات الوالؾ فولها جنجمل هنان فشدت علً

 َده ما أن شعرت بؤنه سَسحبها من لبضجها وَنساق خلؾ جلن

ذان الحد لجبمً الفكرة ولالت برجاء رافضة ْن َجولؾ اْمر عند  

 نصؾ مذنبة ونصؾ امرأة برَبة

 " أبٍ أرجون ثمة ما علَا لوله لن "

 نظر لها مجددا ولم َجرن أَا منهما المجال له لَخرج من ذان

 الصمت المبهم ونظره َنجمل سرَعا للَد الجٍ أمسكت بكجفه وشدت

 علَه بموة لبل أن َصعد للعَنَن السوداء خلفه والمٗمح الجادة

ة الجٍ لال صاحبهاالجامد  

 " اجركها جرجاح للَٗ ولننهٍ حدَثنا الذٌ لطعناه فٍ مكجبن "



 وما أن أنهً جملجه جلن نظر للجٍ كانت جنظر له بعَنان دامعة

 ؼاضبة لد هاج فٍ مملجَها ذان البحر الهادئ فجؤة ، نملت نظرها

 هربنا من نظراجه العنَده المجوعدة ونظرت للذٌ كانت جمسن َده

وما أن حاولت الجحدخ مجددا حجً عٗ صوت رنَن هاجفه بؤصرار  

 فٍ جَب سجرجه فارجخت لبضجاها ببطء سامحة لَده بؤن ججحرر

 منهما ولد اسجمام والفا وأخرج هاجفه فورا ونظر لشاشجه عالدا

 حاجبَه ثم مد َده لوجنجها مجددا وهمس وهو َضعه علً أذنه

 ودون أن َنظر لها

 " سنجحدخ ٖحما َا جَما "

 وخرج مجَبا علً هاجفه دون أن َنجظر جعلَما منها فدفعت جسدها

 فوق السرَر وأنزلت لدمَها لٓرض وجحركت مسرعة جهة الباب

 الذٌ خرج منه منادَة

 " أبٍ انجظر "

 لكن اْصابع الجٍ الجفت حول ذراعها النحَل منعجها من الجمدم

رها بموة جهجه جعلت ذان الشعرخطوة أخري نحو الباب وهو َدَ  

 اْسود َلجؾ حولها لبل أن َجسالط علً ظهرها جباعا ولال بحدة

 ناظرا لعَنَها

 " مجنونة ... ما هذا الذٌ جرَدَن لوله له ؟ "

 سحبت ذراعها من لبضجه ولالت بحدة مماثلة

 " الحكاَة كاملة طبعا "

بها مد َده وذراعه بطولها كحاجز بَنها وبَن الباب صارخا  

 أٌ حكاَة جلن الجٍ سجخبرَه بها ؟ بؤن ابنجه ججسكع فٍ المٗهٍ "

 " اللَلَة برفمة مجرمٍ المافَا

 صرخت فَه من فورها



 " بل بما جعرفه أنت عن ابنجه "

 شعر بكلماجها جلن كصفعة مباشرة له ، لسما أنها ابنة والدها فمد

ن لَدفضلت اٖعجراؾ بذنبها أمامه مهما عظم حجمه علً أن َكو  

 من نار َلفه هو حول عنمها فؽَره كان سَفكر فٍ اسجخدامه

 لجحرَكها كَؾ َشاء ، أم أنها جظنه فعٗ من ذان النوع السافل ؟

 جراجعت ٖ شعورَا خطوة للوراء حَن رأت الؽضب َشجعل فٍ

 عَنَه وسرعان ما صرخ فَها

 ... هو ٖ َجهاون عن الزٖت منا نحن الرجال فكَؾ بامرأة ومن "

 ابنجه ! لسما أننا نحن الرجال نخشً من ؼضبه إن أخطؤنا فكَؾ

 " ! جفعلَنها أنجٍ بدم بارد

 انجملت شرارة ذان الؽضب لها فورا َلمع فٍ مملجَها الزرلاء

 كلهب اشجد درجة حرارة اللون فَه حجً وصل لجلن الزرلة النارَة

 ولد لالت بؽضب مماثل أنساها هشاشجها أمام ذان الرجل

 لم جكن سوي جلن المرة وأسجطَع أن أشرح له اْمر فاجركنٍ "

 " وشؤنٍ

 رفع ذراعَه جانبا مبرزا عضٗت ذان الصدر العرَض الملجؾ

 بممَص لطنٍ ضَك من جحت جلن السجرة الرمادَة ولال بسخرَة

 جشرحَن له ماذا َا فجاة ؟ ٖ أصدق أن عمرن بعمر سنَن ؼربجه "

جفكرٌ مجرد الجفكَر فٍ فعله وإن جلن ! هذا أمر َفجرض بؤن ٖ  

 " كنت فوق الثٗثَن

 لالت من فورها وأنفاسها ججمطع فٍ حلمها

 " كان خطؤ بت علً اسجعداد لجحمل عمابه علَه "

 ومٓ اْلم عَنَها وهٍ جنظر لمٗمح وجهه ولد أشاح به جانبا

 َجنفس بؽضب ممسكا لخصره النحَل بَدَه وٖزالت عضٗت



بانفعال ، لما كان علً دروبهما أن ججماطع صدره جرجفع وجهبط  

 بهذا الشكل السٍء ؟ لما َعجزها فٍ كل مرة بشكل مخجلؾ عن

له أجل ولَست ججخَل ما لد َكون وضعها اِن شكره ... ممجنة  

 لوٖ وجوده جلن اللَلة وإنماذه لها دون جفكَر فٍ عوالب اْمر

 علَه فهل ْنه ..... ؟

 " كنت جعرؾ من أكون ؟ "

مست بها بؤلم وبحزن وبالكثَر من اْسً وبطرَمة جعلجهه  

 َنظر لها فورا ... لعَنَها الفاجنة وحاجباها الرلَمان المموسان

 بحزن ولمٗمحها الطفولَة الجمَلة ... نظرة كانت كفَلة بدمج

 النار بالثلج فٍ صدره وبجعله َرفع رأسه عالَا لَزفر ذان

جددا مع الهواء المحملالجنالض فٍ مشاعره لَسحبه لربجَه م  

 بعطرها الذٌ بات َمٓ المكان بموة بعد اسجخدام والدها له لجفَك ،

 همس من بَن أسنانه ما أن عاد بنظره لجلن العَنَن

 لو كنت أعرفن لسحبجن من شعرن ما أن دخلت المكان برفمة "

 " ذان المنحل أخٗلَا

 مٓت الدموع عَنَها سرَعا وارجعشت جلن الشفاه المزمومة

 فالمولؾ ووجوده وؼضبه واسجَابه منها ... كل ذلن كان أكبر

 . من أن َسجحمله للبها الصؽَر الممجلا باْلم والذنب

 " ... ٖ جبكٍ "

 همس بجلن الكلمة بؤمر َلعن نفسه وؼضبه الذكورٌ الذٌ لم َكن

ن داخل كل من أراد ذلن أو رفضهَعبر سوي عن رجل شرلٍ َدف  

 ولم َراعٍ المولؾ وٖ صدمة الموجودة أمامه ، أخفض رأسه

 لٓرض وأمسن عَنَه بؤصابعه َؽمضهما بموة فهو َحجاج فمط

 ْن َهدأ كٍ ٖ ججهور هذه الطفلة وجخبر والدها وحَنها لن َضمن



 رد فعله أبدا وهٍ المجضرر الوحَد ... لما َزعج نفسه بالخوؾ

مصَرها فهٍ أخطؤت ولججحمل نجابج خطبها ... بل لما جدفعه علً  

 جلن الموة فٍ داخله لمنعها من ذلن بما أنه لن َكون مٗما أمامه

 . أبدا بل سَمدر له ما فعل وإن لم َصرح بذلن

 " ! لم َكن هذا رد فعلن حَن الجمَنا فٍ المطار "

الصوترفع رأسه ونظره لعَنَها الدامعة مجددا حَن وصله ذان   

 الحزَن مخجلطا ببحة بكاء مكجوم وعبرة مسجونة فٍ حلمها فاهجز

 بعنؾ من الداخل وعاد ذان الجمزق فٍ مشاعره المجنالضة فهل

 بحخ فعٗ َْام عنها دون دلَل وٖ أٌ معلومات جخصها وهٍ

 جنجظره هنا وَصدمها بعنؾ ما أن َراها ! هل كان من الجنون أن

لَسلبه امرأة من حمة وحده دونَمرر بؤن َمجحم حصون ؼَره   

 جفكَر فٍ عوالب كل ذلن ثم اِن وحَن وجدها .... ! وهذا السإال

 الذٌ حاصرجه به هذه الداهَة الصؽَرة !! همس بنبرة هادبة هذه

 المرة رؼم الجمود فٍ مٗمحه ناظرا لزرلة جلن اْحداق المدورة

 " حَنها لم جكونٍ جزءا منٍ َا ابنة مطر "

زا لها وجاركا جلن العَنان الدامعة مشدوهة بصدمةوجحرن مججا  

 ومخلفا مشاعر مدمرة حد الضَاع ٖمرأة لم َكفَها أن ججبع جسده

 الرجولٍ ورابحجه بجسدها فمط بل جحركت من مكانها بخفة ذان

 الجسد الؽض الصؽَر وسبمجه لجمؾ بَنه وبَن الباب الشبه

 مفجوح والذٌ اؼلك بسبب اسجنادها علَه وحدلت بعَنَه فور

 ولوفها أمامه وهمست بؤسً

 " من أنت ؟ "

 كان السإال ألسً من أن َجَب علَه وَعلم بؤنه ألسً من أن

 جسجمبل هٍ جوابه منه فحرن رأسه بعَدا عنها وكؤنه َطرد منه



أن جلن اْحرؾ الجٍ جعسر علَه احجوابها ، رفع ذراعَه جانبا ما  

 عاد بنظره لعَنَها ولال

 " من أنا .... ؟ أخبرَنٍ من أَن سؤبدأ جحدَدا َا ابنة مطر شاهَن ؟ "

 شعرت بذان اٖسم كسكَن ؼرسه فٍ صدرها وكؤنه َذكرها فٍ كل

 مرة َنطمه فَها بعظم ذان الذنب الذٌ الجرفجه وهو عظَم ولاجل

درها منبالفعل فهل لها أن جنكر ذلن ؟ شعرت بملبها َمفز فٍ ص  

 شدة جنون ضرباجه ما أن سند َدَه علً الباب خلفها محاصرا

 لها بَنهما ونظر لعَنَها المرَبجان منه لابٗ

 من أنٍ ابن عمة والدن أم من أنٍ ابن عمة والدجن أم بؤن "

 " جدن َكون خالٍ

 أمسكت حَنها فمها بكفها وانزلمت الدموع الجٍ مٓت جلن

جَن الزهرَجَن المرجفعجَن جكجماْحداق الواسعة جعانك الوجن  

 عبرة لم َعد باسجطاعة شٍء كجمانها وهٍ جخرج أنَنا من بَن

 جلن اْضلع وكؤنها جحطمهم لججحرر فٍ معركة َثبت فَها كل

 . واحد منهما وجوده

 " جولفٍ عن البكاء َا جَما "

 جملجه الحازمة اِمرة جلن وهو َضرب بكفه علً الباب خلفها

  سوءا ولد أخفضت رأسها ودست وجهها بَنلم جزد اْمر إٖ

 َدَها جبكٍ دون لَود هذه المرة فٗ أعظم من ذان الذنب الذٌ

 ارجكبجه وٖزالت جججرع مرارة الندم علَه سوي أن جعلم بؤن من

 شهد علً ارجكابها له ومن حفرت مٗمحه فٍ داخلها لٓبد ومن

لصفر لبلحملت له كل ذان اٖمجنان فمط ْنه أعادها لنمطة ا  

 ارجكابها لجلن الحمالة واخجفً فٍ صمت أن َكون ألرب لها مما

 كانت ججصور ومما لد َرسم عملها من خَاٖت فلم َكن بممدورها



 أبدا إمسان جلن الدموع الجٍ لن جؽسل أبدا ذنبها وحمالجها جلن فها

 هٍ جحاصرها بوالع ألسً مما حدخ بكثَر ، فكَؾ جهرب من ذنب

 . خطَبة وهو دربن الوحَد لجصل ْمنَات للبن المسجحَلة

 شعرت بجلن اْصابع ججخلل خصٗت ؼرجها الجٍ انسدلت علً

 كفَها بنعومة ... أصابع من لبض َده أمام وجهها لولت َمنع

 عمله من فعلها فٍ حرب كان َعلم من المنجصر فَها من لبل أن

هو َرفع رأسهاَشعلها لكن لمسجه جلن أعمبها لسوة رجولَة و  

 لابٗ بضَك ألرب للجوبَخ

 " البكاء لن َجدٌ فٍ شٍء اِن هل جرَدٌ أن َؽمً علَن مجددا "

 وأردؾ َمسن ابجسامة ساخرة وجلن الخصٗت الحرَرَة جنساب

 كالماء من بَن أصابعة

 لَجدن والدن فٍ حضنٍ هذه المرة أَضا ومن َنجَنا حَنها من "

 " الروبوت الموجود فٍ عمله

ت َده عنها وضربت صدره بمبضجها لابلة بضَك زادجه بحةرم  

 البكاء فٍ صوجها

 " أبعد َدن عنٍ واخرج من ؼرفجٍ "

 وضع َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولال مبجسما من جهربها من

 النظر لعَنَه

 " حسنا ابجعدٌ عن الباب ْخرج "

 جحركت حَنها جانبا وأولجه ظهرها جمسح دموعها بطرؾ كم

لت شهماجها بسبب كل ذان البكاء ججمرد علًلمَصها وٖزا  

 أضلعها جخرج مع أنفاسها كطفلة آلمها البكاء لساعات ، انجزع

 نظراجه عن ذان الجسد والشعر اْسود المجسالط كاللَل فوق

 لماش ذان الحرَر اْبَض وجنفس بعمك ثم جحرن وفجح باب



 الؽرفة ولال

مرأة من أهلهٖ أنصحن بما جنوَن فعله فصدمة الرجل فٍ ا "  

 معناها طعنة عمَمة فٍ رجولجه كما أن فمدان المرأة ثمة ألرب

 " اْشخاص لها جعنٍ دمارها نهابَا َا ابنة مطر

 وؼادر مؽلما الباب خلفه بعدما فجح جرحا جدَدا ؼابرا فٍ روحها

 وبكاء عاد لَحطم أضلعها من جدَد فهٍ فمدت ثمجه هو فٍ كٗ

 الحالجَن فلما جفمد ثمة والدها أَضا ، ركضت جهة سرَرها

 وارجمت علَه جكجم كل ذان البكاء والعبرات فٍ أؼطَجه الناعمة

* 

* 

*  

 

* 

* 

 رفعت الهاجؾ وأجابت فورا علً ذان الرلم الذٌ كان َضٍء شاشه ،

 لَست معجادة علً أجابة عن أرلام ٖ جعرفها لكن هذا الرلم الممَز

ججاهله أبدا ، حمحمت للَٗ لَجخلص صوجها من أثر ٖ َمكنها  

 بكابها بعد مكالمجها لؽسك ووضعت الهاجؾ علً أذنها وأجابت

 " مرحبا من معٍ ؟ "

 شعرت بملبها لفز من مكانه فور أن وصلها ذان الصوت الرجولٍ

 الفخم العمَك والذٌ اسجطاعت جمََزه فورا من بحجه الممَزة

 والواضحة حَن لال بجدَة

 " مرحبا َا جلَلة "

 نظرت للهاجؾ مجددا وكؤنها سجري صورجه فَه لججؤكد أكثر بؤنه



 هو المجصل ! أعادت الهاجؾ ْذنها حَن سمعت صوجه َنادٌ

 باسمها لمرة واحدة ولالت

 " آسفة سَدٌ لم أكن أعلم بؤنن جعرؾ رلم هاجفٍ لذلن أنا مجفاجؤة "

 وصلها صوجه من فوره

طَلة اْربعة عشرة عاما الماضَة بل وأعرؾ جمَع جحركاجن "  

 " وجمَع أرلامن السابمة ، ألست من الممربات من ؼسك شراع ؟

 مٓت دمعجها عَنَها فورا وشعرت باْسً علً نفسها حد المرض

 فها هم الرجال حما ، ٖ جنكر بؤنه جرح ابنة خالجها وجركها جعانٍ

َبا منها وإنالفمد مضاعفا لكنه لم َفرط فٍ انثاه أبدا ... كان لر  

 ... كان بعَدا جدا ، جمسن بالرابط الذٌ جمعهما وإن كان شكلَا

 كان رجٗ وفَا وأَن هم اِن اْوفَاء من الرجال ؟ جرحها أجل

 لكنه َعرؾ كَؾ جشفً الجراح وكَؾ َنجشل اْلم وإن بالمسوة

 كما لال ، وصلها صوجه مجابعا كٗمه وكما جولعت لم َهجم لجعلَمها

 علً ما لال سابما

 " ثمة أخبار سجعجبن بالجؤكَد "

 اجسعت ابجسامجها وأدمعت عَناها فورا وشعرت بؤن أنفاسها

 سججولؾ ولَست جعلم كَؾ خرج صوجها حَنها

 " ....هل وجدجهم ؟ أ "

 لاطعها بجدَة

 " بل دخلوا البٗد منذ دلابك "

 ولفت علً طولها ونزلت دموعها فورا ولالت بعبرة

ٍ ٖ أصدق هذا ؟ لمد بحثت عنهم كثَرا ،َا إله "  

 " ....كم حاولت أن أ

 ولطع حدَثها بكابها من جدَد جمسن فمها بَدها فلم جكن ججولع



 أن َحمك طلبها ذان منه فٍ ولت لصَر بل فٍ ساعات َوم واحد

 فمط وهٍ من سبك وحاولت بجمَع الطرق ولم جنجح !! وصلها

 صوجه من جدَد لابٗ بجدَة

اْمر صعبا علً وزارة خارجَة بٗد بؤكملها َا جلَلة لن َكون "  

 ولست أعجمد بؤنه كان صعبا علَه كذلن وأخشً أن ٖ َعجبه

 " جصرفن هذا

 مسحت دموعها ولالت ببحة

 لكنٍ طلبت منن أن جفعلها إن جؤكدت من جلن المعلومة أوٖ "

 " ألَس كذلن ؟ وبما أنهم دخلوا البٗد فشكوكٍ كانت فٍ محلها

بعت ولد عادت دموعها للنزولوجا  

 شكرا لن سَدٌ ألسم أنن لدمت لٍ معروفا لن أنساه ما حََت ، "

 " جمَلن هذا فٍ عنمٍ حجً أموت

 لال مباشرة

 ٖ داعٍ لشكرٌ َا جلَلة فؤنا لم أفعله من اجلن فمط بل ومن "

 أجله أَضا ، أنجٍ من سَكون فٍ اسجمبالهم كما طلبت ورجالٍ

 " سَوصلونهم حجً المنزل ... هل َمكننٍ لول وداعا اِن ؟

 شكرجه مجددا بعَنان دامعة وصوت باكٍ وأنهت اٖجصال معه

 ورمت الهاجؾ فٍ حمَبجها وأسرعت جهة الخزانة ؼَرت

 مٗبسها وجمعت شعرها الطوَل باسجعجال ولد ربطجه ببعضه

بجهاولفت حجابها سرَعا من دون حجً جثبجه بدبوس وأخذت حمَ  

 وخرجت من الؽرفة ونزلت السٗلم مسرعة فولفت والدجها فٍ

 طرَمها والجٍ كانت خارجة من جهة المطبخ ولالت ججمع كفَها

 عند وسطها

 " إلً أَن َا جلَلة وفٍ هذا الولت ؟ "



 شدت لبضجها علً حزام حمَبجها ولالت

 " لمنزل ؼسك "

الدجهالم جسجؽرب نظرة الؽضب والرفض الجٍ رأجها فٍ عَنٍ و  

 والجٍ لالت ما جولعجه جماما

 جلَلة هل جننت ؟ لو كان الرجل َرَدن لجاء من نفسه هنا ، "

 حجً أنه لم َجصل بن أبدا ، إن كان َرَد رإَجن فلَؤجٍ أو

 " لَؤخذن لمنزله بدٖ من جهمَشن هكذا

 نفضت َدها ولالت باسجَاء

 " أمٍ أجركَنٍ أفعل شَبا صحَحا واحدا فٍ حَاجٍ "

لها بصدمة واسجنكار لبل أن جرفع َدَها ثم بدأت بالعدنظرت   

 علً أصابعها لابلة بضَك

 أنجٍ من بَن شمَماجن جمَعهن من أنهت دراسجها بل وولؾ "

 رماح فٍ وجه الجمَع وسافرت للخارج ٔكمالها ، ووحدن من جعمل

 من بَن نساء العابلة ، أنجٍ فمط من عصت أوامر والدها ورفضت

حت فٍ منجصؾ العشرَن وشمَماجن جزوجن لبلالزواج حجً أصب  

 أن َصلن سن الجاسعة عشرة ثم جزوجت من ابن ربَس البٗد حلم

 " !! أٌ فجاة ؼَرن ... كل هذا ولم نجركن جفعلَن أمرا سلَما فٍ حَاجن

 مٓت الدموع عَنَها فورا ولالت بؤلم

 كل هذا لم َكن سوي حمالات ، كله فعلجه من أجل شٍء ٖ َسجحك "

مٍ وحَن صحوت علً الحمَمة الماسَة اكجشفت أنه مجرد سراب ٖأ  

 " أملن منه شَبا

 نظرت لها الوالفة أمامها بعدم فهم ولالت بنزق

 " حدثَنٍ بالعربَة ْفهم َا ابنة َونس "

 نفضت َدها مجددا والحمَبة فَها ولالت باسجَاء



 " معناه أنٍ لن أجنازل عن الطٗق هذه المرة "

 شهمت والدجها فٍ وجهها حجً ضنت أنها سجموت وجنمطع

 أنفاسها لبل أن جصرخ فَها بؽضب

 ! ما هذا الذٌ جنوَن فعله َا حمماء ؟ مطلمة بعد كل هذه اْعوام "

 من هذا الذٌ سَرحمن بعدها ؟ أٖ َكفَن ما لَل عنن حجً اِن

 بسبب زواجن الصورٌ ذان ؟ ألست من كان َصمت عن كل

شراع وهو َجركن معلمة هكذا ؟ ما فعله ابن  " 

 صرخت فَها أَضا

 لَس َعنَنٍ ما سَمال عنٍ ولن َإثر بٍ أبدا ورماح لم "

 َخطا فٍ حمٍ َوما بل أنا من فعل وبسببٍ جحطمت أحٗمه

 " أَضا ولن َسجمر هذا الوضع بعد اِن

 لالت الجٍ جكاد جشد شعرها بسبب ما جسمعه منها

لم َجلب لنا الفضابح ؼَرن ولن َنجوا ٖ بارن هللا فَن َا جلَلة "  

 منها والدن هذه المرة بالجؤكَد ، وجذكرٌ فمط بؤنه لن َمجرب من

 بابنا رجل آخر وأنجٍ طلَمة ابن شراع ولد ججاوزت الثٗثَن عاما

 " إن كنت نسَت ذلن

 لالت وهٍ جججازها مؽادرة

 ومن لال بؤنٍ أرَد أن َطرق بابٍ أحد ؟ ما للجه سؤفعله وإن "

 " كان ثمنه موجٍ

 وجوجهت جهة باب المنزل مججاهلة الجٍ جنادَها ولد صرخت لابلة

 ألسم إن شعر وثاب بؽَابن هذا الولت وذهابن له أن َسلخ "

 " جلدن عن عظامن

 لكن ذلن لم َجعلها ججراجع ولم َإثر بما عزمت علً فعله فعلَها

دا أنأن ججحمل وحدها فمط نجابج ما حدخ أما رماح فٗ َسجحك أب  



 َكون مصَره مثلها ، لو كانت جعلم بؤن كل ذلن حدخ ما ولفت

 صامجة عن ذلن كل هذه اْعوام ، لن َإثر بها كل ما سجحمله من

 ألماب جدَدة ولن َكسرها ذلن أبدا فهٍ أكثر من عاش وعاَش

 هموم نساء مملكة الؽسك ورأت بؤم عَنها كَؾ ولفت كل واحدة

 منهن فٍ وجه ظروفها ونظرة المججمع لها كالجبل الصامد ،

 فجحت باب سَارجها وركبجها وؼادرت من فورها فلن َمنعها

 وٖ لدوم وثاب بنفسه عما جرَد فعله

* 

* 

* 

 مرت ثٗخ ساعات مجعالبة وهٍ علً حالجها جلن جحضن

 الوسادة بموة جخبا دموعها فَها جارة وعباراجها الباكَة جارة

جهَم أؼلب الولت بنظرها فٍ الفراغ وهذا حالها منذأخري و  

 ؼادر ذان الرجل ؼرفجها وعالمها الصؽَر ، سحبت هاجفها

 نحوها ونظرت للساعة فكانت الثانَة عشرة بعد منجصؾ اللَل ،

 سَكون خالها رماح علً وصول اِن كما لدرت وسجكجشؾ

ل أنوالدجها ؼَابها وسجملك علَها لذلن علَها أن ججصل بها لب  

 ججسبب فٍ مصَبة ما فٍ ذان المنزل بؽَابها المفاجا ، جلست

 جبعد شعرها عن وجهها ومسحت وجنجَها بكم بجامجها الطوَل

 وجربت أجصال بها وٖ َوجد أٌ رد فؤعادت أجصال لعلهم

 منشؽلون بوصول رماح ، أبعدت الهاجؾ عن أذنها ونظرت له

ؾ شفجها ولدبصدمة حَن ألفلت الخط فٍ وجهها فعضت طر  

 مٓت الدموع عَنَها فها هٍ لد علمت بؽَابها وؼاضبة منها

 أَضا ومعها حك ْنها الحمماء جهورت لثانٍ مرة فٍ حَاجها



 وعلً ؼَر عادجها منسالة خلؾ عاطفجها اْسرَة وها لد

 حصدت النجابج وفٍ كل مرة كان علً ذان الشاب أن َكون

ٍ حد اٖنعدام ، اجصلتشاهدا علً كل ذان الجهور والحظ المجدن  

 برعد هذه المرة والذٌ أجاب بعد ولت لابٗ

 " أجل َا جَما ؟ "

 شدت أناملها علً الهاجؾ وهمست ببحة

 " هل اجصلت بن والدجٍ ؟ أحاول اٖجصال بها وجرفض أن ججَب "

 لال من فوره ولد ؼزي نبرجه ضَك واضح

 أجل منذ أكثر من ساعجَن وبعد إَصالٍ لن مباشرة وكانت "

 للمة بل جكاد ججن بسبب اخجفابن وْنٍ لم أسجطع أجابة

 علَها سرَعا بسبب انشؽالٍ فٍ المطار وما أن أخبرجها بؤنٍ

 أخذجن من هنان سمعت منها ما لذ وطاب وأؼلمت الهاجؾ فٍ

لصنٍوجهٍ وْول مرة منذ عرفت فَها والدجن وما سَخ  

 "اِن من ؼضبها اْسود الماجم ابنة الحالن جلن

 جسالطت دموعها فورا وهمست بعبرة

 " أنا آسفة كل هذا كان بسببٍ ْنٍ حمماء مجهورة "

 وصلها صوت جنهده الواضح ولال بهدوء هذه المرة

 ٖ جبكٍ َا جَما والدجن جحبن وأنجٍ جعرفَن هذا جَدا وسَزول "

لدَن ، هٍ ؼاضبة فمط بسبب خوفها ؼضبها سرَعا ومفجاح اْمر  

 من أن مكروها أصابن وٖ أخفَن المول فمعها حك وأنا مذنب معن

 " أَضا وأسجحك ؼضبها

 مسحت دموعها ولالت باسجَاء

 ضننت أن جدٌ دجً سَكون هنا لذلن لم أسجطع لول ذلن لها "

 حجً أراه أوٖ لكنٍ كنت مخطبة ؼبَة ومجسرعة وها لد



 " أؼضبجها منٍ

باسجعجال لال  

 جَما أنا دخلت العمران للجو وسَارة أسعاؾ دخلت منزل والدجن "

 لبل لحظات علَا أن ألحك بهم سرَعا فٗ أحد مع رماح من العابلة

 ؼَرٌ وسَكون فٍ انجظارٌ فٍ الخارج حجً أصل ... سنجحدخ

 " فَما بعد فجولفٍ فورا عن البكاء ... وداعا اِن

ؾ لبل أن جرمَه علً السرَر وجنزلوأنهً أجصال فنظرت للهاج  

 لدمَها وجدسهما فٍ حذابها المنزلٍ طفولٍ الجفاصَل والذٌ كان

 مصنوعا من الفراء له ممدمة رأس دب زهرٌ اللون بؤنؾ وفم

 أبَضان ، خرجت من الؽرفة جمسح بماَا دموعها من رموشها

 بطرؾ كم بجامجها ثم رفعت المبعة الموصولة بها علً رأسها

 وسلكت الممر وبهو المنزل الساكن والشبه مظلم حجً وصلت

 السٗلم فعلَها رإَجه والجحدخ معه وإن أَمظجه من نومه فهٍ لن

 ججده فجرا ولن َجَب علً اجصاٖجها بسبب انشؽاله لولت طوَل

 من النهار ، صعدت أولً العجبات ثم ولفت مكانها ونظرت جهة

حخ عنه فٍ مكجبه أوٖالممر الؽربٍ للطابك وخطر لها أن جب  

 فهو ٖ َنام فٍ هذا الولت عادة وَرجع للمنزل وهٍ نابمة أؼلب

 اْولات فَبدو أن صدوع وجروح جلن البٗد جحجاج منه ورجاله

 للكثَر من الولت والجهد لذلن لد َكون هنان بما أنه كان فٍ

 المنزل فٍ ولت باكر علً ؼَر العادة إٖ إن كان لد ؼادر مجددا ؟

جلن العجبة الجٍ صعدجها وجوجهت هنان فورا لجولؾ كل نزلت  

 جلن اْفكار والجكهنات فإن لم َكن هنان فهو فٍ ؼرفجه وإن لم

 ججده فَها فسَكون خارج المنزل وسَكون علَها انجظاره حجً

 َعود ، وصلت الممر وكما جولعت ها هو هنان فمد كان النور



مر المظلم جماما ،َجسرب من جحت باب مكجبه المؽلك فٍ ذان الم  

 جوجهت نحوه من فورها وولفت عند الباب وعمدت حاجبَها

 جسجمع للحدَخ خلفه ، كان الصوت لوالدها لكن الطرؾ اِخر لم

 َكن موجودا فخمنت بؤنه َجحدخ فٍ هاجفه ْن جل حدَثه ذان

 كان عن أسماء مدن ولبابل وجمارَر فجنفست بعمك ورفعت َدها

 . سبابجها ثٗخ طرلات مججالَةوطرلت علً الباب بمفصل 

 " أدخل "

 عادت لسحب نفس آخر لصدرها بموة ما أن سمعت كلمجه ونبرجه

 الجادة جلن ولد جولؾ سَل حدَثه ذان وكؤن جلن المكالمة لد انجهت

 فجؤة ! أمسكت بممبض الباب وأدارجه ببطء لبل أن جدفعه للداخل

ا للجالس علًوجدخل ولد ولفت مكانها جنظر بؤنفاس مجولفة جمام  

 الكرسٍ مولَا ظهره للباب منحن للَٗ َسند مرفمَه علً ركبجَه

 وَجلس ممابٗ للوالؾ عند طاولة مكجبه ومن لم جكن ججخَل بؤن

 حدَثه ذان كان مع شخص موجود أمامه ! دست َدها الَمنً

 خلؾ ظهرها جلعب أصابعها بطرؾ كمها الطوَل وهربت بنظراجها

أبرزه هذه المرة الممَص المطنٍ من صاحب ذان الجسد الذٌ  

 اْسود الضَك بكماه المصَران كاشفان عن عضٗت ذراعَه

 الموَة ومبرزا بوضوح أكجافه العرَضة وخصره النحَل منسجم

 جماما مع البنطلون الرَاضٍ اْسود ، لو كانت جعلم بوجوده هنا

 ما دخلت أبدا بل ما كانت لجؽادر ؼرفجها وإن لجلوها فمد ظنت

 بؤنه سَكون نابما منذ ولت بسبب سفرهم الطوَل من فرنسا

 مرورا بكل جلن الدول للوصول إلً هنا لكنها باجت جإمن بؤن

 سوء حظها وهذا الشاب ٖ َفجرلان أبدا فٗ حجة لدَها اِن

 لججهرب بها مما جاءت جرَد لوله لذلن سجعول فمط علً ذكاء



، نظرت لٓسفلوالدها فٍ فهم أنها ٖ جرَد الجحدخ أمامه   

 ورطبت شفجَها الجافجان لبل أن جمول بصوت منخفظ

 " آسفة أبٍ ظننت أنن لوحدن "

 " لما لم جنامٍ حجً اِن َا جَما ؟ "

 عضت طرؾ شفجها ولم جرفع رأسها فها هو ذكاء والدها لد

 خذلها أَضا فٍ أحوج أولاجها إلَه ، سحما لم جكن جعلم بؤن نظرَة

الحد فٍ فشلهم بأجماع وها هٍ ججوجخالها رعد صاببة لهذا   

 . خاجمة السٗلة العرَمة

 " ما اْمر َا جَما ؟ "

 رفعت نظرها له ما أن وصلجها عبارجه الحازمة جلن فها هٍ جرجع

 جَما الطفلة مجددا ، ودت لو لالت ) أرَدن فٍ أمر ما ( لَفهم

 الجالس هنان والذٌ أفلح فٍ بعثرة مشاعرها حد ضَاع الكلمات

ها بؤنه ؼَر مرؼوب به هنا فٍ الولت الحالٍ لكنها جعلم بؤنمن  

 ذلن لن َحدخ أبدا فهو لن َؽادر ظنا منه بؤنها سجخبره عما حدخ

 فٍ لندن ولَست جفهم لما َواجه محاوٖجها بالرفض ؟ ٖ بل كان

 علَها أن جفهم بؤنه َكفَها أن جفمد ثمجه هو فمط ولجحجفظ ببالٍ

جها الهادبة وصوجها الرلَك وبعد صراعاْضرار ، لالت بذات نبر  

 مضنٍ مع جرددها وخوفها

 " أرَد الذهاب لوالدجٍ "

 وانكمشت علً نفسها سرَعا حَن نظر لها باسجؽراب عالدا

 حاجبَه لبرهة لبل أن َمول ما جولعجه جماما

 !! ذهبت باْمس ورجعت من هنان الَوم وجرَدَن العودة ؼدا "

 " جَما هل أفهم ما فٍ هذا العمل الصؽَر

 مطت شفجَها بعبوس من نهاَة عبارجه جلن ، هو اعجاد أن َصؾ



 أفكارها هكذا منذ كانت طفلة وما أن ججولؾ لبرهة فٍ إبداء أٌ ردة

 فعل حجً َمول لها مبجسما بسخرَة

 فَما َفكر هذا العمل الصؽَر ، بما َخبرن عملن الصؽَر أو جولفٍ )

خ سرا مع هذا العمل الصؽَرعن الحدَ  ) 

 وكبرت عبارات والدها جلن معهما ، جعلم أن جل ما َمصده بذلن

 هو ذات المعنً فٍ طفولجها لكنها اِن باجت إهانة عظَمة فٍ

 حضور الجالس هنان والذٌ جري أن والدها َجصرؾ وكؤنه

 لَس موجودا ! بل وذان البارد ٖ َحجرم أنه لد َكون ثمة

مر فَؽادر بكل أدب بعدما جَمن من أنخصوصَة فٍ اْ  

 مخاوفه من اعجرافها بما حدخ جٗشت ، جمعت َدَها معا

 جنظر لهما وْصابعها البارزة وحدها من جلن اْكمام ولالت

 باسجسٗم لوالعها البابس

 ظننت أن جدٌ دجً من كان برفمة عمٍ صمر فجبت من "

 " دون علمها كٍ ٖ جسؤلنٍ عن السبب

الجالس علً الكرسٍ فٍ جلسجه فعضت شفجها اسجوي حَنها  

 بموة فها لد منحه حظها العاثر فرصة أخري ٔذٖلها والجشمت

 بها كما منحجه بؽبابها دلَٗ آخر علً أنها فجاة مسجهجرة مجمردة

 ومجهورة

 لال مطر فورا وبحدة

 " ....دون علمها !! أ "

فاعلاطعجه من فورها ولد رفعت رأسها ونظرت له لابلة باند  

 بل خالٍ رعد من جاء بٍ إلً هنا ، ألنعجه أن ٖ َخبرها "

 " حجً أصل وأجحدخ معها

 كجؾ حَنها ذان الصامت ذراعَه لصدره وجنفس نفسا لوَا



 واضحا لم َدل سوي علً لنبلة مولوجة َسجنها بَن جلن

 اْضلع إن جفجرت فٍ جلن اللحظة ْحرلجها بالكامل ، ججاهلت

 جلن الجهة من عملها ونظرها وانصب جركَزها علً الوالؾ

 هنان ممابٗ لها فوحده من َجب أن جهجم برأَه بها وأفكاره

 نحوها أما ذان الوسَم الؽاضب فمن المفجرض أنه ٖ َعنَها

 فٍ شٍء وبؤنه لَس الوصٍ علَها وإن كان َربطهما رابط الدم

جمَع اْحوال الموٌ ذان ، ثم هٍ سَبة مسجهجرة فٍ نظره فٍ  

 ولن جحلم وٖ مجرد حلم فٍ أن ججؽَر نظرجه لها ، رطبت شفجَها

 بطرؾ لسانها ولالت بنظرة ملبها رجاء فٍ أن َشعر والدها

 بمولفها ذان فنظرجه ٖ جعجبها أبدا

 أبٍ ألسم لن أنٍ خشَت فمط أن جسؤلنٍ ولن أسجطَع الكذب "

برفمة عمٍ صمرعلَها فحَن أخبرجنٍ الخادمة أن ثمة ضَؾ لادم   

 وأنه سَمَم هنا لفجرة لم َؤخذنٍ جفكَرٌ سوي لجدٌ لذلن جبت

 ومن دون علمها وكنت سؤجحدخ معها وأشرح لها اْمر بعد

 وصولٍ لكنها علمت لبل ذلن وضنت أن مكروها لد أصابنٍ

 واجصلت بخالٍ رعد وعلمت منه وهٍ اِن ؼاضبة منٍ

بة من رعدورفضت أن ججَب علً اجصاٖجٍ كما أنها ؼاض  

 أَضا وهو ألمً باللوم علٍ ، أبٍ أرجون أرَد الذهاب

 والجحدخ معها وشرح اْمر لها كما أن خالٍ رماح سَكون

 " هنان اللَلة وأرَد رإَجه ... مجشولة جدا للجعرؾ علَه

 جعرؾ والدها جَدا لَس ذان الرجل الذٌ َندفع الكٗم والشجابم

بؤٌ شٍء حَنمن فمه كالسَل وٖ الذٌ َصرخ وَجحدخ   

 َؽضب فؤلل ما َسجعمله هو الكلمات وهذا ما كانت جعول

 علَه كٍ ٖ َسوء مولفها أكثر أمام جلن الصخرة الجٍ جرفض



 الخروج من هنا لكنها وفٍ ذات الولت جعلم أن للَل الكٗم

 ذان صاحب أفعال جؽنٍ عن كل ذلن ولن جنجوا أبدا من عماب

لاسَا كما ججزم ، مرجب علً طرَمجه إن لرر ذلن وسَكون  

 ورؼم كل ذلن جعلم بؤنها لن جسلم أَضا من بعض الجمل

 الجوبَخَة مهما لالت ولد حدخ ما ججولعه فعٗ وسرَعا أَضا

 حَن لال بحدة وٖزاٖ حاجباه المسجمَمان معمودان

 معها حك جؽضب منن ، ما أرَد معرفجه كَؾ اسجطعت "

 اللعب بعمل رعد شراع لَخرجن دون علمها وهو رجل

 عرؾ بالحكمة طوال حَاجه ورجاحة عمله ؟ كنت أجساءل دابما

 " ما هو الشٍء الذٌ جشبهَن فَه والدجن وها لد علمت اِن

 شعرت بالعبرة جصعد لحلمها وجلن العَنان جمجّن بالدموع

ستسرَعا وبطعنة عنَفة من جلن أهانة المزدوجة منه فهم  

 بصوت حزَن

 أبٍ أنا المخطبة وأسجحك العماب منكما لكن ما ذنب والدجٍ "

 " ججحدخ عنها هكذا ؟

 جنفس حَنها الوالؾ هنان نفسا طوَٗ عمَما ولال بجمود

 أنا ٖ َمكننٍ مؽادرة حوران لبل أَام وعمٍ صمر سَكون "

 فٍ اججماع مهم صباحا ورعد لن َرجع لبل َومَن فهل َؤحذن

؟ أحد الحراس  " 

 نظرت له بصدمة بَنما ولؾ الجالس هنان علً طوله وعلمت

 أن مولفها لن َسوء أكثر من ذلن لكن ما لم ججولعه كانت ٖجزال

 ججهله حَن لال الوالؾ مولَا ظهره لها

 " َمكن أن أوصلها أنا "

" ٖ ... " 



 ٖ جعلم بؤٌ جنون انطلمت جلن الكلمة من شفجَها فمالت

الذٌ أبعد نظره عنه بسرعة وحدق بجلعثم ناظرة لوالدها  

 بها بصمت

 أعنٍ هو ٖ َعلم عن طرلات ومداخل المدن هنا وأنا لم "

 " أنجبه لها جَدا فالمسافة كانت طوَلة

 ٖ ججخَل أبدا أن ججمعها سَارة مؽلمة مع هذا الرجل

 ووحدهما لثٗخ ساعات هذا إن لم َضَعا وامجدت جلن

نت ججولع الجعلَك الجالٍ منالساعات لما هللا وحده َعلم ، كا  

 ... والدها ولَس أن َباؼجها من دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 صاحب المٗبس السوداء كشعره الفاحم والذراعان شدَدا

 البَاض حَن لال ببرود ولد أدار وجهه جانبا َجعمد أن

 َشملها بنظرجه

 ضننت أنه ثمة ٖفجات جرشد للطرلات وأنه ٖ أحد َمكنه "

 جحرَن مدَنة من مكانها السابك ، أو أن ابنجن جفضل مرافمة

 " أحد الحراس بالفعل

 نظرت له بصدمة نظرة سرعان ما جبدلت للحنك ما أن كسرت

 ضحكة مطر ذان الصمت المشحون فحجً والدها الذٌ جكاد

 جحصٍ علً أصابعها جلن المرات الجٍ سمعت فَها ضحكجه

عة ها هو َضَؾ لجلنوجحفظهم مولفا مولفا بالَوم والسا  

 الّبحة المصَرة واحدة أخري لن جنساها ما عاشت ْنها

 سجسجل ضمن أهانات الجٍ جلمجها فٍ حضور هذا الرجل

 المجعجرؾ ، أدارت ظهرها لهما وفجحت الباب ولالت

 باسجَاء مؽادرة

 " لم أعد أرَد الذهاب "



 وؼادرت من هنان راكضة جمسح الدموع الجٍ جمردت

ق إهانة ذان المجعجرؾ لها لم َدافع والدها عنهاعلَها ففو  

 وكؤنه َثبت له بؤنها كما َضن فعٗ ، دارت حول نفسها وكادت

 أن جمع وسط بهو المنزل المظلم حَن أمسكت جلن الَد الضخمة

 بَدها ، اسجوت والفة من جرنحها جبعد شعرها عن وجهها ولالت

 بنفس ٖهخ

 " عمٍ صمر !! لمد أفزعجنٍ "

رن َدها لابٗضحن وج  

 بل أنجٍ الجٍ أفزعجنٍ لمد ظننن جنَة جسرح فٍ المنزل "

 " ْعوام وأفسدنا نحن حَاجها الهادبة اِن

 ضمت َدها لصدرها وهمست بخوؾ

 " بسم هللا ... سٗم لول من رب رحَم "

 ضحن مجددا وكان سَجحدخ فماجت ضحكجه وأمسكها من َدها

 وسحبها جهة النور ولال ناظر لعَنَها

 " أوووه ٖ ما هذا الذٌ أبكً دمَجنا الجمَلة ؟ "

 ابجسمت بحزن وعادت الدموع للجكدس فٍ عَنَها ولد ذكرها

 بجدها دجً فهو من كان َنادَها بالدمَة منذ صؽرها ، أنزلت

 رأسها جمسح دموعها وهمست بحزن

 أردت الذهاب لوالدجٍ صباحا ْنها ؼاضبة منٍ وٖ "

 " أحد مجفرغ لٍ

 حضن كجفاها بذراعه ولال سابرا بها جهة اْرَكة

 " جعالٍ أخبرَنٍ بما حدخ وسنجد لذلن حٗ ... كم حفَدة عندنا "

* 

* 



* 

 " هل أعلم ما سبب هذا العداء الذٌ جكنه ٖبنجٍ ؟ "

 باؼجه مطر بهذا السإال لَسرق نظره من الباب الذٌ خرجت منه

 منذ لحظات ولال

نا وأنا ٖ أعرفها ؟ بل لست أصدقولما سَكون ثمة عداء بَن "  

 " !! َا مطر أن جفكر فٍ إرسال ابنجن مع أحد حراس منزلن

 دار مطر حول الطاولة وجلس لابٗ

 لم أفمد عملٍ بعد ْفعلها وهٍ جعلم ذلن جَدا فهو كان مجرد "

 " سإال هٍ جعرؾ جوابه وسببه أَضا

 شد لبضجَه داخل جَبَه ولال ما لم َعد َمكنه كجمانه

 " ورعد صنوان ؟ "

 رفع مطر نظره من اْوراق بَن َدَه له ولال بجدَة

 " لاسم ٖ جخطا فٍ حك الرجل ْنٍ لن أسمح لن "

 لال وكؤنه لم َكجرخ بما لال

 إن كان الجمَع َظن بؤنه شمَك والدجها فؤنت جعلم بؤن اْمر "

 خٗؾ ذلن وإن كنت ٖزلت جظن أن ابنجن ما جزال صؽَرة فؤنت

مامخطا جما  " 

 كان َجولع جعلَما لاسَا من الجالس ممابٗ له وهو من َعرؾ أنه

 ٖ َجلمً أوامر أو جعلَمات وانجمادات من أحد وٖ َرضً بذلن أبدا

 لكنه جلن اللحظة لم َهجم وكان علَه لول ذلن لبل أن َنفجر بسبب

 ذان الشعور الرافض داخله لكل هذا ، لكنه فاجؤه بؤن لال وبكل

درج المكجب منحن جابنا هدوء َفجش فٍ  

 إن كان ثمة رجل أسجؤمنه علَها ؼَرن أنت وعمٍ صمر فهو "

 " رعد شراع



 وجابع ماإن اسجوي فٍ جلسجه مؽلما الدرج وناظرا لعَنَه

 " أم أن المعنٍ بحدَثن ابنجٍ ولَس رعد "

 نظر له بصدمة فلم َجولع هذا الهجوم المباؼت منه وأن َكون فهم

 اْمر بهذا الشكل الذٌ هو لم َفكر فَه بجاجا ولَس َفهم لما لال

 ما لال ! إن كان ؼرضه أنجمام منه بسبب ما فهمه هجوما ضد

 المدعو رعد فمد أصاب هدفه جماما ، هو نفسه ٖ َفهم سبب ما لال

 ولما جضاَك من اْمر ؟ أرخً َدَه وٖزال َدسهما فٍ جَبَه ومد

كؤنه َمطهما ولال باسجرخاءذراعَه منزٖ كجفَه و  

 " لم ألصد اجهام ابنجن وٖ الجشكَن فٍ ابن شراع ولننسً كل ما لَل "

 ولؾ مطر حَنها وخرج من خلؾ الطاولة ووضع ذراعه علً كجفَه

 ولال مؽادران المكان

 أجل لنجرن الحدَخ فٍ هذا اْمر وجَما إن ؼفلت أنا َوما عن "

 " حماَجها عَن هللا لن ججركها

برفمجه ولم َعلك علً ما لال ولَس َعلم لما َشعر بؤن كٗمه خرج  

 َحمل الكثَر من اْلؽاز أم أنه فمط بات َجوهم كل ذلن بسبب

 ! ما َعلمه

 وما أن وصٗ بهو المنزل لفت انجباههما صوت الضحكات المنخفضة

 وذان النور المنبعخ من إحدي اْرآبن وسرعان ما باجت الصورة

لجالسان هنان بل الجٍ كانت ججكا فٍ حضنواضحة وظهر لهما ا  

 ذان الرجل َمسن هاجفه وَشاهدان معا شَبا هو سبب كل جلن

 الضحكات اْنثوَة الرلَمة والهمس الرجولٍ الباسم ، مشهد

 َفجرض بؤنه طبَعٍ بَن فجاة وعم والدَها لكنه كان خٗؾ ذلن

لًفٍ دواخل الوالؾ هنان ٖزالت َدَه فٍ جَبَه ورأسها َجكا ع  

 كجؾ ذان الرجل جحَط كجفاها ذراعه الموَة ولد أشارت بإصبعها



 الرلَك لشاشة الهاجؾ لابلة بضحكة منخفضة رلَمة جشبهها فٍ

 كل شٍء

 " انجظر ما سَحدخ اِن "

 أبعد حَنها مطر عنه وجحرن جهجهما وما كان من الذٌ جركه

 خلفه سوي أن فعل مثله وهو َمؾ خلفهما مباشرة ولت انشؽالهما

 بما َشاهدانه ، ولؾ علً مبعدة للَٗ منه لكنه كان َري بوضوح

 شاشة ذان الهاجؾ الواسعة عالَة الدلة والطفلة فٍ ذان الشرَط

 المعروض بشعرها اْسود الناعم المصَر ... وجه دابرٌ ووجنجان

 محمرجان بشدة بسبب الثلج الذٌ شكل بساطا أبَضا َحَط بها من

أن جسجوٌ والفة حجً جمع مجدداكل جانب جحاول الولوؾ وما   

 جالسة علً اْرض وجبدأ بالبكاء ، ابجسم من فوره ونظره علً

 جلن الطفلة الجمَلة وارجفعت ضحكة صمر مخجلطة بهمسها الساخط

 المحجج لبل أن جمول بإسجَاء

 جدٌ المحجال ٖ أعلم كَؾ اسجطاع جصوَر كل هذا واٖحجفاظ به "

اهكل هذا الولت دون أن َرَنٍ إَ  " 

 " عمٍ ألست نابما حسب اعجمادٌ ؟ "

 الجفجا كلَهما للوالؾ خلفهما مباشرة ولال صمر ضاحكا وهو َولؾ

 ذان الفَدَوا

 " ها لد أمسكت بنا الشرطة اللَلَة "

 بَنما ولفت الجالسة بجواره لججمد مكانها وهٍ جكجشؾ وجود

ٍالوالؾ خلفه فؤنزلت رأسها جنظر لَدَها اللجان دسجهما فٍ جَب  

 بجامجها الربَعَة لججدلً جلن الؽرة الممصوصة من جحت لبعجها

 مشكلة سجارا لصَرا شكل ظٗ باهجا علً مٗمحها فمد شعرت

 بملبها سَخرج من ضلوعها ما أن جشابكت نظراجهما فور ولوفها ،



 ولؾ صمر لابٗ ونظره علً الهاجؾ فٍ َده

خرجت أبحخكنت نابما بالفعل وها أنا أدفع ثمن نومٍ باكرا و "  

 " عن شٍء َسلَنٍ فخمنت أنن سجكون مسجَمظا

 وجابع ولد نظر له َمسن وسطه بَدَه والهاجؾ ٖزال فٍ إحداهما

 فصادفت سَدة المنزل الوحَدة الصؽَرة جؽادر ممر مكجبن باكَة "

 " من أجل أمر جافه جمضَه السَارات بسهولة

لت جهربلال مطر من فوره وبشٍء من الحزم ناظرا لها وهٍ ٖزا  

 بنظرها لٓرض " أخبرجها أننا لن نكونا موجودان هنا وهٍ من

 رفضت أن َوصلها لاسم خوفا من أن َضَعا فٍ طرق حدود

 صنوان فالذنب علً من سَكون ؟ ثم علَها أن ججعلم أن جفكر

 " وججروي لبل أن جمرر أو جفعل أٌ شٍء مسجمبٗ

 لربت َدَها الممبوضجان فٍ جَبَها من بعضهما وٖزالجا سجَنجا

 لماش جلن البجامة فها لد عادت للجحول لمزمة من أحراج أمام

 ذان المخلوق الذٌ ٖ جعلم كَؾ أصبح جزءا من جفاصَل حَاجها

 هكذا فجؤة ! أرخت كجفَها المجشنجان وهمست باسجسٗم ونظرها

 ٖزال لٓسفل

َجكرر ذلنآسفة أبٍ ولن  "  " 

 وصلها صوجه البارد فورا

 أنا لست ؼاضبا منن ْنٍ أعرفن ٖ جكررَن اْخطاء أبدا َا جَما ، "

 " والدجن هٍ من علَن أن جمنعَها بهذا

 أنزلت رأسها أكثر ولالت

 " ألسم أن ذلن لن َجكرر مجددا أبٍ فَكفَن جوبَخا لٍ كاْطفال "

عهضحن حَنها صمر ولال حاضنا لكجفَها بذرا  

 " َكفَها هذا لن أسمح بؤن جبكٍ حفَدة عابلة الشاهَن الوحَدة "



 وجابع ولد أبعد رأسه َنظر للوالؾ هنان لابٗ بابجسامة

 " أخبرنٍ اِن َا لاسم كَؾ وجدت الجٍ وصفجها بالطفلة ؟ "

 رفعت نظرها له مصدومة وشعرت بجملص مفاجا فٍ معدجها وهٍ

بلة الؽامضة الجٍ جشعرها بؤنهجري نظرجه لها وجلن اٖبجسامة الما  

 َسجنها فٍ لفص اٖجهام كلما وجهها لها ، شدت ثَاب الوالؾ

 مٗصما لها معجرضة بضَك حَن لال ضاحكا

 " هَا أدلٍ بشهادجن أم جكره أعجراؾ "

 جمنت أن اخجفت من الوجود لحظجها أو أن جٗشت بل أن هربت

كجفَها لن ججرن من المكان لكنها جعلم بؤن الذراع الملجفة حول  

 لها الفرصة أبدا فنملت نظرها لوالدها فورا فوجدجه َنظر للوالؾ

 خلفه ... لٓحمك الذٌ لم َبعد نظره عنها وٖ ابجسامجه الولحة جلن

 ولم َكفَه كل ذلن بل لال بذات جلن اٖبجسامة ما أن عادت بنظرها له

 " لمد أصابنٍ الفضول حما ْري والدجها "

 جملة ولعت كالصاعمة علً ثٗثجهم ابجداء من الجٍ أنزلت وجهها

 وؼطت عَنَها بكفها مرورا بالذٌ دار ناحَجه بجسده كامٗ َنظر

 له كنمر َوشن علً اٖنمضاض علً فرَسجه وصوٖ للذٌ عٗ

 صوت صفَره المصدوم فٍ المكان لجمطعه ضحكجه العالَة ولد

لممابل له بؤن خلص نفسنرفع َدَه للوالؾ هنان وأشار له علً ا  

 منه اِن وٖ جنجظر مساعدة أحد فرفع كفَه مبجسما ثم بسطهما

 لابٗ بسخرَة

 ٖ ججولع أن أكذب علَن َا مطر فهذا سَكون جفكَر أٌ شخص آخر ، "

 " ثم ٖ جنسً بؤنها ابنة خالٍ

 جحرن حَنها مطر من مكانه عابدا من حَخ جاء لابٗ ببرود

بما أنن لن جنام وأنجٍ َا جَما الساعةعمٍ اجبعنٍ لمكجبٍ  "  



 " أصبحت الواحدة

 وؼادر مبجعدا ججبعه نظراجها العابسة فضحن صمر وجحرن لابٗ

 لاسم علَن أَضا أن جنام وجرجاح ، أوصلَه َا جَما حَخ جكون "

 " ؼرفجه

 وابجعد سرَعا ولد ابجلعه ظٗم المكان فنظرت للوالؾ مكانه خلؾ

ل أن جرفع أصبعها مشَرة خلؾ كجفه لابلةاْرَكة وبلعت رَمها لب  

 " اسلن ذان الممر ثم َسارا ثم أول باب سَمابلن هنان "

 وما أن أنهت جملجها جلن ركضت فٍ اٖججاه اِخر مسرعة هربا

 " من الذٌ عض شفجه َكجم ابجسامجه هامسا بجوعد " المحجالة

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ة جحَط بهاولفت سَارة أسعاؾ الخاصة أمام المدخل مباشر  

 سَارات الحرس والمرافمَن لبل أن َفجح بابها علً مصراعَه

 وَنزل ذان الكرسٍ منها مٗمسا اْرض َحكٍ لصة شخص آخر

 ورجل آخر سَعَش ممَدا بحدَده البارد لٓبد ، لد َحٍَ فَه أمٗ

 . مفمودا َوما ما ولد َمجله فٍ داخله كلما رآه أمامه وجلس علَه

 شعر بجلن الَد علً كجفه فرفع رأسه عالَا ونظر للذٌ ابجسم له

 لابٗ

 " حمدا هلل علً سٗمجن َا ابن الزعَم شراع ، أنرت بٗدن مجددا "

 ابجسم له بدوره ورفع َده وٖمست أصابعه جلن َده ولال



 شكرا َا عمَر ... رجال مطر شاهَن ٖ جخجلفون عنه أبدا "

حجً كنت فٍ مطار لندن وحَن علمتوأولكم الذٌ جكفل بحماَجٍ   

 أنه جدرب طفٗ علً َدَن لبل أن َجولً رعاَجه زعَمكم علمت أٌ

 " الرجال جكون أنت

 ضحن عمَر وربت علً كجفه لابٗ

 ابن كنعان ذان جفوق علً أساجذجه وٖ جؽرَن شجاعجه وصمجه "

 وذكابه فهو جلؾ لاسٍ وأحمك فَما َخص النساء ، أٌ ٖ فابدة

وجوده حَا أبداجرجً من   " 

 ضحن رماح بدوره ضحكة لم َجخَل أن جكون هٍ أول ما سَصدر

 عنه ما أن َسجنشك هواء هذه المدَنة ، دار بكرسَه حجً أصبح

 ممابٗ له ولال مبجسما

 " اجزم بؤنه َفلح فٍ كل شٍء وسجري الدلَل َوما ما "

 نظر بعدها للمؽلؾ فٍ حجره والذٌ كان َجمسن به طوال رحلجه

وَلة جلن ثم وبؤشارة من َده ابجعد كل أولبن الرجال المحَطونالط  

 بهما وركبوا السَارات السوداء الجٍ بدأت جؽادر المكان بالججابع

 حجً أصبحا لوحدهما ثم رفعه ومده له ولال ناظرا لعَنَه

 لن َمدم لٍ هذا المعروؾ إٖ رجٗ مثلن َا عمَر ْنٍ ٖ أرَد "

أخذت هذا للمحكمة صباح الؽد إرسالها مع شمَمٍ رعد فهٗ  

 " وأجممت أجراءات الجٍ جخصه

 أمسن المؽلؾ ناظرا له باسجؽراب ولال

 " وهل َمكننٍ معرفة ما َحوٌ كٍ أسجطَع إنجاز ذلن ؟ "

 حرن رماح رأسه موافما ولال ناظرا له بَن َدَه

 " هٍ أوراق ومعامٗت طٗق َا عمَر "

 فانجملت نظراجه المصدومة فورا منه للجالس أمامه وهو َشرد



 بنظره للفراغ ورآي جلن النظرة الحزَنة فٍ جلن العَنان البنَجان ،

 نظرة لم َرآها فَهما وٖ بسبب حالجه وإعالجه فلم َعرؾ إٖ رجٗ

 لوٌ إرادة وعزَمة مثمفا حضارَا طوال الطرَك من حوران إلً

دَخ معه لَكجشؾ بؤنه النسخة المصؽرةهنا والجٍ لضاها فٍ الح  

 عن شراع صنوان وهو ما رآه فٍ شمَمه رعد سابما فمد أنجج جَٗ

 َحملون صفاجه فٍ كل شٍء كما َري أمامه إن اسجثنً المدعو

 جبران ، ظهر سرَعا طَؾ جلن المرأة أمام عَنَه وهٍ جمسح

 دموعا جرفض أن َراها أحد فمال مسجؽربا

ست أران أنت جحطمت من وضعن الجدَدلماذا َا رماح ؟ ل "  

 وججمبله بعزَمة لم أراها سابما فٍ ؼَرن لجحطم زواجن وللب

 " ! امرأة ٖ ذنب لها فٍ كل هذا

 شعر بمشعرَرة فٍ جسده لم َفهم سببها حَن أشاح بوجهه جانبا

 ولال بسخرَة جنطك مرارة

 أحطمها ... !! لل أنٍ سؤحررها من جحطمها ْعوام فٍ زواج "

رٌ ولعبة حمَرة دفع كلَنا ثمنها ، الوالع ألسً من أن أشرحهصو  

 " لن َا عمَر ومن أن أبوح به

 بمَت نظراجه المصدومة جحدق به وعجز عن الحدَخ أو عن سإاله

 عن أٌ شٍء فٗ حك له أبدا فٍ هذا ولد صرح بنفسه بؤنه ٖ َمكنه

بة منالبوح به ، انجشله من لحظة الصدمة جلن صوت السَارة الممجر  

 مكانهما والجٍ ولفت بمربهما ججلس فَها امرأة اسجطاع الجعرؾ

 علَها بسهولة فاْضواء المنجشرة فٍ جلن الحدَمة جعلت من المكان

 وكؤنه َنعم بنور النهار من كثرجها ، ابجعد مجراجعا عنه حَن انفجح

 باب السَارة ونزلت منها الجٍ ركضت فورا جهة الجالس علً الكرسٍ

جراه أو لم جهجم لهوَة الموجود هنان أو ظنجه شمَمه وكؤنها لم  !! 



 اكجفً بالجواجد جحت أؼصان شجرة السندَان المجدلَة كسجابر

 خضراء معلمة فٗ َمكنه المؽادرة لبل وصول رعد الذٌ جؤخر

 عنهم لبل المدَنة بملَل ، لم َسؤل عن السبب الذٌ جعلهم َجكجمون

ٖ عابٗجهم َعلمون كماعن خبر وصوله فٗ أحد من أعمامهم و  

 َبدوا حجً أنه جم نمله لمنزل شمَمجه وخمن فورا أنه من أجل

 حالجه الصحَة فالرحلة لم جكن لصَرة أبدا ومعهم حك فهو َحجاج

 . ْن َرجاح اِن

 لبض أصابعه ٖ شعورَا ما أن جلست الجٍ لم َبجعد نظره عنها

 علً اْرض أمام ذان الكرسٍ وارجمت علً سالٍ الجالس علَه

 جبكٍ بوجع .. بمرارة وبنحَب َفجت الجماد جشد بمبضجَها علً

 اللحاؾ الذٌ َؽطٍ سالَه وَده جمسح علً رأسها لم جعد جعٍ

 وٖ لحجابها الذٌ انزلك عن رأسها وذان الشعر البنٍ الحرَرٌ

ا فورا َنظر لٓرضالذٌ انساب علً ظهرها فؤولً ظهره لهم  

 ودس َده فٍ جبَه َمسن ذان المؽلؾ باْخري وبدأ النصؾ

 المفمود من الحكاَة َسرد أمامه وبصوجها الباكٍ

 رماح سامحنٍ أرجون لسما لم أكن أعلم ... لَت ما بن بٍ أنا "

 " ولَس أنت

 ؼرس أصابعه فٍ شعرها الكثَؾ الناعم ولال بحزن

لم جخطبٍ بشٍء لجعجذرٌ جلَلة جولفٍ عن لول ذلن أنجٍ "  ... 

 ٖ أحد ظلم فٍ كل ما حدخ مثلن فكٗنا كان له حك اٖخجَار

 فَما لرر إٖ أنجٍ فرض اْمر علَن فرضا ، من كان لَجخَل

 أن جلن اللعبة سجسجمر لكل هذه اْعوام ؟ من منا كان لَجولع أنها

 لعبة مال علً حساب مشاعرن وحَاجن ومسجمبلن ، ذلن الرجل

جحمن َوما ومن المإسؾ أن اكجشاؾ حمَمجه احجاج لكللم َس  



 " هذه اْعوام

 ابجعدت عنه وٖزالت جالسة علً اْرض بركبجَها أمامه ولالت

 ببكاء ونظراجها معلمة بعَنَه فولها

 لسما كنت سؤرضً بؤن أعَش خادمة لن لٓبد لن أطالبن "

 بؤٌ مشاعر نحوٌ وٖ حمولٍ كزوجة لكنن ٖ جسجحك الفناء

بالٍ حَاجن مع امرأة لم ولن جحبها َوما فطلمنٍ َا رماح فلم َعدل  

 " لذان العمد أٌ أهمَة

 جنفس بعمك لبل أن َمول ناظرا لَدَه فٍ حجره

 " أنجٍ طالك َا جلَلة وورلجن سجصلن ؼدا "

 انسابت دموعها علً خدَها مجددا ولد جابع وٖزال َججنب النظر لها

 أنجٍ جسجحمٍ رجٗ أفضل من كلَنا وجؤكدٌ من أن هللا لن َرضً "

 لن بالظلم دابما ومثلما خفجَه فٍ نفسن سَخجار لن ما َعوظن به

 "وأنا لن أكمل مسَرة عذابن وسؤجحدخ بكل ما كان سببا لزواجٍ بن

 ولفت حَنها علً طولها ودست شعرها جحت حجابها ولفجه جَدا

 ولالت بجدَة جمسح دموعها

 ٖ َا رماح أنا لن أرضً بؤن جلمٍ باللوم علً نفسن وأن جكسر "

 صورجن كإبن للزعَم شراع أمام الناس ، أنا لم َعد لٍ بالرجال

 حاجة ولن َإثر بٍ ما سَمال أبدا وإن اجهمنٍ الجمَع بالجخلٍ عنن

 فٍ محنجن أَضا وٖ جملك أبدا بشؤنٍ فلَست جلَلة َونس من

ن ما سججلهً الناس بؽَرها عنها ،َكسرها ثرثرات فارؼة سرعا  

 " ..... المهم اِن أن

 ولطع حدَثها السَارة الجٍ ولفت لربهما وكانت لرعد الذٌ نزل

 من فوره َنظر لها لابٗ باسجؽراب

 " !! جلَلة "



 جحرن حَنها الوالؾ هنان وابجعد عن المكان مؽادرا سور المنزل

ذان المؽلؾ فَها حَخ َنجظره مرافمَه فٍ الخارج َشد لبضجه علً  

 فها لد انكشؾ له ثلثٍ الحمَمة ... رجل ؼَره ما كان لَسجطَع فن

 كل ذان الجشابن وفهم حدَثهما المبهم أما هو كؤحد رجال مطر شاهَن

 .... الممربَن لم َصعب علَه ربط جمَع ألؽاز جلن الحكاَة

 صدَمان وامرأة وجضحَة لَحجفظ له بها ثم وفٍ النهاَة اكجشؾ

زوجان المرجبطان بعمد زواج مزَؾ أن ذان الرجل اسجؽلهماهذان ال  

 من أجل المال فمط وْعوام طوَلة ... فهم ما خسرجه جلن الفجاة

 وعانت لكن الذٌ لم َفهمه هو الذٌ عنجه بؤن رماح خسره وأنها

 لم جكن جعلم عنه !! كل ما َجب أن َعنَه اِن هو ما بات موكٗ به

لم أٌ ألدار هذه الجٍ اخجارجه هووهو فسخ ذان العمد ولَس َع  

 خصَصا ؟ وكؤنه وجد َوم ؼد فمط لَمجده جارَخ المحاكم فَه وهو

 . َوثك عمدٌ طٗق فٍ ذات المحكمة

* 

* 

* 

 مسحت عَناها مجددا وٖزالوا َسجمعون للحركة فٍ الخارج

 وفجح أبواب السَارات وٖ شٍء ظهر من خلؾ ذان الباب حجً

 اِن ، ما أن جحركت من مكانها حجً أمسكت بها َد الكاسر

 َمنعها ولالت عمجها

 " ؼسك ٖ جنسٍ جحذَرات رعد فٗ جخرجٍ وَؽضب منن فَما بعد "

 سحبت َدها بعنؾ من الذٌ جركه معهما كجؤكَد لجطبَك أوامره

 ولالت بضَك

 بمٗبس ساجرة وأرجدٌ حجابٍ فما المانع من خروجٍ وما سر "



الجؤخَر ؟ كل هذا  " 

 ٖ جفهم ما المانع من ذلن ألَس الرجال َرونها فٍ الشارع وفٍ

 كل مكان ؟ ثم هٍ لن جبكٍ ولن جنوح فمط َجركوها جراه أمام

 عَنَها وهٍ من كادت جفمده لٓبد أَضا ولم َرحم أحد احجرالهم

 فٍ الداخل ، رفعت رأسها عالَا وأؼمضت عَنَها جهمس داعَة

بر والصمود كٍ ٖ جبكٍ رؼم َمَنها من أنهللا أن َلهمها الص  

 ذلن أصعب من أن جحممه ... هٍ ؼسك من جحملت الكثَر بملب

 جامد وعَنان صامدجان جعلن اِن هزَمجها وضعفها أمام مصابب

 الحَاة !! جولعت أن لماء ابنجها ومواجهة ماضَها سَجعٗنها ألوي

ا باجت جراهبكثَر لكن ما جراه الَوم العكس جماما ، بل جمَع م  

 َثبت بؤنها أصبحت مجرد آنَة من زجاج كسرها أسهل من

 الحفاظ علَها ، أنزلت رأسها ولفزت ٖ شعورَا والفة ولد جبعاها

 الجالسان بجانبها حَن انفجح باب المنزل وما أن سمعت صوت

 جحرن جلن العجٗت وظهر لهم الجالس علً ذان الكرسٍ الذٌ

وخانجها لدماها ولم جسجطع َسحبه رعد انهارت جالسة مجددا  

 أن جركض ناحَجه كما فعٗ عمجه وابن شمَمه ونزلت جلن الدموع

 ودون سابك إنذار الواحدة جلحك باْخري وهٍ جراهما َحضنانه

 معا جالسان جمرَبا منه علً اْرض فٗ عمجها الجزمت بذان

 المانون وٖ الكاسر أَضا والذٌ كان َجمسن به وَبكٍ بنحَب

 كالنساء ، ؼطت وجهها بَدَها وأنزلت رأسها لٓسفل جكجم

 عبراجها الجٍ لم َعد َمكنها إمساكها أكثر من ذلن وأدركت حَنها

 فمط أن موت الشخص ودفنه لٓبد أهون ألؾ مرة من رإَجه بنصؾ

 حَاة ، مثلما سبك وجمنت أن بمٍ ولو صوت والدها شراع وشمَمها

، فما ألسً الحَاة وما فعلت بملب الكاسر جسمعه وإن لم جكن جراهما  



 هذه اْنثً حجً حولجه لخراب .. لمدَنة بات َهجرها ساكنَها الواحد

 .جلو اِخر جاركَن بعدهم ذكراهم الموجعة فٍ كل زاوَة فَه

 " ؼسك "

 حركت رأسها بالرفض ولم جرفعه ولم ججحرن من مكانها رؼم

هذهسماع اسمها من شفجَه وسماع صوجه الهادئ بعد كل   

 اْشهر وبعدما ظنوا بؤنهم لد َفمدونه ولٓبد ، صوت صرَر

 العجٗت ججحرن نحوها هو ما جعلها ججحرر من كل ذان

 اٖعجصام مع آٖمها ورفعت رأسها ما أن كان أمامها مباشرة

 وارجمت فٍ حضنه جبكٍ بمرارة مجمسكة بممَصه بموة جخفٍ

كل جلن وجهها فٍ صدره وذراعاه جطولانها بموة ولد كسرت  

 الحواجز الجٍ بنجها بَنهم منذ علمت بؤنها لَست ابنة حمَمَة

 لهذه العابلة فلم َكن لَواسَها ولجها سوي النوم فٍ حضنه

 واسجنشاق رابحجه والبكاء علً صدره فكم نامت هنا طفلة

 وكم جعلمت بهذا الصدر ومسح كفه دموعها فلم جعرؾ حَاجها

ت ججولع بؤنها سججد لديعابلة ؼَرهم وٖ مثَٗ لهم وما كان  

 . عابلجها الحمَمَة ما أؼدلوها هم به من عطؾ وحب واهجمام ورعاَة

 مسحت َده علً رأسها ولبله وهمس بحزن

 َكفٍ بكاء َا شمَمة رماح الوحَدة ، آخر صورة حملجها عَناٌ "

 " لن لبل سفرٌ هٍ عَنَن الباكَة فلما جسجمبلَننٍ بما جشبهها أَضا ؟

أكثر جدفن وجهها فٍ صدره ولالت ببكاءجمسكت بثَابه   

 لَجها ؼسك من فمدت حَاجها لجهبها لن ... لَجها أنا ولَس "

 " أنت َا رماح

 لبل رأسها مجددا َحضنها بموة َحجب الدمعة الَجَمة الجٍ جمردت

 علً صٗبجه فؤكثر ما كان َشؽله وَخشاه هو لمابها هٍ دون



 الجمَع ْنه َعلم ما الذٌ َعنَه كل واحد منهم لها وما لمَجه من

 فرالهم واحدا جلو اِخر ولم َكن َخشً بكابها وٖ َرفضه بل

 خشٍ فعٗ أن جكبجه فٍ داخلها كالعادة فلَس َعلم كم سَجحمل

 للبها الصؽَر من كل ذلن ، أبعدها عن حضنه ومسح دموعها

 بكفه هامسا بابجسامة

لد أثبجم لٍ بؤنٍ مهم لدَكمَكفٍ فها  "  

 أمسكت بَده ولبلجها وألصمجها فٍ شفجَها وعادت للبكاء "

 وكؤنها لم جبكٍ َوما ولم جبكٍ أبدا ولم جفمد فٍ حَاجها أحدا فهذا

 بالنسبة لها ٖ َشبهه أٌ شٍء وٖ وصول خبر موجه لهم ، جلست

ريعمجها بجانبها ومسحت علً ظهرها لابلة بحزن جمسح بَدها اْخ  

 دموعها الصامجة

 " ألسمت علَن باهلل أن َكفَن بكاء َا ؼسك وارحمٍ نفسن "

 وما أن أنهت جملجها جلن حجً لال رعد بضَك لم َكن سوي

 الطرَمة الذكورَة فٍ إخفاء الحزن واْلم

 " وكؤنٍ لم ألمٍ موشحا كامٗ علَكم ؟ "

 مسح رماح بَده اْخري علً رأسها ولال

ضاَما من بكابها فمن ؼَرها كان َبكٍأجركوها أنا لست مج "  

 " بدٖ عنٍ وأنا طفل إن ضربنٍ والدٌ وادعَت الصمود

 لم جزدها كلماجه جلن إٖ بكاء فمد َده لوجنجَها َمسحهما لابٗ

 " وإن أنا من طلب منن ذلن اِن َا ؼسك "

 رفعت َدها المرججفة وبدأت بمسح عَنَها بؤصابعها الرلَمة علً

 صوجه الباسم

ا علمجه أنه لن ابنة باجت فٍ طولن وحسنن وٖ أران إٖ ٖزلتم "  

 " ؼسك ابنة الخمسة عشر عاما



 اسجمرت فٍ مسح دموعها مجمجمة بضَك

 " لست أعلم حجً مجً سجظنون أن النساء مجحجرات مثلكم "

 ضحن من فوره ولال

 " ها هٍ ؼسك الجٍ أعرؾ وأحب "

 نظر بعدها حوله فٍ المكان ثم للخلؾ لابٗ

 " أَن هٍ جلَلة ؟ "

 نظروا جمَعهم باسجؽراب جهة باب المنزل الذٌ َٖزال مفجوحا

 وهو أولهم فمد طلب منها أن ٖ جؽادر وحدها هذا الولت حجً

 !! َسَر خلفها رعد بسَارجه وَوصلها وهٍ وعدجه بذلن

 كان رعد سَجحرن نحو الخارج بحثا عنها فور أن نظر له رماح

عند الباب فجؤة جنظر جانبا لشٍء أو بملك لوٖ أولفه ظهورها  

 لشخص ما فٍ الخارج لبل أن جمول بابجسامة جحدخ أحدهم هنان

 " الجربا ... جفضلٍ َا خالة "

 بدأت نظرات اٖسجؽراب بالجماذؾ بَن الموجودَن هنان والجٍ

 ازدادت بمجرد أن ولفت جلن السَدة الجٍ لاربت السجَن عاما

ت بها أخري أخذت من مٗمحهاأمامه وما هٍ إٖ لحظات ولحم  

 الكثَر فمط أنها كانت ما جزال فٍ نهاَة العشرَن من عمرها جمرَبا

 جمسن حمَبة فٍ َدَها جنظر بحزن وشوق وشؽؾ للشخص الوحَد

 فٍ ذان المكان الذٌ اسجطاع الجعرؾ علَهما ... من دار بكرسَه

 جهة الباب فورا هامسا بعدم جصدَك

 " !! جهَنة "

فورا بؤلم ما أن رمت الحمَبة من َدها وركضت وأؼمض عَنَه  

 ناحَجه ... ما أن شعر بذان الجسد َسمط فٍ حضنه وجلن الذراعان

 جلجفان حول عنمه وذان الصوت الذٌ عشمه ْعوام واشجاله لسنوات



 َجخلل مسامعه باكَا ناحبا وهامسا بإسمه ، ما أعظم ما شعر به

راعَه ... سحما للعللحَنها وما ألساه وهو َحَط ذان الجسد بذ  

 واْوجاع فلم َكن َعلم أن هذا الكرسٍ اللعَن سَجمعه بمن ظن أنه

 خسرها ولٓبد ... من اخجار أن َحطم أحٗمهما لجسافر بعَدا عن

 مكانها ... من جعلك للبه بها منذ كانت ابنة الرابعة عشرة حَن

 أنمذ شمَمها عند خط الحدود الرابط بَن صنوان والهازان لبل

 أن جوحد البٗد ولبل أن َجحول حلمه باججماعهما بعد جوحَدها

 لسراب ... كانت فٍ السابعة عشرة حَن رآها آخر مرة وحَن

 انسكبت دموعها جمجله الواحدة جلو اْخري وهو َجرجاها أن ججفهم

 أسبابا لم َسجطع شرحها لها بسبب ذان الوعد البابس والصدَك

 المزَؾ ، حاول أن َمنعها بؤن ججفهم ظروفه وبؤن جنجظره فمط

 لفجرة لم َسجطع هو نفسه جحدَدها لكن ذان الملب الصؽَر المعلك

 به لم َسجطع اسجَعاب أن جؤخذ امرأة أخري مكانها وٖ أن جؽفر

 له أن َجزوج بؽَرها بل وأن جعذره من دون أسباب فبعد كل جلن

جلن الوعود الجٍ لطعها بؤنها لن جكوناْعوام الجٍ انجظراها وكل   

 لرجل ؼَره وٖ امرأة أخري جؤخذ مكانها جلوخ الوعد بالوالع

 وجهادت اْحٗم كالسراب فكان رد فعلها لاسَا علَه كما علً

 للبها المجَم به فرفضت سماع كل ما َرَد لوله ... َذكر كم

 شجمجه ولجها كم صرخت فٍ وجهه واجهمجه بالخداع وكم بكت

مامه وبعد رحَله ... رفضت انجظاره أجل لكنها لم جسجطع أنأ  

 جكون لرجل آخر ؼَره ، أخبرجه فٍ رسالة ما أن سمعت خبر

 زواجه بؤنها جزوجت من ؼَره لكنها لم جصدق فٍ ذلن أبدا ،

 ؼادرت البٗد ووالدجها وشمَماها بعدما لطعت علَه أٌ أمل فٍ

البٗد ومن لن محاولة البحخ عنها وهو من أصبح ابن ربَس  



 َصعب علَه إَجادها لكن فكرة أنها أصبحت زوجة لرجل آخر

 وٖ حك له وٖ فٍ البحخ عنها كبله لٓبد ولجل حلمه الوحَد وكل

 .. هذا من أجل ... صدَك ، ظنه ْعوام ألرب له من أشمابه

 من حمل معه سره ذان بل ومن ساعده مرارا فٍ ممابلة جلن

من كاد ذات مرة أن َموت من أجلهالحبَبة من خلؾ الحدود و  

 فحمل له ذان الجمَل دابما فما اسجطاع رفض رجاءاجه وٖ دموعه

 الجٍ لم َراها َوما وهو َسججدٌ مساعدجه من أجل حبَبجه أَضا

 الفجاة الجٍ رفضه أهلها ْنه ٖ مسجمبل له كما َمولون رؼم أنه

ل السفروعده بؤن َساعده والده لكن ذلن لم َكن ما َجطلع له ب  

 والدراسة والعَش فٍ الخارج كالملون بَنما َحجفظ هو له بجلن

 الحبَبة الجٍ كثر خاطبَها منذ لاربت العشرَن عاما لَصبح

 العامان أربع فخمس فسبعة أعوام وكل عام بحجة جدَدة وعذر

 جدَد إلً أن كشؾ عن لعبجه وضمن بؤنه لن َسجطَع أحد أن َجسبب

ن أبدا لم َكن صدَمه الذٌ كان َعرفهله بؤٌ ضرر هنان ... ٖ ذا  

 ومن ضحً بنفسه من أجله ... حجً معدله الدراسٍ فٍ أول عام

 درس فَه هنان كان مرجفعا ثم لم َعد َعلم ما حدخ ؟ ما الذٌ سلبه

 مبادبه وأخٗله بل ولَمه أنسانَة ؟ النساء أم الخمور أو الممار أم

 . جمَعها معا ؟

 مسحت َده علً رأس المجمسكة بحضنه حجً اِن جبكٍ دون

 جولؾ وهمس بوجع

 " سامحَنٍ َا جهَنة "

 جمسكت بعنمه أكثر جدس وجهها فَه ولالت ببكاء

 لما لم جخبرنٍ َا رماح ؟ لما أخفَت الحمَمة عنٍ ولجها ؟ لما "

 " جعلجنٍ أكذب علَن وأخسرن وللبٍ معن لٓبد



لماش حجابها الناعم ونزلت الدموع احجضنها أكثر وخبؤ وجهه فٍ  

 الجٍ لم َعد َملن عزما وٖ لوة علً إمساكها فكان مشهدا أبكً من

 حولهما فإن جهلت عمجه والكاسر حمَمة ما َجرٌ ومن جكون جلن

 الفجاة المجعلمة به كجعلك الطفل بوالدجه والسمَم بالحَاة فلن َجهل

 . هوَجها البمَة وإن لم َروها َوما

* 

* 

* 

كت الملعمة فٍ كوب لهوجها بموة فهذه ثالخ ملعمة سكرحر  

 ! جضَفها ولَست جفهم مجً سَجحسن طعمه فٍ حلمها

 جشعر برأسها سَنفجر من الصداع فٍ صدؼَها وبعَناها

 . جإلمانها وكؤنها لم جنم فجرة أسبوع كامل

 مررت السكَن الملٍء بالزبدة علً لطعة الخبز المحمصة لحظة

ٍ بجوارها وجلوسها علَه ولحظة جلوسسحب ساندرَن للكرس  

 والدجها فٍ الكرسٍ الممابل لهما بعدما وضعت صحن الفطابر

 الساخنة فٍ المنجصؾ ولالت وهٍ جسكب لنفسها كوب شاٌ

 " مارَه جبدَن لٍ شاحبة الَوم ؟ إن كنت مجعبة فٗ جذهبٍ "

 رفعت ؼرجها بؤصابعها وحررجها سرَعا لجبجعد للَٗ عن وجهها

من كوب لهوجها ولالت وهٍ جضعه مجددا ثم رشفت  

 ٖ جملمٍ عمجٍ فؤنا فمط لم أنم البارحة ، سؤشرب المهوة "

 " وسؤكون بخَر فٗ َمكننٍ الجؽَب عن الجامعة الَوم أَضا

 لالت الجالسة بجوارها جمسن ضحكجها

 " وما سبب سهرن طوال اللَل هكذا ؟ "

 وضعت كوب المهوة الفارغ ولالت ببرود



 ْن هذا َحدخ معٍ دابما حَن أزور مكان وعالم جدَدَن "

 وؼرَبَن عنٍ صباح الَوم الجالٍ ، َكفَن هذا الجواب أم جرَدَن

 " المزَد آنسة ساندرَن ؟

 ضحكت الجالسة ممابلة لهما ولالت

 هٍ كانت جعانٍ من ذات الحالة سابما وٖجنام اللَلة الجٍ جسبك "

، وفٍ طفولجها إن أردنا الذهابأول َوم فٍ كل عام دراسٍ جدَد   

 للبحر أو الجنزه ٖ نخبرها حجً صباح ذان الَوم كٍ ٖ جمضٍ اللَل

 " مسجَمظة

 ولفت ساندرَن علً صوت ضحكجهما المشجركة ورفعت حمَبجها

 لابلة بضَك

 " بسرعة سَدة مارَه أو سؤذهب وحدٌ وأجركن "

اولةولفت من فورها وحملت سجرجها وحمَبجها ودارت حول الط  

 حَخ الجالسة هنان والجٍ رفعت وجهها لهما لابلة بابجسامة

 " لبلة الوداع إذا َا جمَلجاٌ وَوما سعَدا لكما "

 لبلجا خدها بالججابع ضاحكجَن وكان علَهما المرور أَضا بالجالس

 لرب الواجهة الزجاجَة َشرب لهوجه والجرَدة الصباحَة بَن

 َدَه والذٌ ناداهما مبجسما

ا العجوز المسكَنٖ جنسَ "  " 

 لبلت ساندرَن خده بموة مجعمدة ولالت مبجسمة

 " هذا لَكون َومٍ رابعا "

 لال ضاحكا ما أن ابجعدت عنه

 أجمنً أن َكون سَبا كٍ ٖ اضطر لجحمل هذه المبلة المجوحشة "

 " كل صباح

 ضحكجا معا ولبلت مارَه خده برلة لابلة



أران بخَر عمٍأنا هكذا سَعجبنٍ َومٍ كَفما كان ...  "  " 

 لال مبجسما

 " حظا موفما حلوجٍ "

 وؼادرجا من فورهما علً حدَخ ساندرَن وضحكاجها الجٍ ٖ

 ججولؾ ، كم هو رابع ذان الجو العابلٍ الحمَم الذٌ َنعمون به

 والذٌ َحاولون إشراكها فَه بكل صدق لجشعر بؤنها فرد منهم

 وجزء مهم من عابلجهم ، كانت جحلم دابما بهذا وججمناه لكنها

 لَست جعلم لما جؽَر كل شٍء منذ عاد جَم ورأجه مجددا ؟

 ! لما أصبحت جشعر بعالمها باهجا من دونه مهما كان جمَٗ

 ركبت السَارة وأؼلمت بابها علً كل جلن اْفكار فعلَها جركها

جخرج كالبلهاء جبحخ هنا فَكفَها ما حدخ معها البارحة وهٍ  

 عنه فٍ الحدَمة المظلمة ، كَؾ اسجطاعت جصدَك دعابة كجلن

 وأنه لد َكلؾ نفسه بالمجٍء من أجلها ؟ كَؾ جركت عملها

 ! المرَض به َخدعها هكذا لججوهم كل جلن اْشَاء وكؤنها حمَمة

 جبا لها من ؼبَة حمماء مؽفلة ... لَست جعلم ما كان سَحدخ

ن لم ججد هاجفه مؽلما ما أن عادت لؽرفجهاوما كانت سجمول إ  

 وأمسكت هاجفها بكل ذان الؽضب وجربت أجصال به ؟

 أجل فهو َنام لرَر العَنَن َرفض أٌ إزعاج بَنما هٍ الحمماء

 لم جسجطع النوم فمط ْنها سمعت صوجه وأنفاسه ومن دون

 . حجً أن جراه

فذةرفعت ؼرجها بعنؾ مجؤففة وبدأت بالطرق علً إطار نا  

 السَارة بؤصابعها بجوجر فمالت الجالسة خلؾ الممود

 ٖ داعٍ للجوجر هكذا مارَه صدلَنٍ سَعجبن المكان "

 " وسججؤللمَن بسرعة



 جنهدت مجمجمة ونظرها للخارج

 " أجمنً ذلن "

 كانت المسافة الجٍ اسجؽرلجاها للوصول نصؾ ساعة فمط

اسجمرت مع جلن المَادة المجنونة للجالسة خلؾ الممود فمد  

 جلن الكلَة منذ بداَة المرن الجاسع عشر فٍ مدَنة كامبردج

 لجنظم لجامعة لندن والمسافة حجً هنان حوالٍ الثمانون

 كَلوا مجرا شرلا ، وما أن دخٗ المدَنة حجً سرق نظرها

 كل ذان الجمال الخارق للوصؾ فلطالما سمعت عن هذه

 المدَنة المطلة علً البحر والجٍ َعبر خٗلها نهر كام فهٍ

 جدل علً الكثَر من مظاهر الحضارة اٖنجلَزَة والجمدم الحضارٌ

 الذٌ وصلت إلَه المملكة علً مدار عصور ولرون مجعالبة

 فجارَخها َعود لعصر أمبراطورَة الرومانَة وهٍ مدَنة

 . جامعَة َمصدها اِؾ الطٗب سنوَا

بعمك ذان الهواء المنعش المشبع بالماء ورابحة جنفست  

 اْرض الخضراء المجدفك عبر النافذة المفجوحة وهمست بانبهار

 " كل شٍء هنا رابع "

 وصلها صوت ساندرَن لابلة بابجسامة

 ٖزال هنان ما هو أجمل بكثَر وما أن نخرج من الجامعة "

ذن من والدٌسنجسكع فٍ المدَنة لبالٍ النهار بما أننا أخذنا أ  

 " فثمة مطاعم عربَة رابعة هنا وسنجناول الؽداء فٍ إحداها أَضا

 أومؤت برأسها موافمة دون أن جعلك أو أن جبعد نظرها عن

 معالم جلن المدَنة جشعر بجوجرها لد اخجلط بحماس لوٌ ٖ جفهمه

 ولم َعد َمكنها جخَل كَؾ سَكون المزَد ذان الذٌ ججحدخ

سَمصدانها فمثلما أن المدَنة وجدجها عنه وٖ الجامعة الجٍ  



 مخجلفة عن الصور الجٍ رأجها عبر اٖنجرنت فالجامعة سجكون

 . كذلن بالجؤكَد

 " والدٌ َري أن جكون لدَن سَارة "

 أبعدت نظرها عن النافذة ْول مرة منذ دخلجا المدَنة ونظرت

 للجالسة بجانبها والجٍ نظرت لها بدورها لبل أن جرجع بنظرها

رَك أمامها لابلةللط  

 " وَري أَضا أن َؤخذ رأٌ زوجن "

 شدت لبضجاها علً حمَبجها ٖ إرادَا ثم نظرت لهما فٍ حجرها

 وجمجمت ببرود

 " َؤخذ رأَه لما ؟ اْمر َخصنٍ أنا ولَس هو "

 حركت جلن كجفَها ولالت

 وأنا هذا كان رأٍَ لكن والدٌ لم َمجنع ولال بؤنه إن لم َعجب "

 اْمر ابن كنعان ذان ٖحما فسَؽضب وَبدوا أن والدٌ َعلم جَدا

 " معنً أن َؽضب ذان الهازانٍ الجلؾ

 جنفست الجالسة بجانبها بعمك ولم جعلك فضحكت جعض طرؾ

 لسانها ولالت

 أنسً دابما أنه علَا أن ٖ أسٍء لزوجن أمامن لكنٍ لن أجنازل "

رَن وراءه وسَجؽَرعن منحه جلن اْلماب حجً َظهر عكسها وساند  

 " رؼما عن أنفه

 نظرت جهة نافذجها وابجسمت بمرارة فهذه الفجاة إن كانت جعرفه

 مثلها منذ كان صؽَرا ما كانت جسلحت بكل جلن الثمة ، عادت

 بنظرها لَدَها ولالت بجمود

 " حسنا وإن ؼضب ما الذٌ سَفعله مثٗ ؟ فلَؽضب كما َحلو له "

ةضحكت ساندرَن من فورها لابل  



 لن َؤجٍ لمنزلنا طبعا لَعبر عن ؼضبه الماجم ذان ولن َؤخذن "

 أَضا بعَدا عنا لكنه سَجحفن بالجؤكَد بسماع صوجه الرومانسٍ

 " العذب فٍ مكالمة جشبه جلن الجٍ جكرم علَن بها البارحة

 حركت لدمها بضَك لابلة

 لَجد حٗ إذا لجنملٍ بَن لندن وهنا فلن اجعب نفسٍ بالركض "

ارات اْجره وٖ السَر حجً المحطة لركوب الحافٗت ،خلؾ سَ  

 " أو أنا من سججحفه بسماع صوجها العذب هذه المرة

 ضحكت ساندرَن كثَرا وأولفت السَارة أمام سَاج حدَدٌ

 مرجفع جحَط به اْشجار من جانبَه فٍ جداخل ؼرَب ومدهش

 ولالت هٍ جفجح باب السَارة وجنزل منها

َد ْنن اجصلت به ولم جراسلَه كما أمر ،سَؽضب حَنها بالجؤك "  

 " هَا وصلنا لعالمن الجدَد الرابع مارَه

 جنهدت بضَك ولم جعلك ونزلت أَضا مؽلمة بابها وجبعجها فورا

 ولد اججازجا ذان السَاج المرجفع والمساحة الخضراء الواسعة

 خلفه لججد نفسها أخَرا أمام عالمها الجدَد كما وصفجه وكان

ا جولعت مخجلؾ جماما عن كل جلن الصور الجٍ شاهدجهاالمكان وكم  ... 

 المبنً المرجفع بلون الحجر الطبَعٍ النوافذ الطوَلة المموسة

 واجساع ذان المكان بشكل الذٌ َثَر نوعا ؼرَبا من الرهبة

 والفضول ، وما أن كانجا فٍ الداخل حجً اجضح لها اٖخجٗؾ

 الحمَمٍ عن مخَلجها وهٍ جري ججمعات الطلبة الذَن َملإون

 المكان ... شبان ببذل رسمَة وحمابب حواسَب أو مٗبس أنَمة

 مرجبة وفجَات ٖ َخجلفن عنهم فٍ ذان المظهر واْؼلبَة َكبرونها

 بكثَر ! أجل كَؾ نسَت أن أؼلب الجخصصات هنا هٍ للدراسات

ملون شهادة الماجسجَرالعلَا وأن خرَجٍ جلن الجامعة َح  



 والدكجوراه وأن من هم فٍ مثل سنها للة أمامهم وجمَعهم

 طلبة مجفولون أو ما كان لد جم لبولهم هنا ، جحركت الوالفة

 بجانبها ناحَة الداخل فجحركت معها جنظر لهدفها المحدد وهٍ

 لوحة أعٗنات الضخمة كٍ ٖ جلهٍ نظرها بما حولها وجمع

معها عندما دخلت المدرسة ْول مرة فٍ علً وجهها كما حدخ  

 حَاجها فٍ بلدجها الصؽَرة ) جوز ( فٍ ذان الَوم سرق انجباهها

 اْطفال الذٌ كانوا َلعبون فٍ دابرة َمسكون بؤَدٌ بعضهم

 فجعثرت بحجر فٍ طرَمها ولم جشعر بنفسها إٖ ووجهها

نفٍ الجراب لَمٓ بكابها المرجفع المكان ، فكان علَها أَضا أ  

 ججلمً جوبَخا معجبرا من الذٌ دخلت جسَر برفمجه لبل أن

 َجحول كل ذان الجوبَخ الؽاضب لمحاوٖت مضنَة ٔسكاجها

 َنفض عن ثَابها الجراب وَمسح دموعها بكفه ، ابجسمت

 بحزن بل وبؤلم ومرارة وهٍ ججذكر كل ذلن وكلمات والدجه

جداجلن المرة ) الرجال الصامجون أمثاله َصبحون مجعبَن   

 مسجمبٗ َا مارَه ( فلَجها رأت ابنها ذان أٌ رجل أصبح ولد

 فاق جمَع جكهناجها

 جمَل محاظرجن كما هو ولجها فٍ الجدول لدَن وأمامنا بعض "

 " الولت لنجعرؾ علً المكان

 نظرت للجٍ كانت جشَر بإصبعها علً اللوح الزجاجٍ والجٍ

 سحبجها من َدها لابلة

ناجعالٍ لجرٌ أجمل مكان ه "  " 

 جبعجها شبه راكضة بسبب سحبها لها وهمست معجذرة من الشاب

 . الذٌ اصطدمت بكجفه ولد أومؤ لها مبجسما ومجابعا طرَمه

 " ساااندٌ "



 ولفجا كلجَهما واسجدارجا فور سماعهما لذان الصوت الرجولٍ

 المنادٌ بصوت مرجفع لحظة الجراب الذٌ كان َججاز شخصَن

 مارا بَنهما لَصل لهما فؤسرعت ساندرَن نحوه وحضنجه ممبلة

 خده علً نظرات مارَه المسجؽربة ولد لال لها

 " كَؾ أنجٍ َا مشاؼبة ؟ "

 سحبجه جهجها لابلة بابجسامة

 " لو أردت اٖطمبنان علٍ لكنت زرجنٍ َا كاذب "

 وما أن وصٗ لها حجً لالت ساندرَن

 " هذا كَن شمَمٍ َا مارَه "

بجسمت له من فورها وهمست " سررت بمعرفجنفا  " 

 فمد َده لها مبجسما فصافحجه بعد جردد للحظة ولال بابجسامة مرحة

 أنجٍ بالجؤكَد مارَه الجٍ حدثنٍ زوج والدجٍ عنها ، أنجٍ أجمل "

 " مما كنت أجولع بكثَر

 سحبت َدها منه بحَاء وضربجه الوالفة بجانبه علً كجفه لابلة

نها ْنها مجزوجة وٖ أرَد أن ألول لن منأمسن لسانن ع "  

 " َكون زوجها ذان

 دفعها من وجهها بَده ولال بضحكة

 " أعلم من َكون إنه لرَبن الذٌ ٖ َعجرؾ بن أبدا "

 نظرت له بحنك جمسن وسطها بَدَها علً نظرات الوالفة

 أمامهما مبجسمة فَبدو أن شمَمها َشبهها فٍ أشَاء كثَرة من

ما أنهما مجنالضان جماما فٍ شكلَهما فبَنماناحَة الطباع ب  

 ساندرَن ذات شعر أشمر وعَنان عشبَة وإن كانت جخفَهما

 فشمَمها بشعر شدَد السواد وعَنان واسعة سوداء أَضا ،

 له أنؾ مسجمَم مموس للَٗ بطرَمة رجولَة ممَزة وشفاه



 محددة وشارب ولحَة خفَفان وبشرجه جراها فالت شمَمجه

ت رؼم بَاض بشرجها وكان له طول معجدل كجسدهبَاضا بدرجا  

 جماما فهو بالنظرة الشاملة شاب وسَم ومرح أَضا َمكنه أن

 . َخطؾ للب أٌ فجاة وبكل سهولة

 " أنجٍ طالبة هنا كما فهمت ؟ "

 اسجفالت لنفسها ولسرحانها فٍ مٗمحه وأبعدت نظرها عنه

 لٓسفل ولالت

 " أجل وهذا َومٍ اْول هنا "

مبجسما رفع كفه ولال  

 " جمَل إذا سججاح لٍ فرصة أن أعرفن علً المكان بطرَمجٍ "

 أمسكت ساندرَن بَدها ولالت

 " شكرا لكرمن كَن لكن مارَه برفمجٍ ونرفض أٌ إزعاج ذكورٌ "

 أمسن بَدها اْخري وسحبها منها لابٗ

 جعالٍ سؤعرفن بؤشخاص سَفَدونن أكثر من هذه المجهورة "

 " الحمماء

 وسار َسحبها معه مسجسلمة فٗ حَلة لها فٍ كل هذا بَنما

 جبعجهما شمَمجه لابلة بحنك

 " كَن ابجعد عن الفجاة فورا "

 الجفت لها وهما َسَران أمامها لابٗ بضحكة

 " انجهت وظَفجن َمكنن المؽادرة "

 لكنها لحمت بهما وسارت معهما لابلة بضَك

 " فٍ منامن َا أحمك "

ٖزال َمسن بَد الجٍ جسَر مسرعة لججارٌفضحن ولم َعلك و  

 خطواجه ولم ججرن نظراجها كل جلن الججمعات الطٗبَة وجسجؽرب



 !! أن صراخ هذَن اْخوَن لم َلفت انجباه أحد منهم

 وهذا أول اكجشاؾ لها عن طباع الناس هنان

 ( ما ٖ َخصن ٖ َعنَن )

 وصل بها عند مجموعة فجَات وولؾ حَخ الجفت الجمَع له

 ولال مبجسما

 " صباح الخَر َا جمَٗت "

 وبدأت كل واحدة منهن برد جحَجه ولد اندمج معهن سرَعا ولد

 ٖحظت أن أؼلبهن كن َعرفن اسمه وكَؾ جسجؽرب ذلن إن كان

 كما لالت شمَمجه عضو مهم فٍ اجحاد طلبة الكلَة أٌ أن الجمَع

 . هنان جمرَبا َعرفه

 دمجها فٍ الحدَخ معهم سرَعا وإن كان بكلمات للَلة وعلمت

 أنهم َدرسون فٍ السنة الثانَة اِن وفٍ ذات جخصصها ولد

 بدأن بسرعة َبدَن اسجعدادهن لمساعدجها مجً أرادت فمد

 ٖحظت أن هذا الشاب َملن سحرا ممَزا خاصا به لَس من

ه ومرحهناحَة وسامجه وشكله الخارجٍ فمط بل ولَونجه ولبالج  

 . وكؤنه َملن عصً سحرَة َجعل من حوله رهن إشارجه فٍ لحظات

*  

* 

*  

* 

* 

 نظرت مبجسمة والدموع جمٓ عَنَها للجالسان بعَدا عنهم

 َجحدثان بهمس وَدَه جمسكان بَدها بموة َمسح بَن الحَن

 واِخر جلن الدموع الجٍ جنساب علً وجنجَها المحجمنجان



كل ما حولهما ٖ َهجمان لوجود أحد بالدماء منفصٗن جماما عن  

 وٖ والدجها الجالسة جحاول اٖنسجام مع ما لد جموله هٍ أو عمجها ،

 ٖ َمكن ْحد أن َلومهما فما حدخ معهما َحجاج ْن َجلسا دهرا

 وَجحدثان فَه ، مسحت دمعة جدَدة جؽلبت علً حاجز جلن الرموش

فجَها جهمس بحزنالسوداء الكثَفة ومررت أناملها بنعومة علً ش  

 حامدة هللا علً الهدَة الجٍ منحها لشمَمها اللَلة جحدَدا ، لم جسجوعب

 حجً اِن كل ما حدخ وكل جلن اْلؽاز والمفاجآت الجٍ جفجرت هنا

 فمن كان َصدق أن وراء زواجه من جلَلة وجركها بعَدة عنه

 ! وصمجها هٍ عن اْسباب كل هذه المصة الملَبة بالجعمَدات

لم مسبما أن جلَلة إنسانة كجومة للؽاَة وإن اسجؤمنهاهٍ جع  

 أحدهم علً أٌ أمر وإن لجلوها ما أدلت به ولم جسجؽرب

 جصرفها ذان بعد أن علمت أن رماح طلب منها ذلن فلم جخبرها

 ... وٖ هٍ صدَمجها الممربة وابنة خالجها عما حدخ

 كم عانت جلن الفجاة وجحملت وآخر ما طعنها به ذان الوؼد أن

 أخبرها مجبجحا بؤنه السبب فٍ فراق رماح عن حبَبجه فمط

 لَكمل مخططه وهذا ما كان مخفَا عن جلَلة جماما ولم جعرفه

 إٖ بعد حادخ رماح وسفره ، بمدر سعادجها بلماء شمَمها لحبَبجه

الجٍ اخجارت أن جرمٍ أخَرا جشعر باْسً علً ابنة خالجها  

 بنفسها فرَسة ْحادَخ الناس من جدَد ، فإن كان الجدل لم

 َجولؾ َوما حول زواجها الصورٌ برماح فما سجكون النجابج

 اِن إن هو جزوج بجلن الفجاة بعد أن طلمها وأٌ ثوب هذا الذٌ

 سَلبسها إَاه الناس من جدَد وبؤٌ لمب سجلمب ؟

ا فعل شٍء ْجلها لفعلجه لكنجنهدت بؤسً فإن كان بإمكانه  

 ما حَلجها وهٍ من رفضت وبإصرار أن َجحدثوا عن حمَمة



 ما حدخ ومعها حك فٍ ذلن فاْلسن لن جرحمها فٍ كٗ الحالجَن

 وجعرؾ ابنة خالجها جَدا لن َكون رفضها إٖ لسبب واحد وهو

 رماح ولَس نفسها فهٍ ما أن أوصلت جلن الفجاة ووالدجها إلً

حَاجهما ولٓبد رافضة حجً المكوخ معهم لبعضهنا ؼادرت   

 الولت ورعد ما أن أوصلها لم َرجع أَضا وكؤنه َجعمد اٖبجعاد

 . عن المكان لدر اٖمكان

 نظرت للذٌ َجكا بخده علً َده وَجثابب من الحَن لّخر

 ولالت مبجسمة

 " كاسر لما ٖ جصعد لجنام لبل أن جمع علً وجهن "

فت ضَفجهم بابجسامة صؽَرة ولالضحكت جوَرَة بَنما اكج  

 هو بضَك

 " أمٍ هل َعجبن هذا ؟ "

 لالت جوَرَة مبجسمة

 " لن َنام طبعا خشَة أن َفوت شَبا "

 ابجسم من فوره وكؤنه لم َكن مسجاء منذ للَل ولال

 " أجل فلسنا نشاهد هذا كل َوم "

 وضعت عمجه كفها علً فمها جنظر له بصدمة بَنما أخفضت

 المرأة نظرها لٓسفل فٍ صمت وججهم ولم جخفً عنه نظرة

 ؼسك الؽاضبة أبدا فمفز والفا ولال

 " َبدوا أنه علَا النوم فعٗ ، سعدت جدا بالجعرؾ علَن َا خالة "

 وؼادر المكان مسرعا وكؤنه لم َكن َعجرض منذ للَل ، ولفت

 الجالسة بجانبها ولالت جنظر ٖبنجها هنان

مؽادرة اِنجهَنة علَنا ال "  " 

 ولفت جلن من فورها مع ولوؾ ؼسك وعمجها لابلة



 الولت مجؤخر فؤَن سجؽادران اِن ؟ الضَا اللَلة هنا وؼدا "

 " َمكنكما المؽادرة حَخ جرَدان

 لالت من فورها

 شكرا لكرمن َا ابنجٍ لكننا سنمضٍ اللَلة فٍ الفندق وعلَنا "

نٍ مرَض وٖ َمكننٍالمؽادرة باكرا والسفر سَؤخذ منا ولجا فؤب  

 جركه لوحده لولت طوَل مع شمَمه وزوججه فؤبنابهما مشاؼبون

 " وسَجعبونه

 لالت ؼسك بإصرار ودون َبس

 وإن َكن جناما هنا اللَلة وؼدا جسافرا فالولت جؤخر علً خروجكما "

 " وحَدجَن ججوبان فنادق المدَنة

 أدار الجالس هنان كرسَه ناحَجهم ولال

الحراس أخذهما ولن َصعب علَن إَجاد فندقؼسك اطلبٍ من  "  

 مناسب لهما اللَلة والفنادق هنا ملن لمملكجن جمَعها ، علَنا احجرام

فٍ المؽادرة رؼبجهما  " 

 جنهدت باسجسٗم ورفعت هاجفها من اْرَكة وجحدخ مع الحراس

 فٍ الخارج وما هٍ إٖ لحظات وكانت جلن الفجاة ووالدجها َودعونهم

لحلم مثلما دخلجا ولم جخفً عنها نظرة الحزن الجٍولد ؼادرجا كا  

 لمحجها فٍ عَنٍ الذٌ لم ججركهما نظراجه حجً أؼلك الباب خلفهما

 وٖ أن جلن الفجاة لم جودعه وٖ بكلمة لبل خروجها ! جوجهت جهجه

 وحركت الكرسٍ به لابلة

 وأنت أول من علَه أن َنام وَرجاح وصباح الؽد سَكون لدَن "

بٍ بدٖ من هذا لججحرن به بحرَةكرسٍ كهربا  " 

 وصلت به ؼرفجه فٍ الطابك السفلٍ وأدخلجه لها فمال ما أن وصلت

 به جهة السرَر



 شكرا لن َا ؼسك َمكننٍ اٖعجناء بنفسٍ ٖ ججعبٍ نفسن "

 " شمَمجٍ

 حركت رأسها بالرفض فجنهد بعجز ولال

 " حسنا علَا دخول الحمام أوٖ فهٗ ابجعدت عن طرَمٍ "

 ابجعدت لابلة بضحكة

 " أجل وسؤنجظرن هنا "

 وما أن أؼلك باب الحمام خلفه انجملت لسرَره وأبعدت اْؼطَة

 عنه وعدلت له وضع الوسابد جكابد الدموع الجٍ جماطرت رؼما

 عنها علً جلن اْؼطَة البَضاء وهٍ جسمع صوت أنَنه المجؤلم

انمن خلؾ ذان الباب اْصم وهو َحاول جحرَن جسده عن ذ  

 الكرسٍ ، ولفت علً طولها جمسح الدموع الجٍ جرفض الجولؾ

 ٖ جرَده أن َخرج وَراها ْنها جعلم بؤن جل ما َحجاجه رجل فٍ

 حالجه أن َشعر بؤن جمَع من حوله ألوَاء وَجصرفون وكؤن شَبا

 لم َجؽَر لكن هذا فوق طالة احجمالها ولم َعد َجدٌ اسججدابها

جخجلٍ بنفسها وجسجسلم وحَدةالفاشل لدموعها لججولؾ حجً   

 هنان ِٖمها وحزنها ، مسحت عَناها بموة وأدعت اٖنشؽال

 بدرج الطاولة بجانب السرَر ما أن انفجح باب الحمام خلفها

 ولالت جججنب النظر له

 هنا وضعت كل ما لد جحجاجه وهذا الجهاز موصول بؽرفنا "

ٍ الخارجنحن الثٗثة أنا وعمجٍ والكاسر ، زر ؼرؾ الحراس ف  

 لوحده هنا ، زر ؼرفجٍ هو اْول وسؤكون لدَن ما أن جضؽطه

 " وفٍ أٌ ولت كان

 وما أن سمعت صوت العجٗت لد أصبحت لرب السرَر دارت

 خلؾ الكرسٍ وعدلت وضعه بجانبه لابلة وهٍ جمسن بمسنده



 الحدَدٌ

 هذا َمكن إنزاله هكذا وبذلن سَكون بإمكانن الجنمل منه للسرَر "

فالسرَر مصمم بنفس ارجفاعه مجً شبت  " 

 وجابعت جمسن بَده وذراعه

 " هَا سؤساعدن هذه المرة "

 انجمل له بمساعدجها وما أن انحنت لجرفع له سالَه لال

 ممسكا َدها

 " شكرا لن َا ؼسك أسجطَع وحدٌ فعل هذا "

 ولفت علً طولها وجركجه َرفعهما بنفسه جكابد اْلم والدموع

 وهٍ جري صعوبة اْمر علَه والجهد المضنٍ الذٌ بذله دون

 َبس ، ؼطت سالَه باللحاؾ ولالت

 " ما أن جسجلمٍ سَكون سحبه فوق جسدن سهٗ هكذا "

 ثم اسجوت والفة مجددا ، جعلم بؤنه ٖ َمكنه النوم بهذه الثَاب

 ْنها لَست مرَحة لكنها جعلم رده جَدا إن هٍ لالت هذا ورعد

المبَت خارج المنزل أو أنه ؼادر العمران منذ ولت َبدوا لرر  

 وعمجها لم َخفً علَها من وجهها أن ضؽطها مرجفع وجكابر فمط ،

 جوجهت للخزانة وأخرجت لمَص بجامة النوم الجٍ اشجرجها له

 مع بالٍ الثَاب الجدَدة والجربت منه لابلة

 هذه سجرجاح فَها أفضل من هذا الممَص َا رماح واٖعجراض "

 " ممنوع

 جنهد بضَك واسجسلم لعنادها ْنه َعرفه جَدا فساعدجه علً نزع

 لمَصه وإلباسه إَاها ثم جلست علً الكرسٍ الذٌ جركه منذ للَل

 جمسن لمَصه الذٌ نزعه بَن َدها ولالت جرالبه وهو َؽلك

 اْزرار ونظره علً ما َفعل



أبدا ، رماح ماذا لررجما أنت وجهَنة ؟ لم َعجبنٍ طرَمة رحَلها "  

 " ٖ جكن لسوت علَها َا شمَمٍ ؟

 أؼلك آخر زر واجكؤ لظهر السرَر مجنهدا بجعب ولال ناظرا

 لٓعلً بشرود حزَن

 ما ذنبها َا ؼسك جفنٍ بالٍ عمرها مع رجل كسَح مثلٍ كل "

 ما سجفعله هو خدمجه طوال الَوم ، حجً إن أراد كوب ماء

 " سَكون علَها جلبه له

رادة وعزَمة ولالت معجرضةكابدت دموعها بكل إ  

 لَس صحَحا ما جفكر فَه َا رماح ، جهَنة جحبن ولن ججضاَك "

 من ذلن أبدا مادامت بمربن ، لما جرفضون أنجم الرجال رإَة

 " اْمور كما نراها نحن النساء ؟

 أمال رأسه للَٗ ونظر لها ولال

 ْنكم جنجرفون خلؾ العواطؾ َا ؼسك ثم جكجشفون وسرَعا "

 جدا فضاعة ما ألحمجن أنفسكن فَه عكسنا نحن الرجال نحكم

 العمل مهما ألحك اْمر ضررا بؤنفسنا لكن اْمر سَصب فٍ

 " مصلحة المرأة نهاَة اْمر مهما رفضت اٖعجراؾ به

 شدت لبضجَها علً لماش لمَصه بَنهما ولالت بضَك

 مخطا َا رماح فلَس أٌ لرار َجخذه الرجال َكون سلَما "

فٍ مصلحة المرأة وَصب  " 

 لال من فوره

 " إن كان َحبها فبلً "

 كانت سجعجرض فماطعها بجدَة

 ٖ أرَد أن َكون لرارها بدافع شفمة أكثر من كونه بدافع "

 الحب َا ؼسك ، أعلم أن جهَنة أحبجنٍ فٍ الماضٍ وبموة لذلن



 أرَد أن جكون جلن المشاعر ما َدفعها نحوٌ اِن ولَس أمٗ

أسَر مجددا كسَرا فٍ أن  " 

 حركت رأسها برفض ولالت والدموع جمٓ عَنَها

 " لكنن لد جسَر َوما َا رماح فثمة أمل "

 أبعد نظره عنها مجددا ولال بسخرَة جنطك مرارة

 ٖ جحاولٍ الكذب علً نفسن وإَهامٍ بذلن َا ؼسك فؤنا أعلم "

 " بكل ما لاله اْطباء

 لالت من فورها

، ولما كل هذه اْدوَة الجٍ ألزمون لكنن جشعر بهما َا رماح "  

 " بالجمَد بها إن لم َكن ثمة أمل

 همس ببرود وكؤن اْمر َخص شخصا ؼَره

 مجرد وهم َحاولون ؼرسه فٍ للوب مرضاهم لَعَشوا علً "

 اْمل وإن كان مَجا ، ثم أنا راض بمضاء هللا ولم ولن

 " أعجرض علَه

 مسحت عَنَها بظهر كفها بموة جحاول منع الدموع من الجسرب

 منهما ولالت بحزن

 لكنن جظلمها بكل هذا َا رماح وسججركها جضَع منن مجددا ، "

 لو لم جكن جحبن ما كانت لجخجار البماء معن ولَس ثمة شٍء

 كان سَجبرها علً فعل ذلن وما كانت لجمطع كل هذه المسافة

لفن من جركها كل هذه اْعوام وجؽفر لنمن أجلن وٖ لججفهم مو  " 

 نظر لعَنَها ولال مباشرة

 " إن كنت مكانها أكنت سجؽفرَن َا ؼسك ؟ "

 نظرت له باسجؽراب وكانت سججحدخ فماطعها لابٗ

 لو شرح لن مطر شاهَن أسبابه هل كنت جؽفرَن له بدافع "



 " الحب َا ؼسك مهما كان عظَما فٍ للبن ؟

ة لبل أن جمولنظرت له لبرهة بصدم  

 " وما عٗلة هذا بموضوعن وجهَنة ؟ "

 لال من فوره

 " أجَبٍ عن سإالٍ َا ؼسك هل جؽفرَن له إن لدم لن أسبابا لوَة "

 ولفت علً طولها ولالت

 ٖ أسباب جشفع له َا رماح وما فعله بٍ ابن شاهَن َخجلؾ عما "

 " حدخ معكما وٖ وجه ممارنة أبدا

 لال بجدَة

و ذاجه فهل سَكون لرارن كمرارها َا ؼسك ؟بل الوضع ه "  " 

 ؼادرت من عنده دون أن ججَب ولالت وهٍ جؽلك الباب خلفها

 جل ما أجمناه أن ٖ جظلمها مجددا َا رماح فجراح المرأة ٖ "

 " جندمل بسهولة َا شمَمٍ

 وؼادرت مؽلمة له خلفها فرفع رأسه ونظره للسمؾ وأؼمض

 عَنَه وجنهد بعمك هامسا

فهم لما َرفض ذان الرجل شرح أسبابه لن َا عنَدةبت أ "  " 

* 

* 

* 

 خرجت من عنده جمسح الدموع الجٍ جمردت علَها من لبل

 أن جصل لؽرفجها وجعطَها أذن ففوق شعورها بؤلمه وعجزه

 كسرها بمراره رفض حبَبجه الجٍ عاش وفَا لحبه لها ْعوام

 طوَلة وحرم منها وفاء لصدَمه ، وصلت بهو المنزل لحظة ما

 انفجح الباب ودخل منه رعد و أؼلمه خلفه فمالت جنظر له



 باسجؽراب

 ظننجن سجنام خارجا أو أنن ؼادرت المدَنة ؟ جؤخرت "

 " كثَرا َا رعد

 وصل عندها ولال وهو َمسح بطرؾ سبابجه الدموع

 من رموشها

لمَن كَؾ هو الوضع ، ثم ألم أنهاكمأردت أن أبجعد للَٗ جع "  

 عن البكاء أمامه ؟ ٖ جشعروه بشفمجكم َا ؼسك بل بموجكم فهذا

 " ما سَفَده

 أنزلت نظرها لممَصه بَن َدَها ولالت بحزن

 رفض الفجاة الجٍ َحبها وجاءت من أجله بسبب اللعنة المسماة "

 " شفمة ، ظلمها َا رعد وظلم نفسه معها

فورا وصلها صوجه الهادئ  

 من الطبَعٍ أن َشعر بهذا َا ؼسك فٗ جلومَه فؤٌ رجل مكانه "

 " سَمرر ذات المرار

 رفعت نظرها له مجددا ولالت بحزن وعَناها جمجلا بالدموع مجددا

 لكن لما و كثَرؼَره فٍ مثل حالجه جزوجوا ولهم أطفال ؟ "

 هل حالجه ٖ جسمح بذلن لَرفض أن جكون له مجرد ممرضة ؟

ً َوما من شٍء كخشَجها من جوابه ذان الولت حجًلم جخش "  

 أنها شعرت بمدمَها جخونانها وهٍ ججرلب ما سَمول ولد أخفض

 رأسه ونظره ولال

 بلً َمكنه ممارسة حَاجه وبشكل طبَعٍ ، حمدا هلل أن الضرر لم "

 " َصل ْن َشمل نصفه السفلٍ كامٗ لكان فمد حجً الجحكم فٍ بوله

ؼم ارجَاحها لجوابه وحمدت هللا علً كل هذا ،شعرت بملبها انمبض ر  

 جعلك نظرها بعَنَه ولالت بجوجس



 حجً أنه دخل الحمام بمفرده ... هل َعنٍ هذا مإشرا جَدا "

 " َا رعد ؟

 حرن رأسه بعجز ولال

 كٗم اْطباء كان مجنالضا ولن جعرؾ فَه الصواب من الخطؤ "

 بسهولة فأصابة جضررت منها الفمرات السفلً واٖنمطاع فٍ

 الحبل الشوكٍ كان جزبَا فلم جعد جصل إشارات الدماغ لسالَه

 بالكامل ولم َصل الضرر لمنطمة الحوض ، بعض اْطباء لالوا

 أن المشكلة اْساسَة لد جكون فٍ أعصاب الدماغ المخجصة

الجٍ جلماها علً بحركة الجزء السفلٍ نجَجة الضربة الموَة  

 الرأس وآخرون لالوا بؤنه ٖ وجود ٌْ جلؾ فٍ أعصاب الدماغ

 وهذا ما أثبججه الفحوصات واْشعة ، البعض لال بؤنه مع الولت

 لد َموت بؤلٍ ذان النصؾ والبعض نصح بزراعة خَٗا جنَنَة

 فٍ نخاعه الشوكٍ وهو آخر ما جوصل له الطب فٍ مثل هذه

د َجمكن من السَر مجددا وإن برجوعالمشاكل ورجحوا أنه ل  

 " ساق واحدة للحَاة والحركة

 ضمت َدَها أمام شفجَها ونزلت دموعها ولد همست

 " هل سَنفع ذان الحل حما َا رعد ؟ لما ٖ نلجؤ له سرَعا إذا ؟ "

 جنهد بعمك ولال

 أؼلب الججارب كانت علً الحَوانات أما البشر فؤبدت أجسادهم "

ن كان جزبَا ونسبة من نجحت عملَجهم جلن ضبَلةجفاعٗ إَجابَا وإ  

 فمد جمكن من الحركة وإن بشكل جزبٍ واحد من خمسة أشخاص ،

 جكلفة جلن العملَة والعٗج الفَزَابٍ هو رلم خَالٍ لم َسجطع إٖ

 " الملة جوفَره واِْم الناجمة عنها أضعاؾ ما لد رآه من لبل

 لالت من فورها



ه َا رعد فلما الجردد ؟لن َعجزنا دفع المال ل "  " 

 رفع كجفَه ولال بؤسً

 رماح من َرفض ذلن خاصة أن البعض جردت حالجهم لٓسوأ ، "

 اْطباء لالوا أن ما َمر به أمر طبَعٍ فمن كثرة ما جحمل من ألم

 وعملَات وجمارَن سَرفض أٌ مسببات أخري لجلن اِٖم ، لالوا

 إنه إن امجلن الحافز فسَجشجع للججربة وظننت أن لمابه بجلن الفجاة

 " لد َحفزه لجؽََر وضعه

 جنهدت بؤسً لابلة

 هو َرفض شفمجها كما أن أملها فٍ شفابه َراه مجرد جعلك "

 برماح الماضٍ الذٌ لد ٖ َعود أبدا وَرَدها أن جمجنع به كما

ولَس شفمجهاهو وأن جكون مشاعرها ما َدفعها للبماء معه   

 " علً وضعه

 أومؤ برأسه بجفهم هامسا

 " لن نضؽط علَه َا ؼسك اجركَه َمرر ما َراه فٍ صالحهما "

 نظر بعدها لٓسفل ولال

 أري أن نعَن ممرضة لجهجم بعٗجه الفَزَابٍ بانجظام ولجكون "

 " لربه إن احجاج شَبا

 لالت من فورها وبضَك

لل كامل لَبمً سجَنولما الممرضات ؟ هو ٖ َعانٍ من ش "  

 الفراش جهجم به ممرضة ، سؤجفك مع المسجشفً هنا لَؤجٍ

 الطبَب َومَا من أجل الجمارَن والعٗج وسؤوفر جمَع المعدات

 الجٍ سَحجاجها هنا وسَجنمل بحرَة وَفعل ما َرَد كالسابك

 وبالٍ اْمور سؤساعده فَها ولن أجركه إٖ نابما أو إن كنت فٍ

ججكفل عمجٍ بكل ما َحجاجهالجمعَة وحَنها س  " 



 نظر لها ولال

 ... بل سَحجاج ْكثر من ذلن وأوله جؽََر مٗبسه واسجحمامه "

 الكاسر ٖ َمكنه فعل ذلن وحده لذلن علَا أن أكون هنا من

 " ولت ِخر

 أشاحت بوجهها جانبا ولالت بحزن

 َحجاج لزوجة َا رعد لكنه عنَد وسَجرح جلن الفجاة فوق كل "

لها طَلة هذه اْعوامما حدخ   " 

 وصلها صوجه الواثك مباشرة

 " سَرجعان َا ؼسك ٖ جخافٍ "

 رفعت نظرها له سرَعا جنظر لعَنَه بحزن من وسط برَك الدموع

 الجٍ مٓجهما وهمست بؤمل

 " جظن ذلن ؟ "

 أومؤ برأسه إَجابا ولال

 إن كان شمَمٍ رماح الذٌ أعرفه وإن كان َحبها فعٗ سَمبلها "

 فٍ حَاجه بل وسَحارب إعالجه ْجلها إٖ إن خذلجه هٍ فٍ

 اخجباره هذا لها ومجؤكد من أنه أخبرها بؤنه لن َسَر مطلما

 " لجفمد اْمل فٍ ذلن

 أنزلت رأسها وؼطت وجهها بكفَها جبكٍ بمرارة فوضع َده

 علً كجفها ولال بحزن

 ؼسك َكفٍ بكاء فلن َجدٌ هذا فٍ شٍء سوي إرهاق "

ن ، رماح لن َحبه أحد أكثر من خالمه ولن َجلبللبن وجسد  

 له إٖ ما فَه الخَر له وإن بمٍ علً الكرسٍ كل عمره

 " وبٗ زوجة وٖ أوٖد

 ركضت من عنده وصعدت السٗلم جسمٍ عجباجه بدموعها الجٍ



 لم جسجطع الَوم إخفابها عن أٌ أحد منهم لجحررها فمط بَن

ت ؼرفجها ودخلجهاأؼطَة سرَرها ووسابده كالسابك ، وصل  

 مؽلمة الباب خلفها ورمت هاجفها وحجابها لَجحرر ذان الحرَر

 اْسود الطوَل وارجمت علً السرَر لجنسكب بالٍ جلن الدموع

 جرافمها عبراجها الجٍ سجنجها بداخلها طوال الولت جبكٍ

 بمرارة مججاهلة ذان الهاجؾ الذٌ بدأ بالرنَن منذ ولت ودون

لمجؤخر ٖ أحد َجصل فَه ، أبعدت َدهاجولؾ وأن هذا الولت ا  

 وسحبت هاجفها الذٌ عٗ برنَن رسالة بعد كل جلن المحاوٖت ،

 ! نظرت للرلم أوٖ وعمدت حاجبَها باسجؽراب فلَس مدونا لدَها

 مسحت الدموع عن عَنَها بطرؾ باطن كفها لجنظر بوضوح

 لجلن اْحرؾ الجٍ جعلت العالم َجولؾ من حولها

ن لم ججولفٍ عن البكاء اِن لن َمنعنٍ عننؼسك لسما إ )  

 ) سوي الطرَك من حوران لمنزلن

 فرمت اللحاؾ عنها فورا وؼادرت السرَر وأطفؤت نور الؽرفة

 . بضربة ؼاضبة من َدها علً ذان الزر لجؽرق فٍ ظٗم دامس

* 

* 

* 

 لننجظر حجً َرجع والدن َا ولاص ٖ أرَد حما مشاكل بَنن "

 " وبَن زوججه وٖ ججحدخ مع جدن عن اْمر بما أنه لم َعلم بعد

 أومؤ برأسه موافما ونظره وجركَزه لم َعد معها بل حَخ جلن

 الشرفة هنان والجٍ جظهر له من خلؾ النافذة المؽلة والجالسة

 علً حافجها ججٗعب النسابم الربَعَة بخصٗت من شعرها اْشمر

ٍ جمسن فٍ َدَها دفجرا وللم رصاصالطوَل منهمكة فَما جفعله وه  ... 



 جرسم ( ٖبد وأن ذان ما جفعله والؽرَب هو مكان جلوسها حَخ )

 الؽرفة المخصصة فٍ جصمَم المنزل كؽرفة لشرب المهوة بواجهة

 زجاجَة كاملة جفجح علً شرفة باجساع جلن الواجهة بؤكملها وهم ٖ

البٗد ولَس للمهوةَسجخدمونها ْنهم ٖ َلزمون أنفسهم بعادات جلن   

 ولت محدد لدَهم ، َسجؽرب أن خرجت من عزلجها وإن لعزلة جدَدة

 لكنها لَست سجنها الدابم وْول مرة جفعلها ! منذ طلبت منه مرافمجها

 أن َجركها لوحدها لم َمجرب من جهة ؼرفجها ولم َراها وَبدوا أنها

ا أفضل منبالفعل كانت جحجاج ْن جكون لوحدها وَري أنها باجت أَض  

 السابك فؤن جمصد مكان آخر ؼَر ؼرفجها وجمسن دفجرا وجرسم علنا

 أمر لم َسبك أن فعلجه ولَس َعلم أهو جؤثَر حالجها اْخَرة ومواجهجها

 لجدها أم أن ذان الرأس الملٍء بالؽموض والعمد والمجاهات َفكر

 بطرَمة جدَدة وَناور للهجوم بؤسلوب مخجلؾ ؟

زوججن بنٍ وإن من باب العشرة وكونهاولاص لما لم ججصل ب "  

 " ٖزالت زوججن ؟

 نظر للجٍ أخرججه من عالم جلن الشمراء الؽامضة لوالعه المرَر

 ولال بضَك

 خالجٍ كم مرة سؤعَد ما للت ؟ جمانة ذهبت ٔجراء جراحة "

 ججمَلَة سخَفة أنا لست راض عنها أساسا ْجصل بها ، ثم جعلمٍ

ل فٍ خصوصَاجٍ وٖ أراكم جبحثون إٖكالجمَع أنٍ ٖ أحب الجدخ  

 " عما َكدرنٍ

 جنهدت بعجز وجمجمت مؽادرة

 " كما جرَد بنٍ فمط ٖ جؽضب منٍ "

 وؼادرت نظراجه ججبعها حجً خرجت فنظر جهة النافذة مجددا

 وللجٍ ٖزالت جالسة مكانها هنان ولد رفعت الدفجر أمام وجهها



 وٖزالت جرسم فٍ جلن الورلة جثبجها كلوحة أمامها فالجرب بخطواجه

 حجً أصبح ممابٗ للنافذة جماما ولجلن الجٍ جرسم فٍ الورلة المعلمة

 فٍ الهواء وكؤنها جنمش رسومها فٍ الفراغ ، َحار دابما كَؾ جري

 اْمور الجٍ َرونها هم ؟ هل السلبٍ سلبٍ بالنسبة لها مثلهم أم

ذلن بالنسبة لكل شٍء إَجابٍ حولها ؟ أحَانا َشعرالعكس ! وك  

 بؤنها جراهم عكسهم جماما أو أنها جري كل شٍء حولها سلبَا

 وهذا هو الخَار الماسٍ واْلرب للحمَمة ، الجمت نظراجهما فجؤة

 حَن أنزلت الدفجر من أمام وجهها وجبادٖ نظرة طوَلة صامجة

اْسبلة الجٍ جدور لرأت فَها الجالسة هنان بسهولة جمَع جلن  

 فٍ رأسه عن ماضَها وما جخفَه كما لرأ هو رفضها الجام ْن

 جشاركه شَبا منه وإن من باب إشعال فضوله عمدا ، لم َجراجع

 للخلؾ ولم َبعد نظره عنها حجً أبعدجه هٍ عنه وأؼلمت دفجرها

 الكبَر لبل أن جمفز من حافة الشرفة وجدخل مجوارَة عنه خلؾ

لمجه خلفهاالباب الذٌ أؼ  

* 

* 

* 

 أؼلك محفظجه ما أن شعر بجلن الَد علً كجفه وانسحب من

 عالمه الذٌ كان َسبح فَه وحَدا لَرجع ْرض الوالع ما أن

 انحجبت صورة جلن الطفلة عنه خلؾ المطعة الجلدَة الجامدة

 الباردة لَطوٌ معها ذكرَاجه ككل مرة َفجحها فَها وَجلس مجؤمٗ

الجمَلة ... عَناها بلونهما اْخضر جلن المٗمح الطفولَة  

 المشعجان مرحا وجفاإٖ والشعر الؽجرٌ الطوَل شدَد الشمرة

 والشفاه الزهرَة الصؽَرة المبجسمة بسعادة لم جشوهها هموم



 الحَاة رؼم اْلم فٍ جلن الحمبة ورؼم الحروب والموت والدماء ،

لم جكن جلون دواخلهم بالحزن والسواد فهكذا هم اْطفال وحدهم من  . 

 جلس الذٌ سحب الكرسٍ الموجود أمامه فٍ ذان الممهً الهادئ

 المفضل لدَه وجلس مجمجما ببرود

 " كم مرة باهلل علَن جنظر لصورة حبَبجن جلن َومَا ؟ "

 ابجسم من فوره وأطفا عمب سَجارجه فٍ المطفبة الزجاجَة

ة بَنهما ولال وهو َدس جلنالموجودة منجصؾ الطاولة الدابرَ  

 المحفظة فٍ جَبه

 " كلما اشجمت لها "

 مط الجالس أمامه جسده مشبكا َدَه خلؾ عنمه ومادا سالَه

 الطوَلجان جحت الطاولة ورافعا رأسه لٓعلً مجنهدا بجعب وكؤنه

 َجخلص بذلن من كل ذان أرهاق المجراكم فمال الذٌ كان َرالبه بكسل

ذه المرة ؟ سجَفن أخبرنٍ أنن أصبت فٍكَؾ كانت مهمجكم ه "  

 ذراعن ، أنت ججازؾ بحَاة َحجاجها ؼَرن أكثر منن َا جَم ومن

 " أجل رجال انجلَز موجهم كحَاجهم بالنسبة لنا

 همس الذٌ ٖزال َرفع رأسها لٓعلً ولد أؼمض عَنَه ببطء

 وبذات بروده المعجاد

، أمثالنلَس َعنَنٍ هوَة الشخص بل ما كرست عملٍ ْجله  "  

 " لن َفهموا ما ألوم به فسؤوفر علَن ونفسٍ الشرح

 كجؾ الجالس أمامه َدَه لصدره وٖزال َرالب ذان الصدر العرَض

 الذٌ كشفت عضٗجه طرَمة جلوسه جلن وذلنه البارز للَٗ ومٗمحه

 المشدودة رؼم وضعه المسجرخٍ جمرَبا ولال ببعض الضَك

َعنَن جانبا وأَضا نحن حسنا أبعد حَاجن الجٍ هٍ آخر ما "  

 أصدلابن الذَن للما َران أحدنا أساسا ، ولنبعد الوطن وما جفعله



 من أجله معنا لكن ثمة زوجة لن إن نسَت وَحك لها أن جحافظ

 "علً حَاجن من أجلها أم ٖ جفكر فٍ أن جكون لن عابلة َوما ما ؟

 رفع الجالس أمامه َدَه من خلؾ عنمه وعدل جلسجه مخرجا

السجابر من جَبه وسحب إحداها منها بشفجَه وجمجم وهٍعلبة   

 بَنهما َشعلها بالمداحة فٍ َده اْخري

 إن كان ؼرضن اٖنجمام منٍ بسبب صاحبة الصورة فلن جنجح "

 " فٍ هذا

 جنهد الممابل له بَؤس منه ولال

 لم َكن ذان ؼرضٍ مما للت وأنت من َعلم جَدا من جكون "

 " صاحبجها

 دس جَم علبة السجابر والمداحة فٍ جَبه مجددا ولال وهو

 َبعد السَجارة بطرفٍ أصبعَه ولد نفخ ذان الدخان بموة

 لما ٖ ججلبها إلً هنا وجرح نفسن من رثاء صورجها طوال الولت ، "

 " هٍ شمَمجن وٖ أحد سَمنعن من إخراجها معن َا هازار

بؤن جرحا ؼابراجنهد الجالس أمامه بعمك ولم َعلك ولد شعر   

 فٍ نفسه فجح من جدَد فلَس بإمكانه وٖ زَارة جلن الشمَمة

 لَخرجها من البٗد ! ٖ أحد َمكنه فهم ما مرت به عابلة ؼَلوان

 ؼَرأبنابها أنفسهم بل هو جحدَدا ووالده أحد اْخوة الثٗثة الذَن

 لجلوا علً َد دجً الحالن عند حدود صنوان ، والده الذٌ جزوج

دجه اَرلندَة اْصل ... الصحفَة الجٍ دخلت البٗد لجؽطَةمن وال  

 أحداخ الحرب اْهلَة المندلعة فَها من عمود وانجهً بها اْمر زوجة

 لَحٍ ؼَلوان الذٌ جوفَت زوججه جاركة له إبنا رضَعا ... فسرعان ما

 ولعت فٍ حب ذان الطفل لبل والده وجزوججه فورا وانجبت له طفلَن

هما بنفسها ) هازار ( والذٌ أنجبجه بعد عام واحد مناخجارت أن جسمَ  



 زواجهما ثم ) ماَرَن ( والجٍ أنجبجها وعمره ثمانَة عشرة عاما وحَن

 جرن البٗد مع من لحموا بابن شاهَن كان عمرها فمط ست سنوات

 وهٍ الَوم جحدَدا أصبحت فٍ العشرَن من عمرها ، آآه ٖ َجخَل أن

ِن امرأة شابة وٖ َمكنه جصور كَؾطفلجه مدللجه جلن أصبحت ا  

 سَكون شكلها اِن فمنذ جركهم لم َراها بل منذ طردجه جلن العابلة

 ْنه انظم لجَوش ابن شاهَن ولت الجحامهم لحدود الهازان وكان

 حَنها فٍ الرابعة والعشرَن من عمره لَصبح وصمة عار فٍ عابلجه

ونبذوا عابلة الشاهَنوهو ابن أحد لجٗها وهم من حملوا رآَة الثؤر   

 بأجماع وعلً رأسهم عمه شعَب ، ولم َعالب وحده بسبب فعلجه

 جلن بل وشمَماه ووالدجه أَضا بعزلهم عن العابلة ونبذهم كلَا ، لما

 سَحمل آل شاهَن ذنب ممجل والده وهو منذ عرفه َعرفه سٍء طباع

 وأحد لصوص الحدود ولجلجهم هو وشمَماه ، بل وكَؾ َلمٍ باللوم

 علً دجً الحالن وهو من لجلهم دفاعا عن شرؾ امرأة وعرض

 رجل عجوز ٖ حَلة له فٍ رد شرهم عن ابنجه بل وإنماذا لحَاجه

 وحَاجهما منهم ، َعلم أن وضعه ٖ َمكن ْحد اٖلجناع به لكنه وحده

لدجه منه رؼم صؽر سنه حَنها وهومن عاَش ورأي ما عانجه وا  

 َراها ججحمل الضرب والسب والشجابم ولم جفكر َوما فٍ الفرار منه

 والعودة لبٗدها فمط من أجلهما هو وشمَمجه .... شمَمجه الجٍ لم

 َسجطع وٖ دخول البٗد لرإَجها بسبب رفض ابن شاهَن لذلن خوفا

أحوالها عن لرب علً حَاجه ولم َسجطع أن َسمح له هو بالجمصٍ عن  

 خوفا علَها من عابلجهم ... من عمَها وجدجها فكل ما اسجطاع معرفجه

 بؤنها ٖزالت جعَش مع شمَمها وزوججه بعد وفاة والدجهما ... شمَمه

 من اْبوالذٌ َشبه والدهم كثَرا كما َذكره فٍ صؽره وجل ما َجمناه أن

 َكون جؽَر اِن عن الماضٍ وأن ٖ َظلم شمَمجه



ة من دوامة أفكاره الكبَبة جلن الذٌ لال بسخرَة وهوأخرج  

 َطفا سَجارجه فٍ المطفؤة

 أجعلم كان َفجرض بمطر شاهَن أن زوجن بابنجه لجندثر لضَة "

 " الثؤر جلن ولٓبد

 نظر له بضَك ولال

 أجعلم أنت بؤن الدعابات حَن َلمَها بارد مجعجرؾ مثلن جكون "

 " سخَفة جدا ؟

ة جلن الجٍ صدرت عنه وهو َخرج هاجفهابجسامة ساخرة صؽَر  

 من جَبه لابٗ ببرود

 بل عابلة والدن جلن مجرد شلة جافهَن ما َعنَهم فمط مطامعهم "

 لذلن هم َبحثون عن نسل لدجً الحالن أكثر من بحثهم عنه

 " شخصَا ففكر لما َا ذكٍ ؟

 وولؾ ما أن أنهً كٗمه ذان َجحدخ فٍ هاجفه مؽادرا

 ولابٗ بجدَة

جل َا رواح سؤكون أمام باب الممهًأ "  " 

 وؼاب عن نظره سرَعا جاركا الذٌ كانت نظراجه المسجؽربة ججبعه

 حجً اخجفً جماما َحاول جفسَر ما عناه بما لال !! بَنما خرج هو

 من باب الممهً ووجد سَارة رواح أمامه مباشرة ٖ َفصلها

 عنه سوي الرصَؾ العرَض َمؾ خارجها ومسندا ظهره علَها

 َمسن هاجفه فٍ َده ونظره علَه ولد لال ملوحا بَده ما أن شعر

 بوجوده والجرابه منه

 " جعال سؤرَن شَبا لبل أن نؽادر "

 جوجه نحوه فٍ صمت وولؾ بجواره َسند ظهره أَضا بالسَارة

 َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز َنظر لشاشة الهاجؾ الجٍ ضؽط



 علَها رواح بإصبعه لابٗ بابجسامة

نظر لهذا جَداا "  " 

 وما أن انهً حدَثه حجً مٓت جلن الشاشة الواسعة صورة

 الفجاجان اللجان كانت إحداهما جمؾ فوق حافة جسر البرج المعلك

 فوق نهر الجاَمز بلندن جمسن َدها بؤحد اْسٗن المعدنَة المثبجة

 له ججحدخ مع الجٍ كانت جمؾ علً الطرَك جنظر لها لٓعلً جبعد

ا البنٍ عن وجهها جرجدٌ سجرة صوفَة خفَفةخصٗت شعره  

 ومخرمة وبدون أكمام لجكشؾ عن كمٍ الممَص المطنٍ اْبَض

 الضَك جحجها وبنطلون جَنز باهت اللون ، كانت الوالفة فٍ اْعلً

 ججحدخ ضاحكة وجرفع إحدي لدمَها لجمؾ علً لدم واحدة لكن

فٍ اْسفل جركَزه لم َكن مع ماجمول جلن أو جفعل بل مع الوالفة  

 جرفع َدَها لها مبجسمة وكؤنها سجسجمبلها فٍ أحضانها فور

 سموطها المجولع َجؤمل المشهد بصمت ، امجد إصبع رواح

 للشاشة أمامه ولال مشَرا للجٍ بدأت بالسَر علً حافة الجسر

 " لَست هذه محور حدَثنا فالجنون طبع ملجصك بها "

السَر أَضا وٖزالتوجابع مبجسما ولد وجه أصبعه للجٍ بدأت ب  

 علً الطرَك ولد انجملت بنظرها لخطواجها علً اْرض ولحذابها

 الرَاضٍ اْبَض اْنَك الخفَؾ ولد دست َدَها فٍ جَبٍ بنطلونها

 خصٗت شعرها البنٍ ججطاَر حول وجهها وكجفَها بحرَة ونعومة

 هذه إن لم جدركها سرَعا وجبعدها عنها فسجصبح عما لرَب "

 جسَر خلفها فٍ اْعلً ، وهذا بعض من الكثَر طبعا وٖ جمل

 " مسجمبٗ أنٍ لم أحذرن

 سحب الهاجؾ من بَن أصابعه دون أن َعلك ، ودون أدنً جردد

 أو جفكَر رماه جحت لدمَه وداسه بحذابه بموة عدة مرات وبعدة



 ضربات لوَة مججالَة مججاهٗ الذٌ صرخ بصدمة بجانبه ثم

فعه وشد طرفه بموة لَنمسم لنصفَن وأخرجانحنً لحطامه ور  

 الشرَحة منه ثم رماه ووضعها له فٍ راحة َده لابٗ ببرود

 وناظرا لعَنَه

 فٍ المرة المادمة حَن جطلب من جواسَسن أن َلجمطوا مماطع "

 " سخَفة لجلن الفجاة نبههم أن ٖ َظهر أحد آخر معها فَها

ء جهة فكهضم رواح أصابعه فٍ لبضة واحدة ووجهها ببط  

 ولال شادا علً أسنانه وهو َضؽط لبضجه علَه رؼم أنه لم

 َجحرن بسببها لَد أنملة

 لسما لوٖ أنٍ ٖ أرَد لجلن الجعَسة أن جصبح أرملة أَضا "

 " بسببٍ لكنت لجلجن اِن

 أبعد جَم َده عنه وفجح باب السَارة وجلس فٍ الكرسٍ لابٗ ببرود

 " جحرن ٖ ولت أمامنا لسخافاجن "

 وأؼلك الباب بموة فنظر له من النافذة ولال بسخرَة

 سخافات !! حسنا لعلمن فمط ابن زوجة لرَبن ذان المدعو "

 كَن لم َجركها لوحدها الَوم وأحدخ بها ضجة بَن رفاله فٍ

 " الجامعة وأنت جركض خلؾ مهامن الماجلة جلن

 نظر له نظرة سوداء لاجلة ومد َده لممبض الباب وكان سَفجحه

مفز رواح للخلؾ ولال مبجسما ورافعا كفَه لٓعلًف  

 " هَه جَم ٖ دخل لٍ بذلن وٖ جنسً بؤنٍ ابن عمجن ووحَدها "

 أبعد نظراجه الؽاضبة عنه ولال ببرود

 " سجصعد السَارة لنؽادر أم أؼادر وحدٌ ؟ "

 ضحن ذان من فوره وركض حولها لابٗ

 " ٖ طبعا أعرفن مجنون وجفعلها "



ه خلؾ الممود وانطلمت بهما جلن البروشجلس فٍ كرسَ  

 السوداء الرَاضَة فورا جسابك السَارات أمامها جججازها كما

 جسابك الهواء حولها ، لال رواح بعد ولت ْنه َعلم بؤنه فٍ

 وجود الجالس بجانبه اِن إن لم َجحدخ هو لن َجحدخ أحد

 لم أخبرن ... ولاص اسجلم فٍ مكجبه ملؾ لضَة سلسلة "

 " الجرابم اْخَر فٍ مَرجون

 وجابع بضحكة َجحكم فٍ حركة الممود ببراعة

 الحممً َرَدون عمدا إلصاق الجهمة بمجطرفٍ المسلمَن "

 وكؤنه ٖ مجرمَن فٍ العالم ؼَرهم وكل ما سعً ولاص لجحمَمه

 بمساعدة جهاز البحخ الجنابٍ والشرطً لم َعجبهم والحجة

شلة حممً بالفعل أن المدعٍ العام من أصل عربٍ !!  " 

 همس الجالس بجانبه بنبرة لم َخفً فَها الضَك عالدا حاجبَه

 وهل هذه المرة اْولً ؟ هم شوهو صورة أسٗم كما "

 " َخططون وانجهً

 نظر له بطرؾ عَنه وابجسم بمكر من جبدل طبعه البارد فجؤة لابٗ

المدعو هذا اٖسجَاء لن َكون سببه هذا الخبر بالجؤكَد فٗ جمجل "  

 " كَن ذان بسببٍ

 همس الذٌ نظر للنافذة مججاهٗ له

 " معجوه "

 فانطلمت ضحكة رواح عالَة لَمطعها صراخه المجفاجا ما أن

 لطعت جلن السَارة البَضاء الفاخرة طرَمهما بالعرض ولوٖ

 جحكمه السرَع بالمكابح لكان اصجدم بها ، مرر رواح أصابع

للخلؾ وجولفت السَارة ٖ جفصلها كلجا َدَه فٍ شعره ما أن ارجدا  

 سوي إنشات عن جلن السَارة البَضاء َسمع الشجم الهامس



 للجالس بجانبه فمال بحنك َمسد لفا عنمه بؤلم

 " سحما من هذا اْخرق المجنون ؟ "

 وما أن أنهً عبارجه جلن انفجح باب جلن السَارة ونزلت منه

الهواء ، ذات ذات الشعر النارٌ المصَر الذٌ جطاَر مع حركة  

 الثَاب اْنَمة الفاخرة والكعبَن العالََن الجٍ أؼلمت باب السَارة

 وولفت ممابلة لهما جكجؾ َدَها لصدرها جنظر مبجسمة بمشاؼبة

 للجالس ممابٗ لها فٍ السَارة أمامها والذٌ شجم هامسا ما أن رآها

 " سحما لن ولها "

 نظر له رواح بصدمة ولال

 " ! هل أعلم ما عٗلجٍ أنا بكل هذا "

 فجح جَم بابه ولال بحنك نازٖ من السَارة

 " ؼادر أنت وسؤلحك بن بعد أجخلص من هذه "

 ثم أؼلك الباب وجحرن نحو جلن السَارة نظرات الجالس خلؾ

 الممود ججبعه بصدمة حجً وصل للجٍ طولت عنمه بذراعَها فورا

طبع لبلة سرَعة علًورفعت جسدها علً رإوس أصابعها لج  

 خده ولد ابجعد عنها سرَعا لَجحرر من ذراعَها ودار حول جلن

 السَارة وفجح بابها وركبها ولد لحمجه جلن اٖنجلَزَة من فورها

 وجلست خلؾ الممود مؽلمة الباب خلفها وانطلمت بالسَارة بالسرعة

 الجٍ ظهرت بها ، شؽل رواح سَارجه مجددا وجحرن من هنان مجمجما

بجسامة ساخرةبا  

 سحما للرجل ... سَري ما هذا الذٌ وضع نفسه فَه وما "

 " عوالبه وهو َجرن زوججه برفمة جلن المجنونة الرابعة

* 

* 



 

* 

* 

 طرق الباب مجددا مجؤففا بؽضب ونظر لساعجه لبل أن َكرر

 الطرق مجٗحما هذه المرة حجً انفجح الباب وخرجت منه الجٍ

جة وجمسن ممبض حمَبجها بفمهاكانت جلبس سجرجها وهٍ خار  

 وما أن أمسكجها بَدها لالت بضَك جنزل السٗلم خلفه

 " لم ججرن لٍ ولجا وٖ لشرب فنجان لهوة ما كل هذا اٖسجعجال ؟ "

 ولؾ والجفت لها فولفت فجؤة حجً كادت جمع ولال بحدة

 أولات عملٍ ٖ َمكن جملَصها وٖ جؤخَرها آنسة ؼَسانة "

اِن وصاعدا ، وها لد علمت ولت مؽادرجنا علَن فهم هذا من  

 " فكونٍ جاهزة لبله بولت

 كانت سججحدخ لكنه لاطعها بؤن أشار بإصبعه خلفها لابٗ بؤمر

 " أؼلمٍ باب شمجن فورا لما جركجه مفجوحا ؟ "

 نظرت خلفها لبل أن جعود بنظرها له لابلة بسخرَة امجزجت بالحدة

 " ومن سَسرق الكنز المدفون فَها ولَس بها سوي ثَابٍ ؟ "

 أشار مجددا لابٗ بؽضب

 " ؼَسانة جؽلمَه فورا أو لن َكون رد فعلٍ طَبا أبدا "

 جؤففت فٍ وجهه وعادت أدراجها لابلة بؽضب

 " أجل َحك لن فؤنت سَد هذه العبدة حالَا "

ناحَجه ججاهلها جماما ونزل السٗلم ما أن أؼلمجه ولد عادت  

 ولالت بضَك وهٍ جسَر خلفه شبه راكضة لججارٌ سرعجه

 وهو َججه جهة سَارجه

 بما أنن كنت جعلم أنٍ سؤأخرن لما لم جذهب بمفردن الَوم "



 حجً أعلمجنٍ بموعد مؽادرجنا بدٖ من جركٍ هكذا أواصل

 " مسَرة الجوع للَوم الثالخ علً الجوالٍ

َخ أصبحت أمامه جماماوصل السَارة وفجح بابها والجفت لها ح  

 ولال بضَك مماثل

 جعلمَن سلفا أنٍ أخرج مبكرا من اللَلة الجٍ لضَجها فٍ الشمة "

 أم أن نومن الثمَل حجً الظهَرة ٖ َجرن لن المجال للشعور بؤٌ

 شٍء ؟ الَوم سجسجلمَن راجبن ممدما وأحذرن َا ؼَسانة من

حَنهااٖسجهجار فٍ صرفه ْنن سجكملٍ بالٍ الشهر جابعة   " 

 وركب مؽلما الباب خلفه بموة مججاهٗ صراخها الؽاضب من

 خلفه فدارت حول السَارة وركبت ولالت ما أن جحرن بالسَارة

 وكَؾ سَكون هذا ؟ راجبٍ لٓكل وٖ مطبخ فٍ ذان الجناح "

 " الضَك ؟ ظننت أنه بإمكانٍ اسجخدام مطبخ الشمة ؟

دأدار الممود لَدخل شارعا فرعَا ولال ببرو  

 شمجٍ أعَش فَها لوحدٌ وَسجحَل أن نجشارن فٍ مطبخها "

 وراجبن َكفٍ حسب اعجمادٌ ، وما أعلمه أنن ٖ ججَدَن الطبخ

 فما هذا الذٌ سجعدَنه فٍ مطبخٍ أم سجؤكلَن المعلبات الجٍ

 " أشجرَها ؟

 نظرت له بحمد ولم جسجطع لول شٍء فهذا ما كانت جصبوا له

 فعٗ أما اِن فلن َبمً من راجبها شٍء إن هٍ أنفمت منه

 علً الوجبات َومَا ، لالت جنظر بطرؾ عَنها لنصؾ وجهه

 الممابل لها

 " وجبة الؽداء َوفرها مطعم الشركة ألَس كذلن ؟ "

 أولؾ السَارة عند أشارة ولال بذات بروده الماجل َنظر

 أمامه وَضرب بؤصابعه علً الممود



د لكنه َخصم من رواجب الموظفَن وأنجٍ سجعاملَنبالجؤكَ "  

 كواحد منهم ولن الخَار كالبمَة وطبعا بعد أن جمربٍ ٖبحة

 " رسوم الجكالَؾ

 شدت علً أسنانها بؽَظ ٖ َمكنها وٖ الجعبَر عنه ، أسوأ لرار

 كان ذان الذٌ اجخذجه حَن لبلت بذان العمد المزَؾ وأولعت

لَها ما عاشت ، نظرت له مجددانفسها فٍ كارثة لن جسامحها ع  

 ولالت باسجَاء ما أن جحركت السَارة

 " هل َعمل أن أنزل لٓسفل إن أردت كوب لهوة ؟ أٌ ظلم هذا ؟ "

 أولؾ السَارة فٍ المولؾ الخاص بالشركة ونظر لها ولال وهو

 َخرج المفجاح منها

 " لَست مشكلجٍ وٖ جنسٍ الخروج لَٗ ممنوع "

ن فجحت فمها لججحدخ رفع هاجفه ْذنهنظرت له بؽضب وما أ  

 ودخل فٍ مكالمة مع أحدهم ونزل من السَارة جاركا إَاها جشجعل

 فٍ صمت ٖ َمكنها وٖ الجنفَس عنه فنزلت أَضا وضربت الباب

 بكل لوجها وركلجها بمدمها بؽضب وزاد اشجعالها رإَة الذٌ كان

اَؤخذ حمَبجه من الكرسٍ الخلفٍ َمسن ضحكجه علً حركجه  

 الؽاضبة جلن فشجمجه هامسة ثم جحركت ججبعه حجً دخٗ من باب

 الشركة الزجاجٍ فولفن موظفات اٖسجمبال فورا لدي رإَجه

 والنظرات الفضولَة جحدق بها فالجربت حجً أصبحت مٗصمة

 له ورفعت أنفها بكبرَاء أمام جلن النظرات الجٍ كانت جؽضبها ،

اعه وأمسكت بكم سجرجهولجزَد النار حطبا أدخلت َدها فٍ ذر  

 وما أن نظر لها بسبب حركجها جلن ابجسمت له ابجسامة كرجونَة

 واسعة فسحب ذراعه مدعَا النظر لساعجه وهما عند المصعد

 ثم مد َده لَدها وأمسكها ففؽرت فاها من الصدمة وكانت المفاجؤة



 اْعظم أن وضع ممبض حمَبجه فَها وجركها جهوٌ بها لٓسفل مع

 فكها السفلٍ وأدار ظهره لها ونظر جهة المصعد الخاص وضؽط

 زره وجركها للبركان الذٌ َؽلٍ داخلها والذٌ زاده كجم أولبن

 الموظفات لضحكاجهن ما أن رأَن ما حدخ فشعرت بجسدها

 بؤكمله َرججؾ ؼضبا لن جسجطَع الجعبَر عنه وٖ حَن َصبحان

وكجبت ساعةلوحدهما بسبب ذان العمد الذٌ ولعجه بنفسها   

 موجها معه

* 

* 

* 

 أبعدت اللحاؾ عن جسدها وؼادرت السرَر فلم جسجطع النوم

 أبدا والموجودة بعَدا عنها هنان ؼاضبة منها ، جمعت شعرها

 فٍ جدَلة جهة كجفها اَْمن وأمسكت ؼرجها بمشبن صؽَر

 فجحررت منه بضع خصٗت معانمة جبَنها وحاجبَها ، جوجهت

هدوء وخرجت بدون حذاء حفَؾ خطواجهالباب الؽرفة وفجحجه ب  

 الخافجة ٖحجكان جوربها باْرض َكاد َسمع فٍ ذان المنزل

 الساكن جماما فالولت مجؤخر وٖ أحد َجحرن فَه ؼَرها فعلَها

 جلب الهاجؾ لججصل بوالدجها به ْنها لن جعرؾ صاحب الرلم

 وخاصة فٍ هذا الولت فسججَب فورا وما أن ججَب علَها سَكون

مكانها شرح اْمر لها بل وجرجَها لجسامحها ولجفهمها بؤنهابإ  

 لن جكررها مجددا ، جكره أن جزعجها هذا الولت لكن ٖ حل

 أمامها ؼَره فإن اجصلت بها صباحا سجكون فٍ الجمعَة ولن

 ججَب علَها وهذا الولت سجكون فَه مسجَمظة لجصلٍ وجمرأ

ؤخذها لكن مجًوردها لبل صٗة الفجر ، وعدها عمها صمر أن َ  



 ما وجد ولجا وإن كان كما لال سَحاول أن َكون لرَبا فهٍ جسجبعد

 أن َكون لبل َوم أو َومَن ْنه لن َجفرغ لست ساعات فمط لَؤخذها

 وَرجع هنا ، وصلت بهو المنزل وأخدت الهاجؾ وحملجه فٍ حضنها

 وعادت أدراجها بخطوات أسرع هذه المرة فما أن جذكرت حدَثه عن

 جنَة لد جكون سكنت المكان ولت ؼَابهم شعرت بملبها سَخرج

 من بَن أضلعها من الخوؾ ، دخلت الممر مسرعة ولفزت صارخة

 دون شعور منها ما أن وجدت ذان الجسد أمامها مباشرة وكاد

 الهاجؾ أن َمع من بَن َدَها وَجحطم ، وضعت َدها علً صدرها

ذعرها ولالت بصعوبةوجنفست بموة عدة مرات حجً كادت جبكٍ من   

 " َا إلهٍ ... لمد أفزعجنٍ "

 وجراجعت للخلؾ ٖزالت َدها علً للبها ججنفس بموة وصعوبة

 هربا من الذٌ كان َجمدم نحوها حجً أصبحا فٍ مجال الضوء

 الخافت لبهو المنزل فؤنزلت رأسها جعض طرؾ شفجها حَن

وناكجشفت أن الوالؾ أمامها بممَص داخلٍ بدون أكمام وبنطل  

 ! لصَر لم َججاوز سالَه َجنمل فٍ المنزل هكذا وكؤنه منزله

 بل ما هذا الذٌ جاء به من هذه الجهة والممر الجنوبٍ هو

 اْلرب لؽرفجه ولدومه من ممر ؼرفجها معناه ضعفٍ المسافة

 أو َزَد ؟

 " من هذا الذٌ ججسللَن لَٗ من أجل محادثجه ؟ "

ا عبارجه الساخرة جلنرفعت نظراجها المصدومة له حَن وصلجه  

 وكان نظره علً الهاجؾ الذٌ جحضنه بموة كٍ ٖ َمع لبل أن

 جنجمل لعَنَها فجسرب الحنك مع أوردجها حجً اشجعل فٍ حدلجَها

 الزرلاء ولالت بضَك

 " اطمبن فلن أجحدخ مع صدَمٍ اٖنجلَزٌ زعَم المافَا ذان "



لخلؾجحرن نحوها ولد دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه فجراجعت ل  

 خطوجَن وما أن حاول الجحدخ لالت بحنك مماطعة له

 لن أسمح لن باجهامٍ مجددا وٖ جنسً بؤنن من رفض أن أخبر "

 " والدٌ وأنا علً اسجعداد لفعلها فورا

 ارجد رأسه للوراء ورفع ذلنه ناظرا لها فهذه المحجالة الصؽَرة

ٌلَست كما َبدوا علَها وجَمن اِن من أن دماء والدها جسر  

 فٍ عرولها بموة ، هذا ولم َعرؾ والدجها بعد لَعلم ما جمعت

 منهما فها هٍ جهدده مجددا بؤن ما َملكه ضدها ٖ أهمَة له

 ولد َجحول لسٗح ضده فٍ أٌ ولت ، ابجسم بسخرَة لابٗ

 أنا لم أجهمن كان مجرد سإال بدَهٍ فإن لابلن والدن "

 " لسؤلن مثله

 ضمت الهاجؾ لحضنها أكثر ولالت بضَك " بل ججهمنٍ وفٍ

 " كل مرة وكل شٍء وسبك وأخبرجن بؤنها كانت مرة وحَدة

 رفع َده ومرر أصابعها علً فكه وصوٖ لعنمه حجً جخللت

 شعره ونظره علً عَنَها الجٍ جسدل رموشها فوق حدلجَها

نالزرلاء الصافَة جججنب النظر له ... َسجؽرب أنها حجً اِ  

 لم جحاول أن جبرر له مولفها وسبب ما فعلت وما دفعها لذلن

 ! فٗ َمكنه أن َصدق أن ابنة مطر شاهَن ججربً علً الرذَلة

 لو أنها كذبت ولالت بؤنه من أرسلها هنان لهدؾ معَن لكان لد

 َصدلها أو أن َدخل الشن للبه علً اْلل لكنها فضلت الصدق

ة أن جصوغ أٌ أكذوبة وٖوٖزالت ججمسن به حجً اِن رافض  

 ... جفسَر لذلن سوي أنها ججسجر علً أحدهم وٖ جرَد إخباره هو عنه

 ابنة والدها حما والدمَة الجمَلة كما َسمَها جدها ولد صدق

 فعٗ فلم جبدوا ألل من دمَة بجلن الجذَلة والخصٗت المعانمة



رهلجبَنها ومٗمحها الفاجنة الطفولَة ، شد علً فكَه ورفع نظ  

 بعَدا عنها ثم لال

 " حسنا لما ٖ نعمد اجفالا ؟ "

 رفعت نظراجها المسجؽربة له فالجمت بنظرجه الهادبة الموجهة

 لحدلجَها مباشرة مما جعل دلات للبها جزداد الً درجة مرعبة

 فهٍ لم جعد جؤمن هدوء هذا الرجل أبدا .. لم جعرؾ الرجال ولم

فعل بؤنها أجبن من أنجدخل عالمهم المعمد من لبل وجشعر بال  

 جواجهه بموة جشبهه فهو َفولها فٍ كل شٍء حجً فٍ سنوات

 عمره وخبرجه فٍ الحَاة لكنها لن جسجسلم ولن جشعره بؤنها

 ضعَفة لَسجؽل ذلن وسججمسن بجلن الموة وإن كانت زابفة

 ومجرد لشور فهٍ خسرت ثمجه فٍ جمَع اْحوال بل خسرجه

ات َإلمها ولَست جفهم لما كلبجمَع جفاصَله وهذا أكثر ما ب  

 ! هذا الشعور الماسٍ باْلم والضَاع

 " هل َسجلزم الجواب كل هذا الولت من الجفكَر ؟ "

 .. زمت شفجَها بحنك من نبرجه الساخرة ومن ثمجه بنفسه

 ذان الوسَم المؽرور المجعجرؾ ، ثبجت نظرها علً عَنَه

 وهمست بجمود

 " أحاول أن أفسر ما جمول "

 مد سبابجه لجبَنها ودفعها منه برفك ولال بابجسامة

 " هل سَفعلها هذا العمل الصؽَر حما ؟ "

 أبعدت َده عنها بضَك فها هو َسجؽل كل جلن العبارات ضدها ،

 لالت بذات ضَمها

 أجل ولد لرر أنه ٖ اجفاق بَننا أبدا وٖ َحك لن محاسبجٍ "

مابه مهماووالدٌ َمكننٍ شرح اْمر له وحده وسؤرضً بع  



 " كان لاسَا

 دس َدَه فٍ جَبَه مجددا ومال نحوها للَٗ ولال

 " حسنا وماذا بشؤن ذان الخاجم ؟ "

 جراجعت خطوة للوراء ولالت بحزن

 " ذان َخص شخص أحبه كثَرا ولد مات من ولت لرَب "

 وعضت طرؾ لسانها ولد شعرت أن مولفها َزداد سوءا عن ذٌ

داء فٍ عَنَه الداكنجَن ولَستلبل وهٍ جري جلن النظرة السو  

 جفهم لما جلن النظرة الؽاضبة وما الذٌ لالجه َؽضبه ؟ لكنها لن

 جفسر له أبدا فلَفعل ما َحلو له ولَظن بها كَؾ َشاء ، أخرج

 َده من جَبه َمسن فٍ أصابعها شَبا ما ولد رفعه أمام

 وجهها لابٗ

 " وهذا ؟ "

الزواج الخاصنظرت له بصدمة ما أن اكجشفت بؤنه خاجم   

 بوالدها والذٌ أحضرجه معها من منزل والدجها ، أجل كَؾ نسَت

 أمره وبؤنه كان فٍ َدها حَن دخلت المكجب ؟ لال حَن طال

 صمجها وجحدَمها به بَن أصابعه

 " هذا أَضا َخص شخصا مَجا ؟ "

 خطفجه منه بسرعة ولبضت علَه بموة جضم لبضجها لصدرها

 لابلة بضَك

 " ٖ جمل هذا لسما إن مات صاحبه أن أموت "

 كانت عبارجها جلن ما كسر بالٍ الجبل الجلَدٌ بل ما حطمه

 نهابَا ولد أمسن ذراعَها بَدَه ممربا لوجهها منه مججاهٗ

 نظرة الخوؾ فٍ عَنَها وهمس من بَن أسنانه

 سجصَبَننٍ بالجنون حجما َا ابنة مطر ... ألرٌ اِن بالحمابك "



وكاملة أَضا جمَعها  " 

 فعرفت حَنها بؤنها جمادت كثَرا فمد كان ثمة لمعان خطَر فٍ

 عَنَه الباردجَن جعل للبها َنجفض بشدة وأعلنت أسجسٗم فورا

 فهٍ من الؽباء أن فكرت بؤن جخوض حربا ضد رجل مثله

 بؤسلحجها الضعَفة ومولفها السٍء أساسا ، بلعت رَمها

 وهمست بخوؾ

اِخر مربَجٍ فؤبعد َدَن ْنن جإلمنٍهذا َخص والدٌ و "  " 

 سمعت حَنها صوجا أشبه بجنهَدة ارجَاح جسربت من جلن

 اْضلع والصدر العرَض بلؽت من الرلة ما جعلها جرجاب أن

 جكون من نسج خَالها ولد أبعد َدَه عنها ومرر أصابعهما

 خٗل شعره للخلؾ وكؤنه َبعدهما ْبعد نمطة عنها وجراجعت

دة خطوات جنظر جانبا حَخ الخطوات البطَبةهٍ للخلؾ ع  

 الجٍ كانت جمجرب من مكانهما فالجربت منه مجددا ودفعجه

 من صدره بَدها بموة هامسة

 " ؼادر هذا والدٌ "

 فجراجع سرَعا جهة الممر الذٌ خرج منه لكنه لم َؽادر كما

 طلبت بل اجكؤ بظهره علً الجدار َدَه فٍ جَبَه َسند إحدي

ثانَا ركبجه وَنظر جانبا حَخ جمؾ مججاهٗلدمَه للخلؾ   

 إشارجها بؤن َؽادر َخفٍ الظٗم المحَط بنصؾ جسده العلوٌ

 ابجسامجه علً جكرارها ٔشارجها حانمة لجعمده البماء فمررت

 أن جؽادر أَضا بما أنه َجعمد أن َفعل ذلن لكن الذٌ خرج من

لفهاهنان لم َجرن لها مجاٖ لجفعلها ولد وصلها صوجه من خ  

 لابٗ باسجؽراب

 " !! جَما "



 فجنهدت باسجسٗم وأشارت بؤصابعها مهددة الذٌ ما َزال

 والفا هنان لبل أن جلجفت للذٌ نظر فورا لما بَن َدَها فمالت

 من لبل أن َسؤل

 " أردت اٖجصال بوالدجٍ ْنها لد ججَب فهٍ ٖ جعرؾ رلمه "

 أنهت عبارجها جلن وجمنت أن رمجه خلفها لَصَب رأس ذان

 المجطفل فلعله َرجاح اِن بعد أن علم الحمَمة ، لال الوالؾ

 هنان بعد صمت لحظة وبجدَجه المعهودة

 سؤجصرؾ بخصوص اججماع عمٍ صمر وسؤطلب منه أن َؤخذن "

 " لها فٗ داعٍ ٔفزاعها باجصالن هذا الولت

ونظرت له بَن َدَها لابلة أنزلت الهاجؾ من حضنها  

 " شكرا لن أبٍ "

 أوٖها ظهره ولال مؽادرا

 لؽرفجن إذا وٖ جنسٍ حجابن وأنجٍ جخرجَن منها مجددا حجً "

 " َؽادر لاسم من هنا

 مدت شفجَها بعبوس ووضعت الهاجؾ عند ألرب طاولة لها

 وعادت جهة الممر الذٌ خرجت منه وما أن ظهر لها الذٌ

نظرت له بضَك وابجعدت فٍ سَرها لرب الجدارلم َؽادر مكانه   

 اِخر وهمست بحنك ناظرة له

 " هل ارجحت اِن ؟ "

 وما أن أنهت عبارجها جلن ركضت هاربة ما أن جحرن الوالؾ

 هنان جهجها لابٗ بابجسامة

 " جعالٍ هنا لنري "

* 

* 



* 

 ارجمت علً اْرَكة مجنهدة بجعب جنفخ الهواء من بَن شفجَها

بؤنه سَؽمً علَها من شدة الجعب وأعَاء فلم بموة جشعر  

 ججلس دلَمة منذ وصٗ إلً هنا والساعة اِن أصبحت الرابعة

 ونصؾ مساء وجلن المضطهدة جعلجها جموم بنصؾ عملها

 وصعدت ونزلت بَن اْلسام بعدد ضعؾ الساعات الجٍ مضت

 بثٗخ مرات أو َزَد ولوٖ المصعد الخاص بأدارة لكان علَها

 صعود السٗلم أو النزول منها كلما وجدت المصاعد العامة مؽلمة

 كٍ ٖ ججؤخر هذا ؼَر البحخ مع جلن الفاشلة بَن اْوراق والملفات

 ولوٖ أن أولفجها عند حدها لكانت اسجؽلجها لجموم بجمَع أعمالها

 وهٍ جالسة ، ٖ جفهم لما ٖ ججصل بموظفَهم لجلب ما جرَد كما

ن جلن الحرباء جفعل ذلن عمدا لجبعدها أو لججعبها ؟َفعل البمَة أم أ  

 نظرت ناحَجها وكما جولعت كانت جنظر لها جلن النظرة الحمَرة

 الكارهة وكؤنها شوكة ؼرست فٍ حلمومها فجؤة ... أجل وما

 سججولع من سكرجَرة عدَمة أخٗق مثلها فجمَعهن مجشابهات

حري مالهأول ما سجفكر فَه الحصول علً رب عملها أو باْ  

 إن لم جحصل علَه هو ... هه جلن الفاشلة ٖ جعلم بؤنه عربٍ مسلم

 معمد مجحجر مجعجرؾ لن جحصل منه علً شٍء أكثر من عبارة

 . صباح الخَر كٗولدَا ( الجٍ َهدَها لها كل صباح )

 انفجح باب مكجبه وخرج منه َحمل سجرجه فٍ َده فمفزت والفة

جهٍ أخَرا ، أؼلك باب المكجبفَبدوا أن َوم عملها الشاق سَن  

 ولال ناظرا للجٍ ولفت من خلؾ مكجبها فور خروجه

 " سؤخرج لجناول الطعام َمكنن أخذ لسط من الراحة ولجؤكلٍ شَبا "

 أشارت له جلن برأسها بحسنا من فورها بَنما نظرت لهما الوالفة



 هنان ببٗهة ... َخرج لَجناول الطعام !! ألم َنجهٍ عملهم بعد ؟

نا وماذا عنها فهٍ لم ججناول شَبا أَضا ومدَرة لسم المحاسبةحس  

 المجعجرفة جلن رفضت أن جصرؾ لها أٌ مبلػ لبل انجهاء َوم دوامها

 اْول حسب الموانَن طبعا ، رالبت نظراجها الذٌ جحرن من هنان

 حجً مر لربها لابٗ

 " هَا جَسٍ أم ٖ جرَدَن اْكل ؟ "

رة ماكرة وابجسمت بشر علً جلننظرت حَنها للوالفة هنان نظ  

 النظرات الحارلة الجٍ أرسلجها سكرجَرجه نحوها فمد جركها جخرج

 لجؤكل وحدها أو ججصرؾ فٍ نفسها بَنما هٍ سَؤخذها معه وَبدوا

 أن جلن الفاشلة لم َسبك لها أن حضت بوجبة طعام برفمجه ، رفعت

 سجرجها وحمَبجها ورفعت أنفها مجعمدة وؼادرت خلفه فهذا جزابها

 علً ما فعلجه بها ولوٖ َمَنها من أنها لن جصدلها وسجسخر منها

 ٖعجرفت أمامها وإن مكرهة بؤنه خطَبها لكن ما سَكون مولفها

 وهٍ جخبرها بذلن وبعَنَها جراها جعمل كمرافمة له ؟ دخلت معه

 المصعد ولالت مبجسمة

 وأخَرا ولت راحة ، أنجم إلً أٌ ولت جعملون ؟ ما أعلمه "

 " أن دوام الشركات َنجهٍ عند الخامسة أو السادسة ؟

 " لال الوالؾ أمامها ناظرا ْضواء أرلام المصعد الجٍ جهبط جنازلَا

 ونحن دوامنا كذلن فهٍ لوانَن موحدة لكن المدَر وسكرجَرجه

ل مهمة ٖ جإجل ونحنحالة اسجثنابَة دابما إن كان ثمة أعما  

 " ممبلون علً مشروع مهم لشراء معمل طباعة

 جنهدت بضَك مجمجمة

 " جعنٍ أَاما أكثر من العمل المضنٍ ؟ "

 لال مبجسما بسخرَة



 وماذا رأَت من اْعمال المضنَة ؟ ٖزال هنان رحٗت "

 " العمل والحفٗت والسهر علً العمود والصفمات حجً الصباح

د منعها باب المصعد الذٌ انفجح حَنهانظرت له بصدمة ول  

 من الحدَخ ولد خرج منه من فوره فجبعجه حجً وصٗ سَارجه

 وما أن صعدت وأؼلمت الباب حجً لالت بضَك

 وما عٗلجٍ أنا بكل ذلن ؟ جركنٍ شمَمٍ كخطَبة لن وسافر "

 " ولَس كعاملة لدَن

 لال ببرود وهو َجراجع بالسَارة للخلؾ

نفسن من اخجرت أن جؽَرٌ من مولعنكنت كذلن وأنجٍ ب "  

 " فٍ حَاجٍ فٗ جلومٍ إٖ نفسن َا ؼَسانة

 ضربت بمبضجها علً فخذها ولالت بؽضب

 أنت خدعجنٍ واسجؽلَت الوضع ومطر أخطؤ حَن رمانٍ فٍ "

 " عهدة رجل لن َعاملنٍ مثله مطلما

 نظر لها مبجسما بسخرَة لبل أن َنظر للبوابة الجٍ خرجت

 السَارة منها ولال

 " هل باجت معاملة مطر لن سابما جعجبن ؟ عجبا منن َا ؼَسانة "

 أبعدت شعرها الذٌ جطاَر مع الرَح ما أن أسرع بالسَارة علً

 الطرَك ولالت بضَك

 كان َعاملنٍ كشمَمة َحبها علً كل حال ، صحَح أن أفكارنا "

جعله َعاملنٍومعجمداجنا ٖ ججشابه وخٗفاجنا كثَرة لكن ذلن لم َ  

 " َوما كعبدة لدَه أبدا

 لال بضَك أَضا هذه المرة ونظره علً الطرَك

 أراد لن اْفضل لكنن ناكرة للجمَل وإن عاد اِن مسبول "

 عنن ألسم أنن سجعودَن كالسابك وأسوأ وسججذمرَن منه طوال



 الولت ْنن امرأة برأس فارغ جرَد فمط ما َخدم مصالحها

ا حجً أنن وبكل ؼباء ولعت عمد عملٖ َعنَن كَؾ وٖ لم  

 دون الجفكَر فٍ العوالب ولم جسؤلٍ نفسن من َكون ربَسن

 ذان وما لد َفعله بن فمط ْنن أردت الهرب منٍ ٖ َهم كَؾ

 " وٖ إلً أَن ، هذا هو جفكَر النساء المجحررات السخَفات

 شعرت بؤنه طعنها فٍ ممجل درجة أن أخرسها جماما لكن بعض

جكون أسوأ من أن َعجرؾ المرء بها وسرعان ما بحثتالحمابك   

 عما جطعنه به وبالطرَمة اْمثل فمالت بحدة

 إن كانت زوججن السابمة امرأة كهؾ جاهلة عاشت كجارَة "

 لدَن جضحن لن بكل بٗهة فمط ْنن منحجها ابجسامة رضا فهذا

 " .... ٖ َعنٍ أنن جسعدها كثَرا بذلن َا

شعرت بؤسنانها جحطمت جمَعها درجة أمسكت فمها بَدها ولد  

 أن دموعها نزلت دون إرادجها بسبب كل ذان اْلم جنظر بصدمة

 لَده الجٍ ٖزال َرفعها بعد ضرب فمها بظهرها بموة ولد صرخ

 وكؤنه َهددها بضربها بها مجددا

 ٖ ججحدخ واحدة مثلن عن جلن المرأة الجٍ لدمت الكثَر لٍ "

من جحدت ظروفها وظروفٍ فمط دون أن جنجظر ممابٗ منٍ ،  

 لجهبنٍ عابلة واسجمرارا وأنا أعَش وسط أناس لَسوا من لبابلٍ

 ولم َجمبل أؼلبهم وجودٌ بَنهم ، من جحملت المرض والجوع

 والمعاناة رافضة رجوعٍ كٍ ٖ أموت ممجوٖ ... لن جساوٌ

 " وٖ ظفرها َا ؼَسانة أجفهمَن ذلن

 كانت َدها ٖزالت علً فمها جرججؾ كارججافه جحجها من اْلم

 وٖزالت دموعها جنزل دون جولؾ ، جعلم بؤنها جهورت وأخطؤت

 فٍ ذكر جلن المرأة لكنه من أجبرها علً ذلن وها هو ٖزال



 َهَنها بل وضربها أَضا وهٍ من لم جمجد َد رجل علَها سابما ،

الجٍ أدخلجهم للحٍ الذٌنظرت باسجؽراب للطرَك الجٍ سلكها و  

 َسكنون فَه بدٖ من المطعم الذٌ كان َفجرض بؤن جؤكل فَه بعد

 كل هذا الجوع وأعَاء ! أولؾ السَارة أمام باب البناَة ولال

 بذات ؼضبه

 انزلٍ هَا ولشمجن فورا ٖ أرَد رإَجن لبالٍ الَوم أو ارجكبت "

أجان منٍفَن جرما وٖ جخرجٍ َا ؼَسانة من الباب أو لسما   

 " ما لم جرَه سابما

 نزلت فورا وضربت الباب خلفها ودخلت البناَة راكضة ٖزالت

 . جمسن فمها وعبراجها الجٍ فالت صبرها وجحملها لكل شٍء

* 

* 

* 

 جبع بنظره الخادمة الجٍ مرت بجواره جحمل ذان الكَس الكبَر

 المنفوخ عالَا لججمكن من السَر به مسجؽربا مما َجرٌ هنا

هذا الصباح الباكر فعاد أدراجه وجبعها صاعدا السٗلموفٍ   

 خلفها حجً وصل ممر ؼرفة والدَه ودخل خلفها الؽرفة الجٍ

 دخلجها وولؾ َنظر مسجؽربا المكان والخادمجَن مع والدجه

 فٍ جلن الؽرفة الجٍ لم جكن موجودة سابما ولد أصبحت مجهزة

بهت لوجودهججهَزا كامٗ وكؤنها ؼرفة ملون ، نظر للجٍ انج  

 بعد إؼٗلها للخزانة الملَبة بالثَاب الجدَدة ولال

 " أمٍ ما هذه الؽرفة ولمن ؟ "

 مسحت َدَها بالمندَل المعمم لابلة

 " لَمامة طبعا "



 نظر لها بصدمة ججاهلجها كما ججاهلجه وانشؽلت مع الخادمة

 الجٍ دخلت للجو وبدأجا فٍ وضع ذان الؽطاء المحشو بالمطن

 !!! علً السرَر ... لَمامة وهنا وججهزها بنفسها مع الخادمات

 حجً أنها ذكرت اسمها دون حجً أن جمول زوججن ! الجرب منها

 حجً ولؾ خلفهما َدَه وسط جسده ولال

 ولما ؼرفجها هنا وممر ؼرفجكما رفضت سابما أن َكون فَه "

 " أحد وٖ ابنجَن ؟

ة بالخَوط الزهرَةلالت وهٍ جعدل الوسابد البَضاء المطرز  

 أجل كان من حمنا فٍ كل هذا المنزل الواسع جهة هادبة جخصنا "

 " واِن أرَد َمامة لربٍ هنا

 لال بضَك وٖزال َمسن خصره ناظر لها منشؽلة عنه جماما

 .... لو لم َكن لدَن ابنجان لعذرنان بممارسة اْمومة علَها "

حدهم منلما ٖ جضعٍ جهازا لَزر أَضا َنذرن إن مر أ  

 " هنا لؽرفجها ؟

 ولفت والجفجت له ونظرت له جلن النظرة النارَة الؽاضبة الجٍ

 َعرفها جَدا والذٌ جخصه بها وحده دابما ْنه الوحَد الذٌ

 َوصلها لجلن المرحلة المجمدمة من الؽضب دون أن َهجم

 للعوالب الجٍ َعلم بؤنها سجسمط علً رأسه ، أمسكت وسطها

ممابلة له الند بالند ولالت لمن حولهمابَدَها مثله أَضا   

 " أجركونا وحدنا "

 فخرجن ثٗثجهن فورا وأؼلمت آخر واحدة الباب خلفها فمالت

 حَنها بحدة

 أعجمد أن أمر الفجاة ٖ َعنَن َا أبان وأنن بلسانن للت بؤنن "

 ٖ جرَدها وبؤنها حجة وها لد أسمطها من علً عاجمن فؤنا



أن جدخل هذا المنزل وٖ رأٌ وٖ لرار المسبول الوحَد عنها ما  

 لن فَما َخصها سواء كانت ؼرفجها هنا أو فٍ أٌ مكان

 ولعلمن فمط بؤن هذه المرة اْخَرة الجٍ سجدخلها فَها وجحت

 " أٌ سبب كان وسؤرَن أٌ أمومة هذه الجٍ سؤمارسها علَها

 لوح بَده ولال بضَك وكالعادة دون اكجراخ لؽضبها

 أعجمد أن الطابك الثالخ صمم لَكون منزلَن لٍ ولؽَهم َفجح "

 سٗلم كل واحد منهما علً الطابمَن حجً السفلٍ وبه ثٗخ

 ؼرؾ فلن َمجرب منها الؽول أبان ومكانها هنان أفضل من

 " أن جضاَك ؼَهم أو ججضاَك من وجوده

 كجفت َدَها لصدرها ولالت ببرود

ا أما أنت فمد اخجرت أنؼَهم ؼرفجه سجنجمل لٓعلً أَض "  

 جسجمل فٍ طابمكم منذ ولت وَمامة سجكون هنا وانجهً النماش

 " فٍ اْمر

 أمسن خصره بَدَه مجددا ولال بذات ضَمه

 وأٌ نماش هذا الذٌ ابجدأ لَنجهٍ وأٌ دور لٍ فَه أساسا ؟ "

 أعجمد أن عمد الزواج سَشمل اسمٍ معها ولَس أنت ومن

ا هنا فرجاء َا أمٍ أدون وجوده ٖ شٍء سَؤجٍ به .... " 

 لاطعجه بؽضب رافعة سبابجها أمام وجهه

 لسما أن جدخل هنا وإن زوججها لوالدن ونماش فٍ اْمر "

 ٖ أرَد فٗ ججعلنٍ ألسم بشٍء سَندم علَه كلَنا مسجمبٗ ،

 سبك وللت ٖ جرَدها وبمحض إرادجن ولن جفكر مجرد الجفكَر

َده أجفهم ؟أن ججبر جلن الفجاة علً ما ٖ جر  " 

 نفض َدَه ولال بؽضب مماثل

 ومن لال هذا َا أمٍ فؤنا أعلم منن بصؽر سنها لكن أن "



 جهمشَنٍ وهٍ زوججٍ وٖ لرار لٍ فَما َخصها فؤمر لن

 " أرضاه أبدا

 صرخت فَه من فورها

 " لل اِن أنن جرفض الزواج منها َا أبان وأرح رأسن ورأسٍ "

ما سَكون مولفه مع َمانسكت جماما ولم َعرؾ ما َمول ف  

 إن هو رفضها اِن ؟ ثم هو لن َنسً أبدا دموعه وسعادجه

 بخٗصه وخٗصها َكفَه أنه رفض مساعدجه له وأن َعمل معهم

 رؼم كل إلحاحه الشدَد ، َبدوا أن الوالفة أمامه جعلم ذلن جَدا

 وباجت ججخذ أسالَب لجال جدَدة فهو أكثر من َعرفها فلم َكن هذا

 رأَها سابما وكان علَه أن َجزوجها رؼما عنه كما كانت جمول ،

 طرلات علً باب الؽرفة لطعت كل ذان الجو المشحون بَنهما

 حَن جحدخ ذان الصوت الرجولٍ ولد انفجح الباب ببطء لابٗ

 " أمٍ "

 وفجح ذان الباب علً اجساعه كاشفا عن صاحب ذان الجسد

لهما وممبض الباب ٖزالالطوَل ببذلة الطَران الخاصة ونظر   

 فٍ َده ولال باسجؽراب

 " ما بكما ججشاجران أمٍ ولمن هذه الؽرفة ؟ "

 نظرت له وٖزال جنفسها الؽاضب َخرج لوَا فعلم أن أمرا

 سَبا جدا حدخ وأسوأ منه لد َحدخ إن لم جهدأ ابنة شاهَن

 الحالن جلن حجً أنها لم جسجمبله بذان الحضن وجلن النظرة

ٖبجسامة المحبة كعادجها حَن َرجع من رحٗجهالفخورة وا  

 الجدرَبَة رؼم أنه هذه المرة جؽَب لفجرة أطول من سابماجها

 فؤهم ما فٍ هذه المرحلة هو اكجساب أكبر عدد من ساعات

 الطَران فٍ الجو ْنها من سجرفع درججه ككبجن طَران ، سحبت



وإن نفسا حادا ونظرها ٖزال مركزا علً عَنَه ولالت بجمود  

 كانت أنفاسها الؽاضبة ٖزالت جخرج كأعصار

 " لل أنن جفعلها اِن َا ؼَهم وججزوج من الجٍ رفضها شمَمن "

 نمل أبان نظره بَنهما بصدمة بَنما دخل هو ممجربا من والدجه

 وأمسن رأسها ولبله ولال

 أجزوجها َا أمٍ وكانت من جكون فمط ٖ جؽضبٍ فجمَعهن "

كان اْخري أما أنجٍ فٗ أحد َؤخذنساء الواحدة جؤخذ م  

 " مكانن أبدا

 نظرت حَنها للذٌ ٖزالت نظراجه المصدومة جحدق بهما ولد

 لال من فوره وبحدة

 أمٍ ما هذا الذٌ جنوَان فعله ؟ ماذا سجمولون لوالد الفجاة ؟ "

 " ! ؼَرنا اسم العرَس

 ضربت كفَها ولالت بحنك

له فزوجها لّخر وامسحها نمول له ابننا ظهر أنه طفل وٖ كلمة "  

 " فٍ وجه والدجه

 لال بؽضب

 لن جضعَنٍ فٍ هذا المولؾ مع صدَمٍ َا أمٍ ، لن أسمح "

 بذلن أبدا وأبعدٌ ابنن عن كل هذا والفجاة سؤجزوجها

 " وانجهً اْمر

 ججاهلجه ونظرت جهة ؼَهم ولالت ناظرة لعَنَه وَدها جمسح

 علً ذراعه

 اسجحم أنت اِن وسؤرسل لن الطعام لؽرفجن بنٍ لجنام "

 " بعدها وجرجاح

 وخرجت من هنان دون أن جضَؾ شَبا نظرات ؼَهم ججبعها



 حجً ؼادرت ثم نظر للذٌ كان َكجؾ ذراعَه لصدره ناظرا له

 بؽضب ولد لال من فوره

 " فٍ المرة المادمة أبرز شهامجن بعَدا عما َخصنٍ َا ابن والدجن "

رأسه بَؤس منه ولال بجمودحرن   

 لست أعلم كم مرة سؤشرح لن بؤن إؼضابها لن ججنٍ منه شَبا "

 سوي جردٌ وضعن مع الجمَع وأولهم من عرشه فوق السماء

 وأنن سجخرج خاسرا فٍ حرب أنت فَها اْضعؾ ووالدن َمؾ

 " فٍ صفها دابما

 وجابع بابجسامة ساخرة

ما أن سؤصل سؤجدنثم أَن خططن الرابعة جلن ؟ ظننت أنٍ  "  

 " خلصجنا من ذان الزواج كما جمول ولَس ْجد عروسن فٍ انجظارٌ

 خرج حَنها بخطوات ؼاضبة لابٗ

 " بل هنَبا لٍ ولن بمسجمبل جرسمه والدجن كَؾ جشاء "

 حرن الوالؾ هنان رأسه بعجز وخرج أَضا ٖزال َمسن لبعة

 الطَران جحت ذراعه وجوجه جهة ممر ؼرفجه

* 

* 

مبنً المحكمة وجخطً عجبات بابها الرخامَة المرجفعةخرج من   

 مبجعدا عن المارة الداخلَن والخارجَن من ذان المكان الذٌ ٖ

 َجولؾ عن اسجمبالهم ، ولؾ أمام سَارجه ونظر للورلجَن فٍ َده

 فها هو وثك الَوم طٗلَن ٖمرأجَن لَس َعلم ما سَكون مسجمبل

 كل واحدة منهما بعد هذا الَوم وهل سَصل به اْمر ْن َندم علً

 كل هذا َوما ما خاصة من سعً بنفسه لطٗلها ؟ الجفت للخطوات

 خلفه وكؤن ذان الشخص لرأ جماما ما كان َفكر فَه ولم َكن سوي



 من ولع علً إحدي الورلجَن بنفسه ولال فورا ناظرا لعَنَه

اِن لبل أن أولع ورلة الطٗق لم أكن أرَد لول ما سؤلوله "  

 كٍ ٖ جظن أنٍ سؤلول ذلن فمط ْؼَر من لرارن ، وفمط لنكون

 علً بَنة من أجل المسجمبل فابنة عمجن هٍ من دمرت حَاجنا

 معا بؽرورها وأنانَجها ومن أجبرنٍ علً الزواج بؤخري ْنه

 ما أن جعسر وضعٍ المادٌ للَٗ وجولعت أن أفلس حولت حَاجٍ

ولوٖ اْوٖد ما أبمَجها معٍ َوما بعدهالجحَم   " 

 رفع عمَر الورلجَن ولال

 ابنة عمجٍ لم جعد زوججن وٖ َحك لن أن ججحدخ عنها ٖ بالخَر "

 وٖ بالسوء وما كان بَنكما َجب أن َدفن حَخ كان فؤنا لن أسمح

 أبدا بذلن وعمجٍ َوم طلبت منٍ إنصافها أنصفجها بما أرضان

ٖ أظلم أحدا منكماأنت وبموافمجن كٍ   " 

 ابجسم الوالؾ أمامه ابجسامة جانبَة ولال

 وهذا ما أعرفه عن رجال مطر شاهَن لكن جذكر فمط ما سؤلول "

 وما وعدت أنت به وما أنا واثك منه فإن فكرت ابنة عمجن فٍ

 الجضحَة بطفٌٗ من أجل مطامعها وجخلت عنهما بسبب أنانَجها

وما جركجهم إٖ ْنن من سجرعاهمأن أبنابٍ لن َجربوا إٖ عندٌ   

 وْنن وعدت بؤنه بإمكانٍ رإَجهم مجً أردت وأنا اخجرت أن

 َكونا لدَنا بالجناوب أسبوعَن بؤسبوعَن وإن كرهوا َوما الذهاب

 " معٍ سؤجركهم من نفسٍ لها

 مد عمَر َده له فصافحه ذان شادا علَها ولال

أنها من طلب وهكذا َفكرون الرجال الحمَمَون َا لصٍ وبما "  

 الطٗق سمط حمها فٍ المطالبة بؤٌ شٍء وأنا بالفعل ٖ أرَدن

 عدوا لٍ بل أن أكسبن صدَما فجبمً والد أبناء ابنة عمجٍ اللجان



 " ٖ أحد لهما ؼَرٌ

* 

* 

* 

* 

 سحبت الكرسٍ وجلست ووضعت حمَبجها جنظر للجٍ جلست

 ممابلة لها عند إحدي طاوٖت ممهً الجامعة ولد رمت حمَبجها

 أَضا وجنهدت لابلة بضَك

 ! ما كل هذا ؟ ست ساعات فٍ محاضرجَن مججالَجَن مملجَن "

 ٖ أسوأ من كَن سوي موادكم مارَه باهلل علَن ما الذٌ فهمجه

 " مما لَل فَهما ؟

 اجكؤت بذلنها علً راحة َدها وجمجمت ببرود

طبعا وكؤنٍ لم أعرؾ أنجلَزَة حَاجٍ ٖ شٍء "  " 

 أخرجت ساندرَن هاجفها من حمَبجها بعد رنَنه ونظرت لشاشجه ثم

 للبجه علً الطاولة بعدما ؼَرجه علً الوضع الصامت ولالت

 لمد جؤخرت عنهم للَٗ هذا هو السبب وصدَمات كَن أولبن "

 " سَساعدنن بالجؤكَد

هامسةرفعت ؼرجها بؤصابعها وجنفست بجعب   

 " أجمنً ذلن "

 وهذا جل ما كانت ججمناه وجعلك أمالها علَه فجؽََر سَر دراسجها

 وجؤخرها للَٗ عن اٖلجحاق بالجامعة سبب لها مشكلة كبَرة

 فهٍ ٖ جعلم شَبا جمرَبا عن أساسَاجها هذا إن اسجثنت اْرلام

 والعملَات الحسابَة المعمدة ْنها كانت جبدع فٍ فكها وحلها دون

ناء لكنها شعرت فعٗ بؤنها فٍ دوامة واْساجذة َشرحون دونع  



 جولؾ وٖ ْخذ نفس واْسبلة ممنوعة ولَس علً لسان كل

 واحد منهما سوي عبارة واحدة من حَن لّخر

 ) ابحثوا عن هذا فٍ الكجب الخارجة )

 وَرفعون عن عاجمهم طبعا مهمة شرح ما َعجبرونه لَس من

ب فهم أٌ محاضرة لبل أن َبحخ عنمهامهم ولن َسجطَع الطال  

 كل جلن الجعمَدات أٌ أنه ٖ جدوي منهم سوي فٍ نمل المحاضرة

 فمط ، كَن أخبرها أنه مع الولت سججؤللم مع نظام الجامعة وطرق

 أساجذجها وسَصبح كل شٍء سهٗ وهذا ما وجدجه فعٗ فهو كان

 َعلم علً ما َبدوا بؤنها لن جفهم شَبا مما سَمال الَوم لذلن طلب

 من جلن الفجاة جحدَدا صاحبة النظارات الطبَة السمَكة أن جعَرها

 جمَع مذكراجها ومسودات المراجع فٍ ألرب ولت ممكن فهو

 وفوق جسلمه مهمة جعرَفها بالمكان شبرا شبرا حجً أنهم لاموا

اعة الطٗبَة هنان ومطابع الجرَدةبزَارة الؽرؾ الخاصة بأذ  

 وججلَد الكجب ومشارَع الجخرج بحخ لها عن أهم وأنبػ الطالبات

 الّجٍ درسن لبلها ومن أبدَن اسجعدادهن الكامل لمساعدجها ،

 نظرت للجٍ عادت للجلوس بعد مؽادرجها لجلب المهوة ولالت

 وهٍ جؤخذ الكوب الورلٍ منها

ه ما جزال هنان ؟لما شمَمن جرن المنزل وؼرفج "  " 

 رفعت ساندرَن كجفَها ولالت ولد بدأت بجحرَن المهوة المخفولة

 فٍ الكوب بالملعمة البٗسجَكَة ونظرها علً ما جفعل

 كَن َفكر كجمَع من َعَشون هنا ... اٖسجمٗل والحرَة ومواجهة "

 جملبات المسجمبل بموة لَثبت لنفسه أنه لادر علً أن َعجمد علَها

اخجار الخروج من المنزل رؼم أن والدٌ لم َكن راض فمط لذلن  

 " أبدا عن ذلن لكنه اسجسلم نهاَة اْمر



 لالت الجالسة أمامها بفضول

 " هل َمَم هنا فٍ سكن الطٗب ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ ووضعت الملعمة جانبا لابلة

 والدٌ رفض ذلن كان خابفا علَه من أن َمع فرَسة ْسباب "

أنه ؼادر منذ كان فٍ الجاسعة عشرة لذلن اخجاراٖنحراؾ خاصة   

 " له بنفسه أَن سَمَم وطبعا كان ذان شرطه لَوافك علً مؽادرجه

 ثم رفعت كوبها ورشفت منه وهمهمت بجلذذ لبل أن جضعه مجددا

 لابلة

 طلب من جَم أن َسمح له بمشاركجه شمجه وكانت جلن أول "

عانٍمحاوٖت والدٌ الفاشلة للجمرب من ذان الكن  " 

 نظرت لها باسجؽراب وهمست

 " َمَم مع جَم ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ فورا ولالت

 أخبرجن أنها محاولة فاشلة فزوجن رفض بطرَمة جعد لبمة "

 أمام طباعه وكرهه لنا وأرسله لَشارن شخصا آخر شمجه وكان

 صدَما له لد وافك والدٌ علَه فورا لكن ذان الشاب ؼادر برَطانَا

 منذ ولت لصَر وأصبح كَن مضطرا للبحخ عن شرَن آخر لدفع

 إَجار الشمة حجً َجخرج وحَنها سَكون بإمكانه العمل فٍ مكان

 جَد وبراجب ممجاز فهذا ما جوفره الشهادات الممنوحة من هذه

 " الجامعة

 نظرت لكوبها لبل أن جعود بنظرها لها لابلة

ابلجه علً كل حالولما رفض أن َمَم معه ؟ هو لَس فرد من ع "  " 

 حركت كجفَها لابلة

 " لم َكلؾ نفسه شرح أسبابه وٖ أحد َعلم لما "



 وجابعت بنبرة ماكرة جنظر لها بطرؾ عَنها وهٍ جرجشؾ من

 كوب لهوجها

 " َبدوا أنه لدَه صدَمة ما َرفض أن َفجضح أمرها "

 وضحكت فورا علً الجٍ شرلت بالمهوة وبدأت بالسعال

ماء لابلة بضحكةفمدت لها بكوب ال  

 أمزح مارَه فٗ جموجٍ هنا وأسجن بسببن ، ثم اطمبنٍ أجزم "

 " بؤن ذان اللوح البارد لم َعرؾ امرأة فٍ حَاجه

 أخذت الكوب منها وشرب منه ولالت بضَك وهٍ جضعه بموة

 علً الطاولة

 " مزاحن سخَؾ هل جعلمَن ذلن ؟ "

ها مجدداضحكت من فورها وكانت سججحدخ لوٖ عٗ رنَن هاجف  

 فنظرت للمجصل وللبجه مجددا دون أن ججَب فمالت

 الجالسة أمامها

 " لما ٖ ججَبَن علً هذا الشخص الذٌ َجصل بن من ولت ؟ "

 رفعت كوب لهوجها لابلة ببرود

 لن أجَب علَها جلن الهازانَة الحمماء وسؤعلمها درسا لن "

 " جنساه أبدا كٍ ٖ جبَع صدَمجها من أجل هازانٍ أحمك مثلها

 نظرت لها باسجؽراب ولالت

 " هٍ من الهازان أَضا ؟ "

 وضعت الكوب وأومؤت برأسها إَجابا ولالت بضَك

 أجل لٓسؾ وكنت ؼبَة حَن عمدت صدالة حمماء معها "

 " ونسَت بؤن جلن الدماء الخابنة ججرٌ فٍ عرلها

أمامها ببرود جنظر لكوب لهوجهاجمجمت الجالسة   

 " جولفٍ عن نعجهم بالخونة ساندٌ أو أنا من سجؽضب منن "



 جؤوهت من فورها لابلة

 " عذرا مارَه لم ألصد اهانة زوجن "

 وجابعت جكجم ضحكجها

 " ونسَت أنها ابنة عمه أَضا "

 رفعت نظرها لها ولالت مسجؽربة

 " !! عمه "

 شربت آخر ما فٍ كوبها ولالت

جل ولدَه ابن وإبنة وهو الوحَد من أعمامه الذٌ فر ولمأ "  

 َصلبه ابن راكان أمام الناس ، ولدَه عمة أَضا هٍ زوجة

 ٖبن ضرار سلطان صاحب إحدي أكبر شركات صنع الطابرات

 والطَران فٍ برَسجول وطبعا جمَعهم فٍ عداد الموجً بالنسبة

 " له ووالدٌ معهم ، وهذا بأضافة لوالده

ها هذه المرة بصدمة لم جفك منها بسهولة ولد همستنظرت ل  

 بحروؾ بالكاد جسمع

 " !! والده علً لَد الحَاة "

 حركت رأسها بنعم ولالت

 أجل فر أَضا من الموت الذٌ كان سَلحمه ْراضٍ الحالن "

 وعاش هنا وَملن أَضاً إحدي كبري شركات صنع الورق

جٍ َجعالدون كثَراواْدوات المكجبَه والهندسَة فٍ لندن وجامع  

 مع شركجه جلن وأسمها بات مشهورا فَها كما الحال مع

 " جامعات عدة

 حركت رأسها بعجز عن اسجَعاب كل هذه الحمابك الجٍ جسجؽرب

 !.. أساسا كَؾ اسجوعبها عمله ما أن وجدها هنا أمامه

 لاطع أفكارها جلن رنَن هاجفها فٍ حمَبجها ففجحجها وأخرججه



 ونظرت لشاشجه لبل أن جرفع نظرها للجالسة أمامها جنظر لها

 بفضول ولالت

 " !! هذا جَم "

 ضحكت من فورها ولالت

 علَن أن جراجعٍ جمَع جصرفاجن الَوم فثمة خطؤ سَوبخن علَه "

 " بالجؤكَد

 نظرت لها بضَك فمالت جمسن ضحكجها

 " ٖ ججَبٍ وأخبرَه أنن كنت فٍ المحاضرة "

ٔسمه فٍ شاشجه وأؼرجها الفكرة فلَنجظرنظرت للهاجؾ و  

 ولَجرب شَبا من الججاهل الذٌ َعاملها به ، عاد الهاجؾ

 للرنَن مجددا فهمست الجالسة أمامها مبجسمة

 " إن اجصل بٍ سؤخبره بؤنن فٍ ممهً الجامعة "

 نظرت لها بحنك ولم جسجبعد أن جفعلها هذه المجنونة فالجهور

ك وفجحت الخط جرالب إشارةَسرٌ فٍ دمابها ، جنهدت بعم  

 الجالسة أمامها بؤن جفجح مكبر الصوت لجسمع معها لكنها

 ججاهلجها بحركة رافضة من رأسها ووضعت الهاجؾ علً أذنها

 لَصلها فورا ذان الصوت الرجولٍ العمَك الجاد

 " مرحبا مارَا "

 شعرت بجلن الضربات الحمماء فٍ للبها ججصاعد جدرَجَا

عبارجه جلن فها هو هذه المرة رحب بهاما أن سمعت صوجه و  

 علً اْلل وجذكر أصول اللبالة ، جاهت الحروؾ مع أنفاسها

 المضطربة لبل أن ججَب بل ولم َعطها من فٍ الطرؾ اِخر

 ولجا لجصَػ جلن الكلمات ولد لال دون أن َنجظر ردها أكثر

 " هل أنجٍ فٍ الجامعة اِن ؟ "



 همست فورا

 "أجل "

 لال مباشرة

 " كَؾ كانت محاضراجن الَوم ؟ "

 لالت بعد جردد لحظة

 " جَدة نوعا ما "

 وصلها صوجه فورا

 " ما جعنٍ بنوعا ما ؟ هل من مشاكل واجهجن هنان ؟ "

 مررت أصابعها فٍ شعرها لٓعلً ولد أخفضت رأسها حَخ

 كانت ججكا بمرفمها علً الطاولة جنظر لحمَبجها جحجها ولالت

ٍ الفهم ْنٍ لم أوجدت بعض الصعوبة ف "  ...... " 

 لاطعها من لبل أن جنهٍ حدَثها

 " لد جحجاجَن لدورة لجعلم المبادئ أوٖ مارَا ألَس كذلن ؟ "

 زمت شفجَها ولبضت أصابعها ٖ شعورَا علً الهاجؾ ولالت

 " ....... َبدوا لٍ ذلن ثم ثمة طالبات هنا أبدَن اسجع "

 لاطعها مجددا

رة مسابَة مدجها أسبوعان وسجكونسؤهجم بؤمر إلحالن بدو "  

 " كافَة ، أَن أنجٍ اِن ؟

 مطت شفجَها بحنك ولو كان أمامها اِن لخنمجه ٖ محالة ،

 لالت ببرود

 " فٍ ممهً الجامعة "

 وصلها صوجه الحانك فورا

 " لما جمولَها هكذا مارَا ؟ "

 شدت أصابعها فٍ شعرها حجً آلمها من شدة ؼَظها منه ولالت



ا جمؾ لٍ علً الكلمة ؟ أنا أجبت علً سإالن فمطجَم لم "  " 

 لال وكؤنه لم َسمعها

 " من معن هنان ؟ "

 دست عَنَها فٍ راحة َدها الجٍ ٖزالت ججكا بمرفمها علً

 الطاولة جعض طرؾ شفجها بموة آلمجها ؼَظا لَس منه فمط

 بل ومن نفسها وصمجها عنه حجً اِن فلن ججخَل أنه اهجماما

 منه مطلما فمد َولٍ اهجماما بالمطة الجٍ جنام أسفل منزله أكثر

 منها ، لال منادَا حَن طال صمجها

 " .... مارَا "

 جنهدت بعمك ولد حررت شفجها ولالت بجمود

 مع ساندرَن فهٍ اخجارت أن جكون معٍ الَوم ْجعرؾ علً "

 " المكان ، هل ثمة سإال آخر ؟

مسكه بالصمت عن الصراخسمعت بوضوح جنفسه الموٌ دلَل ج  

 الؽاضب فٍ وجهها ولال

 " حدثنٍ عم والدن الَوم بخصوص سَارة لن "

 شعرت بؽصة مإلمة فٍ عمك للبها من لوله عم والدن بدٖ من

 عمٍ أو حجً عم والدجٍ وٖ َمكنها لومه علً نبذه للجمَع فهٍ

 أكثر من عاَشت ما عاناه ووالدجه وما حدخ معهما فكم ناما

كم جحمل المهانة والسب والشجم من الجمَع وكم رأتجابعَن و  

 اْسً والحزن فٍ عَنَه علً حالجها وعن عجزه عن فعل أٌ

 شٍء لَوفر لها عٗجها علً اْلل وجعجرؾ بؤنه ٖ َحك ْحد

 اِن أن َعجرض علً نبذه لهم وكل واحد منهم َعَش هنا

 مرفها مججاهلَن جلن الجٍ ماجت بسبب المرض وأهمال ،

نفست نفسا عمَما وهمستج  



 " أخبرجنٍ ساندرَن عن ذلن "

 لال من فوره

 " ما رأَن أنجٍ فٍ هذا ؟ "

 لوت لسانها داخل فمها جمنع نفسها عن لول جلن العبارة الجٍ

 جعلم بؤن ثمنها سَكون جوبَخا معجبرا منه ، فمنذ مجً كان َؤخذ

 رأَها فٍ شٍء َخصها ؟ لالت بكل ما اسججلبجه من هدوء

َمكنهم جكرَس ولجهم َٔصالٍ للجامعة دابما فلكل واحد ٖ "  

 منهم عمله المرجبط به ولست أري الحافٗت وٖ سَارات

 " اْجرة حٗ

 لال من فوره

 ٖ بؤس إذا لكن اٖسجهجار ممنوع مارَا والخروج بها لَٗ "

 ممنوع منعا باجا وجحت أٌ سبب كان ولن َركب معن فَها ؼَر

 " عمن أو زوججه وابنجه

 سوت جلسجها وهٍ من أعلنت علَه الحرب هذه المرة ولد

 لالت بضَك والدموع بدأت بملا عَنَها المحجمنجان ؼصبا وأسً

 جَم ٖ أفهم لما جمَد نفسن فعٗ بفجاة ٖ جرَدها درجة أن جحاول "

 " جعلها جكره كل شٍء حولها لجكرهن أنت

الهواء لربجَها وأشاحتأنهت جملجها الحانمة جلن جسحب   

 بوجهها جانبا مججاهلة الجٍ صفمت لها بصمت مشجعة

 جمردها اْول علَه وأؼمضت عَنَها بشدة ما أن وصلها

 صوجه الؽاضب

 ٖ احد َجبرنٍ علً جحمل أمر ٖ أرَده مارَا أجفهمَن هذا ؟ "

 " أعَدٌ هذا الكٗم مجددا وسَكون لٍ حساب آخر معن

وؼضب ورمت الهاجؾ علً الطاولةشدت علً أسنانها بمون   



 مجمجمة بضَك

 "المجعجرؾ أؼلك الخط فٍ وجهٍ "

 ضحكت الجالسة أمامها من فورها ولم جهدأ من ذان الضحن

 إٖ بعد ولت ولالت

 ما الذٌ كنت ججولعَنه منه مثٗ ؟ أن َمول لن ٖ باهلل "

 "علَن ٖ أرَد أن جبجعدٌ عنٍ

ولالت جدسنظرت لها بضَك وولفت وحملت حمَبجها   

 الهاجؾ فَها

 ها لد انجهت لهوجن فلنؽادر من هنا فهذا المكان بات "

 " خانما بشكل ممَت

 ولفت جلن من فورها وحملت حمَبجها أَضا وؼادرجا معا

 علً صوجها لابلة بنزق

 " لست أفهم لما َعكر لن ذان الهازانٍ مزاجن وأدفع أنا الثمن ؟ "

* 

* 

*  

 

 فجحت باب الخزانة الحدَدَة الوحَدة الموجودة فٍ الؽرفة

 ودست جسدها داخلها وفجحت الهاجؾ الذٌ جخببه فَها فَمان منذ

 َوم خطبجها َجرن هاجفه معها كلما ؼادر المنزل خوفا من زوجة

 والدهما فهو لم َطمبن لما جضمره لها من شر بعد أن علمت بؤنها

ل أٌ شٍء لجفسد علَها ذانسجؽادر المنزل ولن ججوانً عن فع  

 الزواج فهٍ من كانت جرفع عنها أعمال المنزل واْرض والحضَرة

 والدجاج بل وابنَها الجوأمان أَضا ولن جرضً بالجؤكَد أن َصبح



 كل هذا علً عاجمها هٍ خاصة اِن وبعد أن طلب والدها إعفابها

وْنمن جمَع أعمالها السابمة بعد زَارة جلن المرأة وزوجها لهم   

 َمان َؽادر كثَرا هذه اَْام ولد أخبرها سرا بؤنه َبحخ عن عمل

 ومنزل لَٕجار َجرن هاجفه معها لججصل بؤبان إن حدخ أمر طارئ

 ولَست جفهم لما َخاؾ هكذا من زوجة والدهما وَجولع أن جضمر

 !لها الشر درجة أن جحجاج ْن ججصل بذان الشاب لَنمدها ؟

محببة وهٍ الجملَب فٍ ذان الجهازبدأت بممارسة هواَجها ال  

 الذٌ لم جملن حَاجها مثله ولم َكن َسمح لها َمان بالعبخ به

 كَؾ جشاء خشَة أن جفسده ، فجحت اسجدَو الصور وبابجسامة

 واسعة للبت صور شمَماها الصؽَران الجٍ َحجفظ لهما بها فٍ

ثَرجهازه فعٗلجهما بؤخوَهما لوَة فمد جربَا علً َدَها وحمٗ الك  

 من طباعها رؼم صؽر سنهما ، ماجت ابجسامجها فجؤة وشعرت

 بَدَها جَبسجا جماما ما أن ظهرت صورة أخري مخجلفة لَست

 ٌْ منهم بل لشاب جعرفه جماما فمد سبك ورأجه فٍ مرجَن

 وفٍ مولفَن ٖ شٍء أسوء منهما فٍ حَاجها أبدا ، ذات ذان الشعر

امة المشاكسة الجذابة َلبساْسود الناعم المصفؾ بعناَة واٖبجس  

 لمَصا أبَضا لد ثنً كمَه حجً مرفمَه منحن فٍ ولفجه َمسن مرفك

 َده الَمنً بالَد الَسري ، أؼلمت الهاجؾ فورا وأرجعجه لمكانه

 لَس بسبب رهبجها من رإَة صورجه فمط بل وبسبب باب المنزل

 الذٌ طرله أحدهم فجؤة فؤؼلمت باب الخزانة وجوجهت لباب الؽرفة

 وفجحجه للَٗ جنظر من شك الباب وابجسمت بحنان فورا ما أن رأت

 الجٍ دخلت من الباب وسلمت علً زوجة والدها لبل أن جنظر

 خلفها لابلة " ثمة أؼراض وهداَا لَمامة وْخوجها سَنزلها

 " السابك لرب الباب وجدخلها الخادمة



* 

* 

* 

 طرق الباب أكثر من مرة ولم ججب فزاد الطرق بشدة أكبر

 وبٗ فابدة فؤدار الممبض وفجح الباب ودخل وولع نظره فورا

 علً النابمة علً السرَر جؽطٍ كامل جسدها باللحاؾ حجً رأسها ،

 وضع أكَاس الطعام الساخن علً الطاولة الوحَدة فٍ الؽرفة

ا هنان والجٍ َعلمولال ناظرا للجٍ جعجصم جحت أؼطَة سرَره  

 بؤنها لَست نابمة وأنها جعلم بدخوله

 " ؼَسانة اجلسٍ لججناولٍ الطعام ... أعلم بؤنن مسجَمظة "

 وٖ جواب وٖ أٌ حركة صدرت عنها فجنهد بموة داسا َدَه فٍ

 جَبَه ولال بهدوء

 " آسؾ بشؤن ما حدخ ولن َجكرر فهَا اجلسٍ لجؤكلٍ "

للحاؾ جهة َدها الجٍ َبدوا أنهاجحرن حَنها جسدها للَٗ جحت ا  

 رفعجها لوجهها وسرعان ما أدرن بؤنها كانت جمسح دموعها

 ولد خرج صوجها الباكٍ

 وأنا آسفة ما كان علَا الجحدخ عنها هكذا ، لَست جنمصنٍ "

 " لعنة أموات فحَاجٍ سَبة من دونها

 لم َسجطع امسان ابجسامجه الجٍ سرعان ما جحولت لضحكة صؽَرة

د بدأ بفجح اْكَاس وإخراج الطعام منهاولال ول  

 جعالٍ لجؤكلٍ فلَس ثمة لعنة جصَبنا من اْموات أكبر من أنهم "

 " ماجوا وجركونا

* 

* 



* 

 أبعدت طرؾ الوشاح الذٌ طار علً وجهها بسبب الهواء

 الموٌ الداخل من النافذة ولالت ضاحكة وهٍ جعدله مجددا

 " هذه مزحة بالجؤكَد "

 لال صمر مبجسما

 " بل حمَمة وَمكنن الجؤكد من ذلن بنفسن "

 نظرت له بطرؾ عَنها بشن فمال ضاحكا

 " حسنا لَس اْمر كله حمَمٍ لكن الحكاَة موجودة فعٗ "

 لالت مبجسمة

 " حسنا وما لصة جسمَة بلدة حجور ؟ "

 لال بابجسامة مماثلة ونظره علً الطرَك أمامه

َن أن جسجمعٍ لهاهذه حكاَجها طوَلة وجمَلة أَضا لكن عل "  

 " للنهاَة وٖ داعٍ لذكابن الخبَخ ذان فٍ كشؾ نماط ضعؾ المصة

 دارت بجسدها ناحَجه ولالت مبجسمة

 " أعدن أن أسجمع فمط "

 فضحن وبدأ بسرد المصة الجٍ جناللجها اْجَال عن سبب جسمَة

 جلن المدَنة وهٍ جسجمع له مبجسمة بانسجام فالطرَك برفمجه

عد جماما مسلَة ورابعة ولم جشعر بالولتكانت كرحلجها ور  

 أبدا فهو َذكرها كثَرا بجدها الذٌ كم اشجالت له وكم ججمنً

 أن َصبح بَنهم لرَبا فهو من كان َسلَها فٍ ؼربجها هنان

 ورؼم للة زَاراجه لها إٖ أنها كانت جمضٍ برفمجه ولجا َعوضها

جًعن كل وحدجها بعد زَارجه السابمة ، عمها صمر وجدها د  

 ٖ جراهما َشبهان شخصَة والدها أبدا وكؤنهم لَسوا من ذات

 العابلة فهل جدها شاهَن كان مخجلفا عنهما ؟ انجبهت للجالس



 بمربها والذٌ لال مبجسما

 ومنذ ذان الولت سمَت بحجور ، أعجبجن هذه المصة ؟ "

 " أم لم َسجوعبها عملن أَضا ؟

 حركت طرؾ أنفها بسبابجها ولالت مبجسمة

بدوا أنٍ لم أنجبه للحكاَة جَداَ "  " 

 ضحن ولال

 " وفَما كنت جفكرَن وججركَنٍ أجحدخ طوال هذا الولت ؟ "

 لالت من فورها وبفضول

 جدٌ شاهَن كَؾ كان ؟ مثلن وجدٌ دجً أم كوالدٌ فؤنجما "

 " جخجلفان عنه كثَرا

 ضحن ولال

 جدن شاهَن كان زعَم لبَلة رجل صارم ولَادٌ كوالدن لكنه "

 ٖ َشبهه أبدا ... مطر ؼرس فَه والده مبادئ سامَة حجً

 شاهَن رحمه هللا لم َهجم ْن َجمسن بها مثلما جعل منه رجٗ

 " كما جرَه أمامن اِن لكنهما حما مخجلفان َا جَما

 اجكؤت بمرفمها علً إطار النافذة وأراحت خدها علً كفها ناظرة

 له ولالت بصوت منخفض مجردد

لؾ عنكم ؟ أراه كوالدٌ جماماحجً لاسم مخج "  " 

 ضحن صمر ولال

 هذان اْحممان ٖ َكسر أنفَهما إٖ النساء فوالدن سبك وأن "

 جعلجه والدجن َدور حول نفسه ومصَر ابن عمجه سَكون مثله ،

 " ثم لاسم مر بظروؾ مخجلفة بعد اخجطافه خلؾ حدود الهازان

ر من الفضولأبعدت خدها عن َدها ولالت باسجؽراب خالطه الكثَ  

 " ! اخجطؾ خلؾ الحدود "



 لال صمر ونظره علً الطرَك أمامه

 أجل حَن كان فٍ الخامسة عشرة ومكخ هنان ثمان سنَن "

 كاملة ٖ أحد َعلم جفاصَل ما حدخ هنان معه ؼَره فكل ما لاله

 بؤنه سجن فٍ أحد سجون ابن راكان لسجة أعوام كاملة وأن

جمكن من الهرب منهم بعدهاالجعذَب كان أحد أسالَبهم معه و  

 ولكنه لم َسجطع الخروج من هنان فبمٍ مخجببا فٍ الهازان لعامَن

 ولد أمسن به ابن راكان ولت جحرَر الهازان وخرج به من هنا

 ولم َجمكن والدن من جحرَره منه إٖ بعد عامَن آخرَن وكانت

 والدجه جوفَت حَنها ولبل أن َجمكن من رإَجها مجددا فعاش بالٍ

لسنوات الماضَة فٍ لندن أَضا وكان َعمل مع من كرسوا أنفسهما  

 لخدمة البٗد هنان ودرس إدارة اْعمال وجخرج منها بمساعدة والدن

 وولت عودة مطر عاد أَضا فلن ججولعٍ أبدا أن َكون مخجلفا عنه

 َا جَما بعدما مر به ما علمنا منه وما جهلنا والذٌ َبدوا أنه من

 " لسوجه َرفض الحدَخ عنه

 شعرت بارججاؾ ؼرَب فٍ جسدها واضطربت ضربات للبها بشكل

 مإلم وهمست بخفوت

 " كله فٍ كفة وموت والدجه بعده فٍ كفة لوحدها "

 حرن رأسه إَجابا ولال بحزن

 ماجت شولا للمابه رحمها هللا وأري أن هذا ما كسره فعٗ وأكثر "

وإن لم َصرح بذلن فهٍ كانت حجً من الجعذَب الذٌ جلماه منهم  

 أحن أهله علَه جخشً من النسَم أن َصَبه بسوء لكن هكذا كانت

 " مشَبة هللا

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها وطرحت السإال الذٌ جرددت كثَرا

 لموله ولالت بشبه همس



 " .... وهل سَمَم معنا ؟ سمعت والدٌ َمول له أ "

 لاطعها رافعا كجفَه

ً َْام فمط كما لال حَن كنا فٍ بارَسٖ لطعا فهو سَبم "  

 فشخصَة لاسم اسجمٗلَة بشدة لن َوافك أبدا علً البماء ثم

 عابلة والده َسكنون جنوب الحالن وجده جزوج مرجَن وله

 جدجَن وأعمام وعمات كثر لن َعجبهم بالجؤكَد أن َسجمر فٍ

 حوران وَسكن معنا مججاهٗ لهم رؼم َمَنٍ من أنه لن َعَش

أَضا ، عابلة والده كبَرة ومعروفة من لبل جوحَد البٗد بَنهم  

 واجسعت شهرجها اِن فهم من أكبر ججار الممح والشعَر وَملكون

 أؼلب أراضٍ الجنوب الزراعَة ورؼم ذلن أنا مولن من أنه لن

 َعجمد سوي علً نفسه فهو ٖ جنمصه الشهادة وٖ الخبرة وٖ

 " المال أَضا

وكان فٍ جعبجها عدد ٖ َحصً من عدلت طرؾ حجابها مجددا  

 اْسبلة لجبحخ لها عن أجوبة عنده لكنها لم جسجطع طرح المزَد

 منها فالمهم اِن أنها لن جضطر لمواجهجه مجددا بما أنه سَؽادر

 لرَبا وهذا ما هٍ عازمة علَه فلن جرجع للمنزل لبل رحَله فمد

 . اشبعت موالؾ سَبة كان هو الشاهد علَها

 دخٗ مدَنة العمران حَنها فنظرت لنافذجها وانشؽلت بمشاهدجها

 وكؤنها لم جراها سابما فٗزالت جبهرها جلن اْلوان المجناسمة بَن

 اْبَض واْخضر العشبٍ وكم َذهلها جمَد الجمَع بذان اللون سواء

 فٍ اْبنَة أو النوافذ واْبواب ، لالت مبجسمة جرالب ما حولها

ون َوما َلبس فَه الجمَع اللونَن اْخضرلو أنهم َخصص "  

 واْبَض وٖ جخرج للشارع سوي السَارات بذات ذان اللون

 " لكان مهرجانا عالمَا جمصده الناس من كل مكان



 ضحن الجالس بجوارها ولال

 الجرحٍ الفكرة علً والدجن فإما أن جنفذها أو أن جرمَن خارج "

 " سور مملكجها

 ضحكت ولالت

ار الثانٍ طبعاأجولع الخَ "  " 

 ضحن كثَرا وجولفت السَارة حَنها أمام بوابة المنزل فنظرت له ولالت

 " ألن جنزل لجراها أَضا ؟ "

 حرن رأسه بالرفض ولال

 هٍ سجكون فٍ جمعَجها اِن ولَست فٍ المنزل وأنا علَا "

 " العودة لحوران سرَعا

 جنهدت بحزن وفضلت أن ٖ جنالشه فٍ اْمر أكثر ثم حضنجه

 جلؾ ذراعَها حول عنمه ولبلت خده لابلة

 شكرا لن عمٍ أعلم أنها رحلة مجعبة وبدون جدوي ولم جفعلها "

 " إٖ من أجلٍ

 مسح علً طرؾ وجهها ما أن ابجعدت عنه ولال مبجسما

 بل فعلجها عن طَب خاطر فؤٌ شٍء إٖ رإَة دموع حفَدجنا "

 " المحببة

َارة ولوحت له مودعةلبلت خده مجددا شاكرة له ونزلت من الس  

 وجوجهت جهة المنزل ْنها جعلم بؤنه لن َؽادر لبل دخولها ،

 وما أن احجازت الحدَمة حجً سمعت أصوات رجولَة وضحكة

 الكاسر فابجسمت من فورها بسعادة وجوجهت حَخ جلن اْصوات

 وما أن وصلت هنان ظهر لها لفا الجالس علً الكرسٍ المجحرن

 ذا الشعر البنٍ واْكجاؾ العرَضة فنزلت دموعها دون شعور منها

 ما أن علمت من سَكون فمسحجها سرَعا وبموة وسمعت صوت



 الكاسر والذٌ كان َجلس ممابٗ له َخفَها عنه عند الطاولة

 الحجرَة فٍ وسط الحدَمة لابٗ بضحكة

 " ألسم أنٍ لم أؼش لما ٖ جصدق بؤنه َمكننٍ هزَمجن "

فعت َده وفَها إحدي لطع لعبة الشطرنج ولال وهوَنزلهاثم ارج  

 مجددا

 " هع مات وزَرن "

 ابجسمت بحزن ما أن بعثر الجالس أمامه المطع جمَعها لابٗ بضَك

 لن جنجصر علَا وأنت من خسرت أمامٍ خمس جوٖت مججالَة "

 " إٖ بالؽش وٖ مفر لن من الجهمة فهٍ لبسجن ٖ محالة

ا أكثر فكان الكاسر أول من انجبه لوجودهاالجربت حَنها منهم  

 وابجسم لها من فوره ولبل أن َدَر الجالس أمامه رأسه لرإَة

 من َكون المادم من خلفه كانت لد وصلت عنده وحضنجه من

 ظهره بموة مطولة لعنمه بذراعَها ولالت مبجسمة

 " خالٍ رماح ... كم جشولت لرإَجن ومعرفجن "

بجسما َبعدها عنهأمسن بَده ساعدها ولال م  

 " جعالٍ جعالٍ هنا .... ٖ جمولٍ أنن ابنة ؼسك ؟ "

 دارت حول كرسَه ضاحكة مع حركة َده الجٍ لم ججرن رسؽها

 حجً كانت بجانبه ولبلت حَنها جبَنه جكابد دموعها بشك اْنفس

 ولالت مبجسمة ببحة

 " حمدا هلل علً سٗمجن "

رها حول نفسهاامسن َدها مبجسما ولال وهو َحاول أن َدَ  

 " نعم نعم دعَنٍ أري "

 دارت فٍ مكانها ضاحكة ولالت

 أعلم ما سجموله .... لست جصدق بؤنٍ ابنة ؼسك ومن المفجرض "



 " أن أكون شمَمجها

 ضحن ولال وهو َدَر كرسَه ناحَجها بواسطة ذراع الجحكم

 حما أنجٍ أجمل من أٌ حد لجولعاجٍ ولَجهز ابن شاهَن "

 " نفسه لخاطبَن منذ اِن

 لالت ضاحكة بحَاء

 لٓسؾ لم أري منهم أحدا حجً اِن لكنن الوحَد الذٌ لال "

 " بؤنٍ جمَلة دون أن َؽنٍ فٍ والدجٍ لصَدة أوٖ

 ضحن كثَرا ولال

 والدجن جلن إن كانت امرأة جؽجر بنفسها سرَعا ما كانت لجكلم "

حَاجها أحدا مطلماً من كثرة المدَح الذٌ سمعجه فٍ  " 

 جلست معهم حول الطاولة ولالت

 " رابع جلعبون لعبجٍ المفضلة ، من منافسٍ فٍ هذه الجولة ؟ "

 رفع الكاسر َدَه عالَا ولال

 لَس أنا ولن أكون أبدا فإن لم أجؽلب علَن فٍ اْمور الجٍ "

 " ٖ جعرفَنها فكَؾ بلعبجن المفضلة كما جمولَن

ه مبجسما ولالنظر بعدها لرماح الذٌ كان َنظر ل  

 " ٖ أنصحن أبدا بججربة مواهبها فهٍ داهَة فٍ جسد فجاة "

 ضحكت ولالت بمكر ناظرة للجالس بجانبها

 خالٍ رماح ما رأَن فٍ ذكابه لجعلم إن كان اْمر مجعلما "

 " بمواهبٍ أو به ؟

 ضحن رماح من فوره ولال َنظر له بطرؾ عَنه

ن وحزمها معه ما اججازما أنا مجؤكد منه أنه لوٖ شدة والدج "  

 " عاما دراسَا

 شهك الكاسر فٍ وجهه بصدمة وضحكا كلَهما علَه ثم نظرت



 خلفها لابلة

 " والدجٍ مإكد فٍ الجمعَة ؟ أَن عمجٍ جوَرَة إذا ؟ "

 لال الكاسر وهو َعَد جرجَب لطع الشطرنج

 " ججدَها ججشاجر وذان المهندس فهٍ فٍ عمبه منذ دخل "

جؽرابنظرت له ولالت باس  

 " !! مهندس "

 لال وٖزال منشؽٗ بما َفعل

 أجل مهندس برمجَات فهذا الصباح أفالت لنا والدجن بمزاج "

 كالبارود واجصلت بشركة حواسَب واجصاٖت وأرسلوا هذا الرجل

 لفن جهاز المرالبة الذٌ جم جركَبه موخرا فٍ المنزل كما أنها

 " طردت جمَع الحراس

 نظرت خلفها مسجؽربة وكؤنها سجراهم وجذكرت أنها بالفعل لم

 ججدهم ولت دخولها !! نظرت له ولالت

 " وكَؾ سججركون المكان دون حراسة ؟ ثم ما سبب كل هذا ؟ "

 لال رماح هذه المرة وهو َضع المطع الجٍ كانت فٍ جانبه

 لالت بؤنه ثمة من اخجرق نظام المرالبة وطبعا الحرس هم "

اْساسٍ المجهم  " 

 مط الكاسر َداه عالَا ولال مجثاببا

 َبدوا أن الموات الوطنَة الخاصة من سججولً حماَجنا أٌ أن "

 " اْمر سَصبح أكثر جعمَد

 نملت نظرها بَنهما باسجؽراب لبل أن جنظر لَدَها فٍ حجرها

 مجنهدة بحزن فها هٍ والدجها ؼاضبة فوق ؼضبها منها واْمور

ولفت ولالت ناظرة للكاسر ٖ جزداد إٖ سوء ،  

 رعد أخبرنٍ سابما بؤنها جدخل للجمعَة من هنا فهل َمكننٍ "



 " اسجخدام ذان الباب ْصل لها ؟

 نظر لها باسجؽراب لبرهة لبل أن َرفع َدَه بجانبٍ وجهه لابٗ

 ولست المسبول إن هٍ ؼضبت من ذلن فلم َسجخدمه أحد "

 " ؼَرها سابما

ه لابلةجوجهت نحوه وسحبجه من َد  

 " لن أذكر اسمن أبدا اطمبن "

 وجابعت مبجسمة وبصوت مرجفع وهما َبجعدان

 " سؤعود للعب معن َا رماح فٗ جضن بؤنٍ هربت من المواجهة "

 وصلها صوت ضحكجه ولد لال صارخا ٖبجعادهما

 " وأنا فٍ انجظارن َا ابنة مطر شاهَن "

* 

* 

* 

 نظرت للساعة فٍ معصمها والجٍ كانت جشَر للواحدة ظهرا

 وجنفست بعمك مجشهدة علً نفسها ثم جوجهت جهة لاعة

 المحاضرات فٗ َمكنها الهرب منه الَوم أَضا وحجً مجً

 سجهرب فكل محاضرة سجضَع منها هٍ من سجدفع ثمنها

 فعلَها مواجهة مصَرها مثلما رمت نفسها فَه ، سحما لها

َها أن جمحم نفسها فٍ هذه المشكلة ؟ كان ؼرضهاهل كان عل  

 شرَفا وٖ جرَد سوي أن ججد لحَاة صدَمجها حٗ بدٖ من أن

 جسجمر فٍ مشاهدجها جعانٍ لبالٍ عمرها ، حسنا وما جنَت من

 ذلن َا زهور َا حمماء سوي أن طارت مارَه مع زوجها وبمَت

هذه أنجٍ هنا لمواجهة محامَه الذٌ صمد فٍ وجه عمها كل  

 اْعوام فما سَفعله بن أنجٍ المسكَنة ؟ الذنب لَس ذنبها فما كان



 َدرَها بؤنه سَدرس فٍ جامعجها الجعَسة هذه ؟ جنفست بعمك

 ودخلت الماعة فلن َجلب لها الولوؾ أمام الباب الحظ وٖ مفر

 لها من مواجهة ذان الرجل الذٌ لَست جعلم حجً كَؾ َكون ،

بَن طوَٗن َكفَان ٔخفابهاصعدت المدرج وجلست خلؾ شا  

 وإن جزبَا فلعل ذان الرجل نسٍ أمرها جماما أو لن َهجم بوجودها

 حجً إن جعرؾ علً اسمها ، ثم كم من فجاة إسمها زهور لما

 سجكون هٍ مثٗ ؟ حمماء هو علم حجً أَن جدرس أٌ َعلم عنها

 ما ٖ جعلم هٍ عن نفسها ، أنزلت رأسها واخجبؤت خلؾ الرأسَن

ودَن اللذَن بالكاد أخفَاها بسبب علو ممعدها عنهما ما أن دخلاْس  

 الذٌ لم جري سوي سالَه وبنطلونه الكحلٍ بمماشه اْنَك وصوجه

 الرجولٍ ملمَا الجحَة ثم صوت سحبه للكرسٍ الذٌ سَجلس علَه ،

 لو كان اْمر بَدها ٖخجبؤت جحت الطاولة لكنه سَنادٌ بإسمها

ٍ الحمماء نسَت هذه النمطة المحاضرةلَجؤكد من عدد الحضور وه  

 الماضَة الجٍ هربت منه ومنها ، كانت جرَد أخجباء ْطول ولت

 ممكن لكن فضولها الؽبٍ الملجصك بها منذ ولدت لم َجركها خاصة

 مع صمجه الطوَل المبهم والهمس والجمجمات حولها فرفعت رأسها

نظرها علً للَٗ وكادت أن جؽص برَمها وجموت لٓبد ما أن ولع  

 الوالؾ أمام أول ممعد فٍ المدرج ممابٗ لها جماما بل وَراها وَنظر

 لها جحدَدا َدَه وسط جسده وابجسامة مابلة جزَن جلن الشفجَن ،

 لم ججخَل أن َكون فٍ منجصؾ الثٗثَن أو َزَد للَٗ !! جولعجه

 علً اْلل ناصؾ اْربعَن ومحام ذو خبرة طوَلة لَمؾ فٍ وجه

 جمَع أولبن المحامَن الذَن دفع لهم عم مارَه أمواٖ ٖ جعد

 وٖ جحصً لَبطل عمد زواجها ، هذا أصؽر من شهرجه بكثَر

 وكما هم لبابل جنوب الحالن سواد الشعر الفاحم والعَنان واللحَة



 . الخفَفة مع بَاض البشرة سمات َفولون فَه لبابل الحالن أجمعها

ةاجسعت ابجسامجه ولال بسخرَ  

 " اِنسة زهور هنا الَوم ؟ ما هذه المفاجؤة "

 دست وجهها فٍ حمَبجها علً الطاولة أمامها لَنساب ذان

 الشعر الحرَرٌ المصَر الذٌ لم َججاوز طوله نهاَة عنمها جلعن

 نفسها بهمس لبل أن جرفعه مجددا ودست َدها فٍ حمَبجها

 وأخرجت منها ما أعدجه سلفا وكان عبارة عن للم رصاص

بطت فَه مندَٗ أبَضا صؽَرا رفعجه أمام وجهها وحركجهر  

 لجنطلك ضحكجه فور ولال وهو َسجدَر مجوجها لطاولجه

 " أخرجٍ لٍ هنا ْري "

 مدت شفجَها بعبوس شبه باكٍ ونظرت لكل جلن اْعَن الفضولَة

 الجٍ جحدق بها وبذان العلم اْحمك فٍ َدها

دن ورحلجٍمارَه لو جعلمٍ أٌ كارثة جركجها لٍ بع )  ) 

 كانت جلن أول عبارة جبادرت لذهنها ما أن علمت ما سجكون علَه

 حجم مصَبجها ، مإكد ذان الداهَة عرفها من جؽَبها السابك

 وحضورها اِن هذا إن لم َكن َعرؾ شكلها من لبل أن َؤجٍ

 للجدرَس هنا ، ولفت مسجسلمة لمدرها وؼادرت ممعدها وولفت

نظره من علً اْوراق الجٍ أخرجهاعلً مبعدة من طاولجه فرفع   

 من حمَبجه ونصب ساق علً اْخري ولال مشَرا بالملم فٍ َده

 " لفٍ هنا ممابلة لزمٗبن "

 جنهدت باسجسٗم وفعلت ما طلب منها جنجظر كَؾ سَكون عمابها

 هذا الذٌ َسجلزم أن َري الجمَع وجهها ولم َجؤخر ذان كثَر

 حجً لال

 " اشرحٍ ما الذٌ َجحدخ عنه المانون الججارٌ ؟ "



 فجحت عَناها علً أجساعها ، َا إلهٍ ما هذه الورطة فهٍ لم جحظر

 معهم المحاضرة الماضَة ولم جنملها أَضا ، كان الصمت الطوَل

 جوابها الوحَد ٖ جعرؾ أٌ مؤزق هذا الذٌ هٍ فَه ثم لما هذا

مجً َسؤلون فٍ الجامعات عناْسلوب وكؤنها طالبة ابجدابَة ! منذ   

 المحاضرات الماضَة وما شؤنه بها جعرؾ أم ٖ وكَؾ سجعرؾ عن

 مادة لم جدرسها سابما أبدا وٖ جعرفها فهٍ سنجها اْولً فٍ

 الجامعة وهذه المادة جؤخروا فٍ جدرَسها ْنه َجم إلؽابها أؼلب

 اْحَان أو جصنؾ كمادة اخجَارَة ولَست إلزامَة نظرا ْن

وانَن الوضعَة ذاجها الجٍ جسرٌ علً الججارة واٖلجصادالم  

 أما هذا العام فمد لعب ابن شاهَن بجمَع لوانَنهم بالجعالب

 وعلَهم دراسة كل ذلن بموانَن الشرَعة أسٗمَة حجً أنه أعاد

 كبار المحامَن كطلبة لجلمٍ ما جم جؽََره وأدي كل ذلن للجركَز

لجٍ اضَفت مإخرا ، لم َكنعلً من َدرسون مثل هذه المواد ا  

 ثمة حل أمامها سوي أن جداوٌ المصَبة بمصَبة وهذا ما اعجادت

 علَه كل حَاجها ٖ جفكر فٍ العوالب كٍ ٖ ججراجع ، جوجهت جهجه

 وبخفة سرلت الورلة من أمامه لبل أن َفَك من صدمجه بحركجها

 جلن فهٍ اكجسبت مهارة خاصة فٍ هذا ، لالت مبجسمة بانجصار

أن حصلت علً ؼنَمجهاما   

 بما أنه ثمة اسجثناء فٍ الجامعات لَولؾ اْسجاذ الطالبة وَسؤلها "

 " كالطفلة فثمة اسجثناء أَضا سَسمح لٍ باسجعارة هذه منن

 علت الضحكات الرجولَة فٍ الماعة مخجلطة بضحكجه الخشنة بَنما

 كان الجحفظ مرَبا من الجنس اِخر ، اجكؤ للخلؾ لظهر كرسَه

مبجسما وهو َلعب بالملم بَن أصابعه ولال  

 جَد ولعلمن فمط إن لم ججَبٍ عن السإال سجمفَن وجهن "



 " للجدار حجً نهاَة المحاضرة َا طفلة المدرسة

 نظرت له بصدمة وما أن نملت نظراجها جلن من ابجسامجه

 الساخرة للورلة بَن َدَها علمت أٌ مازق جدَد ذان الذٌ

 اولعت نفسها فَه

 وهٍ جنظر بؤسً لٗبحة أسمابهم المدونة فَها فؽطت بها وجهها

 لابلة باسجَاء

 لالجها والدجٍ مرارا "

 " ( جشجرَن المصابب بالمال إن لم ججدٌ ما جمحمَن نفسن فَه )

* 

* 

* 

 جنهدت جسحب نفسا طوَٗ لبل أن جحرره من صدرها ولد ابجعدت

مبجسمة جضع َدهابؤفكارها جماما عن الجالسة أمامها والجٍ لالت   

 علً اْوراق جحجها

 " مهلن سَدة ؼسك ٖ أرَد أن أجمع أورالٍ المجطاَرة من الشارع "

 لم جسجطع منع ضحكة صؽَرة جمردت علً سجن أضلعها الجٍ

 جطبك علً ذان الملب بموة فالجالسة أمامها اِن اسجطاعت

امأن جملب ذان المزاح للحظة بابجسامجها الجٍ افجمدجها حما ْعو  

 طوَلة والجٍ لم ججولع أن َكون طٗلها وكل ما حدخ هو ما سَعَد

 جلن اٖبجسامن لثؽرها الجمَل وكؤنها جحررت من كل ذان

 السواد المحَط بها ما أن فعلت ما فعلجه البارحة وكم باجت جعشك

 اِن جلَلة هذه الجٍ لم جعرفها َوما بل الجٍ كانت جخجبا خلؾ

مة الرلَمة الجٍ جعجز أحَانا حجً عنجلن الفجان الهادبة المسال  

 الدفاع عن نفسها ، هٍ الشٍء الوحَد الذٌ لون صباحها الَوم



 بالسعادة والجفاإل وهٍ جراها لساعات ججنمل بَن اْلسام وجمابل

 الجمَع بابجسامة كم اشجالت أن جهدَها لكل من حولها ... ابجسامة

أبدا بلمشرلة صادلة جٗمس شؽاؾ الملب ، ولَست جلومها   

 وججفهم مولفها فمن كانت لجسجحمل كل ما مرت به ولو لم جكن

 امرأة لوَة بالفعل ما كانت لجكون هذه ردت فعلها حجً وإن كانت

 هٍ من اخجار مصَرها بنفسها ، امرأة أخري بشخصَه

 مهزوزه وضعَفة كانت لججمهمر للوراء جبكٍ خَباجها ولكانت

طَبة لكنها فعٗسجنت نفسها خلؾ سواد نظرة الناس للخ  

 اسجحمت وبجدارة أن كانت إحدي عضوات إدارة جمعَجها

 بل ومن سجصبح لدوة حمَمَة لكل من سجحاول مسجمبٗ جخطٍ

 . عمد ماضَها وصعوبة ظروفها لجواجه والعها بكل شجاعة

 نظرت لٓوراق جحجها ومررت طرؾ سبابجها علً أنفها الصؽَر

 المسجمَم صعودا حجً اسجمر بَن حاجبَها الرلَمان واللذان

 عمدجهما بشكل طفَؾ جنظر ٔصبع الجالسة أمامها جحركه علً

 إحدي أسطر الورلة جحجها لابلة

 هل رأَت هذا َا ؼسك ؟ إنه البند الوحَد الذٌ ٖ َمكننا "

 الموافمة علَه ، هم َحاولون الجٗعب بنا بهذا الشرط ومجؤكدة

إن عرضت العمد علً أٌ محام سَفسر لن ذلن لانونَا من أنن  

 " وسججدَن أن ما ألوله صحَح

 رفعت الملم بجانبها وأشارت علَه بدابرة حمراء ثم وضعجه

 جانبا ورفعت نظرها لعَنَها ولالت بهدوء

 جلَلة ثمة ما َشؽل جفكَرٌ وعلَنا الحدَخ عنه اِن ْسجطَع "

 " أن أركز ولو للَٗ

ت جنجظر ما سجمول بَنما جنهدت هٍ بؤسًنظرت لها بصم  



 وؼابت بنظرها لجلن الدابرة الحمراء وسط كل ذان البَاض

 المزدحم بجلن اْحرؾ والكلمات جشعر وكؤنها مسجونة

 وسط جلن الدابرة المؽلمة وجرفض لَودها جلن بمدر ما جرَد

 اٖحجماء داخلها ولٓبد ، للبت الورلة فٍ حركة ٖ شعورَة

مجددا ولالتونظرت لها   

 جلَلة هل كنت ججهلَن كشمَمٍ حكم الشرع فٍ الزواج بنَة "

 " الطٗق ؟

 نظرت لها لولت وكؤنها ججرجم ما لالت لبل أن جهمس باسجؽراب

 " حكمه شرعا ؟ "

 حركت رأسها إَجابا ولالت بضَك

 لست أفهم هل صبؽت الموانَن الوضعَة عمولنا جمَعا أم "

ن ٖ نجؤكد من اْمر لبل فعله ؟بجنا نبجعد عن دَننا درجة أ  

 لم أسجطع جصدَك جهل رماح بذلن حجً ألسم الَوم أمامٍ بؤنه

 إن علم لبل أن َطلمن لكان أجم زواجه منن فانظرٌ أٌ جعمَد

 " ذان الذٌ كنجما سجصٗن له

 لبضت الجالسة أمامها أصابعها ٖ شعورَاً وهمست

 ٖ َا ألهٍ ما الذٌ كان َنوٌ فعله بٍ وبجلن المرأة الجٍ "

 " أضاعت سنوات حَاجها السابمة جنجظره علً اْمل المَت

 لالت الجالسة أمامها بؤسً

 لست أفهم لما ججعمد حكاَجهما َا جلَلة ؟ رحَل جلن الفجاة "

 " من هنا معناه أنها لد ٖ جرجع ولٓبد

ا جصمت عما كانت جرَد لولهطرلات منخفضة علً الباب جعلجه  

 ولد الجفجت خلفها ما أن انفجح وظهرت ابجٍ وولفت أمامه لابلة

 " سَدة جلَلة ثمة من َطلبن فٍ اْسفل وجاء بحثا عنن "



 ولفت من فورها ولالت ججمع اٖوراق المبعثرة بَنهما

 لم َعد بَدنا شٍء نفعله َا ؼسك فاجركٍ اْمر لهما وحدهما "

رضً بؤن َخفض راَة الجحدٌ مع للبهفلَس ثمة رجل َ  

 والعشك ْنثاه إٖ وأحدهما من َعلن الهزَمة لَثبت لّخر بؤنه

 الطرؾ اْلوي وجلن هٍ الحمَمة الجٍ ٖ جمبل جداٖ فالخاسر

 " فٍ الحب الصادق بَن الطرفَن هو المنجصر دابما

 وضمت اْوراق لحظنها وجابعت مبجسمة جنظر لجلن اْحداق

فاجنة المحدلة بها باسجؽرابالسوداء ال  

 وأنجٍ أكبر مثال علً ذلن َا ؼسك فٗ ججركٍ ذان الرجل "

 َنجصر آخر اْمر بَنما أنت الطرؾ اْلوي فالمعادله معكوسه

 " دابما َا ابنة خالجٍ

 وؼادرت ما أن أنهت جملجها جلن جرالبها جلن النظرات الجابهة

كجها جواجهحجً جورات خلؾ الباب الذٌ أؼلمجه بهدوء وجر  

 حمَمة لاسَة جرفض اٖلجناع بها وٖ جصدَمها ، ولفت وجوجهت

 جهة الواجهة الزجاجَة الواسعة لمكجبها والمطلة علً الجزء

 اْمامٍ من المبنً وولع نظرها فورا علً ذان البناء الذٌ بدأت

 جرجفع أسسه المجَنة شَبا فشَبا .... المبنً الذٌ ٖزالت ججهل

لها منالشة أمره مع أحد ْن مشاركجها ما سَكون وٖ َحك  

 كل ما جملن من أراض هنا بات حك مشروع لذان الرجل وحده

 ولانونَا أَضا ، شدت لبضجَها بموة ولد جذكرت كلمات جلَلة

 اْخَرة ، أٌ جنون هذا الذٌ أصاب عمل جلن المرأة ؟ ٖ َمكنها

 أبدا اسجَعاب ما جمول ....!! هل جعنٍ حما بؤنها طَلة اْربعة

 عشرة سنة الماضَة كانت هٍ المنجصرة علَه بَنما انملب

 الوضع اِن للعكس جماما ؟ هل جرَدها أن جمجنع بؤنها إن اسجسلمت



 ! له وجنازلت باٖعجراؾ به والعَش معه سجصبح هٍ المنجصرة

جنون لطعا ، إنه حركت رأسها برفض هامسة " ٖ ذان  

 " للجنون بعَنه

 الجفجت مسرعة جنظر بصدمة للوحة الجٍ جحركت من مكانها

 هنان وللباب الذٌ انفجح كاشفا عن الوالفة أمامه لَست جفهم وٖ

 جعلم كَؾ وصلت هنا ومجً ! والجٍ نظرت لها بحزن لابلة

 أمٍ َمكنن طردٌ من هنا ومن منزلن بؤكمله لكن اسجمعٍ لٍ "

رجونأوًٖ أ  " 

 رفعت نظرها لٓعلً وجنفست بعمك فكلمة أمٍ من بَن شفجَها

 كفَلة وحدها بجعل للبها َرججؾ حنانا َخصها به دون الجمَع ،

 لالت الوالفة هنان برجاء

 لسما أمٍ أنٍ ظننت بؤن جدٌ دجً هو المادم من فرنسا "

 " مع عمٍ صمر لذلن ذهبت

الؽابب الؽرَب عنها شعرت بملبها نزؾ حنَنا هذه المرة بذكر ذان  

 ومن هٍ لطعة منه ومن دمه وكانت سججحدخ لوٖ لاطعها رنَن

 الهاجؾ فٍ حَب السجرة المصَرة للوالفة هنان والجٍ مدت َدها

 له فورا فهذه النؽمة جخص والدها وٖ َمكنها ججاهل اجصاله ،

 أخرجت الهاجؾ من جَبها وأجابت من فورها لابلة

 " أجل أبٍ "

َعجصر ألما وهٍ جنظر للجٍ اشاحت بوجههاشعرت بملبها   

 حانبا وبعَدا عنها فور أن علمت بهوَة المجصل والذٌ لال

 من فوره وبلهجة أخافجها وجعلجها جرجاب بشدة

 " جَما هل وصلت للعمران ؟ "

 أجابت من فورها ونظراجها الحزَنة جرالب الجٍ عادت للنظر



 للخارج مولَة ظهرها لها

 " أجل أبٍ "

 وصلها صوجه الحازم فورا

 " ووالدجن لربن ؟ "

 عضت طرؾ شفجها وعلمت حَنها أنه بالفعل ثمة أمر سىٍء جدا

 بَنهما حدخ أو سَحدخ ، حررت شفجها ببطًء هامسة

 " أجل أبٍ "

 لال مباشرة

 " أعطها هاجفن بسرعة "

 ؼضنت جبَنها ولالت بصوت منخفض

 " ..... لكن أبٍ أ "

 لاطعها من فوره وبحزم

 " أعطها الهاجؾ َا جَما وؼادرٌ "

* 

* 

* 

 دخلجا لندن بعد مؽَب الشمس بملَل وبعدما لضجا الَوم بطوله

 فٍ جلن المدَنة الرابعة ، كانت مجحمسة لجلن النزهة فعٗ لكنها

 لم جسجمجع بها كما أرادت حجً أنها جمنت بؤنها لم جسمع صوجه

ْعوام ْن جراهولم َجصل بها ، من كان لَجولع أن ججحول لهفجها   

 من بعَد أو جسمع صوجه وإن لم جكن المعنَة بحدَثه لكل هذا اْلم

 !! والخواء الروحٍ درجة أن ججؤلم ٖهجمامه ولجفابه بذات الطرَمة

 لمد علمها ذان الرجل درسا لاسَا جدا فٍ محدودَة الجفكَر وفٍ أن

 اْنثً علَها أن ٖ جنجظر من رجل حروب وموت ولجل ودماء أن



 َعزز ؼرورها كؤنثً وٖ كذبا وٖ حجً مجاملة وبؤنه مجرد آلة

 حرب وآلة عمل وآلة مسإلَات ٖ ججولؾ عن العمل أبدا لَهجم

 بمن حوله ، باجت جشفك حما علً جمَع النساء المجزوجات

 . بؤمثاله كإشفالها علً نفسها اِن جماما

َدهااجكؤت بمرفمها علً إطار النافذة وخبؤت وجهها فَه جمبض ب  

 اْخري علً الممَص جهة للبها هامسة بؤسً وخفوت

 " ماذا أفعل مع هذا الذٌ جعلك به منذ كان صؽَرا ... ماذا ؟ "

 ودست عَناها فٍ كمها جؽمضهما بموة كٍ ٖ جبكٍ فَكفَها ضعفا

 وركضا خلؾ مشاعرها البابسة

 " مارَه هل أنجٍ بخَر ؟ "

 رفعت رأسها ما أن وصلها صوت الجالسة بجانبها للما مجوجسا

 ورفعت شعرها بؤصابعها لٓعلً وهمست ببحة جخفٍ الحمَمة الجٍ

 جخجل حجً من البوح بها

 " بخَر ... أشعر فمط بالنعاس وأعَاء "

 أدارت ساندرَن ممود السَارة لجدخل حَهم لابلة

ة ثم محاضرات وجنزههذا أمر طبَعٍ بما أنن لم جنامٍ البارح "  

 لساعات طوَلة من الجَد أنه لم َؽمً علَن ، أنا آسفة حما فلم أفكر

 " فٍ كل ذالن بسبب حماسٍ ْرَن المدَنة

 اجكؤت برأسه للخلؾ وجمجمت مؽمضة العَنَن

 ٖ بؤس ساندٌ فؤنا أَضا كنت مجحمسة لرإَجها لكنت طلبت "

 " منن أن نعود

رؼم جباطء حركة السَارة لم جسجطع فجح عَنَها المرهمجان  

 لوصولهما لكن ما جعلها جمفز جالسة هٍ الشهمة الموَة

 للجالسة بجوارها والجٍ صرخت بصدمة



 " َا إلهٍ مارَه أنظرٌ لهذه السَارة "

 ... نظرت من فورها وباسجؽراب للسَارة الجدَدة المجولفة أمام المنزل

َها جماما ،سَارة أنَمة فاخرة باللون العسلٍ كلون شعرها وعَن  

 أولفت ساندرَن سَارجها ولالت وهٍ جفجح الباب ونظرها ٖزال علً

 جلن السَارة

 لم أجخَل أن والدٌ سَفعلها بهذه السرعة وبؤنه َمجلن ذولا "

 " رابعا هكذا ؟

 وجابعت وهٍ جنزل

 هذه السَارة هٍ الجٍ جسجحك أن جوضع فٍ المرآب بدٖ من "

أمامهاسَارجٍ الجٍ باجت باهجة مسكَنة   " 

 وأؼلمت الباب عند آخر كلمة لالجها ثم دارت حول السَارة

 ولالت ضاحكة للجٍ ٖزالت جالسة مكانها جنظر لجلن

 اٖمبورؼَنٍ بلون الذهب

 " َبدوا أننا سنجبادل سَارجَنا كثَرا مسجمبٗ "

 وجابعت ضحكجها وهٍ جلؾ حول جلن السَارة مٗمسة لها

 بؤصبعها من الخارج فنزلت ونظرها َجبعها وجبعجها للداخل

 جسمع حدَثها المسجرسل عن جلن المطعة الذهبَة الجٍ جركجاها

 فٍ الخارج ولم جعلك بشٍء وجل جفكَرها فٍ أن عمها ما كان

 لَسجطَع سحب شٍء من حسابها فٍ المصرؾ دون إذنها

 وجولَعها ؟

الون اٖسجمبالوصلجا للداخل وكان وزوججه َجلسان فٍ ص  

 ولالت ساندرَن الجٍ ولفت أمامهما جمسن وسطها بَدَها وبضَك

 " هذا ظلم وانحَاز سؤرضً به طبعا من أجل مارَه "

 ضحكا كلَهما ولالت الجٍ ولفت بجانبها



 عمٍ ما كان علَن أن جكلؾ نفسن ثمن هذه السَارة فهو "

 " مإكد مرجفع جدا ؟

 لال ضاحكا

والوالفة بجانبن اِن ما جحصلتإن بعت منزلٍ وزوججٍ  "  

 علً ثمنها ، زوجن من أرسلها لبل ألل من ساعة ومفجاحها فٍ

 " ؼرفجن اِن

 نظرت لهما بصدمة بَنما جؤوهت الوالفة بجانبها لابلة بجذمر

 آه أبٍ باهلل علَن من أَن سؤحصل اِن علً زوج ثرٌ َهدَنٍ "

 " مثلها ؟

 ضحكا علً جعلَمها ولال والدها

ا علمت فثمة ثرٌ خطبن من نفسن وأنجٍ رفضجه فعلًحسبم "  

 " من سَمع اللوم اِن ؟

 أخرجت لسانها بجمزز وبدأت بشن حرب عدابها وسبابها المعجاد

 علً لبابل الهازان بؤكملهم بَنما ؼادرت الوالفة بجانبها جهة

خطواجها الواسعة ؼرفجها فٍ صمت وإن لم َكن مجناسبا مع  

 الؽاضبة ، دخلت الؽرفة وضربت بابها خلفها بموة وفجحت حمَبجها

 وأخرجت هاجفها منها ورمجها علً السرَر بؽضب فمن لال له بؤنها

 جرَد سَارة من ماله فحجً الثَاب واْؼراض الجٍ أرسلها لم جعجبها

 فكرة أن َشجرَها هو ولد رماها هنا دون اهجمام وٖ جوضَح ،

جرَد هذه السَارة أم ٖ وإن كان أساساثم ما َدرَه إن كانت   

 َمكنها لَادة هذا النوع ؟ كجبت أحرؾ الرسالة بؽضب جشعر به

 َزداد جدرَجَا وأرسلجها له فورا وكان فَها

 ( لما اشجرَت السَارة من مالن ؟ )

 وانجظرت للَٗ جضرب اْرض بطرؾ حذابها بضَك وؼضب



دامكبوت وحَن لم َصل منه أٌ جواب أرسلت له مجد  

 ( جَم أجب )

 وٖ فابدة من كل ذلن فجنفست بموة وؼضب واجصلت به فورا

 ووضعت الهاجؾ علً أذنها جسمع رنَنه فٍ الطرؾ اِخر حجً

 أبعدجه فجؤة جنظر له بصدمة حَن أؼلك الخط فٍ وجهها فرمجه

 بطول َدها علً السرَر صارخة

 " وجؽضب أَضا وجعرؾ معنً الؽضب وأهانة َا جَم ؟ "

لولت جنظر لذان الهاجؾ اْسود المرمٍ وسط اْؼطَة ولفت  

 البَضاء ججنفس بموة وؼضب وجشعر بؤن جرحها منه هذه المرة

 جخطً أٌ حدود له فهل َؽضب هو لمجرد أن جؤخرت فٍ الرد

 علَه سابما بَنما َفعل هو أسوء من ذلن ؟ هل َؽضب ولَوم كامل

عاملجها كنكرةفمط من لولها للحمَمة ومواجهجه بجهمَشه لها وم  

 بَنما هٍ لَس من حمها ذلن ؟ شعرت بمشاعرها جهاوت للصفر

 درجة أن نسَت من َكون جَم ومن كانت مارَه وما سَكونان

 فرفعت هاجفها مجددا وأرسلت له ودون جراجع

 ( طلمنٍ َا ابن كنعان )

 ثم رمت الهاجؾ حَخ كان كما رمت معه أحٗمها وأمانَها

جلن الدمعة علً وجنجها المحجمنة بشدةالبعَدة وكما ارجمت معه   

 وهٍ ججوجه جهة باب الحمام الذٌ ضربجه خلفها بموة واجكؤت

 علَه جبكٍ بؤلم ونحَب لَست جبكَه هو بل جبكٍ مارَه وطفولة

 مارَه وكل عذاب جحملجه فٍ انجظاره وهو مجرد وهم وسراب

 كما كانت هٍ مجرد ؼبَة ساذجة بلهاء لكانت عملت بنصَحة

 زهور وجطلمت منه من أعوام وجزوجت بؽَره وإن كان ابن عمها

 برآء ، نزعت مٗبسها عنها بموة وؼضب وواصلت مسَرة بكابها



 الصامت جحت الرذاذ الموٌ لجلن المَاه الدافبة وكؤنها جؽسل روحها

 المشوهة باْلم وللبها العالك فٍ سواد الماضٍ الذٌ طالما رأجه

فَهجمَٗ رؼم كل جلن الكآبة   . 

 مرت الدلابك أبطء من السَر علً نصل سكَن حاد وهٍ جحاول

 إَماؾ جلن الدموع والشهمات المؽمورة بالماء جسججدٌ جلن

 الطفلة فَها أن جحررها منها ولٓبد لكن الَؤس كان حلَفها

 فمن منا اسجطاع انجشال نفسه من ماضَه وكؤنه لم َوجد أبدا

 ولد ؼرس داخلنا ولٓبد ؟

حاولة نسَان شخص مات ودفن جحت الجراب إنههو أشبه بم  

 . المسجحَل الذٌ لم ولن َسجطَع فعله أحد

 خرجت من جحت الماء بعدما نزفت كل جلن الدموع الجٍ لم

 َعد َمكنها جلب المزَد منها ْنها جنجهٍ دابما وٖ جبمٍ إٖ

 اْلم الذٌ لن جسجطَع إخراجه معها أبدا ، لبست منشفة

خاصة وربطت حزامها وشعرت بذراعَهاالحمام الزهرَة ال  

 جإلمانها حد أن عجزت عن ججفَؾ شعرها الذٌ جماطرت

 منه المَاه علً اْرض جحجها ولد جوجهت للمرآة ونظرت

 لوجهها ولعَناها وجفناها المحجمنان بشدة فؤؼمضجهما

 برفك جشعر بثمل ٖ َوصؾ فَهما وججمنً أن جؽمضهما

ا ولٓبد وجلحك بجمَع منحجً مساء ؼد .. ٖ بل أن جؽمضهم  

 ماجوا وجركوها منذ أعوام بعَدة ، مررت أصابعها فٍ ؼرجها

 المبللة لٓعلً وجنفست بعمك مجعوذة من الشَطان فٍ للبها

 وفجحت باب الحمام وخرجت لَفجح حَنها باب ؼرفجها وأدخلت

 ساندرَن رأسها منه ونظرت لها نظرة لم جسجطع فهمها أبدا

 ولد لالت



كنت فٍ الحمام وأنا أطرق الباب منذ ولت ؟مارَه أ "  " 

 أبعدت شفجَها ببطء وكانت سججحدخ فسبمجها جلن لابلة

 بهمس مبهم

 " زوجن هنا "

 فشعرت باْرض جدور من جحجها وبالدماء جججمد فٍ عرولها

 انجماٖ من سالَها ووصوٖ لشفجَها الحمراء الصؽَرة الممجلبة

 كثمرة فراولة صؽَرة ناضجة وفمدت المدرة علً النطك نهابَا

 لَس فمط بسبب ما سمعجه منها بل وبسبب الصوت الرجولٍ

 البارد الحازم الذٌ لال من خلؾ ذان الباب

 " معذرة هٗ ابجعدت ْدخل "

* 

* 

* 

 ولؾ بسَارجه أمام باب المنزل وما أن نزل منها رن هاجفه

لؾ مسندا َده بسمفها وفجحفؤخرجه وما أن نظر لٕسم و  

 الخط ووضعه علً أذنه ولال ناظرا لٓرض جحجه

 " مرحبا إَلَنا "

 لالت من فٍ الطرؾ اِخر من فورها

 " مرحبا ولاص "

 وجابعت بخَبة أمل

 " ظننت أنه بإمكانٍ رإَجن الَوم لنجحدخ "

 جنفس بعمك ولال

 " ....لم أجد ولجا وأشعر بؤنٍ سؤنا "

 لاطعجه مباشرة



حجاج ْن نجحدخ سرَعا وعلَن أن ججفهم مولفنا ولاص أنت لمأ "  "... 

 لاطعها أَضا وبحزم

 زَزفون ٖ عٗلة لها باْمر إَلَنا علَن أن جصدلٍ ما ألول "

 وجمجنعٍ بؤنه حمَمة فلَست جعرؾ زوجة شمَمن جلن ولم جراها

 َوما كما أنها ٖ جعرؾ المجهم بمجله ولم جراه أبدا وَمكن إثبات

لانونَا وبسهولة فجنبَنا كل هذا ْنٍ ٖ أرَد أن جدخلذلن   

 " ألسام الشرطة وجلسات المحاكم أبدا

 وصلجه جلن النبرة الشبه باكَة

 ولاص لما جرفض الجعاون فٍ المضَة وجصر علً أن اَدَا "

 السبب فٍ موت رَكاردوا ؟ ابنة عمن جلن هٍ من لد جملن جوابا

 مفَدا فلن أصدق أنه َمكن لشخص أن َرسم شخصا لم َراه َوما

 " !! بكل جلن الدلة

 جنفس بضَك ورفع رأسه وأبعد َده ودسها فٍ جَب بنطلونه لابٗ

 إَلَنا زَزفون لن جمحم فٍ لضَة ٖ عٗلة لها بها وعلَن أن "

 جمجنعٍ بؤن جلن المرأة لم جسجحك ثمجكم َوما وكما سبك

إثبات برآءجها وبرآءة ذان الرجل بسهولة وأخبرجن فبإمكانٍ  

 إن أنا جدخلت فٗ جضطرَنٍ لفعل ذلن من أجلها ، ثم لو رأَت

 مٗمح جمَع النساء فٍ لوحات شمَمن لوجدت أن كل خمس

 لوحات جشجرن فٍ إحداها وكل ما فعلجه زَزفون أن جمعت جلن

 المٗمح فٍ لوحة واحدة وأنا من أخبرها عن هوَة جلن المرأة

د ما رسمجها وأعجمد أنه لَس ثمة ؼبَة جولع نفسها فٍ ذانبع  

 "المؤزق إن كانت جعلم عن لضَة المجل

 وصله صوجها لابلة بؤسً حزَن

 " وداعا َا ولاص "



 وأنهت المكالمة فدس هاجفه فٍ جَبه وجوجه جهة باب المنزل

 جاركا كل ما لَل خلؾ ظهره فلن َسمح بإلحامها فٍ لضَجهم

عجرفوا بؤن جلن المرأة السبب وإن سكجوا عنهاجلن وعلَهم أن َ  

 أكثر فسجؤخذ ابنهم اِخر للموت أَضا ، دخل المنزل الساكن

 الهادئ وولؾ مكانه َنظر باسجؽراب لباب مكجب جده الشبه

 مفجوح والضوء المنبعخ منه لد رسم خطا طوَٗ فٍ ذان البهو

نالمظلم فما َعلمه أن جده وزوجات والده وأبنابهم مدعوو  

 لحفل عشاء عابلٍ لدي أحد أصدلاء العابلة وأنهم جمَعا لد

 لبوا الدعوة إٖ أن كان أحدعم لد عاد مبكرا !! جولع أن جده

 سَكون هنان فجحرن نحوه وولؾ علً ممربة منه ونظر

 بصدمة للجٍ خرجت بعدما فجحجه علً اجساعه جنظر له

 بجمود وكؤنها جمثال حجرٌ فهمس بؽَر جصدَك

 " !! زَزفون "

 ~ المخرج

 بملم/ برَك اروح

 مارَه& جَم

 لماذا نسَجنٍ

 لماذا جركجنٍ

 لَس لٍ فٍ الحب بعدن اٖ للبا منكسر

 لَس لٍ فٍ الجرح بعدن اٖ دما منحسر

 لَس فٍ للبٍ حَاه

 اٖ فٍ عرولٍ الوفا

 اَنجهٍ اٖمل البعَد اَنجهٍ الحب الفرَد اَموت الورَد

 جفت فٍ عرلٍ الدما



لم َدمٍ للبٍ لذاء  

 جَم&مارَه

 ما لكٍ بٍ منٍ وفٍ

 انجٍ لٍ

 ٖ جَؤسٍ من رحمت الخالك

 سوؾ جنسٍ اٖلم

 انا لكٍ

 كونٍ كعدٌ بالوفاء لكٍ

 كونٍ كملبٍ َجسنا لكٍ كونٍ عشمٍ كما كنت لكٍ

 سوؾ انسَكٍ اٖساءه سوؾ انسَن اٖلم

  نهاَة الفصل

 الفصل الثاني عشر

 

 ~المدخل

 Reeo /بملم

لجََََم من مارَا .... 

 للٍ ولو كذبا كٗما ناعما

 وأهمس لٍ بؤجمل اْشعار

 لل أحبن وإن كنت ؼَر صادلا

 فؤنا بجلن الكلمة...أشبه اْزهار

 لل أحبن وأنا بحبن هابما

 وأسمٍ الورود فٍ للبٍ باْمطار

 فؤنا فٍ فن المحبة طفلجا



 جنساق خلؾ عشمن بؤنبهار

 ولكن أنجبه لد َنجهٍ الحب وَنهار

 .وللبٍ لد َؤجٍ َوم وَسبم اْنجظار

 ....من جَم لمارََََا

 أعلم أنٍ أجصؾ بالبرود

 وأعلم بؤن جركن بدون وعود

 َجرحن َا أمَرة الورود

 وأن جرحكٍ بٗ أٌ حدود

 لكن ٖ جنجظرٌ منٍ الجواب

 وٖ جسؤلٍ وجنمادٌ خلؾ سراب

 فلن ججدٌ أجابة علً صواب

 فؤنا أخشً جوهانن فٍ الضباب

بحَثَن عن اْسبابوأنجٍ ج  

- أسجمعٍ وٖ جسببٍ لنفسن العذاب-َا طفلجٍَ  

********** 

 لم جسجطع اسجَعاب ما لالت الوالفة هنان عند الباب لجسجطَع

 ! جصدَك بؤن ما سمعجه خلفها َكون صوت ذان الرجل حما

 لم جفكر فٍ مظهرها بروب الحمام الزهرٌ المصَر وشعرها

ة وٖ فٍ المدة الجٍ لضجها فٍالمبلل وعَناها المحجمنجان بشد  

 الحمام لَصل فَها إلً هنا بل فٍ أن ذان الصوت الذٌ سمعجه

 لن َكون من نسج خَالها مجددا وأن ٖ جكون عواطفها الؽبَة

 ! لعبت بها مرة أخري ... لكنها لالت زوجن هنا أٌ أنها حمَمة

 ولد ججلت لها سرَعا ما أن اخجفت الوالفة هنان وبعدما أشارت

 بإبهامها ؼامزة لها وكؤنها جذكرها بؤن جكون لوَة لَحل محلها



 صاحب الجسد الطوَل بمٗبسه السوداء .. بنطلونه المخفٍ حجً

 نصؾ سالَه فٍ ذان الحذاء اْسود الطوَل والحزام الجلدٌ اْسود

 المشدود حول خصره النحَل ... وصوٖ للممَص المطنٍ الضَك

صدره والذٌ لن َكون سوي شعار بالكجابة البَضاء العرَضة علً  

 جلن المنظمة بالجؤكَد فهل جاء من هنان إلً هنا !! هل جرن فعٗ

 عمله لَؤجٍ ! إذا سَجد الحجة لَجهمها بالحمك ولَبرر لنفسه

 سبب ججاهل اجصالها ، وسَكون ؼضبا حمَمَا ذان الذٌ جلبه إلً

ؽاضبةهنا فورا ... وهذا ما علمجه فور أن رفعت نظرها لعَنَه ال  

 ومٗمحه الماسَة رؼم أن نظراجه كانت جنجمل فٍ جفاصَلها صعودا

 ولد ارججؾ للبها بشدة ما أن الجمت نظراجهما وشعرت باْلم َعجصر

 ذان الموجود بَن أضلعها َبن بصمت فهٍ لم جراه منذ .... منذ

 جركها فٍ ؼرفة الفندق الساكنة جلن جحاصرها رابحجه وأشَابه

ل منذ افجرلا دون وداع ودون أن َشرح لهافٍ كل مكان .... ب  

 . سبب ما فعل لججد نفسها هنا من دونه ومن دون كل شٍء

 هربت بنظراجها منه ما أن ثبجت نظراجهما وهمست بخفوت

 جمبض أصابعها علً حزام روبها المصَر

 " َمكنن انجظارٌ فٍ ؼرفة الضَوؾ حجً أرجدٌ ثَابٍ "

ا أن ضرب باب الؽرفةارججؾ جسدها وأؼمضت عَنَها بشدة م  

 بموة ووصلها صوجه البارد

 " وَمكنن ارجدابها وأنا هنا "

 " ٖاااا "

 عضت طرؾ لسانها ٖ شعورَا ما أن رأت ذان الؽضب َشجد

 فٍ عَنَه ولَست جعلم كَؾ اندفعت جلن الكلمة منها وٖ ما

وسَزداد مولفها سوء بالجؤكَد فهمه هو وفسره من لولها لها ؟  



رفضا آخر له ولحمَمة ما َربطهما ، جراجعت للخلؾإن هو فهمه   

 خطوة ٖ شعورَا ما أن جمدم نحوها بخطوات واسعة ؼاضبة

 ورالبجه نظراجها الوجلة ولد انحنً ورفع هاجفها من فوق السرَر

 وفجشه للَٗ لبل أن َرفعه أمام وجهها وعلً شاشجه أحرؾ

 رسالجها جلن وأشار لجلن الكلمة جحدَدا بإصبع َده اْخري

 والملجفجان بمفازَن جلدََن ٖ َظهر منهما سوي أصابعه

 ولال بحدة

 هذه الكلمة لن أسمعها منن مجددا مارَاا أجفهمَن ما ألول ؟ "

 " ط ل ا ق لن أطلمن أبدا وجحت أٌ سبب كان ... مفهوووم ؟ ...

مشاعرها ونظرت لعَنَه ولالت ججاهلت ارججاؾ للبها وجمزق  

 بضَك جكابد الدموع الجٍ عادت للجكدس فٍ عَنَها

 من المفجرض أن جحرر نفسن منٍ نهابَا َا جَم ... أنا أجحدخ "

 " عن والع ما صرت إلَه وما وجدت أنت نفسن فَه

 رمً َده جانبا وصرخ فٍ وجهها بعنؾ

 " ألجلن مارَا أم ما أفعل بن َا حمماء ؟ "

ها بذان الهاجؾ مكانه السابك بعنؾ وأمسكها من ذراعهارمً بعد  

 وسحبها جهة الخزانة الخشبَة الواسعة وأولفها أمامها ولال بحدة

 ناظرا لصورجها فٍ مرآجها

 انظرٌ لوجهن ولعَنَن ... كل هذا ْنٍ لم اجب علً اجصالن ؟ "

 أم ْنٍ ألبٍ كل ما جطلبَن فور أن جطلبَه ؟ هل أفهم فَما

ٗ ؟أخطؤت مث  " 

 أسدلت جفناها بعَدا عن صورجهما جلن ... عن الفجاة الحزَنة

 والعَنان الباكَة وعن نصفها اِخر الؽاضب الوالؾ بجانبها

 والذٌ لو علم عن سبب بكابها ما صرخ بها هكذا ، رفعت َدها



 وأمسكت رسػ َده الممسكة لذراعها بموة وهمست بؤلم

 " أنت جإلمنٍ "

اَرت معها خصٗت شعرها الرطب مصطدمةأدارها ناحَجه بموة جط  

 بوجهها لبل أن جنزل جباعا ولد جطاَرت لطرات الماء منه مشبعة

 برابحة الشامبو الممَزة حجً وصلت وجهه وشدها من كلجا

 ذراعَها وهزها منهما لابٗ بؽضب أشد

 ... أجل وسؤولمن أكثر مارَاا كلما كررت جلن الحمالات وفكرت بها "

بن كنعان إٖ بموجه ... إٖ إن مااات وانجهًلن ججحررٌ من ا  

 " أجفهمَن ذلن ... َا زوججه ؟

 عند جلن الكلمة انهارت آخر حصونها الهشة أساسا وفمدت

 آخر ما جملكه من حصانة ضد الوالؾ أمامها فدست عَناها فٍ

 كفها وانهارت باكَة فلن جفَد جمَع محاوٖجها ٖسججداء أٌ ذرة

 لوة مجبمَة داخلها فهٍ لم جعد جملن منها شَبا وباجت أضعؾ من

 أن جماوم انهَارها ذان الذٌ بدأ بجحطَمها من لبل لدومه إلً هنا

 فكَؾ اِن ؟ وها هٍ جثبت له مجددا هشاشجها أمامه واحجَاجها

 ْمانه ٖ لمسوجه .. رسالة لم جحجج لفن وٖ لجشفَر لَفهمها

ة الجٍ بدأت جهدأ جدرَجَا معصاحب جلن اْنفاس الؽاضب  

 ارجفاع جلن الشهمات الباكَة فشدها فورا لحضنه شاجما بهمس خافت

 " سحما لن َا رجل "

 فكَؾ نسٍ بؤنها أنثً وأنها امرأة ولَست رجٗ ممن اعجاد علً

 اٖحجكان بهم واعجادوا هم علً اسجَعاب ؼضبه وأسالَبه الماسَة

رله أبدا كما أن جلن الطفلةفَبدوا أن جَم الفجً اْخرق لم َفا  

 الحساسة البكاءه ٖزالت كما هٍ جنام اِن فٍ حضنه وجسكب

 دموعها فَه ، شد رأسها لصدره َؽرس أصابعه فٍ شعرها



 الناعم الرطب هامسا

 " هششش َكفٍ بكاء مارَا "

 جولع أن كلماجه جلن لن ججدٌ فٍ شٍء وأن الزمن لم َؽَر فَها

مض عَنَه فور أن شعر بمبضجَهاذلن وذان ما حدخ فعٗ ، أؼ  

 جشدان ظهر لمَصه جطوق جسده بذراعَها بموة وجدفن عبراجها

 حَخ أضلعه وضربات للبه الثابجة فشدها له أكثر بذراعه اْخري

 لابٗ بما َعجبره هو نبرة هادبة جاهد نفسه دهرا ٖسججٗبها

ضَنمارَا لو أنن جحاولَن فهمٍ فمط لما وصلنا لكل هذا ، ثم أَر "  

 أن الجل بسببن وأنجٍ جراسلَنٍ بلمبٍ الحمَمٍ وجسجلَن اسمٍ

 فٍ هاجفن كامٗ ؟ هذا هو العماب الذٌ جخجارَنه لٍ فمط ْنٍ

 " أهملت اجصالن ؟

 حركت رأسها نفَا وٖزالت جدس وجهها فٍ صدره وٖزالت علً

 بكابها الذٌ لم َنمص شَبا فؤبعدها عنه ومسح علً وجنجَها بظهر

 أصابعه المكشوفة من ذان المفاز الجلدٌ اْسود وهمس بضَك

 ولد حرن أصابعه أمام وجنجها حَن رفضت جلن الدموع الجولؾ

 " جولفٍ عن البكاء مارَا أو ضربجن اِن "

 لم جسجطع إمسان ابجسامة جؽلبت علً مٗمحها الحزَنة الباكَة جلن

المخجنمة والجٍ سرعان ما جحولت لضحكة مجمطعة جخللت أنفاسها  

 بعبراجها جنظر له من بَن جلن الدموع الجٍ جمٓ عَنَها وجنالض

 جماما جلن الضحكة المنخفضة المبحوحة فؽرس أصابعه فٍ

 ؼرجها الرطبة وبعثرها ولد ارجفعت زاوَة فمه بابجسامة صؽَرة لابٗ

 " جبا لن مارَا أعدجنٍ لحجور فٍ ثوان معدودة "

المحدلة به وٖمست أصابع باردة جرلرلت الدموع دافبة فٍ عَنَها  

 للبها أوصلت ذان الججمد الؽرَب ْطرافها وهٍ جري جلن النظرة



 ... الجٍ أخفاها سرَعا فٍ عَنَه فوحدها جعرؾ ما جعنَه بلدة حجور له

 إنها ماضَه المجمثل فٍ والدجه .. صوجها .. ابجسامجها .. حنانها

.. أن كانتودفا حضنها ، جمنت أن رفعت َدها ولمست خده   

 ألرب له من أٌ ولت وأٌ شخص فٍ جلن اللحظة لكنها كانت جعلم

 بؤنه سَرفضها سَرفض أن َظهر ضعفا هو نفسه ٖ َعجرؾ به

 لنفسه فلن ججخَل أن رجٗ مثله لد َفعلها ، وذان ما جؤكد لها فور

 أن رفع نظره لعَنَها مجددا ولد اخجفت جلن النظرة من جلن اْحداق

ة الواثمة فٍ لمح البصر كما ظهرت وكما جولعت جماما ،السوداء الموَ  

 طال الصمت بَنهما وطالت نظرجه جلن لعَنَها درجة أن أفمدجها

 أنفاسها فلم جفهم ما جخفَه نظرجه جلن وعن ماذا جبحخ جحدَدا فٍ

 عَنَها ؟ أمازال فٍ دوامة الماضٍ البعَد ذان رؼم جبدل جلن المشاعر

أن َجحدخ عما َخالجه ... ما َجعسه ومافٍ عَنَه ؟ أَحجاج مثلها   

 َشعر بؤن الجمَع ٖ َفهمه ؟ هل َفكر فعٗ مثلها ؟ ٖ مطلما لن

 . َكون كذلن ولَس لها أن ججولعه

 أبعدت شفجَها الزهرَة ولررت لول أٌ شٍء وإن كانت ججهل ما

 سَكون لكنه أسكجها بلمسة من سبابجه ممررا لها علَها ببطء هامسا

 " هشششش "

ل أن جنجمل أصابعه لشعرها ؼارسا إَاهم فَه وشدها له ولد أحنًلب  

 رأسه ناحَجها وكاد َولؾ للبها من شدة صدمجها وهو َشرح لها

 اْمر بالطرَمة الجٍ لم ججولعها أبدا ... لَست جعلم كم لبلة كانت جلن ؟

 كم واحدة ! ... كم مرة ؟ وكم طال اْمر ؟ وكؤنه لرر وبجنون ...

 الجهام جلن الشفجَن بعنؾ رجولٍ مثَر جحول للرلة جدرَجَا درجة

 أن أفمدها المدرة علً الثبات رؼم جمسكها بممَصه الذٌ كانت

 ججمسن به بؤصابعها الرلَمة بموة وكادت أن جنزلك من حضنه



 لٓرض لوٖ ذراعه الملجفة حول خصرها ثبجها لجسده بموة مما

بضؽط أصابعه علً خصرهاجعل اْمر َزداد جهورا وهٍ جشعر   

 وخصٗت شعرها َزداد شدها لدرجة آلمجها وخرج أنَنها دون

 شعور منها مما جعله َرفع رأسه سرَعا لَجدفك الهواء لربجَها

 بموة ودفعة واحدة ما أن أبعد شفجَه ولرر جحرَرها من عبثهما

 المجنون ذان حجً كادت جشرق به وبدأت ذان السعال َجصارع

أخفضت رأسها جكجم أنفاسها جلن بظهر وسط أضلعها ولد  

 أصابعها جؽمض عَنَها بشدة جشعر بؤصابعه جخرج ببطء من

 خصٗت شعرها وباْخري جحرر خصرها ولم جسمع بعدها سوي

 خطواجه مججازا لها ثم صوجه لابٗ بجدَة وهو َفجح باب

 الؽرفة مؽادرا

 .. اجصلٍ بٍ إن احججت شَبا وٖ جؽضبٍ إن لم اجب "

مارَا ؟مفهوم   " 

 وما أن سمعت الباب اؼلك رفعت رأسها لٓعلً جسحب الهواء

 لربجَها بموة وَدها علً للبها الذٌ ٖزال فالدا السَطرة علً

 نبضاجه المجنونة جعض شفجها بموة وكؤنها جحاول طرد شعورها

 بملمس شفجَه فَهما ، لَست جعلم أٌ جنون ذان الذٌ جرفهما

ما جعلمه بؤن جَم الفجً الذٌ لم فجؤة وبما جسمٍ ما حدخ ؟ كل  

 َعرؾ َومها جواب سإالها البرٌء عن السبب الذٌ َجزوج به

 الرجال من النساء لد أصبح رجٗ بالفعل مثلما جؽَرت نظرجه

 لمارَه الطفلة الجٍ لم جكن جعنٍ له أكثر من مصدر إزعاج

 . ٖ َهجم وٖ لكونها أنثً بجمَع جفاصَلها

وخطت خطوجَن جهة السرَر لبل أنمررت أصابعها فٍ شعرها   

 جنهار جالسة علَه ٖ َمكنها جرجمة ما هٍ فَه اِن سوي بؤنها



 وبكل حمك ازدادت شولا إلَه ، وضعت َدَها علً جبَنها

 وهمست بصوت مرججؾ

 " َا إلهٍ ما هذا الذٌ فعله بٍ ؟ "

* 

* 

*  

 

 رمً الملؾ من َده علً الطاولة أمامه وأصابع َده اْخري

 جشجد جدرَجَا علً الهاجؾ الذٌ َثبجه علً أذنه َسمع بوضوح

 الهمس المجداخل فٍ الطرؾ اِخر ثم صوت الجٍ لالت برجاء

 أمٍ أرجون جحدثٍ معه فهو َبدوا مسجاء جدا وأخشً أن َؤجٍ "

 " هنا وسجسوء اْمور حَنها أكثر

 شد علً فكَه وجنفس بعمك فَبدوا أن ابنجه جفهمه أكثر من

فهو كان بالفعل سَفعلها ولن َمسكه عن الذهاب هنانوالدجها   

 إٖ أن جرفض جمَع اجصاٖجه ولَس له أن َجولع أٌ سوء هذا

 الذٌ لد َصل له اْمر ، ساد الصمت فٍ الطرؾ اِخر لبعض

 الولت لبل أن َصله صوجها البارد

 " نعم "

 صر علً أسنانه َجمسن بآخر ذرة صبر َملكها ولال بجمود

ما طردت الحرس من منزلن ؟هل أفهم ل "  " 

 وصله سرَعا ذات ذان الصوت البارد المسجفز رؼم رلجه

 " ...منزلٍ وَحرسوننٍ أنا و "

 لاطعها صارخا فَها من فوره ومحررا ذان الوحش الؽاضب

 الذٌ كاد َدمر أضلعه



 ؼسك جحجرمَنٍ رؼما عن أنفن فؤنا زوجن ، وإن لم َكن "

أحببت ذلن أم كرهجه كذلن فؤنا ابن عمن والمسبول عنن  " 

 وصله صوجها الحانك وكؤنه لم َهددها لبل لحظات

 إن كان مطر الماضٍ المجحكم اِمر ٖزال مسَطرا علَن "

 " ... فؽسك لم جعد جلن الحمماء أبدا

 " ؼسسسسممك "

 صرخجه الؽاضبة جلن أسكججها فورا ولولت حجً ظن أنها لد

 ججن وجفعلها وجؽلك الخط فٍ وجهه إلً أن وصله صوجها

 الساخط هذه المرة

 هل أعلم فَما أخطؤت مثٗ جعاملنٍ بهذه الطرَمة وكؤنٍ طفلة فٍ "

 عهدجن ؟ بَنما أنا الجٍ َحك لها أن جؽضب ْن أحدهم َججسس

 " علَها حجً أنه وصل لؽرفة نومها

ا من الضَك والحنكلال من فوره مججاهٗ ما لالت ونبرجه لم جخلو  

 هل أفهم أنا ما الداعٍ لجسجنجدٌ بالموات الوطنَة وما دخل "

 " ابن العماد ذان َكلؾ رجاله بحراسة عرشن موٖجه

 لو كانت جمنَة اٖجصاٖت َمكنها نمل أشَاء ؼَر جرددات الصوت

 لكان وصله دخان نَران ؼضبها وهٍ جصرخ باحججاج

لست بحاجة لحجج ْجسامر ٖ أسمح لن باجهامٍ َا مطر فؤنا "  

 مع الرجال وَعموب العماد إن كنت أرَد الذهاب له لما بحثت

 عن حجة ولكنت ذهبت له فورا ، ما عٗلجٍ أنا إن كان السَد

 عمبة هو من ألحمه فٍ اْمر ... حدَثٍ كان معه هو ولَس

 " مع ذان الرجل ولم أراه أو أسمع صوجه

والمطلة علً أهم معالمجوجه جهة النوافذ الطوَلة المموسة   

 جلن العاصمة وأجابها بالؽضب ذاجه لابٗ



 أجل هذه هٍ النجابج سَدة ؼسك وأنجٍ السبب فٍ كل ما َحدخ "

 " حجً اِن

 كانت نبرة صوجها ساخرة هذه المرة وإن لم جخلوا من الضَك

 وهٍ جعلك سرَعا

 آه نعم معن حك وجمَع من جحدثوا مع رعد أنا السبب فَما "

ولَس أنتفعلوه   " 

 ضرب بمبضجه علً الزجاج أمامه وشد أسنانه بموة حجً كان

 َشعر بها سججحطم فهذا ما لم َكن َعلمه ورعد لم َخبره به أَضا

 وهٍ جظن العكس لما جفوهت بهذا ، لن أؼفرها لن َا رعد أبدا ،

 همس من بَن أسنانه

 " ؼسك مجً سجكونَن فٍ مكانن الطبَعٍ ؟ "

 " أنا فَه اِن "

 كان جوابها لوَا ومباشرا فهمس من بَن أسنانه مجددا ولد

 أولً جلن أطٗلة ظهره

 " ٖ جحولٍ اْمر لجحد َا ؼسك ْجعلن جعرفَه لرَبا ولرَبا جدا "

 أؼلك بعدها الخط دون أن َنجظر جعلَمها ومرر أصابعه فٍ شعره

 لٓعلً وصوٖ لمفا عنمه مجؤففا بؽضب ٖ َظن أنه ثمة شٍء

ه سوي أن َسجن جلن الجامحة العنَدة فٍ لفصه لٓبدلد َخمد  

 لَطمبن ، انفجح باب المكجب حَنها ودخل منه الذٌ لال مبجسما

 ما أن نظر له

 " ما هذا الوجه العابس َا رجل ؟ اجزم أن ابنة شراع السبب "

 دس هاجفه فٍ جَبه لابٗ ببرود

 " شاب شعر رأسن وٖزلت سخَفا "

دخول صمر وابن شمَمجه الذٌضحن ذان ولم َعلك لحظة   



 أؼلك الباب ممررا َده له خلؾ ظهره فجنحً بشر جانبا ونظر

 له مجددا ولال مبجسما

 بما أن أفراد عابلة الشاهَن لد اججمعوا فعلَكم أن جعلموا "

 أنه ثمة حفَده لدَكم بدأت جفوح رابحجها الزكَة فٍ البٗد ونظرا

بحمامَة منزلْن كل أولبن الضباط فٍ الجَش سَمومون   

 والدجها فسجبدأ وفود خاطبَها بالجوجه لكم وأنا أول من طلبها

 منن ٖبنٍ َا مطر بل وما أن وطبت لدماها أرض الوطن فٗ

 " جنسً هذا

 كان جواب مطر الصمت الجام محدلا بعَنَه بَنما افجرسجه

 نظرات الصدمة للوالؾ عند الباب أما الجعلَك الوحَد فكان

لن المجموعة والذٌ لال ضاحكامن رابع أفراد ج  

 لكن مهر دمَجنا الجمَلة مرجفع جدا َا بشر ولن َمدر "

 " ابنن علَه

 ضحن والجفت له من فوره لابٗ

 " أنجم حددوا الرلم فمط وسَكون لدَها من لبل أن ججزوجه "

 " ! جزوج ابنجن وهٍ فٍ هذا السن َا مطر "

 خرج الوالؾ عند الباب من صمجه لَسرق نظرجه الصامجة

 جلن له بَنما كان الجعلَك من خاله الذٌ الجفت له برأسه

 لابٗ بضحكة

 ونحن لم نصدق ذلن لكنه أكده بنفسه وأمام شمَمجه "

 " وابنها كما أنه رفض أبناء شمَمجه أَضا

 نمل نظراجه المسجؽربة منه للذٌ ٖزال َنظر له بصمت

ذراعَه لصدره ... نظرة لم َكسرها سوي حدَخمكجفا   

 بشر لابٗ



 " المهم أنٍ أول من طلبها منن َا مطر "

 عاد مطر بنظره له ولال ببرود

 " وابنن مرفوض أَضا "

 جؤوه بشر باعجراض بَنما لم َكن لدي أٌ منهم أٌ فرصة

 لَعلك علً اْمر وٖ لَجحدخ واْرض جهجز من جحجهم وألسنة

ان اْسود جحكَها جلن النوافذ الطوَلة وٖ شٍءالنَران والدخ  

 َعلوا فوق صوت ذان اٖنفجار المدوٌ سوي أصوات الصراخ

 الجٍ بدأت ججسرب لهم مع كل ذرة هواء كما رابحة ذان

 البارود والدخان لَكجشفوا بؤنها دلابك للَلة فمط جلن الجٍ

 ... فصلجهم عن الفاجعة وسجنجهم فٍ دوامة صدمة ما حدخ فجؤة

 كل ذلن وبكل حجمه ذان حدخ فمط فٍ ثوان معدودة فؤشباه

 الموت أولبن كثر ما أن َضربوا َضربون مباشرة وفٍ

 . لمح البصر

 كان مطر أول من اججاز جلن الصدمة ولد جحرن جهة الباب

 هامسا من بَن أسنانه

 " سحما لٓوؼاد "

 فؤولفجه أصابع بشر الجٍ الجفت حول ذراعه وأداره جهجه

خ فوق كل ذان الصراخ والركض فٍ الخارجولد صر  

 ٖ جخرج َا مطر حجً َهدأ الوضع للَٗ ، ٖ جعرض حَاجن "

 " للخطر َا رجل

 سحب ذراعه من بَن أصابعه بسهولة ما أن شدها منه ولال

 صارخا بؽضب

 وفَما سَجدٌ اخجبابٍ هنا كالنساء ؟ اجركنٍ أعلم من فمدنا "

 " علً اْلل



 وما أن جحرن مجددا كان لاسم فٍ وجهه هذه المرة ولد أمسن

 بكلجً ذراعَه لابٗ بجدَة

 الوضع جعمه الفوضً فٍ الخارج َا مطر ولد َكون من "

 فعل هذا َمصدن شخصَا وخروجن اِن لد َجم اسجؽٗله فٍ

 " مثل هذه الظروؾ ، أنت لن جهب الحَاة لمن فمدها بخروجن

ضب شاجما من بَن أسنانه ولالأشاح بوجهه عنه وجنفس بؽ  

 عمه من خلفه

 لاسم معه حك َا مطر واٖنفجار َبدوا فٍ مولؾ السَارات "

 ولَس فٍ المبنً لنؽادر ، اجرن من فٍ الخارج َجصرفون أوٖ

 وكن واثما فٍ رجالن ، خسارجن فٍ هذه المرحلة معناها أن

 " جرجع البٗد أسوأ مما كانت فٗ ججهور

اسجدار للخلؾ وجحرن جهة مكجبه ساحباشد لبضجَه بموة و  

 هاجفه الٗسلكٍ من حزامه لحظة ما انفجح الباب علً اجساعه

 فالجفت فورا ناحَة الذٌ ولؾ أمامه َجلمؾ أنفاسه ولد لال

 حمدا هلل أنكم جؤخرجم للَٗ ، سَاراجكم كانت الممصودة "

 " َا زعَم لوٖ لطؾ هللا بنا جمَعا

 لال مطر من فوره

َا جمَم ؟ ما هو حجم اْضرار ؟ من مات "  " 

 سحب نفسا طوَٗ وزفره بموة لبل أن َمول

 ٖ ضحاَا حجً اِن ... بعض الجرحً من الحراس وطمم "

 أطباء المصر الرآسٍ َجولون اْمر وأسعاؾ سجموم بنمل من

 حالجهم جسجدعٍ الحاجة لذلن كما أن رجال اْمن والموات

ا وجم إخٗء هذا المبنً لبلالخاصة َسطرون علً الوضع سرَع  

 " أٌ من مبانٍ المصر



 جحرن حَنها خارجا من هنان وثٗثجهم خلفه لبل أن َحَطوا به

 رجاله فٍ الخارج ومن كل جانب وكل واحد منهم علً اسجعداد ْن

 َخسر حَاجه وٖ جخسر البٗد ذان الرجل الذٌ علمهم اٖحجكان به

 ْعوام طوَلة بؤن الجضحَات من أجل ذان الجراب الؽالٍ أثمن من

 . أن َمدم لبلها أٌ شٍء لجزؾ له اْرواح دون جراجع وٖ جفكَر

* 

* 

* 

 ولؾ َنظر باسجؽراب للجٍ أؼلمت الباب وؼادرت وكؤنها

 ٖ جراه أمامها فنظر حوله واكجشؾ حَنها بؤنه َمؾ فٍ الجزء

بدوا أنها لم جراه ولم جنجبه لهمسهالمظلم من بهو المنزل لذلن َ  

 باسمها ! بل فهم اِن سر جلن النظرة الجامدة الخالَة من أٌ جعبَر

 الجٍ رممجه بها وكؤنه ٖ َراها وهٍ جخرج من هنان ، جوجه جهة

 باب المكجب من فوره وفجحه ودخل َنظر لكل شٍء حوله ،

  إنلم جخرج شَبا فٍ َدها أٌ أنها لم جاخذ شَبا من هنا إٖ

 كانت لد خبؤجه فٍ ثَابها ، جوجه فورا جهة الجهاز المخفٍ

 هنان والموصول بجمَع الممابض البٗسجَكَة فٍ جلن الؽرفة

 والمصممة بجلن الطرَمة الفرَدة من نوعها وٖ أحد َعلم بؤنها

 عبارة عن جهاز كشؾ بصمات حَخ ٖ جفجح إٖ لبصمات معَنة

( ولَس كذلن فمط ومسجلة فَها وهم ) هو وجده ووالده  

 فهو َسجل أٌ بصمة ؼرَبة عنه ، حرن إصبعه علً شاشجه

 بسرعة وحرفَة وابجسامة جانبَة جزَن شفجَه ما أن جذكر

 الشخص الوحَد الذٌ جعرؾ علً هذا الجهاز ما أن نظر

 لممابض المكجبة ولم َكن سوي ) جَم ( وفٍ زَارجه الوحَدة



اب بذكابه ! انفجحتلهذا المنزل والمكجب فكم َذهله ذان الش  

 امامه لابمة طوَلة نظر لها فورا فلم جكن ثمة بصمات ؼرَبة

 فجمَع أفراد عابلجه سجلت بصماجهم فَه وحجً الخدم وإن لم

 جكن جفجح لهم ، إذا هٍ لم جحاول أو جفكر فٍ فجح أٌ شٍء

 هنا وٖ حجً فٍ لمسه إذا ما هذا الذٌ كانت جفعله فٍ هذا

 المكان ! لن َصدق أن امرأة مثلها سجدخل إلً هنا كحب اسجطٗع

 فمط خاصة وأنه وجدها سابما مجسلله من جناحها المحكم أؼٗق

 أٌ أنها سجكون جحفظ هذا المكان كاسمها ، ؼادر ذان المكجب

 أَضا بعدما َبس من إَجاد أجوبة لجساإٖجه ككل مرة فؤؼلك

لجهة الجٍ سلكجها فهذهاْنوار والباب خلفه وؼادر حَخ ا  

 الطرَك اْبعد عن جناحها فلما سجضطر للذهاب منها إن لم َكن

 سببا واحدا وراء ذلن ؟ ولؾ مكانه واسجدار حَخ المكان اِخر

 الذٌ كانت جنبعخ منه اْضواء وكما جولع كانت ؼرفة الشاٌ

 ذاجها الجٍ دخلجها صباحا جلست فٍ شرفجها ، دفع الباب الشبه

ء ودخل فكان المكان فارؼا جماما بَنما جلن السجابرمفجوح ببط  

 الناعمة ججطاَر كاشفة عن ذان الجزء المفجوح من الباب الزجاجٍ

 الممسم والمطل علً جلن الشرفة الجٍ كانت جحجل جلن الجهة بؤكملها ،

 جحرن من فوره حَخ ججسرب جلن النسابم الربَعَة الموَة الدافبة

ارد الذٌ ؼادرهم للجو ، أبعد طرؾممارنة بكل ذان الشجاء الب  

 السجارة بَده وولؾ مسجندا بإطار الباب َلؾ سالا حول اْخري

 َده فٍ جَب بنطلونه َرالب الجالسة فٍ ذات مكانها السابك علً

 حافة الشرفة جنظر للحدَمة المضاءة وجذكر فورا صدَك جده ذان

بنجهالرسام العجوز الذٌ سافر للَونان منذ عامَن لَعَش مع ا  

 الجٍ جوفٍ زوجها ذان الولت ، كان َحب الجلوس علً الكرسٍ



 فٍ جلن الزاوَة جحدَدا من الشرفة ولد لال له ضاحكا ما أن سؤله

 مرة عن السبب ) أنت شدَد المٗحظة َا ولاص ، أجعلم أن هذه

 الجهة من الشرفة جطل علً أفضل منظر لجلن النافورة الحجرَة

َا ولاص ... والفنان الحمَمٍ ٖ َرسم الممَزة ؟ إنها روح الفنان  

 )ما َعجبه أبدا كذان المشهد مثٗ بل َكجفٍ بالجمجع بالنظر له دابما

 ابجسم واجكؤ براسه علً طرؾ الباب َنظر للجٍ ججطاَر خصٗت

 شعرها الذهبَة الطوَلة مع النسَم لبل أن َسرق نظره دفجرها

نا لبلالخاص بالرسم الموضوع علً الطاولة فهل كانت ه  

 !! ذهابها لمكجب جده أم أنها جركجه هنا مكانه منذ الصباح

 " هل جؤكدت من أنٍ لم أسرق من مكجبكم شَبا ؟ "

 عاد بنظره لها سرَعا َنظر لنصؾ وجهها الممابل له بصدمة ،

 هٍ إذا رأجه هنان فلما جصرفت إذا وكؤنها لم جراه ! هل جعجبره

 شخصا ٖ وجود له بذان الشكل ؟ لو َفهم مرة واحدة هذه

 المرأة كَؾ جفكر وفَما جحدَدا ؟! عدل ولفجه ودس كلجا َدَه

 فٍ جَبَه وخطً نحو الخارج خطوجَن ولال ونظره لم َفارق

 مٗمحها

 أنجٍ فرد من هذه العابلة َا زَزفون وَحك لن دخول أٌ مكان "

جَدا أنٍ ٖ أعارض ذلن أبدافٍ المنزل ومجً جشابَن ، وجعلمَن   

 " ومنذ ولت

 اكجفت بالصمت والجحدَك بعَدا ولم جعلك فجنفس بعمك ولال

 مجؤكد من أن زوجة والدٌ أخبرجن عن حفل العشاء فلما "

 " جرفضَن ما هو حك لن كفرد من أفراد العابلة ولم جذهبٍ معهم ؟

 " ولما لم جذهب أنت ؟ "

ه المرأة حجً أجوبجها علًرفع رأسه عالَا وحركه مبجسما فهذ  



 أسبلجه أسبلة جدَدة ! ورؼم ذلن نظر لها ولال

 كنت سؤصل مجؤخرا ْنٍ كنت مشؽوٖ هذا المساء وفٍ هذه "

 " المججمعات َعجبرىون ذلن افجمادا للبالة وسوء جصرؾ

 خرجت منها ضحكة صؽَرة ساخرة ونظرت لَدَها فٍ حجرها لابلة

جافهون حما حجً أنهم َنجذبونبل اْؼنَاء منهم فمط ، إنهم  "  

 " لمن َصل مجؤخرا دابما

 لال مبجسما ولد انحنً للدفجر الموضوع فوق جلن الطاولة

 الزجاجَة ذات اْذرع المصنوعة من الخَزران كما الكراسٍ

 المحَطة بها

 هذا طبع البشر جمَعهم َا زَزفون َنجذبون لمن َخجلؾ "

 " عنهم فٍ كل شٍء

رت له لابلة بابجسامة ساخرةنزلت بمفزة صؽَرة ونظ  

 " لهذا جزوجت أنت بجلن المرأة ؟ "

 اسجوي والفا َحمل ذان الدفجر فٍ َده ولد جصرؾ وكؤن سإالها

 مجرد أمر عادٌ ٖ أهمَة له ولم َإثر بمزاجه ولال بسخرَة

 مماثلة َملب دفجرها مؽلما ونظره علَه

 " لو كانت امرأة ؼَرن لفسرت حدَثها هذا ؼَرة منها "

 وجابع بابجسامة مابلة ولد حول نظره لعَنَها المحدلة به

 ثم إن فسرنا جمَع العٗلات بمفهومن هذا فسَعنٍ ذلن بؤنن "

 " الزوجة المناسبة لنجَب

 لالت بضَك ما جولعه جماما

 " أَمكنن أن ٖ جمارننٍ بمشارَع حَاجن الفاشلة "

نبَةحرن دفجرها والهواء َجٗعب بؤوراله لابٗ بابجسامة جا  

 لم أؼضب حَن جحدثت عن زوججٍ بل وجنجمدَن اخجَاراجٍ "



 " أَضا فلما َؽضبن ما ألول ؟

 لالت فورا وبسخرَة ٖذعة

 " ْنٍ أؼار طبعا "

 جاهت نظراجه للحظات فٍ مٗمحها الفاجنة حجً فٍ أوج حنمها

 وؼضبها وشعر بشٍء ما فٍ داخله َشبه الرؼبة فٍ الضحن

أن جؽار هذه المرأة من زوججهدون جولؾ وهو َجخَل فعٗ   

 أو من أٌ امرأة أخري جمجرب منه ... هنا سجنكون نهاَة

 اْرض بالجؤكَد ، رفع دفجرها بجانب وجهه ولال مبجسما

 ٖ أرَد أن َصل حدَثنا للشجار َا زَزفون فهل لٍ أن "

 " أشاهد هذا ؟ والخَار لن طبعا

الت ببرودنظرت له فٍ َده لبل أن جشَح بنظرها جانبا ولد ل  

 " لن ججد فَه أجوبة عما جبحخ عنه إن كان ذان ؼرضن "

 لال بذات ابجسامجه

 ٖ فؤنا ٖ أبحخ عن أجوبة أبدا بل أرَد رإَة ما أبدعت فَه "

 " أَضا من رسمت الجزء المفمود من جلن اللوحة

 جحركت من مكانها ولالت ببرود مججازة له

مد علً ذكابنلكنن لن ججد حل لؽز الجرَمة فَها وسجعج "  

 " هذه المرة َا ولاص

 .... جبعها بنظراجه المصدومة حجً اخجفت خلؾ جلن السجابر البَضاء

 نادجه باسمه ولَس ابن ضرار ! وجرَمة !! أٌ جرَمة هذه الجٍ

 .. جحدثت عنها ؟ نظر للدفجر فٍ َده وشعر بؤنه َحمل سراً ما

 سر آخر و ...... جرَمة أخري مدفونة ! ٖ هذه لن جكون كجلن

 . بالجؤكَد هذه جزء من ماضَها هٍ

 رفع الؽٗؾ وٖ َعلم لما َشعر بجوجره َزداد جباعا وكؤنه َواجه



 حمَمة مخفَة ْول مرة فٍ حَاجه ولم َعرؾ جرابما بعدد شعر

 رأسه ، رفع الورلة اْولً الفارؼة وكان فٍ مواجهة أولً

 رسوماجها جلن ... كانت ٖمرأة ٖ بل لزَزفون فٍ سن أكبر

 لد جكون فٍ الخامسة واْربعَن !! مرر أنامله علً

 ... مٗمحها ببطء

 كانت وكؤنها صورة حمَمَة بدون ألوان ؟ هذا ابداع

 منمطع النظَر .... !! جدجها ... هذه جدجها بالجؤكَد لمد

لجٍ لم َراها علًأخذت جمَع مٗمحها إٖ هذه اٖبجسامة ا  

 شفجَها أبدا وٖ أٌ واحدة من مثَٗجها ، كانت بمٗمح

 مسجرخَة وابجسامة دافبة جدابلها لد اسجمرت فٍ حجرها

 من طولها ، أهذه هٍ المرأة الجٍ جعلت جده ضرار السلطان

 َجزوجها وسراً عن الجمَع ؟ بل وَجركها فٍ صمت كما

أَضا وبكل حمكجزوحها ! رفع الورلة بسرعة وكؤنه َهرب   

 مما عانجه جلن المجوارَة خلؾ الماضٍ البعَد اْلَم ، كانت

 الرسمة الجالَة لرجل بلباس جَش عرفه سرَعا ما أن نظر له

 هذا ) عكرمة عماد الدَن ( أحد رجال مطر شاهَن ومن

 ... مات بعد جوحَد البٗد بعامَن وبعد معاناة مع سرطان الربة

فٍ الصحؾ كما أنه الرجل الذٌَذكره جَدا فمد رآي صورجه   

 اهجم بزَزفون بعد وفاة جدجها ، َحار كَؾ لها أن ججذكر كل هذه

 الوجوه والجفاصَل رؼم صؽر سنها ذان الولت !! هل جوجهت

 طالجها الذهنَة ولت مرضها لجخزَن الصور ؟ للب الصفحة

 ... َرَد معرفة بالٍ جسلسل حكاَجها فظهر له وجه امرأة أخري

بشعر أسود عكس جدجها الجٍ كانت جظهر خطوطهذه كانت   

 رسمها بوضوح أنه شعر فاجح اللون كما عَنَها جماما أما هذه



 فسواد شعرها ٖ َضاهَه سوي عَناها ولد جدلً ذان الوشاح

 اْسود الخفَؾ علً شعرها وكجفَها وكؤنها اعجادت أن

 ... جلبسه هكذا

 كانت مبجسمة أَضا لكن ابجسامجها جلن كانت حزَنة وشٍء

 ما فٍ عَنَها َشبه الدموع فمن جكون هذه ؟ أهٍ زوجة ذان

 الرجل أم ....... والدجها ؟

 من منهما الجٍ جولت رعاَجها بعد موجه ؟

 ذان هو الجزء المخفٍ عنه من الحكاَة ، للب الورلة مجددا

كانت فٍ الطرَك إلَهلَكجشسؾ حَنها أن الصدمة الحمَمَة   ..... 

 هذا جده !! ٖ هذا لَس هو هذا أصؽر منه بكثَر لكنه َشبهه

 جماما فكَؾ لها أن جعلم عن شكله من لبل أن جولد هٍ ؟

 !!...... ثم عَنَه ..! هذا لون عَنَه لَس كجده لكن مٗمحه

 لبضت أصابعه ٖ شعورَا علً جلن اْوراق وشعر بالعجز

كون إن لم َكن هو ! ابنه إسحاق ... ؟أمام كل هذا فمن سَ  

 والدها !! لكن كَؾ لها أن جرسمه وهٍ لم جراه ولد لجل

 منذ كانت جنَنا فٍ أحشاء والدجها ؟ حرن رأسه بعجز

 وَشعر بؤنه داخل مجاهة وأصبح َخشً مما سجخفَه جلن اْوراق

 أَضا لكنها سبَله الوحَد لَعرؾ ما عنت بمولها وما حدخ معها

حها لٓمر له وبؤنه لن َجد من ماضَها وسبب حالجهارؼم جوضَ  

 جلن شَبا هنا ، جنفس بعمك وهو َكشؾ عن الورلة اْخَرة

 وحاجباه َعمدان ببطء وهو َنظر لجلن الرسوم الجٍ لم جكن

 لشخص هذه المرة بل لمنزل َحجرق ... ٖ بل كان نصؾ

 منزل جشجعل فَه النَران وأخشابه ججهاوي أما النصؾ

كان .... ) ذبب ( َمؾ علً لابمجَه اْمامَجان وَرفعاِخر ف  



 رأسه للسماء وَعوٌ ، شعر بملبه انمبض بموة وبطرَمة

 ؼرَبة وهو َنظر لذان الحَوان والمنزل والنَران المشجعلة

 ولد جذكر جملجها الباكَة جلن فٍ ذان الَوم ) إنها جحجرق جعالوا

 (أرجوكم ..... أولفوه بسرعة فسَحرق كل شٍء

رر أصابعه فٍ شعره ونظر لٓعلً أنفاسه الموَة جخرجم  

 مجٗحمة وكؤنها نَران جشب فٍ صدره ..... ثمة جرَمة

 بالفعل ونار وأحدهم َحجرق ثم موت ومجهم برٌء ومجرم

 ... لد َكون طلَما لكن من !! من الجٍ احجرلت ومن أحرلها

 !! أكانت جلن هٍ الجرَمة أم ..... ثمة من لجله انجماما لها

 جحرن من مكانه فورا بخطوات سرَعة لم ججولؾ حجً كان

 أمام باب الؽرفة الذٌ طرله طرلات لصَرة منخفضة ومججالَة

 كٍ ٖ جشعر به الموجودة فٍ الؽرفة المجاورة ولم ججولؾ

رت لهطرلاجه جلن حجً انفجح الباب وخرجت منه الجٍ نظ  

 " ..... مسجؽربة ولد همست فورا " سَد ولاص ما

 سحبها من ذراعها مبجعدان عن المكان وأولفها أمامه

 ولال ناظرا لعَنبها

 من الذٌ كان َزور زَزفون ؟ ماذا حدخ فٍ ماضَها ؟ "

 " ٖبد وأنن جعرفَن شَبا ... أٌ شٍء وإن لم َكن مهما

 حركت رأسها بالنفٍ هامسة

ألسم لن ... لم أراه َوما ولست أعلم لست أعلم سَدٌ "  

 حجً إن كان شخصا واحدا أم عدة أشخاص فحجً زَزفون

 " نفسها ججكجم عن أمره وبشدة

 فجح الدفجر علً صورة ذان الشاب وأراها إَاها ولال

 " هذا هل رأَجه سابما ؟ "



 نظرت لها بصدمه لبل أن جنظر لعَنَه لابلة

 " ! السَد ضرار "

ثم أخرج هاجفه من جَبه وفجش فَه لبل حرن رأسه بالنفٍ  

 أن َرَها إَاه لابٗ

 " وهذا ؟ "

 نظرت للصورة لبرهة ثم نظرت له ولالت

 هذا مطر شاهَن رأَجه مرارا فٍ الصحؾ والجلفاز لكنٍ "

 " لم أراه فٍ ؼَرهما أبدا

 لوح بالدفجر فٍ َده لابٗ بضَك

 ... ومن سَعلم إن لم َكن أنجٍ ؟ علَا معرفة كل شٍء "

 علَنا إنماذ زَزفون من ماضَها ومن نفسها ومن كل شٍء

 " لبل أن جنجهٍ جماما

 مٓت الدموع عَنَها سرَعا ولالت بحزن

 لَجه بَدٌ شٍء لفعلجه دون جردد لكنٍ ٖ أملن لها إٖ الدعاء "

 " وظننت أن دعابٍ وضعن أنت فٍ طرَمها لجساعدها

 جنفس بعمك لبل أن َمول

 حسنا ماذا كانت جرسم سابما ؟ عن ماذا جحكٍ لوحاجها "

 " ورسوماجها فٍ الماضٍ ؟

 حركت رأسها نفَا لابلة

 " ٖ شٍء "

 نظر لها بصدمة هامسا

 " ! ما َعنٍ ٖ شٍء "

 لالت من فورها

 كانت جرسم فمط ما كان َطلبه منها معلمها ذان ولم جرسم "



جرَه رسما بنفسها شَبا أبدا إٖ حَن طلب منها هو أن  

 من جعبَرها ٖ عٗلة له بدروسهم وٖ باْشَاء الجٍ َخجار

 " أن جرسمها

 أومؤ برأسه َحثها علً المجابعة فمالت بجوجس

 " كانت اللوحة لذبب "

 نظر لها بصدمة شعر بؤن أنفاسه جولفت معها لبل أن َورق

 ذان الدفجر وَرفعه أمام وجهها لابٗ

 " كهذا ؟ "

ها ولالت بحزنوضعت َدها علً صدر  

 أجل لكن لَس هكذا كان َمؾ علً صخرة مرجفعة وخلفه "

 لمر مسجدَر وجحت مخالبه أرنبا صؽَرا وكان َعوٌ هكذا

 رافعا رأسه للسماء وكؤنه َسجل انجصاره علً ذان المخلوق

 الضعَؾ ، لمد أثنً ذان الرسام كثَرا علً لوحجها جلن ْنها

مر كان مكجمٗ خلفه بللم جعجم مٗمح ذان الذبب رؼم أن الم  

 أظهرجها بشكل مجكامل وممَز ... فمط اْرنب والصخرة كانجا

 " معجمجَن ، ولد أهدجه جلن اللوحة ورفضت أن جبمً لدَها

 نظر للدفجر فٍ َده ولصورة ذان الحَوان المفجرس لبل أن

 َسحب نفسا لوَا لصدره مؽمضا عَنَه ... ٖ َرَد أن جؤخذه

 أفكاره لذلن .. ٖ َرَد وٖ جخَله مجرد جخَل ، مد لها بالدفجر

 لابٗ بنبرة جوفاء

 " أعطَه لها صباحا "

 وؼادر من هنان فور أن أخذجه منه ٖ َجد جفسَرا واحدا لكل ذلن

 !! وٖ حجً لسبب رسمها اِن بَنما كانت جرفض ذلن فٍ الماضٍ

* 



* 

*  

 

طب خلؾ أذنَها فورعدلت َالجها ورفعت خصٗت شعرها الر  

 أن انفجح باب الؽرفة ودخلت منه الجٍ أؼلمجه خلفها ولد أمسكت

 وسطها بَدَها لابلة

 لضً ولجا طوَٗ هنا فهل جصرفت كما أوصَجن أم لضَجما "

 " الولت فٍ اْحضان والمبٗت

 نظرت لها بصدمة ولد شعرت بالدماء الحارة جصعد فورا

جؽص برَمها حَن فردت لخدَها وهٍ ججذكر ما حدخ وكادت أن  

 ساندرَن كفَها وشهمت بصدمة لابلة

 مارَه َالن من بلهاء ألسم أن ذان ما حدخ فعٗ ، ظننت ما أن "

 " رأَجه َدخل ؼاضبا أن جكونٍ أبردت حرلجٍ منه ... ذان البلَد

 وجابعت بضَك ججحرن فٍ الؽرفة بعشوابَة

مع والدٌ المجعجرؾ المجحجر اْبله البارد لم جرٌ كَؾ جحدخ "  

 ببرود وهو َرحب به بسعادة ما أن فجح باب المنزل ووجده أمامه

 " ْنها المرة اْولً الجٍ َدخل فَها لاطع اْرحام ذان منزلنا

 ثم ولفت ممابلة لها مجددا ولالت جملد نبرجه الباردة وصوجه الخشن

 " أرَد رإَة مارَااا "

 وجابعت ولد عاد الضَك لنبرجها

أن َحََه أو أن َجَب جحَجه لطعة الحدَد الباردةلم َكلؾ نفسه  "  

 " .... ذان الولح اْخرق الماسٍ الحثا

 لاطعجها الجالسة أمامها والجٍ امجٓت عَناها بالدموع مجددا

 ولد لالت بضَك مماثل



 جولفٍ ساندٌ ٖ َمكنن شجمه أمامٍ أكثر من هذا فَما َكون "

 " فَه معه حك

 صرخت فَها بصدمة ولد فردت ذراعَها

 معه حك مارَه !! معه حك فٍ أن َملل احجرامه لوالدٌ الذٌ "

 " وإن لم َكن لرَبه فهو أكبر منه ومن والده أَضا ؟

 جدحرجت جلن الدمعة الحارة من عَنها الَمنً محطمة أسوار

 صمودها ولد صرخت مثلها جخنك العبرة ذان الصوت الؽاضب

ؽضب ومن الجمَع ... جمَعهم جخلوا عنهبلً معه حك َ "  

 وعن والدجه ولت احجَاجه لهم ساندٌ ... ولت أن كانا َناما

 جابعان وَلبسان أردأ الثَاب ... حَن كانا َعَشان فٍ ؼرفة

 جعافها الحَوانات بسرَرَن فمط ٖ بساط فَها وٖ لَمَهما

 برد الشجاء ... حَن كان َري والدجه جموت أمامه بسبب مرض

فَه اْدوَة ، حجً المال الذٌ خصصه ابن شاهَن لٓراملجش  

 وكان َرسله لهما مضاعفا دون الجمَع كان زعَم المبَلة َوصله

 لعمٍ لَس وذان الجشع َؤخذه لنفسه ، من منكم َعلم ما لاساه جَم ؟

 ما الدموع الجٍ ذرفها ٖ َسمح ْحد بؤن َراها وما الموالؾ

َنزؾ ألما ؟ هل فكرت َوماالجٍ رفض فَها أن َبكٍ وداخله   

 أن جكونٍ مكانه ؟ هل جعلمٍ معنً أن َموت أحد والدَن أمامن

 بَنما عابلجه َسجمجعون بحَاجهم وكؤنه لَس موجودا ؟ هل جربت

 معنً المبَت جوعا للَال طوال ؟ البرد ... الحشرات ... أهمال

 وأنجٍ لست سوي طفلة ومسبولة عن شخص مرَض هو كل

ه الحَاة ؟ أنا نفسٍ لست أعلم عن معاناة جَم إٖما لدَن فٍ هذ  

 الملَل رؼم كثرجه ومجؤكدة من أن ما أجهله كان ألسً من ذلن

 " بكثَر فبؤٌ حك سجحاسبونه اِن ... ؟ بؤٌ حك ؟



 أنهت سَل عباراجها الصارخة الؽاضبة جلن ججلمؾ أنفاسها

 الثابرة وسط عبراجها المجٗحمة والدموع جنسكب من عَنَها

 كحبات المطر لبل أن جشَر بسبابجها لنفسها لابلة ببكاء

 حجً أنا زوججه أعجز عن جخفَؾ ذان اْلم الدفَن فٍ داخله "

 ولن أفعلها ما حََت ساندرَن ْنٍ أكثر من عرؾ جَم فٍ أصعب

 أولات حَاجه وأعلم جَدا أن ما من أحد سَكسر ذان الجلَد ْنه

. لطفولجه الماسَة ولكل اْلمالسجار ْلمه لذكرَاجه .. لوالدجه .  

 الصارخ داخله فإن جخلً عنه سَنجهٍ جماما ... سَجحول لمجرم

 لاجل أو لمجنون فهل نسجطَع جمبله هكذا ؟ .... ٖ بالطبع وأنا أول

 " من أعلن الهزَمة وأنا أطلب منه أن َطلمنٍ

 " !همست الوالفة هنان بصدمة " َطلمن ؟

صدَك وجوجهت نحوهاثم سرعان ما حركت رأسها بعدم ج  

 وجلست بجوارها وضمجها لحظنها جواصل بكابها الصامت فَه

 ولالت جمسح علً شعرها الرطب

 َا إلهٍ مارَا لهذا جاء هنا وفعلها وْول مرة ؟ حسنا "

 صدَمجٍ الحلوة لن أجحدخ عن حبَبن ذان مجددا وسؤحاول أن

 " ٖ أشجمه ... أعدن فمط أن أحاول فؤحبَه كما جشابَن

ابعت جمسن ضحكجهاوج  

 وجولفٍ عن البكاء هَا كٍ ٖ جموجٍ وما سَخلصنا من "

 " حبَب طفولجن ذان حَنها

 ابجعدت عنها وضربجها بمبضجها وهمست ببحة جمسح دموعها

 " حمماء "

 ضحكت جلن من فورها ولالت

 لَس ثمة حمماء فٍ الوجود ؼَرن جرسل لرجل مثله جطلب "



 " ! أن َطلمها

للضحن مجددا وجابعت ولد عادت  

 علَن أن جحمدٌ هللا أنه لم َوجه مسدسه المخَؾ لرأسن "

 وَفجره فَه فهل بعد محاربجه ْعوام لَبمٍ ذان العمد الذٌ

 " ! َربطكما جطلبَه أنجٍ منه اِن وبكل دم بارد

 نظرت لها بعوبس ولد عادت الدموع لمٓ مملجَها الذهبَة

َهما لابلةالواسعة فرفعت َدَها ومسحت بإبهامَها عل  

 " ... جولفٍ عن البكاء أَجها المطة الجمَلة المبللة و "

 لطعت جملجها ولد فؽرت فاها الصؽَر بصدمة جنظر لها من

 شعرها المبلل لوجهها وعَناها الدامعة وجفناها المحمران

 ووجنجَها المحجمنة بالدماء نزوٖ لشفجَها الزهرَة الناعمة

 ووصوٖ لجسدها وروب الحمام الزهرٌ المصَر ملجفا حوله

 ولالت بدهشة ما أن عادت بنظرها لعَنَها

 ! آه بربن مارَه اِن فمط انجبهت بؤنه دخل وأنجٍ بهذه الهَبة "

 ٖ جمولٍ بؤن هذا لم َحرن فَه ساكنا فسؤلرأ علَه فاجحة

 " الكجاب حَنها

 هربت بنظراجها منها وهمست ببحة

من ؼرفجٍ فوراؼادرٌ  "  " 

 ضحكت جلن من فورها ولالت

 " فٍ منامن أؼادر لبل أن أعلم عن كل شٍء "

 رفعت الوسادة ورمجها بها لابلة بضَك

 " للت ؼادرٌ أٖ كرامة لدَن أبدا ؟ "

 بَنما جلمت جلن الوسادة بسهولة ولالت بحماس ولد وضعجها

 فٍ حجرها



لسم لن أسؤلهَا مارَه لولٍ أكانت لبلة أم حضن ؟ هَا أ "  

 " شَبا ؼَره

 نظرت لها بضَك فضحكت لابلة

 هَا مارَه هٍ كلمة واحدة سجنطمَنها أرَد أطمبنان علً "

 " عمل زوجن إن كان سلَما أم ٖ ... لولَها هَا

 جنفست بضَك وهربت بنظراجها ْصابعها الجٍ كانت جلعب

 بطرؾ الحزام وهمست

 " بل كلَهما "

ورا علً السرَر خلفها صارخةفانملبت الجالسة أمامها ف  

 بضحكة ولالت

 " لو أنٍ رأَت ذلن فمط ْوثك جلن اللحظة الجارَخَة "

 ؼادرت مارَه السرَر لابلة بضَك

 هَا ؼادرٌ ْؼَر مٗبسٍ فها لد حصلت علً مرادن "

 " من هذه الزَارة

 رفعت المرجمَة علً السرَر وشعرها الكثَؾ مجناثرا حولها

 َدَها لٓعلً ولالت بحالمَة

 آآآه ربٍ ارزلنٍ زوجا مثلها وسَما طوَٗ َهدَنٍ كل هذه "

 الثَاب وٖمبرؼَنٍ بلون عَناٌ ولبٗت وأحضان وأنا أطلب

 " منه الطٗق ... لكن لَس باردا مجعجرفا طبعا

 وعادت للضحن ما أن رفعت جلن الوسادة مجددا وبدأت بضربها

علً السرَر ججبادٖت الضرباتبها فسحبجها لجسمط معها   

 بالوسابد ضاحكجان

* 

* 



* 

 نظرت للجٍ أومؤت لها مبجسمة فبادلجها اٖبجسامة ولالت

 " من هذا الذٌ أخبرونٍ أنه َنجظرنٍ هنا ؟ "

 أشارت لها الوالفة خلؾ الطاولة الطوَلة المموسة فٍ لسم

 اٖسجمبال بإبهامها لجهة معَنة لبل أن جرجع لٓوراق جحجها

هَة حدَثها مع الوالفة أمامها بَنما انجمل نظرها هٍ حَخمن  

 أشارت جنظر باسجؽراب لصاحب ذان الجسد الطوَل والبذلة

 السوداء اْنَمة الوالؾ أمام اللوحة الجدارَة الضخمة مولَا

 ظهره للمكان َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ، شعرت بضربات

س ذو الشعرللبها جرجفع بطرَمة مرعبه ما أن مال ذان الرأ  

 ... اْسود الكثَؾ للجانب للَٗ واجضح لها جزء من مٗمحه

 كَؾ نسَت من َكونون أصحاب هذه اْجساد المخَفة ؟ كان علَها

 أن جعرؾ هذا دون جخمَن فمن لد َثَر اٖسجؽراب والرهبة فٍ

 النفوس ؼَرهم وخاصة الوالؾ هنان ومن حدق بها جلن المرة

لد جنهٍ حَاة زعَمهم فٍ أٌ لحظة ، بجلن الطرَمة وكؤنها مجرمة  

 !! لكن ما الذٌ َرَده ذان الرجل منها وكَؾ عرؾ اسمها

 جنفست بعمك جهدئ من ضربات للبها ولَست جفهم ما بها هكذا

 وكؤنها جلمَذة مدرسة جواجهه مدَرها ْول مرة ! جمدمت نحوه

 بخطوات كانت ججباطا جدرَجَا حجً ولفت خلفه ما أن شعر

 بوجودها ولد اسجدار ناحَجها فٍ حركة واحدة فؤخفضت نظرها

 فورا ولالت بصوت منخفض

 " عذرا .. هل طلبت رإَجٍ ؟ "

 وما أن أنهت جملجها جلن عضت باطن شفجها ٖ جفهم ما بها مرجعبه

 من الولوؾ أمامه ؟ بلً جعرؾ بسبب ضآلة حجمها المزرَة هذه



حذاًء أرضَا مرَحافهٍ بالكاد جصل لصدره خاصة أنها جرجدٌ   

 وكم كانت جحسد ؼسك فٍ مراهمجهما ْنها أطول من أؼلب

 فجَات صنوان وجسجؽرب كَؾ كانت ججذمر ابنة خالجها جلن من

 كونها كذلن ! علَها أن جحمد هللا فعٗ فكَؾ كانت سجمؾ بجانب

 زوجها وزعَمهم ذان إن كانت بحجمها هٍ !! سَكونان أضحوكة

 . بالجؤكَد

للَٗ لحركة َده ولد أدخلها فٍ جَب بنطلون بذلجهرفعت نظرها   

 اْنَمة الفاخرة وأخرج منه ورلة مطوَة ْربع ومدها لها لابٗ

 بنبرة رجولَة عمَمة مجزنة

 أعجذر إن كان لدومٍ أزعجن لكن ابن الزعَم شراع أوصانٍ "

 " بؤن أجم هذا اْمر وأردت أن أسلمها لن بنفسٍ

لبل أن جرفع َدها وجمسن بطرفهانظرت لها بَن أصابعه لبرهة   

 وجؤخذها منه ولد دسجها فٍ جَب سجرجها فورا ولم َسجؽرب

 الوالؾ أمامها أن ٖ جسؤل عن فحواها أو جفجحها فهٍ سججولع

 بالجؤكَد ما سجكون ، عجَبة حما هذه المرأة حجً أنها لم جسجنكر

 إجمامه هو لٓمر وإحضارها لها هنا وبنفسه ! وجد أنه ٖ مناص

 له من الجبرَر فمال بذات هدوبه

 أعجذر حما علً كل هذا فؤنا رفضت أن أجرن للمحكمة مهمة "

 إرسالها مع أحد مبعوثَها ْنٍ أعلم جَدا أٌ جواسَس وأذرع

 للصحافة هم أولبن الموظفَن ولم أجد مكانا أفضل من مكان

 " عملن ْوصلها لن

مع َدها فٍلبضت أصابعها ٖ شعورَا علً الورلة الجٍ ٖزالت   

 جَبها ونظرها لم جرفعه به أبدا ولالت بشبه همس

 لست ممن َهجم لثرثرات سججلهً الصحؾ بؽَرها سرَعا وٖ "



 أن جصل هذه الورلة لمنزلٍ لبلٍ فهذا لَس عار جخجبا منه

 " المرأة ... وشكرا لن علً أٌ حال

 ابجسم ٖ شعورَا َرالب جلن المٗمح الجٍ ججاهد لجخفَها عنه

 ولد خطت خطوة للخلؾ فمال لبل أن جؽادر

 لن أسجؽرب ذلن ممن حضت بجلن المكانة فٍ هذه المملكة "

 وأحٍَ فَن ذلن بالفعل فمله هم من َدَرون ظهورهم لماضَهم

 " بكل شجاعة ولٓبد

 أنهً عبارجه جلن وؼادر فورا بخطوات أنَمة واسعة جهة اْبواب

بعه لبل أن جمسن جبَنهاالزجاجَة للمبنً ونظراجها المصدومة جج  

 بؤصابعها هامسة

 " !ٖ َا إلهٍ ... ماذا أخبر رماح هذا الرجل أَضا ؟ "

 ارججؾ جسدها ما أن شعرت بجلن الَد علً كجفها والجفجت فورا

 للجٍ ؼمزت لها بعَنها ولالت مبجسمة

 هل َعلم ابن شراع أنن جمفَن هنا مع ذان الطوَل الرابع "

 " !َا جلَلة َونس ؟

ت لها بصدمة لبل أن ججحول نظرجها للحنك وجحركت مننظر  

 هنان لابلة ببرود

 ٖ جبدبٍ أنجٍ بجسرَب الشابعات َا حفصة .. َكفَنٍ ما سَؤجٍ "

 " ٖحما

 ضحكت جلن من فورها ولد جبعجها وأمسكت بَدها وسحبجها

 معها لابلة

 " جعالٍ إذا فثمة مفاجؤة لن ججولعَها أبدا "

ٔدارة وصعدجا به جرفض أن جوضحجوجهت بها جهة مصعد ا  

 لها أٌ شٍء وكل ما لالجه مبجسمة



 " سنصل وجرٌ ذلن بنفسن "

 وما أن جولؾ بهما المصعد وانفجح بابه جوجهجا فورا لردهة

 اٖسجمبال الخاصة بمسم أدارة المطلة علً ذان الممر وما أن

 دخلجا هنان ولفت جنظر مسجؽربة للوالفة مع سكرجَرة ابنة خالجها

 وأربعة من سَدات مجلس إدارجها وموظفجان من لسم المحاسبة

 وكانت جلن الفجاة فمط الؽرَبة عنها ! جفحصت مٗمحها سرَعا

 وهٍ منسجمة فٍ الحدَخ مع إحداهن مبجسمة ... جبدوا فٍ سن

 صؽَرة ... أجل صؽَرة جدا و ... جمَلة ، ٖ بل رابعة الجمال

بَنهن فبة هن اْجملوما أكثر النساء الجمَٗت لكن َبمً   

 ومجمَزات عمن فٍ مسجواهن وفٍ كل شٍء كما هو الحال مع

 ابنة خالجها مدَرة مملكجهم جلن ... هذه ٖ جشبهها فٍ المٗمح أبدا

 .. لكنها جشعرن فورا بؤنها جنجمٍ لها بل ... ولذان الرجل

 أجل إنها جشبهه أكثر ، الجربت منهن حجً انجبهن لوجودها

صاحبة جلن العَنان الزرلاء الواسعة وابجسمتولد نظرت لها   

 لها من لبل أن جعرؾ من جكون ، ابجسامة رابعة وجمَلة مثلها

 فبادلجها إَاها فورا ولالت بدهشة

 " أنجٍ ابنة مطر شاهَن بالجؤكَد ؟ "

 خرجت ضحكة رلَمة منخفضة من الجٍ لالت فورا

لسَدةأنجٍ أول من لم جنادنٍ هنا بابنة ؼسك وٖبد وأنن ا "  

 " جلَلة ابنة خالة والدجٍ الممربة

 ضحكت جلَلة من فورها وجوجهت نحوها ولد فجحت ذراعَها لها

 فالجربت منها سرَعا وجبادلجا اْحضان طوَٗ ضاحكجان علً جعلَماجها

 الهامسة بؤنها باجت خطرا علً والدجها وبؤنها سجسرق اْضواء منها ،

سها هامسة بابجسامةوما أن ابجعدت عنها وضعت َدها علً رأ  



 " بسم هللا مشاء هللا ... العَن حك وكم أخشً أن جصَبن حما "

 لالت مبجسمة ما أن أبعدت َدها عنها

 " حسنا لست بذان المدر ووالدجٍ أكبر دلَل "

 لحظة أن انفجح باب ذان المكجب وخرجت منه الجٍ نظرت ناحَجهم

جلَلة ضاحكة نظرة لم َخفً فَها الضَك والعبوس أبدا فهمست لها  

 لَس بعد عودة والدن وهو َجعمد مضاَمجها طوال الولت مسببا "

 " عبوسها وؼضبها الدابمَن

 عبست مٗمحها الجمَلة وعلمت فورا أٌ مكالمة سجكون جلن

 الجٍ دارت بَنهما وما كانت ججولع ؼَر ذلن وها هو مولفها

 َزداد سوء ومهمجها فٍ الحصول علً ؼفرانها سجكون أصعب

 وهٍ بهذا المزاج ، لالت جلَلة مبجسمة فٍ محاولة شجاعة لجبدَد

 ذان المزاج السٍء والواضح جماما لهم

 " جاءت الجٍ سجظهر عمرن الحمَمٍ َا ؼسك "

 ضحكن موظفات ذان المكان وعلمت ذات الخمسة وأربعَن عاما

 ضاحكة

 ٖبد وأن أبدأ مرحلة جؤهَل أبنابٍ الثٗثة لعله َثمر واحد منهم "

 " سرَعا ونخجطفها له

 بَنما علمت اْخري مبجسمة

 أنا لدَا الشاب المإهل سلفا ... ضابطا فٍ البحرَة وَملن "

 شركة سَاحة ونحاول إلناعه بالبحخ له عن عروس أَضا

 " فَبدوا أنه لم جسجطع أٌ واحدة أن جولع به حجً اِن

 بَنما جنهدت الوالفة هنان بضَك ونظرت حولها ججفمد جَوبها

بحخ عن هاجؾ ابنجها الذٌ َبدوا أنها جركجه فٍ الداخل فبعد أنج  

 أؼلك ذان الرجل الخط فٍ وجهها وأفار الدماء فٍ رأسها بكٗمه



 واجهاماجه جلن لَست جسجبعد حجً أن جكون رمجه علً الجدار لبل

 أن جخرج ، نظرت حَخ ذان النماش الضاحن وكل واحدة جنصب

لها بحزن وكانت سججحدخ مولفةنفسها خاطبة للجٍ ٖزالت جنظر   

 لهن لكن الجٍ دخلت مسرعة ججلمؾ أنفاسها لم جعطها أٌ مجال

 للحدَخ وجمَع اْنظار لد انجملت ناحَجها بجرلب بسبب جلن

 المٗمح الشاحبة والنظرات الشاخصة ولد لالت بؤنفاس مجمطعة

 " ألم جسمعوا بما حدخ ؟ "

مح لبل أن جخرج جلَلة منبدأت نظرات اٖسجؽراب بالجهام جلن المٗ  

 " صدمجها أوٖ لابلة " ماذا هنان ؟

 سحبت جلن نفسا لوَا لجعَد اجزان جلن اْنفاس المضطربة ولالت

 وَدها علً صدرها

 سَارة مفخخة انفجرت أمام المصر الرباسٍ ولَل أنها لحرس "

 " الزعَم ابن شاهَن والبٗد فٍ حالة فوضً فٗ أخبار عن مكانه

 اجسعت اْعَن بصدمة والنظرات جنجمل منها للجٍ شهمت من

 فورها لابلة ببكاء وَدها علً صدرها

 " أبٍ "

 لبل أن َزداد ذان البكاء حدة جمسن فمها وشهماجها الباكَة

 الواحدة جلو اْخري لجفهم الوالفة هنان عند الباب جمسن فمها

جعلم بصدمة أٌ حمالة جلن الجٍ جفوهت بها دون أن جنجبه أو  

 عن هوَة جلن الفجاة وكل واحدة ممن هنان لربها جحاول جهدبجها

 وطمؤنجها لبل أن ججحرن الجٍ جؽلبت علً صدمجها أخَرا واسجطاعت

 جحرَن لدمَها وجوجهت نحو ابنجها وسحبجها لحضنها جدس بكابها

 وعبراجها فَه وهمست جحضنها بموة

لَل أٌ أنهجولفٍ عن البكاء َا جَما هو كان َحدثنٍ منذ ل "  



 " سَكون بخَر

 لم َزدها ذان إٖ بكاء ولد لالت من بَن عبراجها

 هو أخبرنٍ صباحا أنهم سَؽادرون لشرق الهازان فٍ هذا "

 " الولت .. لن َموت َا أمٍ لن َجركنٍ .. ٖ َمكننٍ اسجحمال ذلن

 شدت لبضجها ٖ إرادَا ونظرت ٖبنة خالجها الجٍ اسجطاعت فهم

جلن سرَعا فنظرت للمججمعات حولهم لابلةرسالجها الصامجة   

 " َمكننا العودة لما كنا نفعل سَداجٍ "

 فجفرق الجمَع فورا ولم َبمً ؼَر ثٗثجهن فؤشارت لجلَلة بعَنَها

 فسحبجها من حضنها وحضنجها هٍ جحاول جهدبة بكابها المجواصل

 ذان وطمبنجها بَنما ابجعدت الجٍ أخرجت هاجفها من جَبها مولَة

أن ا لهما واجصلت بالرلم الذٌ أزعجها صباح الَوم لبلظهره  

 َسجؽل ابنجه ككل مرة ، جنفست بارجَاح ما أن أجاب ذان الصوت سرَعا

 " أجل َا ؼسك "

 عضت طرؾ شفجها ومررت إبهامها أسفل ذلنها وصوٖ لحلمها

 جحاول ضبط مشاعرها المضطربة وإخراج صوجها طبَعَا لدر

 أمكان لبل أن جمول

ر أنت بخَر ؟ ما هذا الذٌ َحدخ معكم هنان ؟مط "  " 

 وصلها صوجه فورا

 " ما سمعجموه "

 صرت علً أسنانها بموة وهمست من بَنها بخفوت

 " مجعجرؾ "

 لبل أن جمول بضَك

 مطر أنت ٖ شٍء فَن جؽَر أبدا ... أجب هل كنت هنان ؟ "

 " هل جضررت ؟



 كان صوجه ساخرا هذه المرة وإن كانت لد جخللجه نبرة مبجسمة

 لست أعلم إن كان سَسعدن ذلن أم ٖ فمكالمجن الرابعة جلن من "

 منع ولوع اْسوأ لٍ واطمبنٍ فَبدوا أن المجعجرؾ مطر شاهَن

 " باق لن لمدة أطول

 كجمت ؼضبها جكاد جحطم الهاجؾ بَن أصابعها ، هل كان علَها

ه فعٗ وأن جشعر بذان الؽبٍ سَخرج من بَن أضلعهاأن جملك علَ  

 ما أن سمعت ذان الخبر ؟ وبمٍ اِن أن َجهمها بذلن وبؤنها

 سارعت لٕطمبنان علَه ، لالت من لبل أن َفكر فٍ مهاجمجها بذلن

 ابنجن جبكٍ منهارة منذ علمت بهذا إن كان َعنَن فعٗ أن "

 " جطمبن علَن

 وصلها صوجه سرَعا

لهاجؾ ْكلمها ، كنت أعلم أنه لَس ثمة امرأة ؼَرهاأعطها ا "  

 " فٍ الوجود لد َعنَها أن أكون علً لَد الحَاة

 شعرت بمزَج من الحمد واْلم والؽضب المنجمم وبؤلم طعنة الماضٍ

 جججاح صدرها من جدَد فهمست بنبرة خالَة من أٌ جعبَر ودون

 شعور منها

ن وبلً ثمة ؼَرها .. من جركت كل شٍء خلف " .... " 

 لطعت جملجها فجؤة حَن اسجفالت لما كانت ججفوه به فؤبعدت الهاجؾ

 عن أذنها مصدومة وؼاضبة من نفسها درجة اٖحجراق فٍ صمت

 لبل أن ججحرن من هنان مججاهلة صوت ندابه الواضح

 " ؼسك أجَبٍ ... ؼسك َا جبانة "

حَخلم َإثر بها ذلن مطلما وهٍ ججحرن بآلَة كالدمَة المبرمجة   

 الجٍ مدت لها بالهاجؾ لابلة

 " هذا والدن جحدثٍ معه لجصدلٍ أنه بخَر "



 مسحت دموعها فورا وأخذت الهاجؾ منها وما أن وضعجه علً

 أذنها عادت جلن المطرات المالحة للجماطر من عَنَها مجددا

 ولالت بعبرة

 " أبٍ أهذا أنت ؟ هل أنت بخَر ؟ "

 همست بعدها بخفوت باكٍ

 " حمدا هلل .. كنت سؤجن إن فمدجن "

 كجفت الوالفة أمامها ذراعَها لصدرها وأشاحت بوجهها جانبا

 وجنهدت بضَك بَنما لالت الجٍ كانت جنظر لها بحزن محدثة من

 فٍ الطرؾ اِخر

 بلً سؤلولها وأعلم أن الوطن َحجاجن كثَرا لكننا نحجاجن أكثر "

 " منه أبٍ .... كن بخَر من أجلنا أرجون

 أجل أبٍ كن مطمبنا لسما لن أفعلها مجددا ولن أؼادر إٖ بعلمكما "

 " كلَكما ولَس هٍ فمط

 " أحبن أبٍ اعجنٍ بنفسن جَدا "

 مدت لها بهاجفها ما أن انجهت مكالمجه لها جمسح بَدها اْخري

 الدموع عن وجنجَها ومسحت َد جلَلة علً ظهرها ولد لالت مبجسمة

موجه بالفعل خسارة للبٗد بؤكملها حمدا هلل علً سٗمجه ، "  " 

 لالت ؼسك ناظرة للجٍ عادت للهمس حامدة هللا جمسح بماَا دموعها

 وٖزالت شهماجها جعبخ بؤنفاسها المصَرة

 " وأنجٍ علَن العودة للمنزل َا جَما وأنا سؤكون هنان بعد ساعجَن "

 نظرت لها بحزن وكانت سججحدخ لكنها جراجعت فٍ آخر لحظة

لرَبة والدجها ومكجب سكرجَرجها المفجوح بحَخ جسجطَعلوجود   

 رإَة وسماع ماَحدخ خارجه

 فهمست بحزن مؽادرة من هنان



 " حسنا "

* 

*  

 

 خرجت من الحمام وجوجهت جهة الجٍ كانت جمسن بالهاجؾ

 وأخذت السماعة منها وأعادجها مكانها لابلة

 " أمٍ ما الذٌ جرَدَن فعله ؟ "

 ولفت جلن من فورها ونظرت لها لابلة بضَك

 " ما كان علَنا فعله منذ الفجر طبعا وهو مؽادرة هذا المكان والبٗد "

 أمسكت بَدها ولالت برجاء

 أمٍ لم َكن هذا اجفالنا لبل أن نصل هنا ، اجركَنا نبمً لَومَن "

 " ....فمط أمٍ أرجون ٖ َمكننٍ المؽا

ضبسحبت َدها منها بموة لابلة بؽ  

 بل لن نبمً هنا لَوم آخر ولن جؽادرٌ هذا الفندق أبدا ولن "

 جمابلٍ ابن شراع ذان مجددا ، ألسم لوٖ رجال ابن شاهَن الذَن

 أرسلهم لنا واحجراما له ما أجَت ، َعجبن جدا العرض الذٌ لدمجه

 أمامهم وأنجٍ جرجمٍ فٍ حضن ذان الرجل ؟ لسما لوٖ الحَاء من

نا فٍ منزلهم لكنت سحبجن من شعرن وخرجتالناس الذَن اسجمبلو  

 بن من هنان ، لم أكن أعلم أن ما َحدخ فٍ المسلسٗت المكسَكَة

 !! سؤراه والعا أمامٍ َوما ما ! ومن بطلة المشهد ... ؟ ابنجٍ

 لو كان شمَمن معنا لكان لطع عنمن وعنمٍ ، أٖ َكفٍ أنه لم

دون نماش َكن ممجنعا وما أجبره إٖ طلب ابن شاهَن حظورن  " 

 مٓت الدموع سرَعا عَنٍ الوالفة أمامها وحركت َدَها بعشوابَة

 لابلة بؤسً



 لما جلمٍ باللوم علَا فَما جؽلبت علَا مشاعرٌ فَه ؟ "

 أنجٍ وشمَمٍ والجمَع َعلم من رماح وما كان َعنٍ له ولٍ لبله

 وأكثر منه فما كان سهٗ علَا أن أراه أمامٍ فٍ جلن الحالة وبعد

هذه اْعوام وأنا من علمت ذان الَوم فمط بؤنه فعل ما فعل منكل   

 " أجل صدَمه ولم َجزوجها فعٗ

 وسرعان ما جدحرجت دموعها جباعا وضمت لبضجها لصدرها

 لابلة ببكاء

 اشعرٌ بمولفٍ أمٍ ، أعلم بؤنٍ أخطؤت وججاوزت حدود دَنٍ "

أمامٍ وجربَجٍ لكن حاولٍ أن جكونٍ مكانٍ ألسم أنٍ ما أن رأَجه  

 علً ذان الكرسٍ لم أعد أعلم ما فعلت وفَما كنت سؤفكر أساسا ،

 اجركَنا نبمً لَوم واحد فمط أمٍ أرجون وأراه وأجحدخ معه

 " مجددا وفٍ وجودن

 نظرت لها نظرة فهمت فورا ما سَكون الجواب معها ولد

 صدلت ظنونها سرَعا حَن لالت بؽضب

 لو كان َعنَه أمرن ما جركن جؽادرَن منزل شمَمجه ولكان "

 " هو من سعً خلفن الَوم لَجحدخ معن َا نالصة العمل والدَن

 وجابعت مؽادرة من هنان ولم َإثر بها جلن الدموع

 وٖ البكاء المإلم

 " وسنؽادر من هنا فورا ... كلمة للجها ولن جنالشَنٍ فَها "

جً دخلت الؽرفة وضربت الباب خلفهاجبعجها بنظراجها الدامعة ح  

 فجلست ورفعت سماعة الهاجؾ وطلبت الرلم الذٌ حفظجه

 عن ظهر للب ما أن نظرت له البارحة ونظرها علً باب جلن

 الؽرفة المؽلمة فحجً هاجفها حجرت علَه والدجها عندها ، حمدت

 هللا أن أجابت من فٍ الطرؾ اِخر سرَعا فهمست ما أن



 سمعت صوجها

َلة أرَد أن أجحدخ مع ؼسك سرَعا أرجونجل "  " 

* 

* 

* 

 فجحت العلبة المخملَة ذات اللون اْحمر الماجم وأخرجت منها

 الخاجم المرصع باْلماس أوٖ وألبسجه لها فٍ أصبعها الرلَك

 ولالت مبجسمة

 " جَد علً لَاسن جماما َا َمامة "

لهوجابعت وهٍ جلؾ ذان السلسال المماثل له فٍ برَمه وجما  

 حول عنمها لججدلً ماساجه الثٗخ علً صدرها

 نعلم أن عاداجكم ٖ جسمح بؤن َلبس الرجل خطَبجه هذا "

 وٖ نحن ممجنعون بذلن لذلن أخذت مكان ابنٍ وأجمنً أن

 " جعجبن َا َمامة

 ورالبت عَناها بحنان الجٍ لالت مبجسمة ججلمس ذان السلسال

 بؤصابعها ونظرها علَه

 " إنه جمَل حما شكرا لن عمجٍ "

 ابجسمت وأخرجت السوار وألبسجها إَاه أَضا لابلة

 هذا ألل بكثَر من لدرن بنَجٍ وسنموم بواجبن َوم زفافكما "

 " فاعذروا أنجم جمصَرنا فما جسمً هذه بخطبة أبدا

 وجابعت ولد أشارت لكل العلب واْكَاس المرجبة فٍ الزاوَة

أَضا وبعض الهداَا لعابلجنجلن اْشَاء من أجلن  "  " 

 كانت جود شكرها جود أن جحضنها بموة وجبكٍ فٍ ذان الحضن

 لَس من أجل كل هذا فمط بل ومن أجل جحرَر شمَمها َمان من



 سجنه هنا ودمار مسجمبله من أجلها لكن الجالسة معهما

 ومن لم َكن َعجبها شَبا مما َحدخ أمامها لطعت علَها

ٗمها البرَبة كالعادة حَن لالت ببرودأمنَاجها جلن وبجرت أح  

 ألست جرٌ معٍ َا سَدة جوزاء أن َمامة صؽَرة جدا علً "

 " الزواج وأن والدها ٖ َنصفها بإجبارها ؟

 نظرت لها جلن اْحداق الرمادَة الواسعة بصدمة وسرعان

 ما أسدلت جفنَها علَهما ما أن بادلجها جلن بنظرة ؼاضبة

لً َدها بَن كفَهاولالت جوزاء ولد مسحت ع  

 " َمامة هٗ جركجنا وحدنا للَٗ "

 ولفت من فورها وؼادرت من عندهما حزنها الصامت َرافك

 خطواجها الكسَرة وجل ما جخشاه وفكرت فَه ولجها بؤن جلن

 المرأة سجمجنع بحدَخ زوجة والدها ولن َجحمك حلم شمَمها أبدا

لم جراه وسَموت ذان اْمل الذٌ بات َشع من عَنَه والذٌ  

 فَهما سابما ، ولم جكن لجعلم أو لججخَل أن ما حدخ وراء الباب

 الذٌ أؼلمجه خلفها مخجلؾ جماما ولد نظرت جوزاء للجالسة

 أمامها ولالت

 بحسب حدَخ زوجٍ فوالدها وشمَمها لاٖ بؤنها موافمة جماما "

 " فما المشكلة فٍ زواجهما ؟

 لالت جلن من فورها وبامجعاض

 َمامه صؽَرة ولن جسجطَع جحمل مسبولَة منزل وزوج ، "

 " هذه أمور ٖ َعرفها الرجال

 لالت جوزاء ومباشرة أَضا

 الخدم فٍ منزلنا ضعؾ عدد ساكنَه أٌ أنها لن ججحمل "

 " مسبولَة شٍء أكثر من أن جسجحم وجؽَر مٗبسها



 زمت جلن شفجَها بحنك ولالت

 " هذا شك فمط من حدَثٍ "

ء من فورهالالت جوزا  

 الشك اِخر اجفك فَه أبان مع شمَمها وكونٍ مطمبنة "

 فلن َدخل ابننا بها لبل أن جكون مسجعدة لذلن وبموافمجها

 " ورضا جام منها أَضا وهذا ما أجحمل أنا مسبولَجه

 لالت الجٍ شعرت بؤنها حاصرجها فعٗ

 إذا ٖ حاجة ْن َجزوجا لبل ذلن الولت الذٌ جمولَن عنه "

مً مجرد خطبةولجب  " 

 جنفست جوزاء بعمك مجمجمة بالجعوذ من الشَطان فهٍ لم جحب

 هذه المرأة أبدا ما أن رأجها وٖ جسجبعد أن جمَع ما لالجه ابنجها

 بثَنة عن الفجاة هٍ السبب فَه وجل ما جخشاه أن ججعل زوجها

 َؽَر رأَه فٍ زواجها ، لكنها لن جخسر حربها أبدا وسجخرجها

فعت من مالها لوالد الفجاة لَوافك ، رفعت ذلنهامن هنا وإن د  

 ولالت بثمة

 وأنا اصر علً زواجهما كٍ ٖ جفوجنا لؽَره وٖ مانع من اْمر "

 " بما أن رجٗ العابلة موافمان

 ؼزي الضَك بوضوح مٗمح الجالسة أمامها والجٍ لالت فورا

 ٖ أصدق أن شمَمة الزعَم مطر شاهَن جفعلها وجخجرق "

َن لجزوج ابنها من طفلةالموان  ! " 

 ولفت جوزاء ورفعت حمَبجها ولالت

 لجكونٍ مطمبنة فمط فمد جحدثت مع شمَمٍ فٍ هذا ومطر بلسانه "

 لال بؤن الموانَن الوضَعة بالكامل سججؽَر ومن ضمنها جحدَد

 سن زواج الفجَات وها نحن نراه َنفذ ذلن منذ أَام ولد بدأ



 بموانَن المَراخ والطٗق والمعامٗت الججارَة والمادم

 سَكون أكثر حجً جلؽً جمَع جلن الموانَن ، وَمامة بما أنها

 موافمة ولم جصرح لٍ برفضها فلن جكون إٖ ٔبنٍ فلن نجد

 " أفضل من فجاة هٍ شمَمة َمان ... رحم هللا من أنجبجه وربجه

النظرات الؽاضبة نظرت بعدها جهة باب المنزل مججاهلة جلن  

 ولالت

 الخادمة الجٍ جاءت برفمجٍ فٍ الخارج وسجبمً هنا حجً "

 جؽادر مع َمامة لمنزلها لجموم بكل ما جحجاجه وجحجاجونه

 " فخطَبها من طلب إرسالها لها

 وكان ذان اْمر الوحَد الذٌ نطك به وبعبوسه الذٌ لابلها به

جعارض اْمرولت مجَبها إلً هنا بسبب شجارهما صباحا ولم   

 وأحضرت الخادمة معها ْنها مولنة من أن أبان َعلم عن حَاة

 جلن الفجاة ما ججهله هٍ وٖ جسجبعد أبدا أن جكون خادمة لدي

 هذه المرأة ، ما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت جهة باب المنزل

 ودون حجً أن جكلؾ نفسها بجودَعها وٖ أن ججبعها جلن للباب ،

رهة من رافمجها حجً خرجت ولد همست بحمدفمط نظراجها الكا  

 " لن جسجمر هذه الخطبة وٖ علً جثمانٍ "

 انفجح باب الؽرفة علً الَسار وخرج منها اللذان ركضا فورا

 جهة كل جلن اْشَاء المؽلفة ولد جحررا من سجنهما أخَرا

 وانفجح باب ؼرفة َمامة وخرجت منه ما أن سمعت صراخهما

رخت فَهم الوالفة هنان بؽضبالحماسٍ وضحكاجهما فص  

 " لؽرفجكما فورا ... وأنجٍ َا َمامة خلفهما وٖ جخرجٍ حجً َناما "

 جحركت الجٍ ٖ حَلة لها فٍ كل هذا ناحَة الجوأمان الوالفان

 منجصؾ الصالة وأمسكت بؤَدَهما وجحركت بهما جهة الؽرفة



 الجٍ خرجا منها علً أصواجهما الطفولَة المجذمرة رفضا ْن

  َرَا كل جلن اْشَاء ، وما أن اؼلك الباب خلفهم نظرتٖ

 لجلن الخادمة لصَرة المامة نحَلة الجسد الجٍ أصبحت جمؾ

 عند الباب بعد أن ؼادرت سَارة من جلبجها معها وأشارت لها

 علً اْشَاء المكومة هنان لابلة بؤمر

 " أجلبٍ هذه واجبعَنٍ "

 امجثلت جلن ْوامرها فورا وحملت ما اسجطاعت حمله منهم

 وجبعجها جسَر خلفها بصعوبة حجً خرججا من الباب الخلفٍ

 للمنزل وجوجهت جهة باب حدَدٌ فجحجه ولالت جشَر لها علً

 الؽرفة الملَبة بالجبن وعلؾ الدجاج

 " ارمَها هنا واذهبٍ لجلب البالٍ ، أرَدها جمَعها هنا مفهوم "

بهم فورا ووضعجهم هنان وخرجت جنظر لها بخوؾدخلت   

 ولد لالت

 " أَن أؼراضن أنجٍ ؟ "

 ارججفت الخادمة بخوؾ ولالت

 " حمَبة ثَابٍ ٖزالت أمام باب المنزل سَدجٍ "

 " وهاجفن ؟ "

 دست َدها فٍ صدرها فورا وأخرججه ومدجه لها لابلة

 " ها هو سَدجٍ "

اسوسة لسَدجها جلنأخذجه منها فورا لجضمن أنها لن جكون ج  

 وجحركت جهة باب المنزل مجددا وجلن ججبعها لابلة

 ما أن جنهٍ عملن سججوجهَن للمطبخ فورا لجنظَفه وسجمَمَن "

 " فٍ ؼرفة َمامة ٖ مكان لن ؼَره ثم كٗكما من ذات المسجوي

 جبعجها جلن بملة حَلة ججرحم علً سَدجها الجٍ لم جعمل عند



ا ججمناه أن َجزوجا سرَعا وٖ َطولواحدة جشبهها سابما وجل م  

 . بمابها فٍ ذان المنزل ومع هذه المرأة

* 

* 

* 

 وضع رماح جهاز الجحكم الخاص بالجلفاز عند جانبه اِخر من

 السرَر فجنهد الجالسان لربه بَؤس من أن َرضخ لطلب أٌ منهما

 والكاسر َرَد مجابعة مباراة فرَمه اٖنجلَزٌ المفضل أما الجالسة

علً صدره وَرَح هو ذراعه علً كجفَها فمد َبست أَضا ججكا  

 من أن جمنعه لجشاهد مسلسلها وكان علَهما جحمل اٖسجماع

 للمزَد من المنوات أخبارَة نزوٖ عند رؼبة صاحب الؽرفة

 والذٌ لالها لهما وبكل برود

 كل واحد منكما َملن ؼرفة وجلفازا كحجم هذا فلَذهب وَجابع )

 ( ما َرَد

 لكن رفضهما لجركه وحَدا جعلهما َجنازٖ عن رؼبجهما

 وإن مكرهَن . ضمها الكاسر بذراعه ولبل رأسها المجكا

 علً صدره حَن لعبت أناملها بؤصابعه ولد ضؽطت علَها

 ٖ شعورَا ومٓت دموعها مملجَها الزرلاء الواسعة وعضت

 طرؾ شفجها ما أن ظهرت صورة والدها فٍ الشاشة المسطحة

عة المعلمة علً الجدار َحَطونه رجاله وحرسه من كلالواس  

 جانب وَسَر بجانبه عمه صمر وفٍ الجانب اِخر كان

 من نؽص نومها البارحة وجعلها جفر لمنزل والدجها صباحا

 وْجل ؼَر مسمً لَست جعلم هربا منه أم من نفسها وها هٍ

 جكجشؾ اِن بؤنها اشجالت له أسرع مما كانت ججصور رؼم ألم



لجرابها منه ، حاولت جشجَت نظراجها عنه لجمَع من فٍ جلنا  

 الشاشة عداه لكنها كانت جعود وجنظر لجلن المٗمح الرجولَة

 الوسَمة ٖ شعورَا وذان المشهد َجكرر دون جولؾ ودون أن

 َرحمها الجالس هنان بؤن َؽَر المناة فحاولت الجركَز مثلهما

داخلة الهاجفَةفمط علً صوت المحلل السَاسٍ وصاحب الم  

 وصورة والدها وذان َمول بصوت جهورٌ مرجفع

 من الذٌ من مصلحجه أن َخجفٍ هذا الرجل سوي من )

 ٖ َرَدون للبٗد أن جنهض بنفسها مجددا وأن جمام دولة

 المانون والعدالة ، منذ اؼجَال الزعَم شراع ونحن نعَش

 كابوس عودة البٗد لما كانت علَه فٍ الماضٍ حجً رأت

ْعَن هذا الرجل البطل ولدماه جدوسان أرض الوطن مجدداا  ... 

 هل سجلد لنا البٗد مطر شاهَن فٍ كل مرة ؟ ٖ لطعا فلن

 جنجبه أٌ امرأة وجمَع النساء اثبجن عجزهن عن ذلن

 ونحن نري نماذج جخجل منها الحرابر وهم َرسلون البٗد

لفسادللهاوَة بؤَدَهم ، مجً عرفت البٗد جهازا لمكافحة ا  

 ! لد طال حجً كبار رجال الدولة ورجال اْعمال إٖ اِن

 مجً رأَنا الكبار من رجال الجَش َحاكمون عسكرَا

 وَحاسبون إٖ هنا ! الزعَم شراع كبلجه سابما اْحزاب

 والبرلمانات واجخاذ أسلوب اٖسجفجاء علً الموانَن ورضخ

 خوفا من الفجنة وحروب المبابل أما الَوم فمن سَرعب

 هذا الرجل أو َمَده ؟ ٖ أحد وٖ شٍء إنه َضرب بَد من

 حدَد كل من َمؾ فٍ وجه ، باْمس كنا سنفمد حدود البٗد

 وسندخل لمجاهة لن نخرج منها أبدا والَوم نراها مإمنة أكثر

، باْمس من الداخل بفضل عمل هذا الرجل الذٌ لم َؽفل شَبا  



 كاد المجمردون أن َمجحموا معسكر فزلَن ومخازن الدخابر

 واْسلحة الثمَلة والمطار العسكرٌ الجابع لها وجدخل البٗد

 فٍ حرب ودماء لن ججولؾ لبل أعوام طوَلة وما أن أشار فمط

 بسبابجه فٍ وجوه لبابل جلن المنطمة مهددا سلموها له طوعا

صمت ابن شاهَن عما َحدخ وطردوا جلن الشراذم ، هل جرون  

 فٍ بعض مدن صنوان خوفا منهم ؟ ٖ ورب الكعبة فهٍ الموة

 فٍ أوجها وهو من َفكر فٍ السلم وحمن الدماء لبل كل شٍء

 وَوم سَمرر ضربهم بالحدَد والنار لن َمسكه أحد وٖ شٍء ،

 فمن من مصلحجه أن َموت هذا الرجل ؼَر المارلَن عن

لبس الجهمة وبكل جهل للمجطرفَنالمانون أمثالهم ، أم سن  

 ! الذَن لم َعد لهم وجود منذ أعوام

 هل بجنا نفكر فمط وبكل جهل من سَحكم البٗد ومن اْحك

 من ؼَره وعدنا لصنوان والهازان والحالن واْلالَم المجناحرة

 من أجل شٍء لن َحصل علَه ثٗثجنا إن بمَنا علً هذا الحال

بعض َحرضون ؼَرهم مجحججَنوهذه اْفكار ؟ نري الَوم ال  

 بؤن مطر شاهَن َسعً لحكم البٗد وأن الحالن سجنهب كل شٍء

 " ... ! أٌ كٗم جاهلَن هذا

 لطع الكاسر انسجامهم ذان بؤن مرر أصابع َده فٍ شعره لابٗ

 بضحكة

 لما ٖ جؽَر هذه المناة ؟ نخشً أن جؽجر علَنا إحداهن بوالدها "

 " إن اسجمعت ْكثر من ذلن

 ضحن رماح ولالت الجٍ نظرت لصورجه بفخر وحزن

 لن أحجاج لسماع ما َمال ْعلم من َكون مطر شاهَن فؤنا أكثر "

 من علم ما لدمه ْعوام لهذه البٗد َربط لَله بنهاره وَمدمها



 " علً نفسه دون أن َطلب ممابٗ أو َنجظره من أحد

أَضا ساد الصمت الجام من طرفهما فنظرت لهما لبل أن جنجبه  

 للوالفة عند باب الؽرفة والجٍ دخلت وحملت جهاز الجحكم

 وأؼلمت الجلفاز لابلة

 " للخارج كلَكما فعلَه أن َنام اِن وَرجاح "

 ولؾ الكاسر من فوره وسحب الجالسة بجانبه معه من َدها لابٗ

 " بسرعة لبل أن جؤمرنا بالنوم أَضا "

 جبعجه ضاحكة ولالت وهما َخرجان

لعب شوط شطرنج آخرشرط أن ن "  " 

 ابجسم رماح َرالبهما حجً اخجفَا ونظر للجٍ كانت جبعد هاجفه

 واْدوَة عن السرَر ولال مبجسما

 سبحان من جملها للبا ولالبا ! ابنجن سَحار والدها لمن "

 " سَعطَها من كثرة ما سَجهافت علَه خاطبَها

 ؼطت جسده باللحاؾ لابلة ببرود

ا فلجنهٍ دراسجها وجكبر أوٖ فهٍابنجٍ صؽَرة علً كل هذ "  

 " سجدخل الثانوَة العام المادم فؤٌ زواج هذا الذٌ ججحدخ عنه ؟

 لال بذات ابجسامجه َرالب مٗمحها الجمَلة العابسة

 إن كنت مسجاءة من أحدهم أو من أجله فٗ جنفسٍ عن ذلن "

 بٍ فؤنا لست صؽَرا لججبرَنٍ علً النوم وأعَدٌ لٍ جهاز

 " الجحكم فورا

 اسجوت والفة ونظرت له ولالت بضَك

 الطبَب أوصً كثَرا علً أن جنام جَدا ْنه الولت الوحَد "

 الذٌ لن َكون مجهدا لعضٗجن َا رماح وأنت نمت مجؤخرا البارحة

 واسجَمظت باكرا فؤَن العشرة ساعات الجٍ أوصً بها الطبَب



 راحة لن ؟ أٌ ثمان ساعات فٍ اللَل وساعجَن فٍ النهار

 " أحببت ذلن أم ٖ

 جنهد مسجسلما واسجلمً َدفع جسده مسجندا بمرفمَه فمبلت

 جبَنه ولالت مؽادرة

 " اطلبنٍ فورا إن احججت شَبا اجفمنا ؟ "

 " ؼسك "

 أولفجها نبرجه صوجه الهادبة المجرددة لبل ندابه باسمها

 والجفجت له فورا فمال َججنب النظر لعَنَها

؟هل سافرت جهَنة ووالدجها  "  " 

 شعرت بملبها جمزق ألما علً حاله وحال جلن الفجاة فؤؼمضت

 عَنَها لبرهة مجنهدة بعمك ثم فجحجهما ولالت ناظرة له

 " ٖ أعلم َا رماح ونزوٖ عند رؼبجن لم أراها أو أسجفسر عنهما "

 أومؤ برأسه موافما دون أن َعلك بشٍء وكانت سججحدخ رؼم

ولفها رنَن هاجفها فؤخرججه منأنها جعلم بؤنها عبثا جحاول لوٖ أ  

 حمَبجها ونظرت للرلم باسجؽراب لبل أن ججَب لابلة

 " نعم من معٍ ؟ "

 أجاها الصوت اْنثوٌ الباكٍ فورا

 ؼسك أنا جهَنة والدجٍ جرَد أن نسافر رؼم رفضٍ وإصرارٌ "

 علَها وأنا ٖ أرَد اٖبجعاد عن رماح ، ؼسك ساعدَنٍ

 " فٍ هذا أرجون

ن َحدق بالسمؾ وٖ َعلم عما َدور بَنهمانظرت للذٌ كا  

 وٖ مع من ججحدخ ثم ؼادرت فورا جهة الباب وخرجت

 منه هامسة

 حسنا َا جهَنة كل شٍء سَكون علً ما َرام جولفٍ أنجٍ "



 عن البكاء وٖ جسمحٍ لها بؤن جؤخذن وجؽادر حجً أصل أنا

 " أوٖ وإن ربطجها بعارضة السرَر اجفمنا ؟

اْنثوَة المكجومة وسط ذان البكاء المنخفض سمعت جلن الضحكة  

 وهمست من فورها

 " حسنا ... أنجظرن فٗ ججؤخرٌ أرجون "

 أنهت المكالمة معها وواصلت سَرها جهة باب المنزل بخطوات

 سرَعة فبما أنها فعلجها واجصلت بها بنفسها كما اشجرط فلن

 ججركها جؽادر بها أبدا خصوصا بعدما رأت جلن النظرة الحزَنة

 . فٍ عَنٍ شمَمها منذ للَل

 " أمٍ "

 ولفت مكانها ممسكة بممبض الباب ونظرت للجٍ أصبحت

 والفة خلفها مباشرة جنظر لها بحزن والدموع لد وجدت سرَعا

 مكانا لها فٍ جلن اْحداق الواسعة حَن همست ببحة بكاء

أمٍ أرجون اسجمعٍ لٍ "  " 

 كان للب اْم داخلها أضعؾ من أن جماوم ذان الصوت الرلَك

 الباكٍ منادَا لها بجلن الكلمة وجلن الدموع فٍ عَنَها لكنها

 أخطؤت وٖ جرَدها أن جسجهَن باْخطاء أبدا بما أن المدعو

 والدها أرسلها الَوم مجددا وكؤن شَبا لم َكن ، أدارت الممبض

مؽادرةوفجحت الباب ولالت   

 " علَا الخروج سرَعا وسنجحدخ ٖحما "

 لكن جلن الَد لم جسمح لها بالخروج ولد أمسكت َدها

 ولالت برجاء

 أمٍ علَن أن جسجمعٍ لٍ أوٖ ولن جؽادرٌ من هنا حجً "

 " أعلم بؤنن لست ؼاضبة منٍ



 " .... جنهدت بضَك لابلة " جَما أنجٍ مجً سججصرفَن

مسن َدها بموةلاطعجها برجاء باكٍ ٖزالت ج  

 ألسم لم أكن ألصد أن أفزعن أو أزعجن لسما أنٍ "

 ظننت أنه جدٌ هو المادم من فرنسا ومن سَسمح له والدٌ

 " بؤن َمَم معنا فٍ المنزل لذلن ذهبت دون أن أخبر أحدا

 شعرت بانمباض ؼرَب فٍ للبها .. ٖ لَس ؼرَبا فها هو الشعور

هٍ حمماء هكذا لماذا ؟ بجلن المرأة َزداد لربا وٖ جفهم لما  

 كانت جرفض أن جسؤلها عن أٌ أمر َخص أٌ امرأة دخلت حَاجه

 وهو هنان ولَست جعرؾ كَؾ خرج صوجها حَن لالت

 " ومن جكون هذه الجٍ أ.... من َكون هذا الشخص َا جَما ؟ "

 رطبت شفجَها بلسانها وهمست ولد أسدلت جفنَها علً جلن

 اْحداق الزرلاء المؽمورة بالدموع

 " ابن عمة والدٌ واسمه ... لاسم "

 " !! من "

 جلن الصرخة المسجنكرة من الوالفة أمامها جعلجها جرفع نظرها

 لها فورا ولد فجحت فمها مصدومة ما أن صرخت بؽضب

 " هل جذكر ذان الرجل اِن أن َؤجٍ ؟ أَن كان كل جلن اْعوام ؟ "

اب من ؼضبها ذان منه وهمستنظرت لها باسجؽر  

 " .....كان مع من كانوا فٍ لندن و "

 سحبت َدها منها وصرخت فورا

 سحما لوالدن ولرجاله بؤكملهم .. مجً سَجعلمون أن ما َفعلونه "

 َدمر ؼَرهم نهابَا ؟ مجً سَشعر أولبن المجحجرَن ؟ هل جذكر

 ذان الشاب اِن أن له وطن وعابلة ؟ ماذا عن والدجه الجٍ

 ماجت جناجٍ شولها إلَه لَست جعلم حجً إن كان ضمن اْحَاء



 " أم اْموات

 فجحت فمها عدة مرات وأؼلمجه والدموع جمٓ عَنَها مجددا

 ولم جعرؾ ما الذٌ آلمها جحدَدا فٍ كل ما لالت ؟ دعابها علً

 والدها وجدها وذان الشاب معهما أم أن فردا آخر من عابلجها

َنال وسام كره والدجها الشدَد له ،بل ولَس أٌ شخص ها هو   

 مسحت عَنَها سرَعا لبل أن جفضحها دموعها وهمست جنظر

 لها بحزن

 " ....هو كان محججزا فٍ الهازان لمد كان مسجونا هنان ولم َخر "

 لاطعجها ولد جحركت من هنان لابلة بضَك

 " حجة أسخؾ من أن َمنع بها شخصا جواري جحت الجراب "

لدموع جمٓ حدلجَها مجددا وٖزال صوجها الحانكرالبجها بحزن وا  

 َصلها بوضوح رؼم خروجها

 " لعل والدن أشبع ؼروره اِن وهو َصنع نسخا عنه فٍ كل مكان "

* 

* 

*  

 

 " زهور َمكنن الجلوس مكانن "

 ججاهلت ذان الصوت الرجولٍ العمَك مجددا وبمَت والفة حَخ

 هٍ بعناد جرفض أن ججحرن من مكانها ، لم ججمنً الموت حَاجها

 كما جمنجه الَوم وشعرت بؤنها والجدار الممابل لها سواء فبؤٌ حك

 َعاملها هكذا كطفلة فٍ مدرسجه ثم وما أن َنهٍ سخرَجه وطلبه

 منها َطلب منها الجلوس ؟ لن ججحرن من مكانها مهما كرر ذلن

مهما طالت المحاضرة وبعد خروجه كل حَن وسججحمل ألم سالَها  



 . من هنا فلَفعل بها ما هو أسوء من هذا إن رآها مجددا

 لرر أن َنهٍ المحاضرة أخَرا بعد لرابة الثٗخ ساعات لضجها

 والفة حجً جخدرت لدماها اللجان لم جحركهما من مكانهما أبدا

 وكؤنه َجعمد أن َولفها أكبر ولت ممكن أو أن َكسر عنادها

وجمرر الجلوس ، وما أن بدأ بجمع أوراله َجحدخ عمالججعب   

 علَهم البحخ عنه لبل محاضرجهم المادمة جحركت جهة حمَبجها

 ومذكراجها وحملجهم وؼادرت الماعة من لبل أن َخرج هو لَست

 جهجم برأَه وٖ ما سَكون عمابه المادم ْنه لن َطبمه علَها ،

نان فورا وفٍؼادرت الجامعة وركبت سَارجها وؼادرت من ه  

 ذات الطرَك الذٌ جاءت منه حجً وصلت منزلهم ونزلت ضاربة

 بابها بموة ودخلت من فورها مجوجهة حَخ والدجها الجٍ كانت

 فٍ المطبخ مع الخادمة والجٍ نظرت لها ما أن دخلت ولد نزعت

 لفاز الفرن من َدها لابلة

 ما بن عابسة هكذا ؟ ثم ألَس أمامن محاضرة أخري حجً "

ابعة عصراالر  ! " 

 جنفست بموة وؼضب ولالت

 " لن أذهب لجلن الجامعة مجددا "

 نظرت لها والدجها بصدمة لبل أن جمول بضَك

 ما هذا الجنون َا زهور ؟ من الجٍ أصرت علً الدراسة فٍ "

 كلَة الججارة ؼَرن لجؽَرٌ رأَن اِن والفصل الدراسٍ

 " ! َكاد َنجهٍ

 نفضت َدها والحمَبة فَها لابلة بحنك

 " لم أعد أرَدها ولن أذهب هنان مجددا ولن ألابل ذان الرجل "

 " ما بها ابنجٍ ؼاضبة ؟ "



 الجفجت فورا للوالؾ خلفها ببذلجه الرسمَة الرمادَة اْنَمة

 َمسن حمَبجه فٍ َده ولد عاد للجو من عمله .. من رباها

ولَس ابنة لزوججه وهو من لممنذ كانت طفلة وعاملها كابنجه   

 َرزق باْبناء من زوججه السابمة فطلبت الطٗق منه ، لالت باسجَاء

 " أبٍ أرَد جؽََر دراسجٍ أنت للت أنٍ أدرس ما أرَد ألَس كذلن ؟ "

 الجرب منها وحوط كجفَها بذراعه ولال سابرا بها فٍ اٖججاه اِخر

خصص الذٌ جحبهما هذا الذٌ َجعل زهرجٍ الجمَلة ججرن الج "  

 " ولد عاندجنٍ ووالدجها لجدرسه ؟

 عبست مٗمحها الرلَمة وعلمت ما سَكون رأَه من الممدمة الجٍ

 أجحفها بها وكؤنه َذكرها بؤنه ولؾ فٍ صفها حَن اخجارت ما جرَد

 دراسجه ، جلس وأجلسها لربه فرفعت شعرها المصَر خلؾ أذنَها

 ولالت ناظرة لعَنَه برجاء

بكل شٍء أجعدنٍ بؤن جنصفنٍ ؟إن أخبرجن  "  " 

 مسح بإبهامه جحت جفنها الواسع ولال مبجسما

 " أعدن فهَا أخبرَنٍ ما سبب هذا المرار المفاجا ؟ "

 نظرت للجٍ ولفت أمامهما َداها وسط جسدها جنظر لها بحنك لبل

 أن جنظر لَدَها فٍ حجرها وجنهدت بحزن وبدأت جسرد ما حدخ

وم وما أن انجهت نظرت للذٌ كان َسجمعمعها منذ البداَة حجً الَ  

 لها بانجباه ولد لال مبجسما

 أنجٍ إذا السبب وراء مؽادرة مارَه وإؼٗق منزل عمها وجمَع "

 " أعماله واخجفابه حَخ ٖ أحد َعلم مكانه حجً اِن ؟

 ابجسمت ببرآءة ورفعت كجفَها لابلة

 كنت أرَد فمط أن جخرج مارَه من هنا والبالٍ كان "

ج مخططٍخار  " 



 ضحن ولال

 " جَدا فعلت َا زهور "

 " !! عبد الرحمن "

 جحدثت الوالفة أمامهما بضَك جنظر له جحدَدا فابجسم وعاد

 بنظره للجالسة بجانبه ولال

 لكن لرار جرن الجامعة لَس صاببا َا زهور وأنا لن أوافك "

 " علَه أبدا

 لالت بجذمر َابس

 " أبٍََ "

 شد شحمة أذنها وحركها برفك مبجسما ولال

 هل لٍ أن أفهم َا مشاكسة كَؾ جكون من فعلت كل ذلن "

 " جبانة هكذا وجهرب من مواجهة اسجاذها

 لمست أذنها ٖ شعورَا ما أن أبعد َده ولالت بؤسً

 " بعد أن أخبرجن بكل ما فعله الَوم جمول هذا ؟ "

 ولؾ ولال ناظرا لها

الشاب أنن ألوي من أن َهزمن ؟ أنجٍأجل فؤثبجٍ لذان  "  

 الجٍ لم جعجزن مادة سابما وكانت والدجن جلمبكما أنجٍ ومارَه

 بفؤرجا الكجب جهزمٍ أمام مادة لَست سوي مادة لانون ٖ جمت

 " ! لجخصصن اْساسٍ بؤٌ صلة

 كانت سججحدخ والسخط باد علً مٗمحها فسبمها لابٗ

ألوي من أن َهزمن فلناعجبرٌ اْمر جحد وأثبجٍ له أنن  "  

 َسجطَع أن َخسرن المادة وأنجٍ مجفولة وأعدن أن أجدخل

 " إن لزم اْمر ذلن نهاَة العام

 عبست مٗمحها الحزَنة وجمجمت بؤسً



 " لكنٍ خسرت كرامجٍ أمام الجمَع "

 لال بذات ابجسامجه المحبة

 بل حَن رفضت العودة للمدرج أثبجٍ للجمَع أن كرامجن "

وأولهم اسجاذن ذانفوق كل شٍء   " 

 زاد عبوس مٗمحها حجً كادت أن جبكٍ ولالت

 لكن اْسوء أنٍ خرجت من المحاضرة فور أن انجهت "

 ولبل أن َخرج هو ْنٍ كنت عازمة علً أن ٖ أرجع أبدا

 " لجلن الجامعة

 ضحن ووضع َده علً رأسها ولعبت أصابعه بشعرها المصَر

 الناعم ولال

 ٖ أرَدن أن جخسرٌ أمام نفسن لبله َا زهور ولست "

 " ! أصدق أن المشاكسة الشجاعة دابما جهرب من هذا

 أنهً كلماجه جلن وؼادر ووالدجها ججبعه جرالبهما نظراجها

 العابسة الَابسة بعد أن فمدت اْمل فٍ أن َمؾ فٍ صفها ،

 رفعت وسادة اْرَكة وضربة بها وجهها مجمجمة بمهر

لٍ ولمارَه ولزوجها ومحامَه اْخرق ذان سحما "  " 

* 

* 

* 

 وصلت بهو الفندق وٖزالت جضع النظارات الشمسَة الكبَرة

 علً عَنَها وبحثت بنظرها فٍ اْرجاء حجً ولع علً الوالفة

 بعَدا جنظر أَضا لما حولها بحثا عنها وَبدو الجوجر واضحا جدا

جً كانجا خلؾعلَها فالجربت منها سرَعا وسحبجها من َدها ح  

 العمود الرخامٍ الضخم المذهب ورفعت نظارجها فوق حجابها



 ولالت هامسة

 " أَن والدجن اِن ؟ ألن جشن بشٍء ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ فورا ولالت

 ما جزال فٍ اْعلً ولن جشن أبدا فهٍ ٖ جعلم أنٍ أملن رلم "

ملناهاجفن وٖ هاجؾ جلَلة وكل ما جعلمه أنٍ هنا لطلب سَارة ج  

 للمطار فهٍ لررت أن نسافر بالطابرة هذه المرة وكل ذلن كٍ

 " ٖ نبمً هنا لولت أطول

 وسرعان ما مٓت الدموع عَنَها وأمسكت بَدها لابلة برجاء

 ٖ أرَد المؽادرة لبل أن أراه َا ؼسك ، بل ٖ أرَد أن أبجعد عنه "

 أبدا ، والدجٍ ٖ َمكنها فهم هذا وإن أخذجنٍ من هنا فلن

 " أرجع مجددا

 شدت علً َدها بَدها اْخري ولالت ناظرة لعَنَها

 جهَنة علَن أن جعلمٍ أوٖ أن رماح لد َعَش ممعدا لٓبد "

 " بل ولد جزداد حالجه ْسوء من هذا

 حركت رأسها وهمست والدموع ججماطر من عَنَها

 لَس َعنَنٍ كل ذلن َا ؼسك أرَد فمط أن نكون معا فلن "

 َعلم أٌ منكم ما َعنَه لٍ وهو الرجل الذٌ أحببجه منذ أعوام

 طوَلة فكَؾ سَكون طعم حَاجٍ وهو بعَد عنٍ ؟ لمد جربت

 " ذلن سابما وما ألساه

 رفعت َدها لوجهها جمسح دموعها من وجنجَها جكابد أَضا

 الدموع الجٍ مٓت جلن اْحداق السوداء الواسعة فهٍ لاست

ما معنً ذان الشعور لكنها ٖ جمجلن صفة ذلن مثلها جماما وجعلم  

 الؽفران الجٍ امجلكجها هٍ وإن وجدت الجبرَرات مثلها ، لَست جعلم

 ْن جرحها أعمك وألسً أم أن حبها لذان الرجل هو ما كان أشد



 ! وأعظم من أن جؽفر له

 أمسكجها من َدها وسحبجها جهة المصاعد لابلة

َن أن ججفاجبٍ برإَجٍهَا اصعدٌ وسؤلحك بن بعد للَل وعل "  

 " أَضا ٖ جنسٍ ذلن

 ورالبجها وهٍ جؽادر بعَنان اكجسحجها الدموع مجددا فهٍ سجسعً

 كل جهدها لجسعد هذه الفجاة وشمَمها لبلها مهما فعلت ومهما

 كان الثمن بما أن شرط رماح جحمك أخَرا

* 

* 

* 

 جلن الطرلات الخفَفة علً باب جناحهما كانت ما كسر ذان

لماجل سوي من الدموع الصامجة للجٍ كانت ججمعالصمت ا  

 . أؼراضهما فٍ الحمَبة الصؽَرة الجٍ أحضرجاها معهما البارحة

 جبادلجا نظرة صامجة لبل أن جهمس والدجها مجوجهة للباب

 " ٖبد وأن السَارة جاهزة وأرسلوا أحدهم لَعلمنا عنها "

ا هامسةولفت الجٍ جركجها خلفها علً طولها جمسح بماَا دموعه  

 بدعاء خافت أن جكون شمَمجه جلن أعند من والدجها رؼم شكها

 فٍ ذلن فلم َكسر َوما عنادها أحد وٖ والدهم رحمه هللا وٖ

 إبنها البكر وألرب الناس لها ... وحده ابن شاهَن من فعلها

 اِن فهٍ كما الجمَع لن جسجطَع لول كلمة

 . ٖ " لهذا الرجل "

 فجحت والدجها باب الجناح وكم أملت بؤن أمٗ جدَدا لد َكون

 فجح معه وهٍ جنظر للوالفة أمامه بل وْجمل من رأت عَناها

 لد لبست السواد كامٗ والجٍ نملت نظرها بَنهما لابلة بابجسامة



 رابعة جشبهها جماما

 " أعجذر إن أزعججكما "

بادلت معها جلننملت نظرها لوالدجها حَن الجفجت لها برأسها فج  

 النظرة المصدومة كما سبك واجفمجا رؼم أنها اسجشفت الكثَر

 من الشن فٍ نظرجها جلن لبل أن جعود بنظرها للوالفة أمامها

 ولالت ولد جنحت جانبا

 " أبدا بنَجٍ أمثالن ٖ َزعجون أبدا ... جفضلٍ "

 وما أن خطت لدماها للداخل حجً جابعت الجٍ أؼلمت الباب

لجحذَرَة مسلطة علً جلن العَنان الدامعةونظراجها ا  

 كنا نجهز أنفسنا للمؽادرة فطابرجنا بعد ساعجَن لكن الولت "

 " أمامنا لنجوادع بالجؤكَد

 عبست جلن المٗمح الحزَنة الباكَة ما أن ولفت ؼسك بَنهما

 جخفَها عنها فؤومؤت لها برأسها مبجسمة ومشجعة فهٍ إن كانت

عنادها هٍ وحصولها دابما علً جعرؾ والدجها فلَست جعلم  

 ما جرَد ، الجفجت سرَعا للجٍ أصبحت خلفها ولالت مبجسمة

 إن فاجت هذه الطابرة فثمة العشرات ؼَرها بالجؤكَد وٖ مشكلة "

 " أبدا فٍ ذلن فهل نجلس ونجحدخ للَٗ َا خالة

 أشارت لها بَدها فورا علً الصالون اْنَك لابلة

 " بالجؤكَد جفضلٍ "

ت هنان من فورها لحظة ما نظرت جلن ٖبنجها لابلةفجحرك  

 " اجمعٍ بالٍ اْؼراض من الؽرفة َا جهَنة "

 نظرت لها فورا وباسجَاء ولم جسجطع لول شٍء بسبب نظرة

 ! الجهدَد فٍ عَنَها فلم جكن ججولع أبدا أن جبعدها عن حدَثهما

 وكان علَها أن ٖ جسجؽرب ذلن فهٍ بالجؤكَد سجفكر بؤنها لد جإثر



 . علً حدَثها سلبا لذلن ما كان أمامها سوي أن جنصاع ْوامرها

 وما أن اؼلك باب الؽرفة خلفها حجً جلست والدجها ونظرت

 للجٍ لالت بهدوء

 َبدوا أنن ؼادرت منزلٍ مسجاءة لَلة أمس ولن جؽادرٌ البٗد "

ما َكدرن منا أبداوفٍ خاطرن   " 

 نظرت فورا لَدَها فٍ حجرها وشعرت بالخجل من نفسها فحجً

 إن كانت أكبر منها وفٍ ممام والدجها فهٍ جبمً ابنة الربَس

 السابك للبٗد ومن كانت زوجة لذان الرجل العظَم ووالدة

 ابنجه بل ومالكة هذه المدَنة وكل ما فَها ججنازل لجعجذر منها

ا وجفكر أساسا إن خرجت من منزلها مسجاءةهٍ وجراعٍ خاطره  

 أم ٖ !! لالت ونظرها ٖزال علً َدَها ولجخجصر علً كلَهما

 الممدمات

 جهَنة هٍ ابنجٍ اْنثً الوحَدة ولست أكره لها ما جحب أبدا ، "

 كنت أجفهم دابما أسباب رفضها الزواج حجً اِن وكل ذان الحزن

الناس لفجرات طوَلة ولن الذٌ رافمها ْعوام حجً أنها اعجزلت  

 أحب ٖبنجٍ إٖ ما َسعدها فٗ أرَد لها أن ججخذ لرارا جندم علَه

 لسنَن طوَلة وأن جنجرؾ خلؾ عواطفها فجعَش نصؾ امرأة

 " لبالٍ عمرها

 شدت الجالسة أمامها لبضجَها ٖ شعورَا وشعرت باْلم لحجم

ل مباشر ،أهانة الجٍ وجهجها لشمَمها وإن كانت لم جمل ذلن بشك  

 لكنها جؽاضت عن كل ذلن ولالت بذات هدوءها

 لن َرضً أحد بذلن ٖبنجن َا خالة وأولهم رماح وما كنت "

 " ْكون هنا لو كنت أعلم بؤن ذان سَكون مصَرها معه

 ٖذت الممابلة لها بالصمت دون أن جعلك وٖ أن جرفع نظرها



ا ،بها فجنهدت بعمك وعلمت أن مهمجها لن جكون سهلة أبد  

 لالت جرالب مٗمحها وجفناها الواسعان المسدٖن ولد اكجحٗ

 بسواد فاحم

 لو كان لن ابن أو شمَك فٍ حالجه لما جمنَت له إٖ اْفضل ، "

 " واجباع عواطفنا ٖ َعنٍ دابما أننا سنإذٌ أنفسنا

 رفعت نظرها بها حَنها ولالت بجمود

 لدَا ابن مصاب بسمات الجوحد ولن أفكر َوما فٍ أن أظلم "

 " امرأة لجكون خادمة له وإن كانت مجنونة بحبه

 أؼمضت عَنَها وجنفست بعمك جذكر نفسها بؤنها فٍ سن والدجها

 وأن جحجرمها مهما لالت وجمدر طرَمة جفكَرها فٍ مصلحة ابنجها

 لبل أن جفجحهما وجنظر لها لابلة

جلؾ جماما َمكنه ممارسة حَاة طبَعَةوضع رماح مخ "  

 " .... جدا ثم هو

 سكجت للَٗ لبل أن جمرر لول ما كانت جرفض لوله نزوٖ عند

 رؼبة شمَمها

 هو لد َسَر مجددا وإن بشكل جزبٍ وهذا ما أكده اْطباء "

 " لكنه من َرفض العملَة

 ٖحظت نظرة عدم الجناع فٍ عَنَها فجمدمت فٍ جلسجها حجً طرؾ

رَكة ومدت َدَها وأمسكت بَدها ولالت برجاءاْ  

 رماح َحجاج لمساعدجنا جمَعا وجهَنة أولنا فهل َرضَن "

 " أن َبمً هكذا وبَدن الحل ؟

 أبعدت نظرها عنها ولالت

 جعلمَن بؤن شمَمن من َرفضها فلنذهب فٍ حال سبَلنا "

 " أفضل لنا فظروفنا لن جسمح وٖ بالبماء هنا لَومَن آخرَن



ولد شعرت ببصَص أمل وإن كان ضبَٗ ولالت من ابجسمت  

 فورها ولد جركت َدها

 أٌ ظروؾ هذه الجٍ سجمنع بمابكم فٍ بٗدكم ؟ من َفضل "

 " أن َجؽرب عن وطنه ومججمعه وأهله ؟

 جنهدت الجالسة أمامها بحزن ولالت جنظر ْصابعها

 ابنٍ البكر َعمل هنان وهو من َعول أسرجه وعابلجنا ، "

فٍ لضَة ثؤر لدَمة فمد أصاب زمَلة برصاصة هو مطارد  

 بالخطؤ حَن كان مع جَش ابن راكان فٍ الماضٍ ، عابلة

 الممجول أعفوا عنه لكن شمَمه من والده طالب بإخراجنا من

 المدَنة ولال بؤنه لن َبحخ عنه لكن إن رآه أمامه فسَمجله

 لذلن ؼادرنا البٗد بؤكملها لنحافظ علً حَاجه وهو َرفض

 العودة والحدَخ عن اْمر خاصة أنه لم َحضً بؤٌ فرصة

 للجعلَم وٖ شهادة لدَه وَعجمد علً عمله الَدوٌ هنان

 لدفع إَجار المنزل وإعالجنا جمَعنا وَرفض أن جعمل أٌ

 واحدة منا عمٗ جهان فَه وأٌ أعمال هذه المشرفة الجٍ

 سنحضً بها ! فحجً جهَنة أولفت دراسجها منذ أعوام بسبب

كالَؾ رسوم المدارس ْننا لسنا من البٗدج  " 

 شعرت بالحزن علً لصجها وما عانت هذه العابلة فأبن اْكبر

 مطرود وحَاجه مهددة بالخطر واِخر مرَض هذا ؼَر جردٌ حالهم

 مادَا ومعنوَا بالجؤكَد ، لالت من فورها

 السكن والوظَفة جمَعها مشاكل َمكن حلها وبسهولة فالمنازل "

جمدم مجانا أو بؤسعار رمزَة لٓسر المحجاجة حجً َجحسنهنا   

 وضعها وجنجمل ْماكن أخري وجكون ملكا لها ، كما َمكن إَجاد

 وظَفة لكل واحد منكم وسؤجكفل شخصَا بابنن المرَض فثمة



 مراكز هنا لمن هم فٍ مثل حالجه ، أنا لن أطالبن بؤن جذهب ابنجن

فمط أن نمنحهما فرصة لشمَمٍ وٖ أن جفرض نفسها علَه أرَد  ... 

 فرصة أخَرة لَمررا مصَرهما فإما أن َمجنع رماح أو أن جؽَر

 ابنجن رأَها فَه ولن جظلم أبدا ألسم لن َا خالة وكرامجها من

 " كرامجٍ لن جهان ولن ججرح َوما

 ٖذت بالصمت للحظة واحجرمت هٍ ذلن وجركجها مع أفكارها

جها فإلناع هذه المرأةلجمرر وجل ما ججمناه أن جنجح فٍ مهم  

 ومهما كان صعبا هو أَسر من إلناع شمَمها رماح ، لالت

 الجٍ نظرت لها مجددا

 ابنٍ لن َمبل أبدا أعرفه عزَز نفس بل وسَؽضب منٍ ومنها "

 إن نحن فمط جحدثنا معه فٍ اْمر وٖ جفكرٌ بؤنن لد جمنعَه

 بالجحدخ معه فالنجَجة سجكون ذاجها وسَؽضب من جهَنة

َدا فحجً لدومنا إلً هنا كان رؼما عنه ولوٖ إرسال الزعَمجحد  

 ابن شاهَن رجاله وأوامره الصارمة لندخل البٗد معهم

 " ما وافك أبدا

 نظرت لها بصدمة لبل أن جهمس

 " مطر من فعل ذلن ؟ "

 أومؤت برأسها بنعم ولالت

 أوامره وحدها الجٍ ما كان لَسجطَع رفضها أبدا ... بل من "

 " كان لَجخَل أن َطرق رجاله باب منزلنا َوما ؟

 أشاحت بوجهها جانبا وجنهدت بضَك .. هل علً ذان الرجل

 أن َخرج لها فٍ كل شٍء ؟ جلَلة ... مإكد هٍ من لجؤت له

 فٍ هذا لكن كَؾ وصلت له ؟ آه أجل ولت لدومة ٖججماعهم

 ٖ جفسَر آخر لٓمر ، نظرت لها مجددا ولالت



ول الجحدخ معه وإن عبر الهاجؾ ، بل وسؤسافراجركَنٍ أحا "  

 " وأراه شخصَا إن كان ذلن سَمنعه

 حركت رأسها بالنفٍ مجنهدت بحزن ولالت

 لن َجدٌ ذان نفعا صدلَنٍ فحجً حَن الجرحت علَه أن نخبر "

 رجال ابن شاهَن َوصلوا له طلبنا بحل لضَة الثؤر ْننا كنا خارج

مَع جلن المضاَا المشابهة رفضالبٗد ولت حرر الهازان وجولً ج  

 ذلن فورا ولال بالحرؾ الواحد

 لسنا بحاجة ْن نجسول عطؾ من هم مسبولون عنا أمام هللا )

 ( لبل الناس

 " فٗ ججولعٍ أبدا أن َوافك

 ولفت علً طولها جشد لبضجاها بموة ونظرت فورا جهة الجٍ

ةكانت جنظر لهما من شك الباب المفجوح للَٗ .. نظرة باكَ  

 حزَنة مكسورة فظهرت صورة شمَمها أمام عَنها فورا ونظرجه

 الحزَنة الشاردة جلن حَن علم أنها لد جكون ؼادرت البٗد ، أؼمضت

 عَنَها وجنفست بعمك هامسة بخفوت

 " من أجلهما َا ؼسك ... من أجلهما "

 أدخلت َدها فٍ جَبها وأخرجت هاجفها وجحركت حجً باب الشرفة

جا ججكا بظهرها علً الجدار ونظرها علًوفجحجه وولفت خار  

 الحدَمة الممابلة لجلن الفنادق واْطفال َجراكضون حول النافورة

 الجٍ جٗعبهم برذاذ لطرات الماء المجناثرة منها وكؤنها جسجمجع

 . بؤصوات ضحكاجهم الصؽَرة المجداخلة

 ضربت بطرؾ حذابها علً اْرض بجوجر جسجمع لصوت رنَن

 الهاجؾ فٍ الطرؾ اِخر ، جكره أن ججحدخ معه مجددا بعد مكالمجه

 جلن واجهامه لها وجكره أكثر أن جطلب ذلن منه لكن ٖ مفر لها من



 هذا فالثمن سَكون سفر جلن الفجاة ولٓبد وعَش شمَمها وحَدا

 رافضا حجً المحاولة للمشٍ مجددا ، كجمت جنفسها الذٌ سحبجه

فور أن فجح الخط وسمعت جلن النبرةلوَا وبدأت جخرجه ببطء   

 العمَمة المبحوحة

 " أجل َا ؼسك "

 زمت شفجَها بضَك جسمع بوضوح صوت الرَح لجحركه فٍ

 سَارة ما أٌ أنه لن َكون لوحده فَها بالجؤكَد ، هذا الرجل لن

 َجولؾ عن الجبجح بؤنها ما جزال زوججه وجعلم بؤنه ٖ َفعلها

ولالتإٖ لمضاَمجها ، حررت شفجَها   

 " جبدوا مشؽوٖ لكن ثمة أمر مهم علَنا الجحدخ فَه "

 وصلها صوجه الملك فورا

 " ما بها جَما ؟ هل هٍ بخَر ؟ "

 لالت من فورها

 " هٍ بخَر الموضوع َخص رماح وجهَنة وٖ َمبل الجؤجَل أبدا "

 سمعجه َحدخ أحدهم لابٗ

 " جولؾ هنا َا لاسم "

ونظرت جانبا وهٍ جسمع جنهدت بضَك ما أن سمعت ذان اٖسم  

 ذان الصوت الرجولٍ المرَب

 " ماذا حدخ ؟ ما بها ابنجن ؟ "

 سمعت صوت باب السَارة وهو َفجح وصوت مطر لابٗ

 " ٖ شٍء "

 ساد الصمت من ناحَجه للَٗ ومن صوت اْمواج الواضحة

 علمت أنه عند الخط الساحلٍ لبحر بَنبان جهة ؼرب الحالن

 لَسلكوا طرَمهم لؽرب الهازان كما سبك ولالت ابنجه فشعرت



 بجلن الؽصة المإلمة فٍ للبها والدموع جمٓ عَنَها السوداء

 الواسعة محدلة بالسماء ولم جسجطع مع انكجام أنفاسها أن

 . جمول شَبا

* 

* 

*  

 

 ابجعد عن السَارة ممجربا أكثر من جهة السَاج الحدَدٌ الذٌ

عن الصخور الضخمة والجٍ جسجمبل جلنَفصل جلن الطرَك   

 اْمواج الؽاضبة ولال عالدا حاجبَه

 " ؼسك أجسمعَننٍ ؟ ؼسك أجَبٍ "

 كان َسمع أنفاسها الموَة المجمطعة ... َسمع نشَجها المكجوم

 الذٌ جحاول إخفابه عنه وَعلم بؤنها جسمعه جَدا وٖ ججَب ،

سبب فها هٍوما أن نظر حوله وربط اْحداخ فهم عمله فورا ال  

 جخجار الَوم ماضَهما لجحاربه به ولكن هذه المرة اْمر ألسً

 وأشد وجعا ، مرر أصابع َده اْخري مخلٗ إَاها فٍ خصٗت

 شعره المجدرج علً لفا عنمه َنظر لذان البحر اْزرق ولال للجٍ

 َعلم بؤن صوجه َصلها

ذا ؟ؼسك أنا لم أنسً الوعود الجٍ لطعجها لن سابما أجفهمَن ه "  

 " لم أنساها أبدا

 سكت للَٗ وجنفس بعمك لبل أن َجابع وصوجه َزداد عمما

 وارجفاعا وكؤنه َؤجٍ مع جلن اْمواج

 ... لم َعطنا الزمن أٌ فرص َا ؼسك فلنعطها نحن ْنفسنا "

 " ؼسك ٖ جكونٍ جبانة مجددا وأجَبٍ



 أبعد الهاجؾ ونظر له ما أن أؼلمت الخط وشجم هامسا ومرر

فٍ شعره الكثَؾ َمؾ مواجها لجلن الرَاح وجلن اْمواج أصابعه  

 وأؼمض عَنَه بموة ولد عادت به الذكرَات لجلن اْعوام

 " هل ثمة من جودع زوجها المسافر بعبوسها هكذا ؟ "

 رمت له السجرة السوداء الفاخرة الجٍ كانت جمسكها له

 لابلة بضَك

 " ْنن مخادع وضحكت علَا ككل مرة "

 لبس السجرة وأؼلك أزرارها وجوجه ناحَجها ، ولؾ أمامها

 وأبعد شعرها عن طرؾ خدها ولبله هامسا

 " كان اْمر مسجعجٗ وأنجٍ جعلمَن ذلن جَدا "

 وعاد لجمبَله ثانَة وثالثة وأصابعه ججخلل نعومة شعرها

 الكثَؾ فابجعدت عنه مبعدة َده وجمجمت بعبوس

 " محجال وجمَعكم الرجال هكذا "

 ثم عدت بؤصابعها ونظرها علَهم لابلة بضَك

 وعدجنٍ برحلة لبَنبان وللبحر هنان ، بؤن جؤخذنٍ فٍ الؽد "

 ْجعرؾ علً جلن الطفلة من خماصة وبزَارة خالة والدجن

 وبؤن جمضٍ هذا اْسبوع معنا هنا ولن جؽادر أبدا وٖ للحدود ،

لرَاحكلها أمور كان َفجرض أن جفعلها وطارت جمَعها أدراج ا  

 " ولم جبمً حجً أنت

 جوجه نحوها مجددا أمسن وجهها ولبل شفجَها بموة وهمس

 من بَن أسنانه

 " لو فمط ججعلم هذه الشفجَن أن جبمً رلَمة دابما لبلل أن آكلها "

 فجح عَنَه ونظر لعرض ذان البحر مبجسما بسخرَة ألرب منها

 للمرارة وسَل جلن الذكرَات َهاجمه مجددا



معلك به لالت ونظرها  

 اصعد لها وطَب خاطرها بكلمجَن لبل ذهابن َا مطر وٖ جضع "

 " كل اعجمادن علً طبعها المسامح وكن عادٖ

 لبل رأسها ولال

 سؤراضَها وأفعل ما جرَد ما أن أرجع فكٗمٍ معها اِن لن "

 " َزَد اْمر إٖ سوءا

اءةكانت جلن الوعود الجٍ لم َرجع لَحممها بل لَمجل كل جلن البر  

 معها وبكل لسوة بَنما اسجمبلجه هٍ وكؤن ؼضبها ذان لم َكن

 موجودا ، أخرجه صوت الرسالة الجٍ وصلت لهاجفه من كل

 ما كان فَه فنظر لها وفجحها وكانت منها ولد أرسلت

 شمَك جهَنة لدَه لضَة ثؤر لدَمة جحَل بَن رجوعهم للبٗد )

 فؤنصفه بما أنصفت به ؼَره منذ أربعة عشرة عاما وأخبره

 أن َرجع وَسكن العمران وأنا سؤجكفل بالبالٍ فهو لن َسججَب

 ( إٖ ْوامرن أنت

 حاول اٖجصال بها مرارا ولم ججب فؤرسل لها ) لن أفعلها إن

 (لم ججَبٍ

 أجاه ردها فورا

أجل سجفعلها وإن لم اجب .. من أجل رماح ومن أعلم بؤنن )  

 (عدلن معهم ولَس من أجلٍ

 شد أصابعه علً الهاجؾ بموة شاجما بهمس ونظره علً

 أحرؾ رسالجها

 " حمماء لن ججؽَر أفكارن أبدا "

 وبعد مكالمة أخري أجراها مع من سَهجمون بؤمر ذان الرجل

 ركب السَارة لجنطلك سَاراجهم مجددا والصمت الماجل َعم جلن



ة ناظرا جهة النافذة َضرباْجواء سوي من أنفاسه الموَ  

 علً ذلنه بطرؾ الهاجؾ فٍ َده والجٍ كان َجكا بمرفمها علً

 طرؾ النافذة ولم َنطك بؤٌ كلمة نالٗ ذان الجو المشحون

 لمن كان َجلس بجانبه حجً ؼَرت السَارة مسارها فجؤة

 حَن أدار الممود بموة فدخلت بهم مسرعة بصرَر مرجفع

ٔحدي مدن الساحل مما جعل لعجٗجها طرَما فرعَا َدخل  

 السَارات خلفهم ججباطؤ سرعجها لَدركوا نمطة الدوران والعودة ،

 نظر للذٌ كان َجلس بجانبه وَسَر مسرعا دون جولؾ

 ولال بحدة

 " لاسم ما بن ؟ "

 همس ذان من بَن أسنانه ولد أدار الممود مجددا

انأذكر أن هذا الطرَك َوصل لملب البٗد وهٍ مدَنة العمر "  " 

 وجابع سرعجه الجنونَة دون جولؾ فؤمسن مطر بذراعه وصرخ

 فَه فورا

 " لاسم أخبرجن أنها بخَر فارجع حاٖ "

 نظر له فورا نظرة لوَة جبادٖها لولت لبل أن َشد علً ذراعه

 لابٗ بحزم ومبددا أٌ شن فٍ عبارجه جلن

 هٍ وابنجها بخَر وما كنت أنا ْسلن طرَما ؼَره إن كان "

 " بإحداهما مكروه

 جنفس بموة وسرعة السَارة ججباطؤ جدرَجَا ولد أحاطت بهم

 سَارات حرسه ورجاله بعدما أدركوهم ولال بضَك لد أخرجه

 عن السَطرة ناظرا لعَنَه

 " أما كنت جسجطَع لولها من البداَة ؟ "

 لال مطر بنبرة جشبه نبرجه بل وأكثر حدة بعدما أشار بوجهه



 للطرَك أمامهم

ا كنت ْسلن ؼَرها إن كان بإحداهما سوء ، لن َشعر أحدم "  

 " بابنجٍ وزوججٍ أكثر منٍ َا لاسم

 نظر حَنها ذان جهة نافذجه َجنفس بموة وؼضب بَنما انجملت

 نظرات مطر للذٌ طرق علً نافذجه فؤنزل الزجاج فورا ولال

 الوالؾ فٍ الخارج

 " ماذا حدخ ؟ هل من مشكلة ؟ "

زر ٔؼٗق النافذة مجددالال مطر ولد ضؽط ال  

 " ٖ شٍء سنرجع لطرَمنا فورا "

 جحركت حَنها السَارات عابدَن لمسارهم السابك مسابمَن

 الرَح بجوار جلن اْمواج المعانمة للصخور وزاد ذان الصمت

 المشحون حدة والذٌ جمسن َده بالممود بَنما اْخري َجكا

أسفل بمرفمها علً طرؾ نافذجه ممررا سبابجه والوسطً  

 ذلنه ٖ َجولؾ عن جوبَخ نفسه علً فمده لزمام اْمور فجؤة

 ما أن سمع اسم جلن الفجاة وٖ َفهم ما جفعله فٍ عمله جلن

 الطفلة الجٍ بات َجولع دابما بؤن مشاكلها لن جنجهٍ ولن

 ججولؾ عن إلحام نفسها فٍ جهورها المجنون من أجل

نفسهؼَرها ، شد أصابعه علً الممود بموة هامسا ل  

 ) جولؾ عن هذا َا لاسم .... جولؾ )

 " مرحبا جَما "

 نظر بسرعة جهجه لبل أن َهرب بنظره بعَدا ومحركا رأسه

 بَؤس من نفسه ولم َجد مفرا من اٖسجماع لجلن المكالمة

 الجٍ جصله بوضوح

 " مرحبا أبٍ "



" 

 " أَن والدجن ؟ هل هٍ فٍ المنزل ؟

 خرج صوجها الرلَك الحزَن من ذان الهاجؾ

 أجل وصلت منذ للَل ودخلت ؼرفجها ولالت بؤنها ٖ جرَد "

 رإَة أحد ، حجً أنٍ لم أجحدخ معها حجً اِن وٖزالت ؼاضبة

 " ! منٍ ... لم أكن أجولع أن ؼضبها أشد وأطول من ؼضبن أنت

 نظر جهة نافذجه ولال بابجسامة ساخرة

كثر منٍهذا ْنها جحبن أ "  " 

 خرج صوجها فورا

 " لست أصدق بؤن أحدكما لد َحبنٍ أكثر من اِخر ؟ "

 جنفس بعمك لبل أن َنظر للطرَك أمامه مجددا ولال بجدَة

 بل ثمة من علَه أن َحبن أكثر من كلَنا لَسجحك أن جعَشٍ "

 " معه لٓبد َا جَما فؤنجٍ لست لنا نحن بل له

أنها صدمت من كٗمه ساد الصمت من طرؾ الجٍ كان واضحا  

 بَنما أمسن الجالس بجانبه الممود بكلجا َدَه وكؤنه َخشً أن

 جنزلك السَارة منه ، عاد مطر للحدَخ معها مجددا لابٗ

 والدجن ٖ جعرؾ الؽضب أبدا َا جَما وإن أظهرت ذلن فحاولٍ "

 " الجحدخ معها مجددا

ن اجلنابالجؤكَد لن أَؤس أبدا حجً جرضً عنٍ ... كن بخَر م "  

 " أبٍ أرجون

 أنهً المكالمة معها مودعا لها لَعود ذان الصمت الماجل مسَطرا

 علً أجواء جلن السَارة الفاخرة المسرعة ، صمت وإن اسجحمله

 أحدهما ولد انشؽل بجملَب هاجفه إٖ أنه كان شدَدا علً الذٌ لم

 َعد َسجطَع الرضوخ له أكثر فمال ونظره علً الطرَك أمامه



 " من هذا الذٌ جنوٌ جزوَج ابنجن له َا مطر ؟ "

 ساد الصمت من طرؾ الجالس بجانبه للحظات لبل أن َمول

 وهو َدس هاجفه فٍ جَبه

 " ممن َسجحمها طبعا "

 سؤل مباشرة وٖزال َججنب النظر ناحَجه

 " أٖ شخص محدد حجً اِن ؟ "

 أخرج هاجفا آخر ورفعه ْذنه لابٗ

" ٖ " 

ة مع ربَس الوزراء كان َعلم الجالس بجانبهودخل فٍ مكالم  

 أنها لد جكون أطول من طرَمهما ذان بل ولن جكون اْخَرة بما

 أنه لرر فجح ذان الهاجؾ

* 

* 

* 

 لفزت والفة من فراشها ومن وسط نومها ما أن جخللجه جلن الطرلات

 بحجر علً جدار ؼرفجهم المطل علً الشارع فهذا معناه أمر واحد

ْخوجها النَام ثم جحركت جهة باب الؽرفة الخشبٍفمط ! نظرت   

 المدَم وسحبت وشاحها من العٗلة خلفه ولفجه علً رأسها وكجفَها

 ولبست حذابها المنزلٍ البٗسجَكٍ الخفَؾ وخرجت بخطوات خافجة

 لوسطه المفجوح علً السماء السوداء الساكنة وسارت بخطوات

بؤن باب المنزل فجح فٍسرَعة خفَفة كٍ ٖ َسمعها والدها وَشعر   

 هذا الولت وحَنها هٍ من سجنام معها فٍ الشارع ، فجحت الباب

 الحدَدٌ ببطء شدَد لم َزد إٖ من معاناة الوالفة فٍ الخارج والجٍ

 ما أن فجحجه لها حجً ارجمت فٍ حضنها باكَة فمسحت علً شعرها



 اْشمر هامسة

كَنٍ أنا معنَكفٍ بكاء َا ماَرَن سَشعر والدٌ بوجودن وَب "  

 " من الضرب

 أمسكت جلن فمها جحاول سجن العبرات الجٍ جرفض الجولؾ

 فسحبجها معها جهة الباب اْلرب لباب المنزل حَخ جلن الؽرفة

 الصؽَرة الضَمة الملَبة بالعلب واْؼراض والجٍ َسجخدمونها

 للمإونة وأؼراضهم الزابدة ، سحبت الفراش المدَم الموجود فٍ

 اْعلً ككل لَلة زارجها فَها مطرودة من ذان المنزل للشارع

 لَعَدوها له فجرا وكؤن شَبا لم َكن فجمضٍ لَلجها جلن حَخ أكَاس

 الممامة والمطط والحشرات بجانب جدار منزلهم كعماب علً ذنب لم

 . جعرؾ َوما ما َكون

 وضعت لها الفراش علً اْرض وأمسكجها من ذراعَها لابلة

جلمٍ سؤهَا اس " .... " 

 وابجعدت عنها بسرعة حَن صرخت بؤلم وبكاء فؤمسكت فمها

 بصدمة وخرجت راكضة وجلبت معها كشاؾ الكهرباء الصؽَر

 فالؽرفة ٖ إنارة فَها وهو سبَلهم الوحَد للرإَة فَها لَٗ بشكل

 جَد ، ما أن دخلت وجدجها جالسة جمسن مرفمَها حاضنة نفسها

وها وجلست بجانبها اَْمن وشهمتوجبكٍ دون جولؾ فجوجهت نح  

 بصدمة جمسن فمها وسرعان ما سالت جلن الدموع من عَنَها وهٍ

 جنظر لذراع الجالسة أمامها وهمست ببكاء صامت

 " لطع هللا َده ، من هذا الذٌ أحرلن هكذا َا ماَرَن ؟ "

 لم ججبها جلن وٖزالت جبكٍ دون جولؾ دموعها ججسالط فٍ حجرها

شعورَا لٓمام والخلؾ فوق ارججافه من شدة وجسدها َهجز ٖ  

 اْلم ، ولفت وؼادرت الؽرفة مجددا وجلبت معها حمَبجها الخاصة



 بعملها كممرضة فٍ مسجشفً جلن البلدة وجلست حَخ كانت سابما

 ومدت َدَها لذراعها ومزلت عنها كم بجامجها الكجانَة البسَطة

الحرق المخَؾ المدَمة حَخ بات شبه مشموق بالكامل بسبب ذان  

 فٍ ذراعها وبدأت بمعالججه لها جكاد ٖ جري شَبا بسبب كل

 .. جلن الدموع الجٍ جذرفها عَنها علً حال صدَمة طفولجها جلن

 من جعجز مثلها عن إَجاد حل لمعاناجها الجٍ ازدادت فٍ اِونة

 اْخَرة فهل َرَدون لجلها للجخلص منها ! أٌ إجرام هذا الذٌ

لفت ذراعها جَدا بالشاش الطبٍ أنَنها المجؤلم َطبمونه علَها ؟  

 جشعر به َفجت للبها لكنها ٖ جملن لها حٗ كما جعجز دابما عن

 إَجاده لمشاكلها وكل ما اسجطاعت فعله هو إدخالها خلسة لجنام

 هنا كلما طردها شمَمها وزوججه من المنزل كالمجرمَن َخرجونها

 لَٗ والناس نَام لَدخلوها فجرا لبل أن َشهدوا علً جرَمجهم جلن

 وكل ذنبها أنه ٖ أحد لها ؼَر ذان الشمَك وذان المنزل الذٌ

 َرَدون طردها منه ، أخرجت حمنة مسكن وحمنجها بها .. هذه

 سجخفؾ آٖمها لَوم كامل علً اْلل أفضل من أن جمضٍ كل

ا بوجودها وحَنها لن جسلمهذه الساعات جبن ألما وَشعر والده  

 هٍ من عمابه الماسٍ وهو من َكره ذكر عابلة ؼَلوان بؤجمعها

 وشمَمها ذان بشكل خاص فشجاراجه معه ٖ جنجهٍ بسبب وبدونه

 فذان سلَط لسان ووالدها حاد طباع لاسٍ وٖ َججمعا إٖ وشجار

 عنَؾ بَنهما فحمد والدها علً جلن العابلة جذوره مجؤصلة من

ه ووالدهعهد جد  . 

 ... مسحت علً شعرها اْشمر بحنان جنظر لمٗمحها الباكَة بحزن

 .. المٗمح المنالضة جماما لجلن المبابل بؤكملها وكؤنها ٖ جنحدر منها

 المبابل الجٍ سكنت ألصً جنوب البٗد بل ألصً مدن الحالن حَخ



 جمَزت بسواد الشعر والعَنَن بما فاق جمَع لبابلهم ومدنهم جلن

كانت كالحالة الشاذة بَنهم بشعرها اْشمر الؽجرٌ المموج والذٌف  

 ٖمست أطرافه نهاَة خاصرجها وعَناها الؽرَبجان بلون الزمرد

 اْخضر الفاجح فكانت كالخصلة الشمراء فٍ الشعر الحالن السواد

 بَن سكان بلدجهم ولبابلهم جلن حجً أن اْؼلبَة كانوا َنادونها بابنة

ة ْصل والدجها الصحفَة الجٍ جزوجت بؤحد أبناء جلنأَرلندَة نسب  

 . البلدة وعاشت وماجت فَها من عشرة أعوام

 همست بحزن جنظر لجلن الدمعة الجٍ جسللت من جلن اْحداق لجسجمر

 علً ذان الفراش البالٍ

 ماَرَن علَن أن جمجنعٍ بؤن وضعن َحجاج لحل سرَع مهما "

 " كان جنونَا

ٍهمست بصوت مرججؾ باك  

 مثل ماذا مثٗ َا فجر ؟ ما الحل لدي من َعطَها شمَمها مهلة "

 " ثٗثة أشهر لجؽادر المنزل وٖ أحد وٖ مكان لها ؼَره ؟

 همست الجالسة فولها بحمد

 سحما له أَفكر فٍ نفسه وَهرب وَجخلص منن أنجٍ ؟ "

 " ! أٌ إجرام هذا

 عادت للبكاء بعبرات مخنولة لابلة

 ْنٍ العمبة الوحَدة كما َري هو وزوججه وَعلم بؤنه لن َجخلص "

 " منٍ أبدا إٖ بموجٍ

 لالت من فورها

 اجركَنٍ أبحخ عن طرَمة للجحدخ مع ابن عمجن المدعو أوَس "

 " إنه مخجلؾ عنهم َا ماَرَن وبشهادة الجمَع

 ضمت نفسها وهمست ببكاء خافت



ة ؼَلوان جمَعهمأوَس .. !! أوَس َكرهنٍ أكثر من عابل "  

 " بعدما حدخ لوالده فٍ الماضٍ ؟

 لوحت بَدها لابلة بضَك

 وما ذنبن أنجٍ فَما حدخ َا ماَرَن فسواء أنكر والده أم اعجرؾ "

 " بما اجهم به فؤنجٍ ضحَة أكثر منهم جمَعا وجبمٍ شمَمجه

 أؼمضت عَنَها وهمست ببكاء

 "  حل أبداوالضحَة هٍ المدانة دابما فٗ حل لهذا َا فجر ٖ "

 شدت لبضجَها بؽضب فٗ حل كما لالت ... أجل ٖ َوجد أٌ حل

 ففاجنة شمراء مثل هذه َفجرض بؤنها مجزوجة من أعوام ولم جبلػ

 العشرَن من عمرها وٖزالت عزباء هكذا لكن من هذا الذٌ َفكر

 فٍ مناسبة عابلة ؼَلوان ؟ إنهم أجبن من أن َفعلوها وأعمامها

ً ونوح أبناء صفَة ؼَلوان ... العابلةَكونون شعَب وعَس  

 الجٍ ٖزالت جرفع راَة الحداد من أعوام طوَلة فحجً اْفراح

 محظورة عندهم بأجماع وٖ َشم فٍ منزلهم رابحة عطر وٖ

 طَب وٖ َحجفلون حجً باْعَاد منذ لجل أشمابهم الثٗثة علً

َهاحدود صنوان من أعوام طوَلة مضت ورؼم نبذهم لها ولشمَم  

 ووالدجها بعد أن انضم شمَمها هازار لجَش ابن شاهَن لبل جوحَد

 البٗد إٖ أنها جعامل كالوباء من لبل الجمَع لَس فمط بسبب أعمامها

 وجدجها جلن بل وبسبب وٖدجها بعد وفاة من َكون والدها بؤكثر من

 عشر سنوات !! حمَمة ٖ عمل َصدلها أبدا فالوالع أنها لَست منه

 بل من زوج شمَمجه وابن عمهم والد أوَس ومن أنكر كل ما نسبجه

 والدجها له لكن أَن المهرب من أبناء ؼَلوان إن أشهروا إصبع

 اٖجهام فٍ وجه أٌ منهم فؤجبروه علً أن َجزوجها بعد وٖدة ابنجها

 والعماب اْشد كان موجه بعد وٖدجها بعام فٍ ظروؾ ؼامضة َعلمها



جطَع الجحدخ عنها فحولوا هذه الفجاة المسكَنةالجمَع وٖ أحد َس  

 لحكاَة مؤساوَة خاصة وأنها سجلت بسم والد شمَمها أو زوج

 والدجها لجكون شمَمة لكلَهما ) هازار وجسار ( بما أن والدجها

 أرضعت جسار طفٗ فهٍ جزوجت والده وعمره أشهر فمط لَرحلوا

للجها اْلسنجمَعهم جاركَن إَاها فٍ حكاَة سوداء شابكة جنا  

 ْعوام وأعوام وهٍ لانونَا ابنة َحًَ ؼَلوان والذٌ جوفٍ لبل

 وٖدجها بؤكثر من عشرة أعوام وجَنَا ابنة ابن عمهم وزوج

 شمَمجهم ) جبرَل حجاج ( الذٌ لم جسجل باسمه رؼم جزوَج

 والدجها به بعدما حملت بها منه وأنجبجها وكؤنهم َحكمون علَها

دها لبالٍ عمرها والذٌ أنكرها أساسابالعماب علً فعلة وال  

 . حجً مات

 لالت بجدَة ناظرة لعَنَها الشبه مؽمضجان ورموشها المبللة بالدموع

 " إذا ٖ حل ؼَر الذٌ الجرحجه علَن َا ماَرَن إنه منفذن الوحَد "

 همست ببكاء جحرن رأسها نفَا

 لَس حٗ أبدا َا فجر إنه جنون لن أجنٍ منه سوي أن َضاؾ "

آخر مخزٌ لحكاَجٍ فصل  " 

 مسحت علً شعرها مجددا هامسة بثمة

 بلً هو الحل المناسب أجركَنا فمط نجد شخصا لن َجخلص "

 " من ذان المؤزق بؤن َرمَن فَه لوحدن واجركٍ اْمر لٍ

 ولفت بعدها وجلبت لها لحافا ؼطت به جسدها المنكمش وهمست

 لبل خروجها

بملَل وسؤجلب لن الَومنامٍ اِن وسؤولضن لبل أذان الفجر  "  

 مرهم حروق من المسجشفً ، ثمٍ بٍ َا ماَرَن فكرجٍ هٍ حلن

 " الوحَد الذٌ جحجاجَنه



 وؼادرت وجركجها مع دموعها وحزنها الذٌ ٖ َداوَه شٍء ولد

 خبؤت عَناها فٍ كؾ َدها هامسة ببكاء موجع

 .. هازار هو فمط ما أحجاجه ... أَن أنت َا شمَمٍ فمد جعبت "

 " السم أنٍ جعبت حما

* 

* 

 *  

 كجؾ ذراعَه لصدره واجكا للخلؾ حَخ ذان السَاج الحدَدٌ

 لجسر ووجرلو وأحد الجسور الرابطة بَن ضفجٍ نهر الجاَمز

 ولال مبجسما ومحدثا الممابل له

 " أران هذه اْونة صرت عاطفَا بشكل ممزز َا رجل "

حك َمولنظر له بضَك وأشاح بوجهه جانبا ولم َعلك ، معه   

 ذلن فهو لن َشعر بما َمر به ْنه لم َجربه وهو من شدة ؼبابه

 . َجحدخ مع من ٖ َجفهمون مولفه وٖ َفهمونه

 نظر له مجددا حَن لال

 أربعة عشرة عاما مضت َا رجل لما اِن فمط جشعر بؤن "

 أوضاعها لَست جَده ؟ لم جفكر بها هكذا وهٍ ابنة الخامسة

ٍ فٍ العشرَن ! أنت جسجسلم لوساوسعشرة لجنشؽل بؤمرها وه  

 " الشَطان كثَرا َا هازار

 ابجعد بنظره عنه وجنهد بعمك ، من لال أنه لم َفكر بها ؟ هو لم

 َنساها َوما لكنه لم َشعر بالملك نحوها سابما كما اِن ولَس

 َعلم لما ! لو كان باسجطاعجه جلبها معه لما جركها هنان أبدا فهو

شمَمهما ) جسار ( الذٌ ورؼم معاملةَخشً علَها حجً من   

 والدجهما فٍ الماضٍ له وكؤنه ابنها لم َشعرها َوما بؤنها والدجه



 وٖ بؤنها جعدل بَنهم كل ذان العدل بل كان َشعرها دابما بؤنها

 زوجة اْب الممصرة معه فٍ كل شٍء وبالجؤكَد هو َلومه اِن

شمَمجه وٖ علً نبذ عابلجهم له ، كَؾ له أن َطمبن علً وضع  

 أحد لها ؼَر شمَمهم ذان وهو من َعلم جَدا المشاكل الجٍ ججآكل

 عابلة ؼَلوان من الداخل ؟ ٖ َمكنه طلب ذلن من الزعَم مطر

 وهو من سبك ورفض ذلن فهو َعلم جَدا أٌ لضَة جلن الجٍ

 ٖزالت معلمة بَنه وبَن جلن العابلة فالجرابه منها لن َزَد

 . وضعها إٖ سوءا وهم من َكرهون ذان النسل من حَخ وجد

 نظر للذٌ صفر له بهمس من بَن شفجَه والذٌ ما أن نظر

 له حجً ؼمز له مشَرا للذٌ كان َمؾ بمربهما َجكا بمرفمَه

 علً السَاج مشبكا أصابعه الطوَلة الموَة َنظر لمَاه النهر

مبجسما أسفل ذان الجسر ، عاد بنظره للوالؾ أمامه وهمس  

 أخبرجن أن ٖ ججبره علً مرافمجنا ، لما جرفض أن جمجنع بؤنه "

 " ٖ َنسجم مع أمثالنا أبدا ؟

 رفع رواح رأسه لٓعلً ولال مبجسما وبصوت مرجفع ومجعمدا

 لَسمع من لم َفجه وٖ همسهما لابٗ َكجم ضحكجه

 مجزوج َا رجل ما سججولع منه ؟ لدَا شمَك مجؤزم مثله "

حوال هذه الفبة جَداوأعلم عن أ  " 

 نظر هازار مبجسما ورافعا كجفَه للذٌ نظر ناحَجهما لبل أن َرجع

 بنظره لٓسفل وكؤن الحدَخ لم َكن عنه وٖ َعنَه فضحن هازار

 ناظرا للوالؾ أمامه ولال

 " َعرؾ جَدا من أَن جإكل الكجؾ "

 أشار له رواح بإبهامه مبجسما ثم بسبابجه علً عَنه بمعنً

نفسٍ لبل أن َجراجع للخلؾ خطوجَن وفرلع بإصبعٍسؤرَن ب  



 َدَه كلَهما وهو َرفعهما بجانب وجهه لابٗ َمسن ضحكجه

 كان َا ما كان .... كان َا هزار ثمة طفلة صؽَرة بجدابل "

 " .... حرَرَة وعَنان بلون الذهب جسكن لرَة جسمً حجور

 جراجع خطوجَن أخرََن للخلؾ ضاحكا حَن الجفت له الوالؾ

 هنان برأسه فمط وٖزال مسجندا بالسَاج وجابع بضحكة

 " ......لو جراها كَؾ أصبحت اِن جنسً شمَمجن و "

 صرخ ضاحكا وركض مبجعدا ما أن انطلك الوالؾ هنان نحوه

 والذٌ اسجطاع ادراكه وبسهولة ممسكا لذراعَه خلؾ ظهره

 ولد سحبه نحو سَاج الجسر وهو َصرخ ضاحكا

رجل ٖ جمؾ هكذا َا احماااااق هازار افزع لٍ َا "  " 

 ضحن الوالؾ هنان مكجفا ذراعَه لصدره ولال بصوت مرجفع لَصله

 إن لم َشعر بن ابن خالن فلن َفعلها أحد ... ثم أنت جسجحك ما "

 " سَؤجَن منه

 وجابع ضحكه مججاهٗ صرخات اٖسجنجاد المخجلطة بجلن الضحكات

 الرجولَة وصاحب ذان الجسد الطوَل الموٌ َدفعه جهة السَاج

 بسهولة وكؤن طوله لَس َكاد َوازَه حجً أحنً له جسده علَه

 نصفه منحن نحو اْسفل ٖ َمسكه عن السموط فٍ جلن المَاه

 العمَمة سوي أن َبعد َدَه عنه فصرخ ضاحكا

 " لن أجحدخ عنها مجددا ألسم بذلن "

جراجع عن إمالجه لٓسفل ببطء حجً صرخلكن ذلن لم َجعله َ  

 آآآآسؾ .... آسؾ َا ابن كنعان فٗ جفجع عمجن فٍ ابنها "

 " وجرمل خطَبجٍ الجٍ لم جعجرؾ بٍ حجً اِن

 حَنها جركه ولد سحبه معه للخلؾ فنظر للوالؾ هنان َرالبهما

 ضاحكا ولال بضَك َرجب سجرجه الجلدَة اْنَمة



لوان ... جرانٍ أمامن سؤفمدسجري حسابن منٍ َا ابن ؼَ "  

 " حَاجٍ وجمؾ ججفرج

 رفع الوالؾ هنان َدَه مبجسما بؤن ٖ عٗلة له بكل هذا فالجفت

 رواح للوالؾ خلفه والذٌ كان َنظر له ببرود َمسن خصره

 بَدَه ففرلع أصابعه مجددا ولال بضحكة وهو َجراجع للخلؾ مجددا

 " .....واسمها مار "

باسجسٗم ما أن جوجه نحوه مجدداولفز ضاحكا َرفع َدَه   

 ولم َولفه سوي رنَن هاجفه فٍ جَبه فؤخرجه فورا ونظر لشاشجه

 عالدا حاحبَه لبل أن َبجعد عنهما َجبخ السماعة فٍ أذنه هامسا بجدَة

 " مرحبا َا زعَم "

 لَصله ذان الصوت الجاد أَضا

 " مرحبا جَم ما اْخبار لدَن ؟ "

فمَه ولالعاد لٕجكاء علً السَاج بمر  

 " ٖ جدَد حجً اِن "

 وصله صوت مطر الحازم فورا

 هذا ْنن لم ججحرن حجً اِن َا جَم ، ْول مرة ججماعس عن "

 مهمة وكلت لن َا رجل ، ما سجحصل علَه سَكون ذا أهمَة كبَرة

 " لنا فجحرن سرَعا

 شد فكَه بموة ضاؼطا علً أسنانه وهمس بضَك ولد أشاح

 بنظره جانبا

 " جلن الفجاة مخجلة عملَا ؟ لن أخبرن بما جفكر فٍ فعله "

 " ماذا مثٗ ؟ "

 كان سإاله حازما ولوَا وكؤنه َسجهَن باْمر من لبل أن َذكره

 فجنفس بموة نافخا ذان الهواء من شفجَه ولال بؤحرؾ مشدودة



 " وهل أعلم أنا ما هذا الذٌ َنفع حجة لرفض جلن المهمة بؤكملها ؟ "

أبدا ٖ شٍء "  " 

 كان جوابه مباشرا ولد جابع بذات جدَجه

 ٖ أحد سَدخل ذان المصر والعالم ؼَرن َا جَم والفرصة مواجَة "

 بشكل لم أجولعه َوما فلست جعلم ما معنً أن َطلب ذان الرجل

 " ممابلجن من بَن جمَع الشبان الذَن سبك وخرجت ابنجه برفمجهم

 همس بضَك من بَن أسنانه

ة لررت أن جعلن خبر خطبجنا فور جمدَمٍ لمحَطهمجلن المجنون "  

 الجافه ذان ، حجً أنها لم جؤخذ رأٍَ بل لالجها بكل ثمة وكؤنٍ من

 َنجظر أن ججكرم وجوافك ، لمد طردجها البارحة من شمجٍ وأؼلمت

 " هاجفٍ وانجهً أمرها لٓبد

 وصله ذان الصوت الؽاضب سرَعا

ر بطرق أخري ؟ أجعجزجَم هل جننت ؟ كان َمكنن إصٗح اْم "  

 " حما عن مساَرة فجاة وأنت من لم جمهرن المهام الماجلة َوما ؟

 اسجوي فٍ ولوفه وهمس ببرود

 " سبك وللت عٗلجٍ بمارَه خط أحمر ولم جنسً ذلن بالجؤكَد "

 وصله صوجه الحانك فورا

 جلن الفجاة زوججن َا جَم ٖ شٍء وٖ أحد سَفرلكما ما لم َكن "

نت وسججفهم ما جفعله َوما بالجؤكَد ، نحن نحاوللرارا منن أ  

 هنا جاهدَن إَماؾ جلن اَْادٌ المجربصة بالبٗد لكن الرأس هنان

 " لدَكم وبجر اْذرع لَس حٗ أبدا

 لال فورا وبؤحرؾ مشدودة

 " وجدمَر عٗلجٍ بمارَة لَس حٗ أَضا "

 ساد الصمت للحظات لبل أن َصله ذان الصوت الحازم



 لم أعرفن ممن ججحكم بهم المرارات العاطفَة َا جَم ! لو كان "

 " شخصا آخر ؼَرن لما اسجؽربت ذلن

 الجفت َنظر لحركة السَارات لرب الممشً ولال بجمود

 أنا ٖ أجخذ لرارت عاطفَة لكنٍ لطعت عهدا ... عهدا لمن لن "

 اخلؾ وعودٌ لها مهما كان الثمن ولد أخذت منٍ وعدا أن ٖ

جلن الفجاة وأن ٖ اجخلً عنها ..... وأن ٖ جبكٍ َوما بسببٍأجرن   " 

 لال بجدَة

 جَم المهمة فٍ عهدجن أَضا ومصَر بٗدن الجٍ فعلت كل ما "

 " فعلجه من أجلها ..... كن عند كلمجن وثمجٍ بن َا ابن كنعان

 اسجل السماعة من أذنه ما أن انمطع اٖجصال معه شاجما بهمس

 " سحما لجَم "

در من هنان بخطوات واسعة َدَه فٍ جَبٍ سجرجه مججاهٗوؼا  

 . نداء من جركهما خلفه

* 

* 

*  

 

 جملبت فٍ سرَرها بشكل بات َزعجها كثَرا ولَست جعلم مجً

 سَمرر المدعوا نوم أن َزورها ؟ بلً هٍ جعلم بؤنها لن جنام أبدا

 والموجودة فٍ الؽرفة المجاورة ٖزالت ؼاضبة منها ، شعرت

الدموع جلسع عَنَها وهٍ ججذكر خروجها الوحَد من بحرارة  

 ؼرفجها ولت العشاء الذٌ جناولجه فٍ صمت لم ججحدخ مع أحد

 وٖ حجً شمَمها رماح وٖحظت أنهم جمَعا ججنبوا الحدَخ

 معها وكؤنهم َعلمون أنها حَن جكون بهذا المزاج السٍء ٖ



 جحب الجحدخ بؤٌ شٍء ومع أٌ أحد حجً ولفت وؼادرت

لة الطعام وعادت لسجن نفسها فٍ ؼرفجها مجددا ، كانطاو  

 رأٌ الكاسر وعمجها وحجً رماح أن ٖ ججحدخ معها حجً الؽد ،

 هم َعرفونها أكثر منها ومإكد َعلمون أن مزاجها لن َجحسن اللَلة

 أبدا لكن كَؾ لملبها الصؽَر أن َحجمل كل هذا ؟ كَؾ لها أن جنام

 وهٍ ؼاضبة منها ؟ مسحت دموعها وجسللت من جحت اْؼطَة

 وؼادرت السرَر والؽرفة حافَة المدمَن جاركة الباب مفجوحا خلفها

 وما أن نظرت للنور المجسلل من جحت باب الؽرفة المٗصمة

 لؽرفجها جشجعت لفعل ما هٍ عازمة علَه فَبدوا أنها أَضا لم جنم

 . حجً اِن

ولفت أمام الباب لولت َدها مرفوعةجحركت بخطوات بطَبة و  

 له ٖ هٍ طرلجه وٖ عادت لؽرفجها جصارع جضارب مشاعرها

 فاجكؤت بجبَنها علَه وأراحت َدها علً خشبه البارد جصارع

 نفسها للدخول وجحمل ما لد جلماه منها ومهما كان أو جرجع

 لؽرفجها وجنسً اْمر .. لكنها ٖ جسجطَع المؽادرة وٖ اْخذ

جهم والنوم أَضا وهٍ ؼاضبة منها ، ابجعدت عنهبنصَح  

 وطرلجه طرلجَن خفَفجَن مججالَجَن فلَكن ما َكون فؤن جفشل

 . خَر من أن ٖ جحاول أبدا

 " ادخلٍ َا جَما "

 جنفست بعمك مؽمضة عَنَها وهامسة بخفوت

 " جَد صوجها أفضل بملَل "

 ثم أدارت ممبض الباب ببطء وفجحه لَمع نظرها فورا علً

 الجالسة فوق سرَرها الواسع جلؾ ذراعَها حول ركبجَها

 المؽطاة بلحاؾ مفرشه الفرنسٍ الحرَرٌ اْسود والمطرز



 بخَوط ذهبَة َشبه جمالها ورلجها ونعومة ذان الشعر الحرَر

 المخفٍ خلؾ سالَها المؽطاة به ، نظرت لعَنَها وامجٓت

 عَناها بالدموع فورا ولالت ببحة بكاء

ن لم جصفحٍ عنٍ اِن أنٍ لن أجرن باب ؼرفجن ،أمٍ السم إ "  

 " وإن أؼلمجه فٍ وجهٍ فسؤنام أمام عجبجه حجً الصباح

 مدت لها الجالسة هنان َدها مبجسمة بحزن وهٍ جهمس

 " جعالٍ صؽَرجٍ "

 فركضت نحوها فورا وارجمت فٍ حضنها جبكٍ بصمت جشعر

 بذراعَها اللجان جحَطان بجسدها بموة وبمبضجَها جشجدان

 علً لماش لمَص نومها المطنٍ مما جعلها ججمسن بحضنها أكثر

 لَست جعلم أٌ منهما جحجاج جلن اللحظة لحضن اْخري وأٌ

 مشاعر جلن الجٍ جسجنها هذه الصامجه فٍ داخلها ! ابجعدت

ري جلن الدموععنها ونظرت لها بحزن واعجصر اْلم للبها وهٍ ج  

 الجٍ كانت جمٓ مملجَها السوداء الواسعة الفاجنة ولد رفعت باطن

 كفها لها فورا ومسحجها ما أن عانمت رموشها الكثَفة وكؤنها

 جرفض أن جحررها وأن جشهد وجنجَها علً وجودها لجسرع

 دموعها أَضا للجمرد علً حصونها مجددا ... لَست جعلم ما حدخ

نهما لكنها جَمنت اِن أن اْمور ججعمد جباعافٍ جلن المكالمات بَ  

 وأن ما َخفَه للب هذه اْنثً ألسً من الوالع بكثَر ، جدحرجت

 دموعها الصؽَرة معانمة وجنجَها الزهرَجان وما أن أبعدت شفجَها

 لججحدخ أسكججها جلن اْصابع الرلَمة لبل أن جنجمل لطرؾ وجهها

داق مجدداولد همست بحزن والدموع جمٓ جلن اْح  

 أنجٍ لم ججربٍ أن َجعلك للبن برجل وأن جهبَه كل شٍء َا جَما "

 " وَخذلن ... لم جعرفٍ معنً أن جكون الخَانه ممابٗ للحب



 شعرت بجلن الكلمة سكَن طعن للبها بعنؾ جعل دموعها جنحدر

 علً خدَها بالججابع ... خَانة !! هل خانها ذان الرجل حما ! لكن

اه برفمة امرأة َوما ؟ بل كَؾ لرجل بكاملكَؾ وهٍ من لم جر  

 ! لواه العملَة أن َبحخ عن شٍء لدي أٌ امرأة وهذه جكون ملكه

 " .....همست بضَاع وحزن جنظر لعَنَها " أمٍ هو كا

 أسكجت جلن اْنامل شفجَها مجددا لبل أن جنزل َدها وجمسن َدَها

 لابلة بجدَة

كان حسنا ؟ لن نجحدخ فٍ أمره مجددا َا جَما ومهما "  

 " ٖ جؽضبَنٍ منن بنَجٍ

 نامت فٍ حضنها مجددا جسكب دموعها وعبراجها فَه جسجنشك

 رابحجها الجمَلة وجحضً بذان الحنان الذٌ افجمدجه ْعوام طوَلة ،

 لَست جعلم حجً مجً علَها أن جصمت ومجً سَمرر كلَهما بؤن

 الولت لد حان لحدَثها وأنه من حمها أن َكون لها رأٌ فٍ

 كل هذا ؟ ٖ ججد لنفسها عزاء سوي أنهما لَسا منفصلَن أٌ

 . أنها سجبمً جردد دابما وإن بَنها وبَن نفسها .. ثمة أمل .. ثمة أمل

 ما أن خؾ بكابها أبعدجها عنها ولالت جرجب لها خصٗت ؼرجها

 ونظرها علً عَنَها الدامعة

نهَا للنوم صؽَرجٍ الولت مجؤخر ولن َجركن الكاسر جنامَ "  

 " صباحا أعرفه جَدا

 ابجسمت بحزن وأومؤت برأسها موافمة لبل أن جهمس ببحة

 " وأنجٍ سجنامَن أَضا أمٍ ؟ "

 دست لها خصٗت شعرها خلؾ أذنَها لابلة

 ألسم أنٍ سؤنام اِن فهَا لسرَرن بسرعة "

 لبلت جبَنها هامسة "



 " جصبحَن علً خَر أمٍ "

ها ذان الصوتوؼادرت السرَر وما أن وصلت للباب أولف  

 الرلَك الهادئ

 " جَما "

 الجفجت لها جمسن ممبض الباب المؽلك فٍ َدها ولد لالت فورا

 عدَنٍ أن ما جحدثنا فَه لن َعلم به أحد أبدا ... أنا أثك فٍ "

 " وعودن

 زمت شفجَها بحزن جمسن الدموع الجٍ عادت لمعانمة رموشها

 الكثَفة مجددا لبل أن جهمس مجبرة

 " أعدن أمٍ "

 ثم أدارت ذان الممبض وخرجت مؽلمة الباب خلفها وؼادرت

 جهة ؼرفجها راكضة وارجمت علً سرَرها جواصل بكابها

 الصامت الطوَل حجً أنهكها جماما فؽادرت السرَر وأطفبت

 . اْنوار وعادت للجسلل جحت أؼطَجه جحاول أن جنام .. فمط جنام

فع معجلست مفزوعة بسبب صوت رنَن جلن الرسالة المرج  

 سكون اللَل وصمت المكان وْنه كان بجوار رأسها فمد اعجادت

 علً أن َكون هكذا لرب وسادجها منذ كانت فٍ لندن فوالدها كان

 َجؤخر لَٗ أؼلب اْحَان ولم جكن جسجطَع النوم حجً جسمع صوجه

 وجعلم بؤنه بخَر ولد الجصمت بها هذه العادة حجً اِن ، أبعدت

 اللحاؾ عن رأسها والذٌ لم َنزل عنه رؼم جلوسها وبدأت بإبعاد

 شعرها عن وجهها لبل أن جرفعه وجفجح جلن الرسالة الجٍ كانت

 من رلم مجهول ، نظرت لكلماجها الملَلة مرارا وكؤنها جمرأ العربَة

 ( ْول فٍ حَاجها ) ٖزلت مسجَمظة ؟

ت بنظرهاوضعت َدها علً جبَنها جعض طرؾ شفجها ما أن نزل  



 ( للكلمة الوحَدة أسفل الشاشة ) لاسم

 رمت الهاجؾ من َدها وزحفت بعَدا عنه للَٗ وٖ شعورَا وكؤنها

 جخشً أن َلحك بها أو أن َخرج لها ذان الرجل منه ، نظرت له

 وكؤنه مخلوق فضابٍ سَلجهمها فٍ أٌ ولت ، ولم َطل الولت

ضربات للبها كثَرا حجً سمعت رنَن رسالة أخري لججعالً معها  

 حد الجنون فما َرَده منها َسؤلها إن كانت مسجَمظة فٍ هذا

 الولت المجؤخر جدا من اللَل ! بل كَؾ عرؾ رلم هاجفها ؟ أٖ َعلم

 هذا الرجل بؤنه سبب هروبها من منزل والدها بؤكمله لَسكنها اِن

 الرعب برسابله ! مررت لسانها علً شفجَها لبل أن جمد جسدها

فع الهاجؾ مجددا وجفجح جلن الرسالة والجٍ كان فَهاوَدها وجر  

 ( هل جعلمٍ ما أخبرنٍ به والدن ونحن فٍ طرَمنا لجَمور ؟ )

 شدت أصابعها علً الهاجؾ ٖ شعورَا جزم شفجَها المرججفة

 والدموع جمٓ عَنَها جشعر بكابوس جلن اللَلة َٗحمها مجددا

علم بما فعلت فكَؾولن جسجبعد أن ٖ َؽفر لها والدها أبدا إن   

 بوالدجها ؟ هم سَمضون اللَلة هنان شرق الهازان كما أخبرها

 عمها صمر فما الذٌ َجعله َراسلها وهم هنان وفٍ هذا الولت

 إن لم َكن ما لاله له خطَرا ، أرسلت له فورا

 " ماذا لال ؟ "

 لم جعرؾ معنً انجظار الموت البطٍء كما عرفجه جلن اللحظة

مما سجحمله جلن الرسالة الجٍ لم ججؤخر وهٍ جشعر بالرعب  

 أبدا لجضربها سرَعا كالموت وأصابعها المرججفة جفجحها ،

 انفجحت عَناها علً اجساعها وفؽرت فمها مشدوهة ما أن لرأت

 جلن اْحرؾ ) هٗ أخبرجنٍ ما الذٌ َبمَن مسجَمظة حجً

 ( هذا الولت ؟



 رمت الهاجؾ علً السرَر بموة وأمسكت الوسادة وبدأت بضربه

 بها مجمجمة بؽضب

 " أحمك وجافه وولح أَضا َا كجلة الثلج والؽرور ... َا مجعجرؾ "

 وما أن أفرؼت ؼضبها به رمجه علً الطاولة بجانب السرَر

 واندست جحت اْؼطَة جؽمض عَنَها بموة فعلَها أن جنام ورؼما

ت طوَل لبل أن َرجفع رنَن رسالة أخريعنها ، لم َمض ول  

 وصلت هاجفها فمررت أن ٖ جفجحها أبدا لكن لرارها ذان لم َدم

 طوَٗ واسجسلمت لفضولها سرَعا وهٍ ججلس مجددا وجرفعه

 ( وجفجحها فكانت كلمة واحدة جلن الجٍ أرسلها ) جبانة

 لكنها كانت كافَة ٔشعالها كعود كبرَت رمٍ علً كومة لش

ودون جراجع وٖ جفكَر ) وأنت كاذبفؤرسلت   ) 

 (أرسل لها مجددا ) جبانة

 شدت علً أسنانها بؽضب حجً آلمجها وسرعان ما أرسلت له

 ( وما الذٌ جفعله أنت مسجَمظ حجً اِن ؟ )

 انجظرت لبعض الولت بجرلب لبل أن جبجسم بانجصار فها لد أعطاها

ها ما أن رنالفرصة لجنال منه لكن جلن اٖبجسامة ماجت فٍ مهد  

 هاجفها برسالة أخري ففجحجها سرَعا وفؽرت فاها الصؽَر

 بصدمة ما أن لرأجها ) أفكر فٍ امرأة ما ، فكونٍ أنجٍ

 ( شجاعة وأجَبٍ

 ؼرست أسنانها فٍ شفجها بؽضب ... من هذه الجٍ َفكر فَها

 وجإرق نومه ؟ مإكد فجاة جركها هنان فٍ لندن وَشده الحنَن

بملبها فمط بل وبؤوردجها جمَعها جشجعل لها اِن ، شعرت لَس  

 وهٍ جفكر فمط أن جلن المرأة موجودة وإن لم جكن جعرؾ هوَجها ،

 أرسلت له جضرب اْحرؾ بإصبعها ضربا



 ) وأنا أنجظر اجصال زعَم المافَا فالولت اِن نهارا لدَهم كما جعلم )

 ورمت بعدها الهاجؾ بعدما أؼلمجه نهابَا وعادت لجندس جحت

طَة مجددا ولم ججرن شجَمة عربَه وٖ انجلَزَة لم جشجمه بهااْؼ  . 

* 

* 

* 

 نظرت من نافذة المطبخ الواسعة والمطلة علً الجزء الجانبٍ

 من فناء المنزل وما أن سمعت هدَر جلن السَارة وصوت جولفها

 لفزت من فوق الكرسٍ الذٌ كانت ججلس علً مسنده ممابلة لجلن

 النافذة ولالت مبجسمة بحماس

 " رابع وصلت المطعة الذهبَة وعلً الولت جماما "

 وأخذت لطعة خَار من الطاولة الجٍ كانت ججلس علَها والدجها

 وجموم بجمطَعه والجٍ لالت بصوت مرجفع لَصل للجٍ خرجت للجو

 ساندٌ اجركَها ججناول طعامها أوٖ ... لمد أصبحت الخامسة "

 " عصرا اِن

ن ذان النداء لم َجد صداه عند الجٍ خرجت من باب المنزللك  

 راكضة جلبس سجرجها الجلدَة السوداء المصَرة ولد وصلت

 للخارج فٍ ولت لَاسٍ لجمسن بَد الجٍ كانت سجججاز بوابة

 سَاج فناء منزلهم للجو جمسن مذكراجها وحمَبجها ولد سحبجها

 معها جهة الخارج مجددا لابلة

كنعان ؟ أنجظرن من أكثر من ثٗخ ساعاتإلً أَن سَدة  "  " 

 وجابعت وهٍ جحضن سمؾ الٗمبرؼَنٍ الذهبَة لابلة بضحكة

 نمت البارحة وأنا أحلم بؤنٍ أحلك بها وجفكرَن حما فٍ أن "

 " أجركن الَوم لبل أن اجربها



 أخفضت الوالفة خلفها كجفَها مجمجمة بعبوس

 " ! اِن ساندٌ "

جهة باب السابك وأخذت منها أمسكت َدها مجددا وسحبجها  

 مذكراجها وحمَبجها ولالت

 أجل ومن دون جؤجَل وٖ دلَمة أخري ... بسرعة وافجحٍ "

 " سمفها هَا

 جنهدت باسجسٗم أمام اصرارها وعنادها رؼم أنها مجعبة حما

 فهٍ خرجت للجامعة من ولت الفجر ولم جنهٍ محاضراجها إٖ

 اِن ولم ججناول شَبا أَضا بل ولم جنم جَدا البارحة ... وهل جرن

 لها ذان الرجل عمٗ جنام به ! جاء لَسلبه منها وَرحل به معه ،

 لكنها ٖ جسجطَع رفض طلبها وهٍ من جعلم ما َعنٍ لها هذا

 النوع من السَارات وأنها جحلم بركوب واحدة منها منذ كانت

والسرعة ، ركبجها وأؼلمت بابها طفلة بل ومهووسة بالسبالات  

 خلفها وضؽطت الزر َسارها لَنفجح السمؾ الذهبٍ ببطء كاشفا

 عن الجفاصَل الداخلَة لجلن السَارة الفاخرة ومماعدها الجلدَة

 البَضاء وعن الجالسة خلؾ الممود فصفرت الوالفة فٍ الخارج

 بحماس ورمت الحمَبة والمذكرات فٍ الكرسٍ الخلفٍ ثم رفعت

مها وسندجها بطرؾ الباب المؽلك وارجفع جسدها مع صرخجهالد  

 الحماسَة الضاحكة ولفزت جالسة داخلها جرفع شعرها الطوَل

 الذٌ جناثر علً وجهها ورفعت لبضجَها لٓعلً لابلة بصوت

 مرجفع وابجسامة واسعة

 " انطلمٍ اِن َا لطعة الذهب بالثٗثة أِؾ حصان جمَعها "

ا وانطلمت بها بالفعل ولد اخجارت فوراضحكت الجالسة بجواره  

 طرَما خارجَا واسعا ؼَر مزدحم وهو الطرَك المإدٌ لجامعجها



 فٍ كامبرَدج حَخ جحفه المساحات الخضراء الشاسعة وحركة

 السَارة فَه كانت أسهل ، فولفت الجالسة بجانبها من فورها

 فٍ مواجهة الرَح الموَة وفكت الوشاح الطوَل الخفَؾ نَلٍ

لون عن عنمها ورفعجه مع رفعها لَدَها لَطَر خلفها بحرَةال  

 جصرخ بحماس عبرت فَه عن مشاعرها الحمَمَة لجلن اْجواء

 الجٍ لطالما حلمت بها وجمنت أن جعَشها فلم جكن لسَارجها جلن

 مهما كانت جدَدة أن جسرع هكذا لكانت فمدجها ولٓبد ، انحنت

ه الرَح بموة جضربللَٗ شعرها اْسود الطوَل ججٗعب ب  

 خصٗجه وجهها كأبر وشؽلت سجَرَوا السَارة ورفعت الصوت

 ْعلً درجة لجصدح جلن اْؼنَة اٖنجلَزَة الصاخبة فٍ اْجواء

 وعادت للولوؾ جردد كلماجها صارخة جضحن جارة وجصرخ

 بحماس جارة أخري وٖ جنطك سوي بعبارة

 " أسرعٍ أكثر مارَاااا "

 وكانت سرعجها جزداد جدرَجَا لكنها لم جكن جسجطَع اسجخدام

 لوة المحرن بؤكملها كما جرؼب جلن المجنونة فهٍ جخشً أن

 جفمد الجحكم فٍ هذه السَارة الرَاضَة الموَة لجكون حَاجهما

 الثمن خاصة وهٍ جري ما ٖ جراه جلن الوالفة جصرخ وجؽنٍ

جٍ كانت جلحك بهماوهٍ السَارة البورش الرَاضَة السوداء ال  

 مسرعة مما جعلها جخفؾ السرعة للَٗ ما أن أصبحت جلن السَارة

 بجوار سَارجهما وفٍ ولت لَاسٍ خمنت معه فورا أن سابمها

 سَكون بارعا بالجؤكَد ، نظرت جهة الوالفة بجانبها ما أن جلست

 والجٍ صرخت بسبب صوت الرَح لابلة بضَك جحرن َدها بؽضب

رهماجهة السَارة بجوا  

 " من أَن خرج لنا هذا المؽفل ؟ "



 فنملت نظرها منها جهة جلن السَارة الجٍ انكشؾ سمفها أَضا

 كاشفا عن الجالسان فَها ولد أشار لها الجالس خلؾ الممود

 وصاحب الشعر اْسود بإبهامه مبجسما لبل أن َنطلك مججازا

 لهما فلم جسجطع الجحكم فٍ سرعجها بسبب براعجه جلن فؤولفت

َارجها بموة وصرَر عجٗجها َصدح مرجفعا حَن لطع علَهاس  

 . الطرَك بجلن البورش السوداء بالعرض جمرَبا

 وما أن اسجوجا جالسجَن للخلؾ بعد ارجداد جسدَهما الموٌ صرخت

 الجالسة بجانبها بضَك

 " انجصر علَن الهازانٍ اْحمك "

لننظرت لها باسجؽراب ... ٖ لَس لها بل للذان نزٖ من ج  

 السَارة وأحدهما َجمدم نحو سَارجهما والذٌ ما أن وصل لباب

 الجالسة بجانبها فجحه وأمسن بذراعها وسحبها بموة مجبرا لها

 علً النزول رؼم مماومجها وسَل الشجابم العربٍ واٖنجلَزٌ الذٌ

 كانت جرمَه به إٖ أنه سحبها جهة جلن البورش السوداء وكؤنه

لسَارة مؽلما الباب خلفها وركض للجهةٖ َسمعها وأركبها جلن ا  

 اْخري وركب أَضا ورؼم أنها فجحت الباب لجنزل إٖ أنه منعها

 . مؽلما إَاه لبل أن َنطلك بها من هنان مسرعا

 بَنما نزلت هٍ من سَارجها بعدما أفالت من صدمة ما حدخ

 أمامها وركضت جهة الذٌ جركه ذان الشاب خلفه والفا فٍ

 الطرَك َنظر حَخ اخجفت جلن السَارة مسرعة َمسن خصره

 بَدَه فاردا سالَه وَبدوا اٖسجَاء واضحا فٍ ولفجه جلن ، ولفت

 خلفه مباشرة ووكزجه من كجفه فالجفت لها فورا فنظرت لعَنَه

 ولالت جشَر بَدها حَخ نهاَة الطرَك

" Where to take  " 



 )أَن أخذها (

بعربَة طلمة رافعا َدَه فجحت فمها بصدمة حَن لال  

 " ٖ أعلم حما "

 ! ... عربٍ !! عَناه الخضراء وشعره المابل للشمرة ومٗمحه

 كل هذا لم َجعلها جشن بهوَجه لحظة ! أشار بإبهامه للخلؾ

 ولال مبجسما

 حسنا علَن أن ٖ جملمٍ علَها فهو لن َإذَها بالجؤكَد فهٍ "

 " لرَبجه بطرَمة لم أفهمها َوما

هر كفها علً جبَنها وهمست بضَاع ناظرة هنانوضعت ظ  

 " ! مجنون ذان الشاب بالجؤكَد "

 ضحن الوالؾ أمامها وبسط كفَه لابٗ بابجسامة

 " وهل ثمة جنون أكبر من أن َجرن صدَمه فٍ الطرَك وَؽادر ؟ "

 جراجعت للوراء خطوجَن جنظر له بصدمة لبل أن جهمس بإحراج

 جبعد خصٗت ؼرجها عن عَنَها

 " أ .... أنا ... أنا "

 نظرت للخلؾ حَخ سَارجها لبل أن جرجع بنظرها له لابلة بجردد

 " ... أنا آسفة ... ٖ َمكننٍ أن أللن بسَار ... أعنٍ "

 ابجسم وأحنً رأسه رافعا كفه بجانب وجهه لابٗ َمسن ضحكجه

 " أفهم مولفن ... ثم أنا لست علً اسجعداد ْلمً مصَر رواح الَوم "

له باسجؽراب ولم جفهم ما كان َعنٍ ولد اسجدار مولَا نظرت  

 ظهره لها وأخرج هاجفه من جَبه َجحدخ مع أحدهم لَؤجٍ ْخذه

 من هنان فجوجهت حَنها ناحَة سَارجها وركبجها وحاولت أوٖ

 أن ججصل بساندرَن لكنها لم ججب فرمت الهاجؾ علً الكرسٍ

 بجانبها وجمجمت بضَك ججراجع بالسَارة للخلؾ



 ما الذٌ سؤلوله لوالدجها إن سؤلجنٍ عنها ؟ اخجطفها لرَبها "

 " ! الذٌ ٖ أعلم ما َمرب لها

* 

* 

*  

 

 حاولت جخلَص َدها منه ودون جدوي بل حجً أن ضرباجها له

 بمبضجها اْخري لم جفلح فٍ شٍء ولم جإثر فَه أبدا سوي بؤن

 لال ضاحكا َجحكم فٍ ممود السَارة بَد واحدة وببراعة

 إن جسببت لنا بحادخ فسجكونَن الخاسرة أَضا ْنن "

 " سجموجَن معٍ

 جولفت عن لكم كجفه بمبضجها وجلست مكانها لابلة بضَك

 " ٖ طبعا فؤنا ٖ أرَد وٖ شرؾ الموت معن فٍ ولت واحد "

 ضحن وأولؾ السَارة أخَرا بعدما ضمن بؤنها أرهمت من كثرة

َدها ولد سارعت بؤنمماومجها له وفكرت جدَا أن جهدأ فجرن   

 كجفت ذراعَها لصدرها جنظر أمامها بجمود فؤؼلك سمؾ السَارة

 ودار بجسده نحوها ومد ذراعه علً ظهر كرسَها ونظر لنصؾ

 وجهها الممابل له ولال

 " هل َمكننا الجحدخ اِن دون انفعال وشجار أطفال ؟ "

 نظرت له ولالت بسخرَة

جارات اْطفال َا ابنهه شجار أطفال ! ما جعرفه أنت عن ش "  

 " الهازان ؟ أنت ٖ جعرؾ فٍ طفولجن سوي السخرَة منٍ

 لال مبجسما بمكر ونظره علً عَنَها

 " بل أذكر منها أنٍ لبلجن ذات مرة وأنن لم جمانعٍ "



 نظرت له بحمد جؽطٍ صدمجها لذكره لذان المولؾ بعد كل جلن

 اْعوام وهو من لم َذكره سابما ولالت بحدة

علجن أنت ولَس أنا فلم جكن طفٗ بل مراهك عدَم اْخٗقجلن ف "  " 

 ضحن رافعا رأسه لٓعلً ثم نظر لها وؼمز بعَنه لابٗ

 كان طَش طفولة وجَد أنها كانت من نصَبن أنجٍ فلم أعرؾ "

 " بعدها ذلن أبدا

 نظرت له بشن وهمست

 " كاذب "

 لرب وجهه منها وهمس أَضا

 " ألسم بذلن "

 ابجعدت عنه ولالت بضَك

 " خدنٍ للمنزل حاٖ ٖ أرَد ٖ ركوب سَارجن وٖ الجحدخ معن "

 " اسجوي فٍ جلسجه ممسكا الممود ولال ناظر للطرَك الممجد أمامه

 حسنا لكن علَنا عمد اجفاق ما أوٖ فؤنا أولفت أعٗن منذ ولت

 " وسؤلؽَه نهابَا لكن بشرط

لعَنه السوداء وحاجبه الطوَل ، نظرت لنصؾ وجهه الممابل لها ..  

 أنفه اْرسجمراطٍ المسجمَم ولحَجه الخفَفة المنسمة وشفجَه

 المجساوَجان ، أحمك لو أنه َكون كشمَمه ولاص سَصبح وسَما

 جدا لكنه ممزز ممرؾ زَر نساء وهذا ما َنفرها منه ومنذ طفولجها ،

 نظر لها ولال بابجسامة مابلة

ٔعٗن ؟ فهو بالفعل نال إعجابأفهم من صمجن أن أعَد ا "  

 " اِْؾ ومن َوم واحد فمط عرض فَه

 زمت شفجَها بضَك ثم لالت

 " وما هو شرطن ؟ "



 وجابعت من بَن أسنانها جرفع سبابجها فٍ وجهه

 " ؼَر شرطن السابك المضحن طبعا "

 ابجسم ولال

 " حسنا ذان سنإجله للَٗ "

سدل علً كجفهاالطوَل الناعم المن وأمسن خصلة من شعرها  

 الممابل له وجابع مججاهٗ نظرجها الؽاضبة

 ... جرجعٍ ساندرَن السابمة بدٖ من هذه المجحولة الممززة "

 " اجفمنا ؟

 اسجلت شعرها من أصابعه ونظرت له لبرهة لبل أن جمول

 " موافمة "

 فهٍ أساسا كانت سجعَد شكلها كما كان سابما بسبب إعٗنه

 ذان وٖ مانع من أن ججخلص منهما كلَهما معا ، جوابها

 المباشر ذان جعله َصفر فورا لبل أن َمول

 " خدعجنٍ فٍ هذه َا محجالة لكن ٖ بؤس "

 وشؽل السَارة فورا وانطلك من جدَد بسرعة كانت هذه

 المرة أضعاؾ سرعجه السابمة درجة أنها هٍ مدمنة ذلن

شد لبضجَها حجً آلمتأؼمضت عَنَها بشدة بسبب خوفها ج  

 أظافرها راحجٍ َدَها فالشمس جوارت فٍ اْفك وهذا المجنون

 َبدوا أنه َمود بموة المحرن كاملة ، وما أن شعرت بالسَارة

 أصبحت جدور بهما حول نفسها بموة صرخت مجمسكة بؤلرب

 شٍء لها جشعر بملبها سَخرج من مكانه والذٌ ما أن اسجمرت

نه لم َكن سوي ذراعه فابجعدت عنهالسَارة بهما اكجشفت بؤ  

 فورا ولكمجه بموة شاجمة بهمس لبل أن جفجح باب السَارة وجنزل

 ْنها كانت لد أصبحت أمام باب منزلها ولم جنجبه ْنها لم جكن



 جري أساسا بسبب هذا المجنون ولَادجه الشبَهة به ، ما أن

 وصلت باب المنزل الخارجٍ صفر منادَا باسمها فالجفجت له

 ورؼم نظرجها الؽاضبة أرسل لها لبلة فٍ الهواء ولال

 " موعدنا ثوب الزفاؾ ساندٌ ولن َكون بعَدا ألسم لن "

 أخرجت له لسانها فورا ولالت لبل أن جدخل

 سَكون كفنٍ اللون اْبَض الوحَد الذٌ سؤلبسه إن كان "

 " ٖ زواج لٍ من ؼَرن

عجٗتأنهت عبارجها جلن ودخلت جسمع صوت ضحكجه وصرَر   

 سَارجه مما جعل ؼضبها َشجد درجة اٖشجعال فاججازت فناء المنزل

 جضرب بخطواجها اْرض مجمجمة بؽضب

 " سَري زَر النساء ذان ، ألسم أن َندم "

 ولفت مكانها ما أن وصلت لباب المنزل ونظرت باسجؽراب للجٍ

 كانت ججلس علً إحدي عجباجه الخشبَة جمسن حمَبجها ومذكراجها

ت ما إن وصلت لها ولالت بضَكولد ولف  

 جؤخرت كثَرا ساندٌ ؟ لم َكن َنمصنٍ سوي أن أجلس هنا "

 " لساعجَن وكؤنٍ لست مجعبة فعٗ

 أمسكت الوالفة أمامها وسطها بَدَها ولالت بضَك مماثل

 وما َبمَن جالسة هنا سَدة مارَه ؟ كنت دخلت المنزل ما أن "

 وصلت هنا ، ثم من كان السبب ؼَرن جركت ذان الدبور َهزم

 " لَادجن الفاشلة بسهولة لكنا كلَنا فٍ المنزل منذ ولت

 حركت رأسها مجؤففة منها وصعدت العجبات دون أن جعلك ودخلت

 المنزل فاِن فمط َمكنها الدخول فلن جواجه سإال زوجة عمها

رجا معا ؟الذٌ لن ججد له جوابا ) أَن ساندٌ ألم جخ ) 

* 



* 

* 

 بدأت بجكوَم الثَاب فوله ما أن ارجفع رنَنه مع صوت جلن

 الطرلات علً باب الؽرفة جهمس له بخوؾ

 " اصمت ... اصمت "

 وكؤنه َسمعها فعٗ فكل ما كانت جخشاه أن جكون زوجة والدها

 خلؾ الباب وجكجشؾ وجوده لدَها فهو لم َجولؾ الَوم جمرَبا

كَؾ ججصرؾ مع هذا الجهاز كٍ ٖ َرنعن الرنَن ولَست جعلم   

 مجددا ، بعدما دسجه جحت كل جلن الثَاب واْؼطَة وأؼلمت علَه

 الخزانة جوجهت للباب وما أن فجحجه حجً ابجسمت بحزن وارجمت

 فٍ حضن الوالؾ أمامها لابلة ببكاء

 " َمان أَن أنت منذ اْمس ؟ لمد للمت علَن كثَرا "

ما كانت لجطرق الباب لبل أن جدخل ونسَت بالفعل أن جلن المرأة  

 لها وٖ والدها أَضا فٗ أحد ؼَر شمَمها هذا َفعلها ، مسح

 علً شعرها لابٗ بحنان

 أخبرت والدٌ بؤنٍ لن أبات البارحة فٍ المنزل وظننت "

 " بؤنه أخبركم

 ابجعدت عنه جمسح دموعها ثم أمسكجه من َده وسحبجه للداخل

عَنَهوأؼلمت الباب وهمست ناظرة ل  

 " هل حما أخبرت والدٌ أَن كنت ؟ "

 حرن رأسه نفَا ولال بصوت منخفض

 " هو َعلم بؤنٍ سؤعود الَوم لكنه ٖ َعلم أَن كنت "

 همست من فورها

 " أَن كنت إذا ؟ "



 فجح باب الؽرفة ونظر للخارج لبل أن َؽلمه مجددا ونظر لها لابٗ

 بهمس مماثل

 كنت فٍ الجنوب لمد حصلت علً عمل هنان واسجؤجرت "

 " منزٖ صؽَرا

 امجٓت عَناها بالدموع فورا وهمست ببحة بكاء

 الجنوب !! هل سجبجعد عنٍ كل جلن المسافة َا َمان ؟ لكن لماذا ...؟ "

 " أٖ مكان ؼَره َكون لرَبا من هنا ؟

موشهاأمسن وجهها بَدَه ولال ماسحا بإبهامَهما الدموع من ر  " 

 المدن هنان زراعَة جمَعها ومن هم بمثل شهادجٍ مرؼوبون جدا

 فَها ، ثم أنا لن أخرج من هنا لبل خروجن َا َمامة وسَكون لدَن

 هاجفا هنان بالجؤكَد وسؤجحدخ معن دابما ، ثم أنا لن أعَش فٍ

 الجنوب لٓبد كلها فجرة مهما طالت ثم سؤعود ... ٖ أرَد رإَة

مة اجفمنا ؟دموعن مجددا َما  " 

 أومؤت برأسها ورفعت أناملها جمسح دموعها فانجبه حَنها للخاجم

 فٍ اصبعها فؤمسن َدها ونظر له باسجؽراب لابٗ

 " هذا خاجم زواج َا َمامة ألَس كذلن ؟ هل كانت والدة أبان هنا ؟ "

 نظرت لٓسفل ولحركة َدَها وهٍ جدَر الخاجم فٍ أصبعها لابلة

الخاجم وسلساٖ أَضا وسوار لكنٍ خفت أن َضَعا بلً والبسجنٍ هذا "  

 " منٍ فخبؤجهما وجركت هذا الخاجم فمط

 " هذا فمط ما أحضرت لن ؟ "

 رفعت نظرها له فورا جنظر له باسجؽراب من الضَك فٍ نبرة صوجه

 ونظرجه العابسة ولد جابع من لبل أن ججَب

رونهل هذا فمط ما جسجطَع علَه عابلة أَوب الشعاب أم َسخ "  

 " من حالنا فمط ؟



 لالت من فورها

 " ٖ هٍ أحضرت معها الكثَر من الثَاب والهداَا لكم جمَعا "

 وجابعت هٍ جرَه الخاجم مجددا " كما أن والدٌ لال بؤن هذا ماس

 وطلب منٍ أن أحافظ علَه لذلن خبؤجهم فٍ خزانجٍ كٍ ٖ َضَعا

 " منٍ كما أنها جركت خادمة هنا جموم بكل شٍء نرَده

 نظر لها مسجؽربا ولال

 " وأَن الثَاب وأنجٍ بمٗبسن المدَمة ؟ "

 جلعثمت للَٗ لبل أن جهمس بجردد

 " أخذجهم خالجٍ ووضعجهم فٍ مخزن اْعٗؾ "

 نظر لها بصدمة سرعان ما جحولت للؽضب وكان سَجحرن جهة

 الباب لوٖ أولفجه ممسكة بذراعه ولالت برجاء

معها بسببٍ ٖ َا َمان أرجون ٖ ججشاجر "  " 

 نظر لها ولال بضَك

 " بل سؤخبر والدٌ وسجري ما سَفعل إن علم بؤنها فعلت ذلن "

 جمسكت بذراعه أكثر لابلة برجاء جحدق فٍ عَنَه بعَنان دامعة

 ٖ ججسبب بمشكلة بَنهما فَضربها وججرن المنزل وابنَها ولد "

بما جلبجه َؽضب منن أنت بدٖ عنها ... أرجون َا َمان أنا لست أهجم  

 " إن بمٍ أو أخذجه خالجٍ فؤنا لن أنجفع به وأنا ٖ أخرج من المنزل

 لالت ما لالجه كاذبة فمط لجطفا ؼضب شمَمها وهٍ من باجت

 جزور جلن الؽرفة وشمَمَها كلما سنحت لهم الفرصة لجلبس جلن

 الثَاب واْحذَة والحلٍ ولَلعبا هما بذان المطار الكهربابٍ الكبَر

لن الؽرفة العفنة الخانمة لؽرفة اْحٗم بالنسبة لثٗثجهملججحول ج  

 وباجت زَارجها أهم لدَهم من أٌ مكان فٍ العالم ، أما الوالؾ

 أمامها فما كان أمامه سوي أن َرضخ أمام جلن العَنان الرمادَة



 . الدامعة فٗ شٍء َضعفه فٍ الحَاة ؼَرهما

رنَن الخفَؾنظرا كلَهما جهة الخزانة حَن خرج صوت ذان ال  

 من داخلها فهمست الوالفة أمامه

 لم َجولؾ عن الرنَن طوال فجرة الصباح وخفت أن جشعر خالجٍ "

 " أو والدٌ بوجوده عندٌ

 جوجه جهة الخزانة من فوره لابٗ

 " ٖ بؤس سؤضعه علً الوضع الصامت حَن أخرج مجددا "

 فجح بابها الحدَدٌ وأخرجه من جحت كومة الثَاب جلن ونظر لشاشجه

 وكان لد انجهً اٖجصال للجو ، رفع نظره بالوالفة هنان ولال مبجسما

 ما أن عاد بنظره له

 وكنت أجبت علً اجصاله وأخبرجه أنٍ لم أكن موجودا فٍ "

 " المنزل فهو خطَبن اِن

ح وَؽلك بموة فرفعفلم َسمع حَنها سوي صوت باب الؽرفة َفج  

 نظره ولم َجدها ولد اخجفت فٍ لمح البصر فضحن كثَرا وجوجه

 جهة نافذة الؽرفة واجصل بصاحب ذان الرلم والذٌ لال ما أن

 فجح الخط

 " أَن أنت َا رجل منذ ساعجَن أجصل بن وٖ ججَب ؟ "

 لال ونظره للخارج حَخ الجٍ جسحب كَس اْعٗؾ الكبَر مع

ها سجكون جلن الخادمة الجٍ جحدثت عنهاامرأة خمن فورا أن  

 كنت فٍ أباجَر ولم أسجطع العودة فٍ ذات الَوم بسبب طول "

 " الطرَك وهاجفٍ بمٍ هنا

 وصله صوجه فورا

 َمان لما ٖ ججولؾ عن هذا الجنون وسَكون لدَن الوظَفة "

 " والسكن هنا وبعَدا عن منزل والدن كما جرَد



 جنهد مجمجما ببرود

نجحدخ عن هذا فٍ كل مرةأبان لن  "  " 

 كان سَعارض لكنه سبمه لابٗ

 ثم أؼلب اْمور كانت بمساعدجن ، ألست من طلب من صدَمن "

 المحامٍ ذان أن َساعدنٍ وهو وفر لٍ السكن وذهب معٍ بنفسه

 " لشركة العاج الحدَثة وجحدخ مع مدَر الفرع لدَهم

 وصله صوجه فورا

أنا ٖ أرَد لن حَاة الذل هل هذه جسمَها مساعدة َا َمان ؟ "  

 والشماء َا صدَمٍ فجلن المدن ٖ َسجطَع العَش فَها إٖ

 " أهلها صدلنٍ

 لال بإصرار

 بل علَا أن أثبت نفسٍ وأبنٍ مسجمبلٍ بساعداٌ .. لن أشعر "

 " بلذة ذلن إٖ إن كان من صنع َداٌ

 وصله صوت جنفسه الموٌ ولد لال بَؤس من عناده

 " حسنا والدراسة َا َمان ؟ أَن حلم طفولجن َا شمَمٍ ؟ "

 نظر لٓسفل ولال بحزن

 ذان دفنجه مع والدجٍ ... ثم لد أحممه َوما لكن بمجهودٌ "

 " وبمالٍ ولَس بمنحة من والدن َا أبان

 جؤفؾ لابٗ

 " ما أعند رأسن َا رجل "

 وجابع من فوره

أوَس معنٖ جنس إذا أن ٖ ججسبب بمطع رأسن ورأس  "  

 بإخبار أٌ أحد هنان بؤنٍ صدَمن وبؤن شمَمجن زوجة ٖبن

 " شمَمة مطر شاهَن



 لال ضاحكا

 " ٖ جملك فؤنا لم أجن ْفعلها "

 وصله صوجه سرَعا

 " ماذا عن إَجار المنزل ؟ "

 لال من فوره

 دفعت لهم أربعة أشهر ممدما وسَبمً فارؼا حجً أنجمل "

بل أن جخرج شمَمجٍ فمد وعدجهاله فٗ َمكننٍ الخروج من هنا ل  

 بهذا مرارا ، وبالٍ المال اشجرَت به سَارة مجواضعة جركجها هنان

 فٗ َمكنها السَر مسافة بعَدة كهذه وسجفَدنٍ فٍ مدن

 " الجنوب كثَرا

 وصله صوت جنهده لابٗ

 لَس أمامٍ ما ألوله لن سوي حظا موفما َا شمَمٍ "

با رؼم أنٍ أعلم بؤنٍوٖ جنسً أن جلجؤ لٍ كلما احججت شَ  

 أجحدخ مع الجدار ، وٖ جضَع أشهر إَجار المنزل عبثا

 " والوظَفة أَضا وأنت جالس هنا

 لال ضاحكا

 " َدٌ علً كجفن خد شمَمجٍ من هنا ولن جرانٍ بعدها "

 ضحن كثَرا ولال

 سؤعطَن رلم والدجٍ إذا ولن َحدخ إٖ ما جرَد هٍ طبعا "

 " ولَس أنت

 ضحن ولال

 " ٖ جعطنٍ إَاه إذا ، أخبرنٍ ما لصة أوَس ذان ؟ "

 لال من فوره

 اسكت َا رجل لصجه أطول من الطرَك الجٍ لطعجها ذهابا "



 " وإَابا وأكثر جعمَدا من أفكارن الفاشلة جلن

 ابجسم لابٗ

 " نلجمٍ بعد الظهر إذا ؟ "

 وصله صوجه الباسم فورا

 " نلجمٍ ... وداعا اِن "

* 

* 

* 

م ما الذٌ أوصلها لحالة الشعور بالرؼبة فٍ البكاءلَست جعل  

 دون جولؾ ذان الولت ! السَارة الفاخرة الواسعة ذات الدفع

 الرباعٍ الجٍ ركبوها من بلدجهم حجً العاصمة حوران أم الحدَمة

 الرابعة المنسمة الجٍ دخلوها للجو أو ذان المسبح الذٌ جْٓت

وله أم المنزل بطابمَهمَاهه الزرلاء بلون السماء الصافَة ف  

 المرجفعَن أمامهم ؟ .... هل هذا هو عمَر الَوم ؟

 ! بل أهذا َكون عمَر اْمس

 منذ أكثر من أسبوع وبعد أن سلم بنفسه ورلة طٗلها لوالدجها

 لم َروه بعدها ولم َزرهم إٖ الَوم وهو َطلب منهم جمع أؼراضهم

ار عمجه الشدَدالخفَفة وثَابهم فمط لٗنجمال لمنزله ورؼم إصر  

 إٖ أنه كان أعند منها ولد رفض أن َعَشوا فٍ ذان المنزل المدَم

 الضَك المفجوح ولدَهم طفٗن لن َسجطَعا جحمل برد الشجاء

 وشمس الصَؾ بل وكان رافضا بالكلَة أن جعَش عمجه فٍ

 ذان المنزل بعد الَوم فرضخت له نهاَة اْمر ووجدوا أنفسم

 فجؤة فٍ جلن السَارة الجدَدة المسرعة الجٍ سلكت بهم الطرَك

 المنحدر نزوٖ نحو عاصمة البٗد فٍ رحلة عبروا فَها طرَك جبل



 احلَل الوعرة بكل سهولة ... حجً أنه لم َجضاَك من حدَخ طفلَها

 الذٌ لم َجولؾ أبدا طوال الطرَك عكس والدهما الذٌ كان َنجهٍ

نا ما أن َنطك عبارجه الؽاضبة الدابمةاْمر بشجار طوَل بَنهم  

 ( أسكجٍ المذَاعان اللذان أنجبجهما )

 فَكون جوابها الؽاضب والفورٌ

 ( لم أكن ْنجبهما لو لم أجزوجن )

 وعلً هذا المنوال كانت جمضٍ الطرَك حجً كرهت الخروج معه

 نهابَا وزَارة والدجها فٍ جلن البلدة فالرحلة لم جكن كهذه َوما

ا لم جشعر أبدا بطولها ولد اخجلطت فَها جلن الضحكاتحجً أنه  

 الطفولَة الصؽَرة بالصوت الرجولٍ الفخم وضحكاجه المصَرة

 العمَمة وبجعلَمات والدجها الضاحكة كل حَن وكلما نهجهما عن

 إزعاجه لال من فوره مبجسما

 ( اجركَهما عمجٍ هما ٖ َزعجاننٍ أبدا )

نب النظر لكل جلن الجهةبَنما اكجفت هٍ بالصمت جحاول جج  

 الموجود فَها ْنها كانت ججلس خلؾ كرسٍ والدجها الجٍ ركبت

 .. بجانبه ، كان لها أن ججولع كل ذلن من شخصَة رجل كعمَر

 الشاب الذٌ عرفجه سابما صبورا علً جصرفاجها المراهمة من

 أعوام لكن ما لم جكن ججولعه بؤن منزله أجمل وأفخم من سَارجه

ن بكثَر وبؤنه فٍ أحد أرلً أحَاء العاصمةالفاخرة جل  ! 

 شعرت بؤنها أصبحت لوحدها فٍ المكان فجحركت فورا مججازة

 ذان المسبح الدابرٌ وجوجهت حَخ جسمع ضحكات طفلَها

 وما أن اججازت ذان الباب الزجاجٍ وجدت نفسها فٍ العالم

 الحمَمٍ للرلٍ والفخامة ولم جعد جعلم أَن جنظر جحدَدا ؟

المموسة المفجوحة علً بعضها أم السجابر الفاخرة الجٍللرده   



 كانت جزَنها ؟ السٗلم اْنَك الذٌ ٖ جعلم أَوجد فٍ منجصؾ

 المكان أم فٍ طرفه من العالم الؽرَب المخفٍ خلفه ! أم كل ذان

 اْثاخ الفاخر .. الثرَا المجدلَة كالنجوم من السماء ... الجحؾ

 الخزفَة أم اللوحات الجدارَة المحفورة فَه لَكون ذان الجدار

 !! اْبَض الناصع بمثابة إطار آخر لها

 ما كان َشعرها بالمرض حما لَس كل ذلن فمط بل والوالؾ

 علً بعد خطوات منها مولَا ظهره لها ورؼم ولوؾ والدجها

 بجانبها إٖ أنه جحدخ معها وهو علً حالجه جلن لابٗ

منزلكم عمجٍ ... هذا الطابك لكم وجوجد فَه ؼرؾ المنزل "  

 نوم فٍ الممر الؽربٍ خلؾ السٗلم ، ٖ أرَدكم أن ججصرفوا فَه

 " إٖ كمنزل لكم بالفعل وأٌ شٍء جحجاجونه أخبرَنٍ فمط

 رالبت لفاه بحسرة بَنما لالت الوالفة بجانبها بحب

منززادن هللا من فضله بنٍ لكن ما كان لكل هذا من داع ف " ..... " 

 لاطعها من فوره ولد اكجفً فمط بإمالة رأسه للَٗ حَخ الجهة الجٍ

 جكون هٍ فَها من خلفه لابٗ بضَك

 عمجٍ ٖ جؽضبَنٍ منن ، إن نسَت أنجٍ َوما بؤنٍ ابن شمَمن "

 فؤنا لم أنسً أبدا ما فعلجه فٍ الماضٍ من أجلٍ ولن َطَب لٍ

 " عَش فٍ هذا المكان وأنجٍ جسكنَن هنان

 جمجمت والدجها بالدعاء له هامسة بَنما اسجلمت هٍ مهمة ذرؾ

 الدمعة الَجَمة الجٍ جؽلبت علَها بعد كل ذان الصمود وهٍ جرالبه

 ولد جحرن من مكانه مجوجها لذان السلم وصعد منه بخطوات سرَعة

 واسعة ، أجل هذا هو عمَر الماضٍ هو ذاجه عمَر الحاظر لم

فٍ الثامنة والثٗثَن اِن لكن ذلن لمجؽَره السنَن رؼم أنه أصبح   

 َزده سوي نضجا وخبرة ... حجً مٗمحه ازدادت حدة وجاذبَة



 ... رؼم أنه لم َفمد روحه المرحة جلن فهو ٖزال أؼرب رجل عرفجه

 مرحا ولت المزح وشدَدا ولت الجد بل وٖزال َمنح من حوله

ٍءومن َحبهم كل شٍء َملكه وإن كان سَجرن نفسه من دون ش  . 

 انجبهت من شرودها فٍ مكان اخجفابه فٍ اْعلً لوالدجها الجٍ

 كانت ججحدخ معها فمالت محرجة

 " آسفة أمٍ لم أسمعن .... ماذا كنت جمولَن ؟ "

 ضمت َدَها فٍ وسطها لابلة ببرود

 ٖ َهم ما كنت ألوله بل ما سؤلوله اِن وهو أن ما نفمده "

 " َا بثَنة علَنا أن ٖ نبحخ عنه حَن نكون نحن من أضعناه َوما

 نظرت لها بصدمة ولالت

 " أمٍ ما مناسبة هذا الحدَخ اِن ؟ "

 رفعت حفَدجها ذات الثٗثة أعوام والجٍ كانت ججثاءب دون جولؾ

 ولالت مؽادرة بها

 معناه أنه ثمة رجال ٖ َلجفجون لما جركوه خلفهم أبدا فكَؾ إن "

وا هم من جركوهم وكَؾ إن كان ذان الرجل عمَركان  " 

 وابجعدت خلؾ السٗلم حَخ الؽرؾ الجٍ جحدثت عنها جاركة

 الوالفة هنان جرالبها بنظرات حانمة لبل أن َنجمل نظرها

 ْعلً جلن السٗلم مجددا هامسة

 لكنه كان َحبنٍ .... أجل َحبنٍ وكان مسجعدا لفعل أٌ شٍء "

 " من أجل أن أكون له

* 

* 

* 

 جلست علً الكرسٍ وخلعت حذابها ومددت سالَها فوق الطاولة



 أمامها واجكؤت برأسها للخلؾ مسجرخَة لجرجاح عظامها فكم جعشك

 هذه اْولات الجٍ جؽجنمها لجسجرخٍ للَٗ فعشرة أَام مرت وهٍ

 جعمل هنا كالنحلة النشَطة أحبت ذلن أم كرهجه وجرجع للمنزل

الطعام الذٌ جشجرَه ولت مؽادرجها مساء منهكة بالكاد ججناول  

 وجنام كالجثة الهامدة حجً ولت مؽادرجهما فجرا ، لم جعرؾ

 حَاجها عذابا كهذا ولن جسجطَع نكران أنها جلبجه لنفسها بنفسها

 ولن جلوم أحدا علَه ، ٖ جصدق أنها هٍ ؼَسانة جعمل بل ولنهار

الذٌ كامل وجؤكل وجبة ونصؾ جمرَبا وجدفع ثمنهما من راجبها  

 باجت جحسب ألؾ حساب لبل أن جبذر منه أٌ شٍء وجبمً جابعة

 لبالٍ الشهر ! لم جعرؾ َوما معنً الجمشؾ فٍ أٌ شٍء وأولها

 المال ، لم جفكر َوما فَما سجنفك وما سججرن ومعنً أن النمود لد

 جنفذ منها دون أن ججد ؼَرها ، ٖمت كثَرا شمَمها وعمها

 لجركهما لها هنا جحت رحمة هذا الرجل وٖمجه أكثر منهما علً

 معاملجها كموظفة بدون وظَفة هنا لَس كخطَبة وٖ كشمَمة

 لصدَمه وٖ حجً كمساعدة كما نصت جلن اْوراق ، كم مرة

 فكرت فٍ الهرب منه لمكان لن َجدها فَه أحد لكنها وْول مرة

بعد أن أولعت نفسهاجفكر فٍ عمبات لرار جفر به من والعها ف  

 فٍ كل هذا بسبب جهورها المرة الماضَة باجت جحسب ألؾ حساب

 ٌْ لرار لد جمرره فهروبها منه معناه حَاة بٗ مؤوي وٖ مؤكل

 وٖ وظَفة فمن أَن سجوفر كل هذا فاْعمال الجٍ ٖ جحجاج

 لشهادة ٖ َكفٍ راجبها طعامها فكَؾ بسكن ومواصٗت ؟

فلن َنجح اْمر وسججد نفسها فٍ حجً إن عملت بدوامَن  

 . الشارع بعد أول شهر وسججرحم حجً علً وضعها هذا

 " جَسٍ "



 جنهدت بضَك ما أن وصلها صوجه الرجولٍ العمَك ، أٖ َجركها

 جرجاح للَٗ أبدا ؟ سكرجَرجه أمامه ما َرَد منها هٍ ؟ لَست جفهم

هلما ٖ َجعب هذان الشخصان من العمل المجواصل ! ظنت أن  

 بنهاَة شراء معمل الطباعة ذان سجنجهٍ كل جلن اْعمال

 الشالة لكنها ٖ جراها إٖ جزداد سوءا وهٍ من باجت ججنمل

 . معه بَن الشركة للمعمل لمصنع الورق واْدوات المكجبَة

 ولفت بعدما لبست حذابها وجوجهت نحو مكجبه فمد لها بإحدي

 اْوراق ولال ونظره علً الملؾ جحجه

ٍ بالسَد أنرَكوا َٖجون وأملٍ علَه هذه المابمة ، رلمهاجصل "  

 " فٍ دلَل الهاجؾ هنان

 أخجذت الورلة منه جمط شفجَها بامجعاظ وأخذت الهاجؾ وابجعدت

 عنهما وجلست مكانها السابك واجصلت بذان الرجل فعلً اْلل

 هذه المرة لَس علَها النزول ْحد طوابك الشركة ، لكن فرحجها

طوَٗ فما أن انجهت من جلن المكالمة حجً وصلها جلن لم جدم  

 صوت الجالس هنان

 " جَسٍ ابحثٍ لٍ عن آرمان فلَس موجودا فٍ لسم المحاسبة "

 ولفت مجؤففة بصوت مسموع ودون أن جهجم لذلن وؼادرت من

 ! هنان بخطوات ؼاضبة لجبحخ عن ذان الرجل الزببك مجددا

 لَست جعلم لما ٖ َبمً فٍ مكانه ولما ٖ َطرده ذان المدَر

 الفاشل بسبب جسكعه فٍ ألسام الشركة طوال الولت ؟ أٖ َعلم

 أن البحخ عن ذان المعجوه معناه أن جزور جمَع الطوابك

 واْلسام إن لم ججده سرَعا ؟ دخلت مصعد أدارة وضؽطت

ة لججصل بشمَمهافورا زر لسم اٖسجمبال ، علَها أن ججد طرَم  

 مطر سرَعا فهذا الوضع لن جسجطَع اسجحماله أكثر .. لكن هل



 سجوافك شرطه للذهاب لبٗده إن أرادت الفكان من هذا الرجل ؟

 حسنا هٍ لم َعد لدَها شٍء هنا جبمً من أجله فحجً شمجها

 وسَارجها وراجبها الشهرٌ بل وحجً صدَمجها الوحَدة لد فمدجهم

نفسها ومن أفكارها فهل سججنازل فعٗ للعَش ولٓبد ، جؤففت من  

 فٍ جلن البٗد الجٍ لم جحبها َوم وأَضا عرب .. عرب .. عرب

 َحَطون بها من كل جانب هذا ؼَر مدللجهم ؼسك الجٍ سَخنموها

 بذكر فضابلها ومحاسنها لَوصلوها لمرحلة الموت البطٍء وهذا

هطبعا إن لم َكن جوابه ورد فعله كعمه حَن اجصلت ب  . 

 انفجح باب المصعد لاطعا علَها كل جلن اْفكار فخرجت منه

 وجوجهت فورا ناحَة موظفة معَنة خلؾ جلن الطاولة المموسة

 وولفت أمامها لابلة بهمس

 باربرا إن وجدت لٍ آرمان اِن سؤجعله َخرج معن اللَلة "

 " وبطلب منه هو بنفسه

 انفجحت عَنا جلن الفجاة بصدمة ولالت مندفعة

ما ؟ح "  " 

 لالت من فورها مبجسمة

 " السم بذلن "

 جحركت جلن من مكانها فورا لابلة

 " أعطنٍ بعض الولت فمط "

 ضحكت بمرح وجوجهت جهة إحدي أرابن وارجمت جالسة

 علَها جنجظر الجٍ جعلم بؤنها سججلب لها مكانه وإن كان جحت

 اْرض فذان الوسَم زَر النساء َججذبهن كالنحل للعسل

 وخاصة جلن المؽفلة فهٍ علً اسجعداد لدفع حَاجها ثمنا

 ْن َنظر لها فمط ولم جخجل أبدا من كشؾ ذلن أمامها



 سابما ، لم َمضٍ الكثَر من الولت لبل أن ججدها والفة

 فولها ولد لالت بلهاخ

 " إنه فٍ مكجب السَد براَان فٍ لسم الجسوَك "

فؤولفجها لابلة ولفت من فورها مؽادرة وشاكرة لها بابجسامة  

 " جَسٍ ٖ جنسٍ ما اجفمنا علَه "

 لالت مؽادرة

 " ٖ لن أنسً وفكرٌ من اِن فَما سجرجدَنه اللَلة "

 وؼادرت وجركجها مع ابجسامجها الحالمة وصعدت بالمصعد

 للطابك الثالخ وجوجهت فورا لذان المسم وولفت أمام مكجب

جالسربَسه ولالت بضَك جمسن خصرها بَدها ومحدثة ال  

 علً طرؾ طاولة مكجبه

 أنت أٖ جسجمر فٍ مكان أبدا ؟ ولما جشجرٌ هاجفا محموٖ "

 " إن كنت لن جؤخذه معن أَنما سجذهب ؟

 نزل من الطاولة الجالس علَها بمفزة صؽَرة ولال مجوجها

 نحوها َرسم علً وجهه ابجسامجه الجذابة الجٍ َخطؾ بها

 للوب النساء بسهولة

منا مساعدة المدَر حسنا فمط ٖ جؽضب "  " 

 جبعجه بنظراجها الحانمة حجً خرج وسارت أمامه حَن أشار

 لها بَده باحجرام ولالت بذات ضَمها

 " لست أعلم لما لم َطردن مدَرن حجً اِن وهو كلما طلبن ٖ َجدن "

 دخلت المصعد وهو خلفها ولال مبجسما ولد ضؽط زر طابك أدارة

ٌ موظؾ كفإ أكون فؤعمالٍْن السَد كروس َعلم جَدا أ "  

 انجزها فٍ أسرع وألصر ولت والموظفَن فٍ المسم َمومون

 بالبالٍ فسَكون مسموحا لٍ بالجنمل حَخ أشاء مالم أهمل عملٍ



 وبحكم أنٍ مدَر ذان المسم فخروجٍ منه مسموح وفٍ أٌ

 " ولت طبعا

 رفعت حاجبها بمكر لابلة

 " هذه المرة لست اجزم بذلن فَبدوا اْمر سَبا جدا "

 ابجسمت بانجصار حَن رأت نظرجه المصدومة المجوجسة ولالت

 جلمٍ بطعمها

 " لكن ٖ جملك لدَا فكرة ٖمجصاص ؼضبه ما أن جدخل له "

 لال من فوره

 " وهٍ ؟ "

 لالت جمسن ضحكجها بشك اْنفس

ه لَٗ بحجج سخَفةالموظفة باربرا فٍ لسم اٖسجمبال جخرج "  

 كمرض والدجها وبؤنها ٖ جعرؾ أحدا وأنت جعرفه كَؾ َعامل

 موظفَه وكرَما مع الجمَع وهو مجضاَك حما من ذلن خاصة

 أنه لدَه عشاء عمل مهم فإن أخبرجه بؤنن سجخرج معها اللَلة

 وفعلجها حما فسجكون أسدَت له معروفا كبَرا سَنسً معه

 " ما َؽضبه فورا

فكَر لبرهة لبل أن َمول بشننظر لها بج  

 " جعجمدَن ذلن ؟ "

 حركت رأسها إَجابا فمال

 " وكَؾ سؤخبره "

 لالت مبجسمة

 اجرن هذا لٍ فسندخل نجحدخ عن موعدكما اللَلة عمدا "

 " أمامه ، فمط ٖ َشعر أَا منهما بشٍء

* 



*  

 

 فرن رأسه بؤلم بسبب ضربها له بالملم فٍ َدها ورفعه عن

نظر لها ولال بضَكاْوراق جحجه و  

 أعَدَها مجددا َا ابنة مطر شاهَن وسؤدخل الملم فٍ حدلجن "

 " الزرلاء هذه

 أؼمضت عَنها جؽطَها بؤطراؾ أناملها ونظرت له بالعَن اْخري

 فمط لابلة جمسن ضحكجها

 وما ذنب عَنٍ جفمؤها لٍ إن كان دماؼن َرفض فهم ما أشرحه "

 " من عشرة أَام َا كاسر َا ابن الكاسر ابن شراع

 جمع اْوراق من جحجه ورماها بعَدا عنه عند منجصؾ الطاولة

 البَضاوَة المسجدَرة لابٗ بضَك

 لم أعد أرَد دروسن السخَفة جلن ... انجلَزَجٍ ممجازة "

 " فاحجفظٍ بمهاراجن لنفسن

 ضحكت ولالت جملد صوجه فٍ نطك الكلمات

َننأندوور ج "  " 

 نظر لها بضَك ولال َملد صوجها الرلَك

 " أندور جَََنن ... لما علَا أن أمط اْحرؾ مثلن لجكون صحَحة ؟ "

 نظرت له بضَك لبل أن جحول نظرها جهة الجالس علً مبعدة

 منهما منشؽل بجهازه المحمول أمامه ولالت

 " من منا معه حك خالٍ رماح ؟ "

لال مبجسمانظر لهما من فوق الجهاز أمامه و  

 إن واصلت جعلَمه ْشهر ولَس لعشرة أَام فمط فلن َنطك "

 " الكلمات مثلن ْنن عشت هنان منذ صؽرن فٗ ججعبٍ نفسن معه



 وما أن أنهً عبارجه جلن أؼلك حاسوبه وحمله معه وؼادر بكرسَه

 الكهربابٍ جهة ؼرفجه فعادت بنظرها للجالس لربها حَن لرب

جملكوجهه ناحَجها وهو َمول ب  

 " هه ... جَبد بروبلٍ "

 مدت وجهها له أَضا ولالت بسخرَة جشَر لوجهه بسبابجها

 ... وإن َكن كجبجها صحَحة فؤنت جنطمها بشكل خاطا "

 " وحجً هذه أَضا

 نظر لها باسجَاء وكان سَجحدخ لوٖ لاطعه صوت هاجفها

 الموضوع علً الطاولة فرفعجه فورا فهذا صوت رسالة وصلت

ٍ جنجظر أن ججذكرها عمجها ؼَسانة من نفسها برسالةلبرَدها وه  

 ولم جفعلها حجً اِن ، فجحت الرسالة الجٍ وصلجها ونظرت بصدمة

 لجلن الصورة وذان الرجل اْشمر الذٌ كان َمسكه رجٗن من

 الشرطة من ذراعَه وَخرجانه من مكان َبدوا بؤنه حانة أو ملهً

 لَلٍ فشعرت بكل عصب فٍ جسدها َرججؾ بشدة وبالدموع الحارة

 جمٓ مملجَها الزرلاء وهٍ جنظر لذان الوجه وكؤن الزمن عاد بها

 جلن اللحظة لجلن اللَلة والبٗد بل والملهً والموسَمً والصراخ

 الذٌ باجت جشعر بهما َضربان أذنَها وللبها جلن اللحظة ، ارججفجا

هاجؾ ونظرت للمكجوب أسفل جلن الصورة منَدَها الممسكجان بال  

 بَن دموعها ) َبدوا علَن البحخ عن حبَب آخر ... بل َبدوا أن

 ( مكالمجن له جلن اللَلة أرسلجه للسجن

 ثم وفٍ سطر آخر أسفله بملَل ) لد َهمن أن جعلمٍ بؤننٍ كنت

 فٍ مهمة فٍ ذان الملهً جلن اللَلة وبؤوامر من والدن من أجل

وشرَكه جحدَدا ْنهم ممن َدمرون بٗدن حالَاهذا الرجل   ( 

 للبت الهاجؾ علً الطاولة بموة وخبؤت عَنَها فٍ كفها ولم جسجطع



 منع الدموع الجٍ جماطرت من عَنَها جباعا وهٍ جدخل فٍ نوبة بكاء

 حادة فما به معها اِن وهو من لم َحاول اٖجصال بها وٖ مراسلجها

َرَده جحدَدا ! ولؾ الجالس بجانبها منذ جلن اللَلة ؟ بل ما الذٌ  

 فورا وحضن كجفَها لابٗ بملك

 " جَما ما بن ؟ ما هذا الذٌ َبكَن ؟ "

 لم ججبه ولم جسجطع لول شٍء بسبب العبرات الجٍ كانت ججابع

 بَن أضلعها وحلمها وهو َحاول الجحدخ معها لحظة ما انفجح باب

ا فورا حجً وصلالمنزل ودخل منه الذٌ أؼلمه خلفه وجوجه نحوهم  

 عندهما ووضع َده علً كجفها لابٗ بجوجس

 " جَما ما بن ؟ "

 ولفت وؼادرت من هنان راكضة وصعدت السٗلم جمسح دموعها

 الجٍ جرفض الجولؾ فنظر للكاسر ولال

 " ما بها ! ما َبكَها هكذا ؟ "

 حرن الكاسر رأسه بعدم فهم لابٗ

ها جبكٍ هكذا ورفضتٖ أعلم ! ثمة رسالة وصلت لهاجفها جعلج "  

 " أن ججَب

 نظر رعد للهاجؾ الذٌ جركجه علً الطاولة ثم رفعه ونظر لجلن

 الصورة وما كجب جحجها لبل أن َرفع نظره بالذٌ لال بفضول

 " ماذا فَها ؟ "

 دس الهاجؾ فٍ جَب سجرجه لابٗ

 " ٖ شٍء سٍء ... لم َجؤذي أحد جعرفه "

 وجحرن من هنان جهة السٗلم من فوره ججبعه نظراجه المسجؽربة

 لابٗ

 " هَه رعد ما الذٌ أبكاها إذا ؟ "



 لكن سإاله لم َلمً أٌ جواب من الذٌ صعد َمفز العجبات

 مخجصرا لها وسلن الممر مسرعا حجً وصل باب ؼرفجها وطرله

 عدة طرلات لبل أن َفجحه لَمع نظره فورا علً الجٍ كانت جضم

 ركبجَها مخببة وجهها فَهما جبكٍ بصمت ٖ َسمع سوي صوت

 نشَجها المنخفض فولؾ مكانه مجرددا للحظة وهو َنظر لحجابها

 المرمٍ لربها وشعرها اْسود مثناثرا حول كجفَها وظهرها

 وخصٗت منه لد نزلت علً ذراعَها وركبجَها ، َعلم بؤن اْمر

جه الجٍ لوٖ اخجَارهاججاوز منه لكنه ٖ َراها سوي ابنة لشمَم  

 بنفسها من أعوام طوَلة أن ججحجب عنهم ما أن علمت بؤنها

 لَست شمَمجهم ما كانوا لَهجموا بؤن جبمً مكشوفة الشعر أمامهم

 وهٍ من جربت معهم وحملوها علً أكجافهم طفلة ، أما اِن فٗ خَار

 أمامه سوي أن َدخل لجلن الصؽَرة الباكَة المنكمشة علً نفسها

لَه أن َعلم سر جلن الرسالة والرجل فٍ الصورة خاصة بعدمافع  

 حكجه له سابما وكان مبهما ونالصا فٍ نواحٍ عدة ، أؼلك باب

 الؽرفة والجرب منها وجلس أمامها علً طرؾ السرَر ولال بهدوء

 " جَما ما هذا الذٌ َبكَن ؟ علَن لول اْمر لٍ حاٖ "

جفعل كما لم َجولؾ انجظر للَٗ علً أمل أن ججَب لكنها لم  

 بكابها ولم جرفع رأسها فؤخرج هاجفها من جَبه ولال بحزم

 جَما ارفعٍ رأسن وجحدثٍ معٍ أو أخذت هذا الهاجؾ لوالدجن "

 " حاٖ

 لفزت حَنها مرججفة من مكانها وأمسكت بكم سجرجه جهة ذراعه

 ولالت ببكاء

 ٖ خالٍ رعد أرجون كله إٖ والدجٍ ، إن كانت مؽادرجٍ معن "

 " لم جسامحنٍ علَها بسهولة فكَؾ بمصَبة كهذه ؟



 رفع َده ومسح الدموع من وجنجَها لابٗ

 لن جعلم شَبا إذا أخبرجنٍ بكل ما حدخ َا جَما ، من هذا الذٌ "

 " فٍ الصورة وما عٗلة اْمر بالشخص الذٌ حدثجنٍ عنه سابما ؟

 وجابع بجدَة ناظرا لعَنَها الزرلاء الدامعة حَن لم جعلك

 جَما الجكجم عن بعض اْمور لد َوصلنا لمشاكل أعظم من "

 " مشكلجنا اْساسَة

 مسحت بظهر كفها عَناها الدامعة وأنفها الصؽَر وهمست

 ببحة بكاء جججنب النظر لعَنَه

ٍوالحدَخ عنه أَضا لن َجلب حٗ له بل مشاكل أكبر ل "  " 

 جنهد بصبر ولال بالكثَر من الجفهم

 لكن اْمر لن َصل ْحد لَجحول لمشكلة َا جَما ثمٍ بٍ ، "

 " هل لذان الشاب عٗلة باْمر ؟

 أنزلت رأسها جخفٍ مٗمحها عنه بؽرجها الممصوصة هامسة ببكاء

 " بل هو من أرسل هذه الرسالة "

ورفع وجهها لهنظر لها باسجؽراب لبل أن َمد َده لذلنها الصؽَر   

 ولال ناظرا لعَنَها الباكَة " ألم جخبرَنٍ بؤنن لم جلجمَه مجددا

 " ! وٖ جعرفَن شَبا عنه

 زمت شفجَها المرججفة الباكَة لبل أن جحررهما لابلة والدموع

 ججماطر من عَنَها

 " بلً لكنٍ الجمَجه هنا وٖ َمكنن أن ججصور من كان "

ومده لها لابٗ دس َده فٍ جَبه وأخرج لها مندَٗ  

 هَا امسحٍ دموعن وجولفٍ عن البكاء وأخبرَنٍ بكل شٍء "

 من البداَة وأعدن أن ٖ أوبخن وٖ مجرد جوبَخ فاْمر لد

 " مضً وٖ َمكننا العودة للوراء لجؽََره



 أخذجه منه ومسحت دموعها لبل أن جنزل َدَها لحجرها جضمهما

منذ جلن اللَلة وذان المندَل فَها وبدأت بسرد ما حدخ معها  

 مججنبة ذكر هوَة عمجها كما جم جحذَرها سابما وبؤن من عرفجهم

 هنان ٖ ججحدخ عنهم هنا أبدا كاحجَاط حفاظا علً حَاة أجباع

 . والدها هنان خاصة أنه كان َعَش فٍ جلن البٗد مجنكرا

 ما أن انجهت من سرد حكاَجها مسحت عَناها ودموعها مجددا

 لحظة أن وصلها صوت الجالس أمامها لابٗ بحَرة

 ابن عمة والدَن !! ما أؼربها من مصادفة َا جَما ! لكنه "

 حما فعل شَبا َعجز اللسان عن وصفه درجة أن َضحٍ بحَاجه

 " لَنمدن ! ماذا كان سَحدخ إن لم َكن هنان ؟

 أمسكت فمها وٖزالت جنزل رأسها لٓسفل ولالت ببكاء

اذا كان لَحدخ حَنها ؟ لَجنٍ مت وما فعلت ما فعلجهلست أعلم م "  

 " فها أنا أجنٍ العماب مضاعفا

 أمسن كجفَها بَدَه ولال بجدَة ناظرا لمٗمحها الجٍ ٖ َظهر منها

 إٖ الملَل بسبب ذان الشعر الحرَرٌ والؽرة المجدرجة

 أنا أحجرم عدم ذكرن لسبب فعلن كل ذلن رؼم أنٍ أخشً "

علً جلن المرأة َا جَما ، وجولفٍ عن البكاءعلَن من الجسجر   

 " هَا فمخاوفن جمَعها لن ججحمك أبدا

 رفعت رأسها ونظرت له ولالت باكَة

 كَؾ وأنا أخبرجن بكل ما لال وفعل ؟ لست أعلم ما به "

 " ! حظٍ هكذا

 أبعد َدَه عنها ولال مبجسما بسخرَة

لن َخرجمن جلن الناحَة علَن أن جكونٍ مطمبنة فذان الشاب  "  

 " سرن من صدره أبدا



 نظرت له باسجؽراب ودمعجها ججدلً من رموشها الكثَفة فمسحها

 بطرؾ إبهامه ولا مبجسما

 لو أراد إخبار والدن لفعلها سابما بل وما كان لَمنعن من فعلها "

 وهو لن َجضرر بكشؾ الحمَمة أبدا لكنه َري أن انكشافها هو اْمر

 " الذٌ لن َكون فٍ صالحه

ت بحَرههمس  

 " وما الذٌ سَسجفَد منه ؟ "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولال

 لن َجد حَنها ما َعالبن به علً آٖمه بسببن ... ٖ َفهم الرجال "

 " أحد مثل الرجال أنفسهم َا جَما

 حركت رأسها بعدم اسجَعاب فؤخرج هاجفه من جَبه لابٗ بابجسامة

 حسب علمٍ فوالدن فٍ فزلَن الَوم من أجل اججماع منظمة النفط "

 وسَكون هدفنا معه فهو ظهر برفمجه فٍ جمَع رحٗجه السابمة داخل

 " البٗد وفٍ جمَع نشرات اْخبار فسؤرَن دلَل ما للت اِن

 نظرت له بحَرة وجرلب وهو َجصل بوالدها ثم َضع الهاجؾ

 علً أذنه ولال بعد ولت

َا زعَم ... َبدوا أنن فٍ السَارة هل أنت عابد لحوران ؟مرحبا  "  " 

 أشار لها بإبهامه مبجسما ومإكدا لها بؤن خطجه جسَر فٍ الطرَك

 السلَم فمسحت عَناها وأنفها ونظرت له بانجباه جرعٍ سمعها حجً

 لصوت والدها الخارج من الهاجؾ منخفضا وهو َمول

ه لبل وصولٍ ؟ ثمةأَن أنت كلما وصلت لمكان هربت أنت من "  

 " ما علَا محاسبجن علَه وعسَرا أَضا

 ضحن رعد ولال

 أخفجنٍ َا رجل ... أشم رابحة ابنة عمن فٍ الموضوع فٗ مشاكل "



 سجؤجَنٍ منن إٖ من رأسها ؟ ثم أنا من له حساب عسَر معن فجحرن

 أو دخلت مدن ثنان بنفسٍ وأخرجت ما َخصنٍ من عندهم وخرجت

حماوجصرؾ أنت معهم ٖ  " 

 خط بعدها بطرؾ ظفر سبابجه جهة ٖلط الصوت فٍ هاجفه

 وؼمز للجالسة أمامه ثم أبعد الهاجؾ ولال

 مطر افجح مكبر الصوت لدَن هاجفٍ الَوم َعانٍ من مشكلة "

 " ولم َعد َمكننٍ سماعن جَدا

 نظرت له بصدمة وٖبجسامجه الماكرة حَن فهمت فَما َفكر وَخطط

فٍ السَارة ما سَموله ! ولها أن ججولعوهو اسماع شخص ما معه   

 جَدا من َكون ذان الشخص فؤشارت له بسبابجها رافضة فضحن

 بصمت وأمسكها لها وهمس مبعدا الهاجؾ

 " ثمٍ بٍ َا جَما سرن لن َكجشفه أحد "

 نظرت له بعبوس وهو َجرن َدها لابٗ لمن فٍ الطرؾ اِخر ولد

 أعاد الهاجؾ ْذنه

 أجل هكذا أفضل ... أخبرنٍ مجً سؤدخل لمنزل شمَمجٍ وٖ أجد "

 ابنجن فَه ؟ هل لررت جركها عندها هنا أم ماذا ؟ لن أضمن لن

 " أن ٖ َفسدا الكاسر ورماح طباعها

 " أنت من سَحاسب حَنها "

 ضحن فورا ولال

 وما ذنبٍ فٍ ذلن أَضا ؟ ولعلمن لست مسبوٖ عن فكرة "

مع والدجها فإن كانت جلن نفخ لٍ رأسٍ حضورها حفل الجمعَة  

 " خاطبَها فكَؾ بابنجها زرلاء العَنَن

 ضحن بصمت علً شكلها المصدوم ووصلها صوت مطر لابٗ

 " ٖ جزد من رصَد مساوبن لدَا َا ابن شراع "



 لال مبجسما وؼامزا للجالسة أمامه

نزوجنٍ إَاها إذا ... صحَح أنٍ أكبر من والدجها لكنٍ أصؽر من "  " 

 ولم َسجطع امسان ضحكجه بسبب شكل الجالسة أمامه حجً أنها

 بسبب ضحكه لم جسمع ما لال والدها حجً لال رعد مبجسما

 ها هٍ جالسة أمامٍ جبجسم لٍ ولم جمانع أما كلمة خالٍ سؤنسً "

 " أنها لالجها سابما ٖ مشكلة

 أمسن َدها الجٍ مدجها لجؤخذ الهاجؾ منه ضاحكا ثم لال

راه بعد ساعجَن وسؤكون هنان المكان لَس بعَداأجل سؤ "  

 " عن هنا ... وداعا

 أنهً اٖجصال معه ونظر مبجسما للجٍ ضربت فخذها بمبضجها

 لابلة باسجَاء

 أهذا هو ما سججعلنٍ أفهم به كٗمن السابك ؟ أنت جورطنٍ "

 " أكثر وجضع حولٍ دابرة حمراء جدَدة

بٗأشار بؤصابعه بطرَمة العد الجصاعدٌ لا  

 " ....هٍ خمس ثوان فمط ... واحد ... اثنان ... ثٗثة ... أر "

 ولطع عده صوت رنَن الرسالة الجٍ وصلت هاجفها مما جعل جسدها

 َنجفض بشدة ورمجه جهجه ٖ شعورَا لابلة

 " خذه لم أعد أرَده "

 ضحن كثَر ورفعه وفجح الرسالة الجٍ وصلت منه

 لد َعنَن أن جعلمٍ بؤن صورة آخر امرأة ظهرت معه سجنزل فٍ )

 ( جمَع الصحؾ فجمنٍ من هللا أن ٖ جكونٍ اْخَرة

 عاد للضحن مجددا ما أن لرأها ثم مد لها الهاجؾ لابٗ

 " انظرٌ ها هو الدلَل "

 أخذت الهاجؾ منه ولرأجها ثم رفعت عَناها الجٍ امجٓت بالدموع



ٗمحها الجمَلة منذرة بنوبة بكاء جدَدةمجددا له ولد عبست م  

 فشد أنفها ولال مبجسما

 " هل علمت اِن معنً أن َعالب الرجل سبب آٖم للبه جحدَدا ؟ "

 جدحرجت دمعة من عَنها الَمنً وهمست ببحة بكاء

 " وما هذا اْلم والعماب ! ٖ أري إٖ أنٍ أنا من نال كل ذلن ؟ "

ا ولال مبجسمامسح جلن الدمعة بسبابجه عن خده  

 اجركَنا من هذا اِن وما علَن فعله من اِن وصاعدا أن ٖ ججَبٍ "

 علً رسابله مهما كجب فَها ، وكونٍ أكَدة من أنه هو من سَحمٍ

 سرن وبموة كٍ ٖ َنكشؾ فججاهلَه جماما وٖ جظهرٌ له خوفن من

 انكشافه وابمٍ علً مولفن السابك وسجرٌ بنفسن ما سجججه

 " له اْمور

 ولؾ بعدها وعَناها الدامعة معلمجان به جرفع رأسها ووجها له ولد

 جابع بجدَة داسا َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 لكن علَن أن جعلمٍ َا جَما بؤنه لد َكون ثمة ولت سجحجاجَن "

 فَه لمول الحمَمة له ْن الجسجر علً جلن المرأة وكانت من

الٍ عمرنجكون لد َكون ثمنه لاس جدا وأنجٍ من سَدفعه لب  

 فجلن المرأة لم جفكر فَن بل بنفسها فمط فإن احجاج اْمر َوما

 ْن جكونٍ أنانَة مثلها فافعلَها وأنمذٌ نفسن وإن كنت سجزجَنها

 " فٍ السجن ولَس جورَطها فٍ ؼضب والدن منها فمط

 وؼادر ما أن أنهً حدَثه مؽلما الباب خلفه جرالبه نظراجها الحزَنة

رماها فٍ مجاهة ألؽاز كبَرة وؼادر ، وما هٍ إٖالعابسة جشعر بؤنه   

 لحظات وانفجح باب الؽرفة بموة ودخل منه الكاسر وسحبها من َدها

 لابٗ

 " جعالٍ َا بكاءة لجخجارٌ معٍ ما سؤلبسه فٍ حفل الؽد "



* 

* 

* 

 مررت للم الحبر علً شفجها جنظر بضَك لصفحات الكجاب الجٍ

 باجت جمَعها مجشابهة فهذه هٍ المشكلة الجٍ جواجهها دابما إن

 جعمدت أمامها مسؤلة ٖ جفهم شَبا بعدها أبدا ورؼم أنها جدرس فٍ

 هذه الجامعة مند حوالٍ اْسبوعَن ولد الجحمت بدورة جموَة

 مسابَة من عشرة أَام وجحسنت أمور دراسجها كثَرا خاصة

الت جمع فٍ مثل هذه المعولات ،بمساعدة صدَمات كَن إٖ أنها ٖز  

 بمٍ أمامها أسبوع واحد وجنجهٍ دورة الجموَة ولن ججد بعدها

 من لد َفَدها فٍ كل هذه المسابل وَساعدها فَها ، أؼلمت الكجاب

 ووضعجه علً الحمَبة فٍ حجرها وأمسكت باِخر ججلس فٍ ساحة

لضخمةالجامعة وهو مكانها المفضل والذٌ جخجاره حجً عن المكجبة ا  

 العالمَة الموجودة فَها فهٍ جفضل اسجعارة الكجب والجلوس هنا

 فوق بساط اْرض اْخضر وسط الهواء النمٍ وحَخ ثمة ججمعات

 كثَرة ومجفرلة للطٗب لكن الهدوء كان السمة الؽالبة علً المكان

 ٖجساعه وجباعد الموجودَن فَه ، لم جبنٍ صدالات عمَمة مع الطلبة

كانت جندمج بسهولة مع المجموعات فٍ كجابة الجمارَرهنان رؼم أنها   

 والبحوخ اْسبوعَة لكنها لم جشكل صدالة مع أٌ منهم ... كانت

 جرفض مرافمة الشبان وبكل أدب بَنما الفجَات ٖحظت أنهن ٖ َبدَن

 أٌ اسجعداد لفعل ذلن ما لم َمدم الطرؾ اِخر علَه أٌ إن رؼبت

من َعرضه علَن وهٍ اسجساؼت أنت بذلن فعلَن طلبه ولَس نحن  

 ذلن فؤٌ طالب َدخل جلن الكلَة لن َفكر فٍ شٍء أكثر من دراسجه

 . وجفوله وأن َججاز العام بنجاح فٗ مكان للفاشلَن المسجهجرَن هنان



 لَست جعلم إن كان الجمَع مثلها لكنها جري وضعها المزدحم فوضوٌ

ها السابمة فما أنجدا فهٍ بالكاد ججد ولجا لجهجم بؤٌ أمر من أمور  

 جؽادر من الكلَة جلجحك بدورجها المسابَة وٖ جرجع للمنزل إٖ مساء

 وسَكون لدَها الكثَر من العمل بخصوص دراسجها لجنجزه ثم جنام

 وَبدأ بعد ذلن َومها من جدَد ، ساندرَن جدرس فٍ كلَة الطب

 و جعمل فٍ حمول منظمة أؼاثة وعضو فٍ نادٌ رَاضٍ لكنها

 جراها ججد ولجا كثَرا لججسلً وجسلٍ نفسها ولجخرج وججنزه أما

 هٍ فكانت وكؤنها جهرب فعٗ من وحدجها .. من أن جخجلٍ بنفسها

 .. ومن أن ججد ولجا لجفكر فٍ أٌ شٍء لم َعد .. أو لم َكن َوما لها

 أجل ٖ َمكنها أن جنكر أنها جهرب دابما من الجفكَر فَه وفٍ زَارجه

حضنه ولبٗجه المثَرة جلن بل وجهرب حجً مناْخَرة وفٍ   

 اسجعادة مٗمحه ورابحة جسده والشعور به ، فهو منذ زَارجه

 جلن لم جراه مجددا لم َجصل بها ولم َراسلها وما عادت ججولع

 ذلن منه فدراسجها اسجمرت جمرَبا ووفر لها كل ما جحجاجه كما

ولت اجصاله َري وَعجمد ولوٖ رسالجها له ذان الَوم وشجارهما  

 ما كان لَزورها وٖ لجراه أبدا وجسجبعد أن َكون لدَه ولت أساسا

 لَفكر فَها فهل سَجد ولجا لَمرر رإَجها فَه ؟ وحجً إن وجد ذان

 . الولت فلن ججولع أبدا أن َخصصه لها أو أن َرؼب فٍ ذلن من أساسه

 جؤففت وأؼلمت الكجاب اِخر ووضعجه علً السابك فٍ حجرها فها

النجَجة سافرت بؤفكارها له فورا وبكل سهولة بل وفٍ ثوانهٍ   

 . معدودة اسجطاع سرلجها من كل شٍء حولها

 رفعت نظراجها المجوجسة بالسالَن الطوَلجَن أمامها والملجفجان

 ببنطلون أسود أنَك حجً وصلت لذان الرأس ذو الشعر اْسود

 الذٌ حجب الشمس عنها فابجسمت ما أن عرفت هوَجه لابلة



 " ولد عادت بنظرها لٓسفل " مرحبا كَن

 انحنت جلن السالَن وجلس صاحبها أمامها ولد نزع الحمَبة

 الشبابَة السوداء الجٍ الجؾ حزامها حول صدره ووضعها بجانبه

 ولال مبجسما

 رأَجن أكثر من مرة ججلسَن هنا لكنٍ كنت دابما منشؽٗ "

َر أموربفعل شٍء ما َشؽلنٍ عن اٖلجراب منن ، كَؾ جس  

 " دراسجن هنا ؟

 نظرت لَدَها ولحركة أصابعها علً الكجاب فٍ حجرها ولالت

 جَدة ... إنها جسَر بشكل جَد حجً اِن ... شكرا لما لدمجه "

 " من أجلٍ فصدَماجن لمن بالواجب معٍ حما

 وصلها صوجه المبجسم فورا

 ولما الشكر ؟ لَس سوي شَبا بسَطا جدا ، انجظرت أن "

 جزورٌ مكجبنا لطلب ما هو أكثر وأهم من ذلن لكن َبدوا بؤنن

 " اسجمٗلَة كثَرا أو أنن ٖزلت جخجلَن منٍ مارٌ

 رفعت رأسها له ولالت مندفعة

 " مارَه "

 ضحن من فوره ولال ممررا أصابعه فٍ شعره اْسود

 المصفؾ بعناَة

 حسنا مارَه أنا فمط أنادَن كما َفعل الطلبة فٍ دفعجن "

أكن أعلم أنن ٖ ججمبلَن اسم ابنة خالجٍ أبداولم   " 

 هربت بنظراجها منه محرجة ولالت

 آسفة لم ألصد إهانجن أو إهانجها لكنٍ حما افضل أن َنادَنٍ "

 " الجمَع مارَه

 شبن َدَه مسجندا بمرفمَه علً ركبجَه َجلس مجربعا أمامها



 ولال مبجسما

َخجصرون بإمكانن جعل الجمَع َنادَن به فكثر هم من "  

 أسمابهم فٍ هذه البٗد أو َؽَرونها لما َشابهها ، هم ٖ َجسمون

 بالعناد فٍ مثل هذه اْمور فما أن جبدٌ رؼبجن فٍ مناداجن

 " بطرَمة ما سَبدٌ الجمَع اسجعداده لفعل ذلن

 رفعت خصٗت شعرها خلؾ أذنَها ولالت بهدوء " أنا حما آسفة

خر علَا الجعاَش معهلد أعجاد ذلن َوما ما وَصبح شَبا آ  " 

 ابجسم الجالس أمامها مدلما علً مٗمحها الجمَلة ولال

 َبدوا لٍ أن وضعن ٖ َعجبن مارَه ؟ هل ثمة مشاكل جواجهن "

 " مع زوجن ؟

 رفعت نظرها له ولالت فورا

 ٖ ... أعنٍ اْمور جسَر علً ما َرام ونحن مجفمان مسبما "

 " علً وضعنا وظروؾ كلَنا

ه حانٍ الرأس للَٗ لبل أن َعود بنظره لها لابٗنظر ْصابع  

 " ....أجل لكنٍ ظننت أ "

 هربت بنظرها منه ولالت مماطعة له ولَبجعد عن الموضوع بؤكمله

 كنت أرؼب حما فٍ زَارة مكجبكم ذان ورإَة نشاطاجكم الطٗبَة ، "

 " أجمنً أن أجد ولجا لفعلها لرَبا

 ابجسم الجالس أمامها ولال

 سَكون لدَن الولت الكافٍ إن اسجمطعت من ولت مؽادرجن "

 " الملَل فَبدوا أنن جؽادرَن فور انجهاء محاظراجن هنا

 نظرت حَنها للساعة فٍ معصمها وولفت جرفع كجبها

 وحمَبجها لابلة

 " أجل كاد الولت َسرلنٍ هنا علَا العودة للمنزل اِن "



سها مجددا لابٗولؾ أَضا وأدار حزام حمَبجه حول صدره َلب  

 بابجسامة

 كنت أرؼب فٍ ولت أطول نمضَه معا بما أنن خرجت مبكرة "

 لكنها لن جكون اْخَرة بالجؤكَد ، َعجبنٍ أسلوب كجابجن فٍ

 الجمارَر وأجمنً فعٗ أن ججربٍ كجابة المماٖت سَكون لن سَط

 كبَر وممَز فٍ المجلة الطٗبَة وبَن الجمَع ، ذان سَساعدن

اجذجن حَن َصبح اسمن مجداوٖ لدي الجمَعحجً مع أس  " 

 نظرت للكجب ومذكراجها فٍ حضنها لبل أن جرفع نظرها به مجددا

 لابلة بابجسامة

 لست أعلم إن كنت سؤجد الولت الكافٍ أو المدرة علً فعل ذلن "

 " لكنٍ سؤحاول بالجؤكَد

 ابجسم لها ابجسامة جمَلة جشبه وسامة مٗمحه واسجرخابها

ن مرفمها ولال سابرا بجانبها ولد أبعد َده عنهاوأمسكها م  

 " أنا أَضا سؤؼادر اِن َمكننا السَر معا حجً الخارج "

 وجابع مبجسما وهما َمطعان ساحة الكلَة الواسعة

 أخبرَنٍ ما أخبارن وشمَمجٍ المجنونة جلن ؟ "

 " ٖبد وأن جكونٍ جعلمت منها الكثَر عن طرق اٖسجمجاع بحَاجن

فورها لابلةابجسمت من   

 " لَس كثَرا لكن ما رأَجه َكفٍ ْن أكون مجهورة أحَانا "

 ضحن من فوره ولال وهما َججازان مجموعة طلبة لرب

 مدخل الكلَة

 " إذا أنجٍ لم جعرفَها جَدا بعد "

 وبدأ َسرد علَها بعض لصص طفولجهما ونجح فٍ إضحاكها

 مسافة سَرهما خارجان لبل أن جموت جلن اٖبجسامة ولبل أن



 جشعر بؤنه أصبح َبجعد عنها وبصوجه َجٗشً جدرَجَا بل

 ولم جعد جشعر بوجوده لربها وٖ أٌ شٍء أو شخص آخر

 وهٍ جنظر للوالؾ أمامهما لرب موالؾ السَارات الخاص

 بالجامعة .. صاحب ذان الطول المجناسك مع جسده الملٍء

عضٗت والشعر اْسود الفاحم الكثَؾ جحركه النسابم الخفَفةبال  

 للخلؾ بسهولة رؼم لصره .. النظرة الحادة الموَة والولفة

 الواثمة َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز مبعدا بحركجه جلن

 طرفٍ سجرجه البنَة اْنَمة للخلؾ لَبرز ذان الخصر النحَل

ر أكثر مما َخفٍوالصدر العرَض الملجؾ بممَص ضَك َظه  

 . من معالم ذان الجسد المجفجر رجولة

 كانت نظراجها معلمة به وخطواجهما جمجرب ناحَجه ببطء بَنما

 كانت نظراجه الحادة مركزة علً شخص واحد وشٍء واحد

 حجً وصٗ عنده ولم َكن ذان الشخص سوي الذٌ لم َنجبه

مامهلوجوده ولم َجولؾ عن الحدَخ إلً ذان الولت ولد ولفا أ  

 جماما وجلن اْحداق الذهبَة والنظرات الحزَنة معلمة بمٗمحه

 وبنظراجه للوالؾ بجانبها وكؤنها لَست فٍ ذان المكان

 ولَس َري أحدا سواه هنان ولد لال كَن مبجسما

 " اوه جَم كَؾ حالن َا رجل ؟ أنرت الجامعة بل وكامبرَدج بؤكملها "

ه لم َفارلهكان رد فعله الوحَد أن همس ببرود ونظر  

 " شكرا "

 بَنما جابع كَن حدَثه لابٗ

 كنت أبحخ عن طرَمة لمعرفة رلم هاجؾ لاسم وجَد أنٍ "

 " ....الجمَجن فٗبد وأ

 لاطعه لابٗ بجمود



 " ٖ َمكن الجواصل مع أحد ممن كانوا هنا "

 مرر أصابعه فٍ شعره ولال مبجسما

 " حسنا ٖ بؤس "

 نظر بعدها للوالفة بجانبه لَسرق نظراجها المعلمة بجلن

 المٗمح الحادة المشدودة رؼم وسامجها حَن لال مبجسما

 أنجظر ممالن اْول مارَه ومجؤكد من أنه سَجم لبوله فورا "

 " فمط فكرٌ فٍ المحاولة

 نظرت لٓسفل لبل أن جرفع نظرها بالذٌ جحولت نظراجه

َضا وهمست جرفع خصٗت منلوجهها وهربت بنظرها منه أ  

 ؼرجها خلؾ أذنها

 " ٖ أعلم .. سؤفكر فٍ اْمر "

 ؼادر حَنها من عندهما لابٗ بابجسامجه ذاجها

 " جَد الولت أمامن طوَل ... وداعا اِن "

 وؼادر من فوره مبجعدا فرفعت نظراجها بالوالؾ أمامها والذٌ كان

را فرطبت شفجَهاَلجفت برأسه ججبع نظراجه من اججازه للجو مؽاد  

 بطرؾ لسانها سرَعا وكانت سججحدخ لكن ما أن عاد بنظره

 لها طارت كل جلن اْحرؾ وجبخرت الكلمات لَسجلم هو المهمة

 ولد لال بجمود

 " مارَا هل أفهم ما َعنٍ طلبه ذان منن ؟ "

 اجسعت عَناها بصدمة وبالكاد وجدت صوجها حَن همست

 " ....هو كان َر "

وبحزم لاطعها من فوره  

 ٖ جنشؽلٍ عن دراسجن بجلن النشاطات السخَفة مارَا ، طلبة "

 " الماجسجَر َجدون ولجا لَضَعوه فٍ جلن اْمور لكن أنجٍ ٖ



 زمت شفجَها لبل أن جخفض رأسها ناظرة لمذكراجها فٍ حضنها

 وهمست ببرود

 " ....لم أكن أرَد حما إحراجه بر "

 لاطعها فورا

 " أعلم ما كنت جرَدَن "

 رفعت نظرها له ولالت حانمة

 " جَم مجً سججركنٍ انهٍ مرة عبارة ألولها ؟ "

 أخرج َدَه من جَبٍ بنطلونه وشدها من َدها لابٗ بضَك

 " ها لد أنهَجها اِن ، جحركٍ ْوصلن للمنزل "

 سارت خلفه بخطوات شبه راكضة حجً وصٗ لسَارة جاكوار

السابك فنظرتبَضاء فاخرة وأنَمة وفجح لها الباب بجانب   

 حولها فٍ المكان لبل أن جهمس

 " !! لكن سَارجٍ "

 وصلها صوجه البارد ولد جحرن حولها

 " أرسلجها للمنزل .. هَا اركبٍ ْوصلن "

 !! ... نظرت له بصدمة وهو َججازها .. أرسلها للمنزل

 لما َوصلها له إذا ! بل لماذا َرسل سَارجها ثم َلحمها بها ؟

َعجَن وأمسكت بذراعه ولفجه جهجها لابلةلحمجه بخطجوجَن سر  

 " جَم ما بن ؟ "

 حدق بعَنَها للحظة وبصمت لبل أن َجحرن مجددا ولؾ حول

 السَارة وفجح الباب وركبها مؽلما إَاه خلفه ونظراجها الحانمة

 ججبعه ، ما َمصده بما فعله اِن ! أرسل سَارجها أٌ أنه لم َكن

هب بها بل لم َكن لَؤجٍَخطط ْخذها للمنزل لكان جركها جذ  

 أساسا حَنها ؟ أَفعل معجزة كجلن ثم َجراجع عنها اِن



 ودون سبب ! حضنت كجبها ومذكراجها بذراعَها ولم ججحرن

 من مكانها احججاجا علً جصرفه ذان فوصلها صوجه من داخل

 السَارة وبنبرة حازمة

 " مارَا جحركٍ أو ؼادرت وجركجن "

ا فصرخ هذه المرة بحدةججاهلجه ولم ججحرن من مكانه  

 " مارَا ٖ ججعلَنٍ أرَن وجهٍ اِخر "

 .. شدت أسنانها بموة وؼضب مجؤففة وجحركت جهة الباب المفجوح

 حمماء لما جهجم أساسا بما كان َرَد فعله ؟ ما كان علَها أن جظهر

 اهجماما بؤن فكر بؤخذها معه ٌْ مكان كان ... كان علَها أن جججاهل

له عنه وٖ مجرد سإال لكنها مؽفلة مجسرعة دابماكل ذلن وٖ جسؤ  

 ومن الجَد أنها لم جسؤله بكل حمك أَن كان سَؤخذها ولن جسجبعد

 حَنها أن َسخر منها أو أن َصدمها بجواب لاجل فلَست جسجبعد أبدا

 أن َكون كان َنوٌ أخذها لطبَب لفحص نظرها أو اخجبار ذكابها

 لجدرس بشكل أفضل فهو ٖ َبدٌ اهجماما سوي بذلن ، ركبت

 السَارة مؽلمة الباب خلفها وجحرن من هنان فورا فاكجفت بالنظر

 جهة النافذة مكجفة ذراعَها لصدرها ، الؽبٍ فمط من ٖ َمكنه فهم

 أنه لادم ْخذها لمكان ما وحدهما ولن َرجعا فٍ ولت جكون فَه

ا وهو َعلم جَدا أنها جفهم كل هذاالجامعة مفجوحة ْخذ سَارجه  

 . لذلن لن جسؤله أكثر .. لن جهجم وإن ظاهرَا

 انجظرت أن َجحدخ وأن َمول شَبا وإن لَوضح سبب جبدل مخططه

 فجؤة لكنها اكجشفت سرَعا أنها أكثر حمما مما كانت ججخَل فمد وضع

 السماعة فٍ أذنه وأمضً الطرَك من كامبرَدج للندن وهو َخرج من

مة َدخل فٍ أخري وهٍ علً وضعها ذاجه لم جؽَره ولم جزحمكال  

 نظرها عن النافذة ٖ جرَد رإَة شٍء منه وٖ َدَه وأصابعه



 ... الملجفجان حول الممود َكفَها سماع صوجه ورابحة عطره

 حمماء بالفعل جعشك جمَع جفاصَله بَنما َعاملها هو بججاهل

ون مثله ؟ لماذا جفمدوٖ مباٖة ولَست جفهم حجً اِن لما ٖ جك  

 صوابها ما أن جراه أمامها ؟

 ما أن جولفت السَارة أمام باب المنزل فجحت بابها ونزلت فورا

 وضربجه مؽلمة إَاه وجوجهت للباب ودخلت دون أن جلجفت للخلؾ

 وٖ بطرؾ عَنها ، ولفت منجصؾ الطرَك وسمحت حَنها لنفسها

جؽادر مسرعةبفعلها والنظر للخلؾ حَن سمعت صوت سَارجه   

 وعبست مٗمحها مجمجمة بؤسً

 " لو أفهم لما أجَت ؟ كنت واصلت مسَرة اهمالن وججاهلن لٍ "

 جحركت مجددا وجابعت سَرها جهة باب المنزل جمسح عَناها

 بظهر كفها بموة فلن جسمح لدموعها بالنزول أبدا ، ما أن فجحت

التباب المنزل حجً سحبجها جلن الَد جهة ممر ؼرفجها ولد ل  

 صاحبجها ضاحكة

 " أجمل شٍء فَن أنن جصلَن علً الولت جماما "

 جبعجها شبه راكضة بسبب سحبها لها ولالت

 " ساندٌ ظننجن فٍ الجامعة ؟ "

 لالت وهٍ جفجح باب ؼرفجها

 " لدَا محاظرة واحدة الَوم مارَه أم نسَجٍ ؟ "

 أجل كَؾ نسَت أنها جدرس ثٗخ مواد فمط وفٍ ثٗثة أَام فٍ

 اْسبوع ، دخلت خلفها وولفت مكانها جنظر باسجؽراب للصندوق

 المخملٍ مسجطَل الشكل الموضوع فوق سرَرها علً صوت

 ساندرَن لابلة بحماس

 وصل منذ للَل .. إن كنت جؤخرت أكثر لكنت فجحجه فلم أسجطع "



 " اٖنجظار لمعرفة ما الموجود فٍ داخله

 نملت نظرها منه لها ولالت باسجؽراب

ن أحظره ؟م "  " 

 ضحكت من فورها ولالت

 " ساعٍ البرَد ... موظؾ الجوصَل طبعا "

 لالت بحنك

 " كنت أعنٍ من أرسله لٍ ؟ "

 جلست علً السرَر ولالت جمسن ؼطاء العلبة

 لم أجركه َرحل دون جحمَك طبعا ولال أن شابا َدعً "

 " جَموثٍ فالكون طلب إَصاله لشمجه ثم طلب جلبه إلً هنا

بصدمة وسرعان ما امجٓت عَناها بالدموعنظرت له   

 ولد جذكرت أول مكالمة أجراها فٍ السَارة ولد طلب فَها

 من أحدهم نمل الؽرض الذٌ جم إَصاله لشمجه لعنوان آخر

 وأخبره بؤنه سَرسل له العنوان حاٖ ! كان هذا هو ذان

 الؽرض الذٌ جحدخ عنه إذا ؟ جسارعت أنفاسها فٍ صدرها

الدموع فٍ عَنَها درجة أنها لم جعد جري شَباوازدادت سحابة   

 وهٍ جسجوعب كل ذلن .. كان سَؤخذها لشمجه ثم ... ماذا أَضا ؟

 ولم َجؤخر عنها الجواب كثَرا والجالسة هنان جفجح العلبة وجخرج

 منها ذان الفسجان الطوَل الذٌ دمج فَه لماش الدانجَل الفاخر

ام الجٍ باجت جسمعوالحرَر اْزرق الناعم جرفعه مندهشة أم  

 صوجها وكؤنه ذرات ؼبار ججٗشً من حولها

 " !! آه َا إلهٍ مارَه ما أجمله "

 أخفضت رأسها لٓسفل جحجب جلن الدمعة الجٍ جدحرجت من

 رموشها لٓرض ... لماذا ؟ ما هذا الذٌ فعلجه َعاملها هكذا ؟



 لماذا أرسله هنا بما أنه ؼَر مخططه بؤكمله ! هل َفعل

 هذا فمط لَإذَها ؟ لَإلمها أكثر ؟ لَعالبها علً ذنب هٍ ٖ جعلم

 ما َكون ! كان أعاده للمكان الذٌ اشجراه منه أو أهداه ٔحداهن ،

 أمسكت للبها بَدها بموة جشعر به انمبض بشدة ما أن فكرت

 فمط فٍ ذلن وفٍ أن َكون ثمة من لد َهدَها شَبا وإن كانت

 .ابجسامة من شفجَه

َه لو لم أؼَر لون شعرٌ وأعَده كما كان لكنت اسجعرجهآه مار "  

 منن .. إنه لنبلة بل جحفة فنَة ٖ أعلم من أَن له كل هذا الذوق

 " الرفَع ؟

 رفعت نظرها لها وهٍ جضعه علً جسدها جمؾ أمام المرآة

 ولالت بحزن جماوم جسالط دموعها

 " َناسبن بشعرن اْشمر أَضا ثم هو َشبه لون عَنان "

جه علً جسدها أكثر لابلةعدل  

 ٖ هو َنسجم جماما مع لون شعرن وعَنان ، لن أؼَر لون "

 " شعرٌ لٓسود لكنٍ لن أبمَه أشمرا أبدا

 وجابعت بضَك جضع ذان الفسجان علً السرَر

 " سَكون أٌ لون إٖ ذان اللون "

 أخرجت من العلبة حذاء ذهبَا بكعب مرجفع ولالت ضاحكة

 جرفعه أمامها

فكر كَؾ فاجه هذه المرة أن َرسل شَبا بلون عَنَن ؟كنت أ "  " 

 شعرت بؤن خنجرا جدَدا ؼرس فٍ للبها ولم جسجطع المماومة

 أكثر فجوجهت جهة حمام الؽرفة علً صوت من جركجها خلفها

 جفجش بالٍ أؼراض الصندوق لابلة بانبهار

 " ! آآآه مارَه جعالٍ وانظرٌ هذا خاجم زواج "



خلفها واجكؤت علَه بظهرها وجركتدخلت وأؼلمت الباب   

 العنان لدموعها ولبضجها جضرب الباب خلفها فلم َعد َمكنها

 . احججاز ما بداخلها أكثر من ذلن

* 

* 

*  

 

 أولؾ الخادمة الجٍ كانت جنوٌ صعود السٗلم وأعطاها حمَبجه لابٗ

 " خذَها لجناحٍ "

 أخذجها منه فورا وصعدت مسرعة بَنما ؼَر هو اججاه سَره لمكان

 آخر ، لم َراها بعد جلن اللَلة ولم َلجمَا وٖ مصادفة فمنجصؾ

 اْسبوع الماضٍ سافر لوالده من أجل مسابل شابكة فٍ عملهم

 هنان فٍ جزَرة أنجلسٍ حَخ َجم انشاء مشروعهم الجدَد مع

ْمس ، كان علَه مساعدجهشركة هدَسون باٌ ولم َرجع إٖ با  

 فٍ معالججها لانونَا والسفر له فهو من اسجلم مكان جده هنان منذ

 فجرة حَن عاد جده لبرَسجول وكان علً أحدهم أن َكون موجودا

 هنان ولَس َعلم مجً سَحَن دوره فلن َسجبعد أن َرسلوه بدَٗ

 عن والده وإن لفجرة لصَرة خاصة أن رواح اسجلم اْعمال فٍ

جهم فٍ برَسجول من ولت لرَب َساعد جده هنا فلن َجازفواشرك  

 بالجؤكَد بإرساله ٖسجٗم مشروع كامل خاصة أنها الججربة اْولً

 . لهم بعَدا عن مجالهم اْساسٍ وهو صناعة الطابرات

 وصل باب ؼرفجها وطرله عدة طرلات فلم ججب فؤعاد الطرق

شَبا من جلماء مجددا وبإصرار فعلَه أن َجحدخ معها فلن َفهم  

 نفسه ولم َعد َمكنه الجولؾ عن الجفكَر فٍ جلن الجرَمة الجٍ لم



 جوضح له منها شَبا سوي بؤنه علَه أن َسجخدم ذكابه لفن

 !! .. رموزها وخباَاها وكؤنها جطلب ذلن منه ... منه هو جحدَد

 هل ْجل هذا حررت دواخلها فرسمت وذكرت شَبا من ماضَها

خجار الخروج عن صمجها أخَرا ؟ َسجبعد أنوْول مرة !! هل سج  

 . جفعل ذلن لكنه لن َفمد اْمل وسَحاول

 كان سَؽادر لوٖ أولفه باب الؽرفة بجانبها ولد انفجح فجؤة فنظر

 للجٍ خرجت منه وهمست له

 إنها فٍ الداخل ولم جخرج اَْام الماضَة من ؼرفجها ولم جرسم "

 مجددا ، هٍ جعلم بالجؤكَد أنه أنت فوحدن من َطرق الباب وٖ َدخل

 " حجً جؤذن له

 جنفس بعمك واكجفً بالصمت فجابعت هامسة بحزن

 أرَدن أن جساعدها حما سَدٌ وأن جكون امرأة كبمَة النساء "

 جحب الحَاة وجسجمجع بها وأن جنظر للمسجمبل نظرة فضول لمعرفة

والموت سوآء ما َخببه لها لَس أن جراه  " 

 أبعد نظره عنها مشَحا بوجهه َمسن خصره بَدَه ولال

 وكَؾ سؤساعدها وهٍ جرفض ذلن بل وٖ جرَد الجحدخ عن "

 " أٌ شٍء وٖ حجً رإَجٍ

 لالت من فورها

 لكنها رسمت وخرجت من ؼرفجها جلن الفجرة ، هذه أمور لم "

 " جفعلها سابما وكانت جرفض الخروج حجً بأكراه

ها ولم َعلك فجابعت بؤسً حزَننظر ل  

 لن جفمد اْمل أنت أَضا سَدٌ أرجون فؤنت وحدن من كنت "

 مجَمنة بؤنه الذٌ إن جؤذت وفمد حَاجها سَحزن علَها وَلوم نفسه

 " علً فمدها دون أن نبحخ عن أٌ حل



 نظر لٓسفل وجنهد بعمك هامسا

بللن أجخلً عنها أعدن بذلن ولن نلوم أنفسنا إن فمدناها  "  

 " سؤسعً جهدٌ كٍ ٖ َحدخ ذلن

 أومؤت له موافمة بابجسامة شمت جلن المٗمح الحزَنة والعَنان

 الدامعة ، رؼم خشَجها من أن جسجمر زَزفون فٍ مخططها لٗنجمام

 من جده عن طرَمه لكنها واثمة من أنه وحده من سَمنع حدوخ

دون مساعدة أحد ودون أن َعلم بذلن ... هٍ جثك به ثمة ذلن  

 . عمَاء وجعلم أنها لم جخطا حَن منحجه إَاها

 رالبجه نظراجها الحزَنة ولد اسجدار مجددا وفجح الباب ببطء بعد

 طرلجَن خفَفجَن ودخل ووجدها بالفعل هنان ومسجَمظة ، وكما

 لالت مربَجها َبدوا أنها جرفض أن َدخل لها وجعلم بؤنه لن َفعلها ،

 الجرب منها بخطوات بطَبة حَخ كانت ججلس أمام نافذة ؼرفجها

 المفجوحة جمسن هذه المرة شعرها عند نهاَة عنمها بشرَطة

 أرجوانَة اللون ولم َبمً للنسابم سوي جلن الخصٗت المجمردة

 علً ذان الشرَط المربوط بإحكام جسند ساعدها علً إطار النافذة

ها علَه ٖ َظهر له سويالمرجفع لمسجوي صدرها وججكا بذلن  

 وجنجها المرجفعة وأنفها ورموشها الطوَلة بسبب شعرها المجدلٍ

 . علً طرؾ وجهها وعنمها لبل أن َججمع فٍ ذان الشرَط المربوط

 ظننجن الشخص الوحَد فٍ هذه العابلة الذٌ َعرؾ أصول اللبالة "

 " لكن جلن الجَنات َبدوا أنها جإثر بن أَضا ؟

برحابة صدر وابجسامة صؽَرة كالعادة ولال اسجمبل إهانجها  

 "ٖ جنسٍ أنن جحملَن ذات الجَنات "

 وصله صوجها الساخر فورا

 " أجل لذلن سؤخبرن وبكل ولاحة بؤنه لَس مرحبا بن هنا "



 رفع رأسه للَٗ وجنفس ببطء ، ٖ َعلم لما َشعر بؤنها ؼاضبة

لما ومما منه بالفعل هذه المرة وجرفض إظهار ذلن لكنه ٖ َفهم  

 جحدَدا ! عاد بنظره لها ولال

 لست أعلم لما جرٌ الجمَع مجشابهون هنا َا زَزفون فوالدة "

 " رواح جحبن فعٗ كما أن رواح ٖ َرفض وجودن هنا

 أبعدت ذلنها واسجوت فٍ جلسجها ولالت بذات سخرَجها ودون أن

 جلجفت له

مرؼوبأري جدن لَس ضمن الّبحة ؟ جعجرؾ إذا أنٍ فرد ؼَر  "  

 " به هنا ؟ ولمعلوماجن فمط أنا لست أهجم

 جنفس بضَك ودس َدَه فٍ جَبَه لابٗ

 " لَس هذا ما علَنا الجحدخ عنه َا زَزفون "

 ولفت علً طولها والجفجت له لابلة

 " بل ٖ شٍء أبدا نجحدخ عنه "

 الجرب منها حجً ولؾ أمامها مباشرة ٖ جفصلهما سوي نصؾ

 خطوة ونظر لعَنَها لابٗ

 " بلً ثمة حدَخ نالص دار بَننا لبل سفرٌ "

 ابجسمت بسخرَة مشَحة بوجهها عنه ولالت

 " جهجم حما ؟ لمد صدلجن بالفعل "

 مد َده ممسكا بها النافذة خلفها وممررا ذراعه بجانب وجهها

 ولد الجرب وجهه منها أكثر بسبب حركجه جلن ولال بحزم

 " كان علَا السفر لوالدٌ ولم اهمل حدَثنا ذان َا زَزفون "

 نظرت مجددا لوجهه المرَب جدا منها ولالت بضَك

 أجل فثمة عٗلة ؼرامَة بَننا ْؼضب منن ْنن سافرت "

 " وأهملجنٍ



 رفع رأسه لٓعلً وجنفس بعمك مجمجما ببرود

ه أطولٖ جخجبرٌ صبرٌ َا زَزفون فؤنجٍ ٖ جعرفَه جَدا ... إن "  

 "من عمر جرَمة ماضَن جلن

 ساد الصمت الجام من طرفها فعاد بنظره لها مجددا ولنظرجها

 المعلمة بعَنَه ... جلن النظرة الخالَة من أٌ جعبَر وكم جمنً

 لحظجها أن َظهر فَها شَبا مما َحدخ بداخلها .. أٌ شٍء وإن

 كان الؽضب والكره .. أو حجً الحزن واْسً وإن كان َسجبعد

 . ذلن بعد السماء عن اْرض

 لال بهدوء مركزا نظره علً جلن اْحداق الواسعة بلون

 زرلة السماء

 " زَزفون ما هٍ جلن الجرَمة ؟ أنا أود المساعدة فعٗ "

 أشاحت بوجهها جانبا وابجسمت بسخرَة لابلة

 إن كانت كمساعدجن للمجهم فٍ جرَمة صاحب جلن اللوحة فوفر "

 " لدراجن لنفسن

ذلنها وأعاد وجهها كما كان ونظرها لعَنَه ولال أمسن  

 جلن المضَة جخص أصدلاء لٍ وَصعب علَا اسجٗمها لكن "

 " محامَه سَفعلها

 رفعت َدها وأبعدت َده ولالت وٖزالت ناظرة لعَنَه

 وهذه لد جلعب فَها العٗلات الشخصَة دورا مشابها ... فهٍ "

 " إذا لَست من اخجصاصاجن

راب لبل أن َهمسنظر لها باسجؽ  

 " !! عٗلات شخصَة "

 وضعت كفها علً صدره العرَض ودفعجه منه مبعدة إَاه وجحركت

 من هنان فؤمسن َدها لبل أن جججازه ولال بجدَة ناظرا لنصؾ وجهها



 علَن الجحدخ َا زَزفون فمد َكون ثمة مجهم برٌء خلؾ "

 ... لطبان السجن ومجرم طلَك أو مدان لم َؤخذ لصاصا عادٖ

 " الصمت لن َفن خَوط جلن الجرَمة َا زَزفون

 سحبت َدها منه وجحركت من هنان لابلة ببرود

 ٖ ججعب نفسن فمد الَم العدل وبعَدا عن المانون الذٌ ٖ َعرؾ "

 " المصاص سوي من الضعفاء والمؽفلَن

وجوجهت جهة باب الحمام منفذها الوحَدرمجه بذان اللؽز الجدَد   

 للهرب من وجوده كما خمن سرَعا فمال لبل أن جدخل

 ماذا عن الذٌ مات محجرلا هل أخد حمه ؟ وماذا عن اْرنب "

 الذٌ ؼرست فَه مخالب لاجله ولٓبد هل كان المصاص عادٖ

 " معه أَضا ؟

وةالجفجت له وهٍ عند الباب فشعر بملبه انمبض بَن أضلعه بم  

 وهو َري ذان البرَك فٍ عَنَها الواسعة حَن لالت بحزن

 " ذان لن َؤخذ له أحد حمه ومهما حاول "

 دخلت بعدها مؽلمة الباب خلفها مججاهلة نداءه لها ولحاله

 بها طارلا باب الحمام بموة لابٗ بؽضب

 ... زَزفون ٖ َوجد حك ٖ َمكن إرجاعه فافجحٍ الباب لنجحدخ "

زَزفون افجحٍ الباب َا  " 

 ولم َكن من جدوي من كل ذلن وهو َعلم هذا جَدا فضرب الباب

 بمبضجه هامسا من بَن أسنانه

 " علَا أن أعلم إن منن أو من ؼَرن ولن أرجاح لبل أن أفعلها "

 ؼادر بعدها الؽرفة وأؼلك الباب خلفه وما أن اججاز نهاَة الممر

سامة ساخرةولؾ ونظر للجٍ ولفت أمامه مباشرة ولد لالت بابج  

 كارهة



 " أري لدمان اعجادجا هذا بالفعل ؟ "

 جنفس بموة ولال بنفاذ صبر

 ٖزلت أحجرمن ْنن زوجة والدٌ وٖ أرَد أن أخطا فٍ حمن "

 " فٗ ججبرَنٍ َوما علً فعلها

 رفعت َدَها وصفمت بهما لبل أن جنزلهما لابلة بسخرَة

 هذا بدٖ من أن جبحخ عن شمَمن كما كلفن جدن جمضٍ النهار "

 " مع زوججه ؟ ومجفاخر جدا بنبل أخٗلن َا ابن سلطان

 شد لبضجَه وأنساه ؼضبه ما حذرجه والدة رواح منه ولال بؽضب

 مكجوم

بذلن لما كنت ْكلؾ نفسٍ بالبحخ أنجٍ للجها اِن جدٌ كلفنٍ "  

والمخدرات لَنجحر ببطء وأنا منعن رجل َدفن حَاجه بَن الخمور   

 " علَا الجسجر علَه طبعا

 نظرت له بصدمة لبل أن جصرخ لابلة

 كاذب ... هذا ما جرَده وجخطط له لجخبر به جدن ، أنت جكره "

 أشمابن منذ صؽرن وجرَد الجخلص منهم جمَعا لجكون الحفَد

 " اْول فٍ كل شٍء

 ابجسم ابجسامة ساخرة لاجلة لابٗ ببرود

ست مشكلجٍ إن كان ابنن فٍ المإخرة دابما ففشله ٖ َد لٍلَ "  

 " فَه بل أنجٍ السبب

 رفعت َدها جهجه صارخة

 " ... ولح أججطاول علً "

 أسكجها إمساكه لمعصمها مانعا إَاها من صفعه ولد شد أصابعه

 حوله لدرجة آلمجها لابٗ بحزم

 لعلمن فمط أنا لم أصل لمسجوي الجوالح علَن حجً اِن "



 ولست أنا من َجرجم أفعاله باْلوال بل العكس وٖزلت أصمت

 " احجراما لوالدٌ فمط ولَس لن

 أنزل بعدها َدها بعنؾ وجحرن من هنان مؽادرا َجبعه صراخها

 الؽاضب

 أجل هذا ما جفلح فَه ... أصلح حَاجن وزواجن الفاشل بدٖ "

 " من دس أنفن فٍ مشاكل ؼَرن

ا ٖ ججحدخ عنه حامدا هللا أن جعلججاهلها صاعدا السٗلم وكؤنه  

 له أعصابا من حدَد فٍ مثل هذه الموالؾ ، ثم هو َعلم من الجٍ

 سجربَها جَدا علً ولاحجها وٖ َسجبعد جلن المواجهة بَنهما

 ولرَبا أَضا فلن َعلمها حجمها الحمَمٍ ؼَرها فالنساء دواء

 . للنساء بعض اْحَان كما َمولون

* 

* 

* 

 أخذت كمَة من المرهم وبدأت بوضعه علً الحرق فٍ ذراعها

 برفك جنفخ علَه بشفجَها لجؤلمها من لمسها له ، مر أكثر من

 أسبوع وحالجه ٖ جراها جحسنت أبدا فكلما جفت جلن الطبمة

 الحمراء عادت وجشممت وخرجت السوابل من جحجها وجنسلخ

الشاش فولها مجددا كاشفة عن اللحم جحجها وٖ َمكنها احجمال  

 حجً ججؾ مجددا ، كسر هللا َده وَدها كل هذا فمط ْنها لالت

 بؤنها جعبت من كل جلن اْعمال الشالة ذان الَوم ولررت النوم

 وجرن بالٍ عملها للصباح فلم ججوانً جلن الحرباء عن إخبار

 شمَمها والذٌ لم َجردد لحظة فٍ إنزال عمابه الماسٍ بها ، لو

ولجا من الراحة فما َظنانها آلة أم جنَة ؟ كانت بؽٗ لمنحت  



 لفت الشاش حول ذراعها جمسن طرفه بؤسنانها ولد ربطجه

 أَضا بمساعدجها وأنزلت كم فسجانها فوله لحظة أن انفجح باب

 الؽرفة بموة وولفت أمامه الجٍ لالت باشمبزاز

 جحركٍ بسرعة لن َنظؾ المطبخ نفسه بنفسه أم جرَدٌ جرن "

حجً ولت العشاء ؟ أوانٍ الؽداء  " 

 ولفت لابلة بضَك

 " أجل لجحرلا لٍ ذراعٍ اِخر "

 ؼادرت جلن لابلة بسخرَة

 هذا ما سَحدخ بالجؤكَد إن فعلت فعلجن جلن مجددا ولم جحفظٍ "

 " لسانن فٍ فمن

 شدت أسنانها بؽضب لابلة من بَنها

 " أجل فلسانن ٖ َراه الهواء أبدا َا شمطاء "

 ولحسن حظها أنها لم جكن هنان لجسمعها فهذا ما َولعها

 فٍ العماب دابما أنها ٖ جسجطَع الصمت عن ظلمهم لها فما

 جراه هٍ حما من حمولها فٍ نظرهما َكون جوالحا جسجحك علَه

 . العماب الذٌ لم َؽَر فٍ طباعها شَبا مهما كان لاسَا أؼلب اْحَان

بعشوابَة وأمسكجه بمشبن جمعت شعرها الؽجرٌ اْشمر الطوَل  

 وخرجت من الؽرفة وجوجهت للمطبخ فورا ولعملها الَومٍ الشاق

 وبدأت بؽسل كل جلن اْكوام من اْوانٍ فزوجة شمَمها لررت منذ

 أكثر من عامَن أن جموم ببَع بعض اْكٗت الجٍ ججهزها فٍ المنزل

 لَجمعا المال الذٌ سَنجمٗن به من هنا فهٍ جعمل كمدرسة فٍ

 مدرسة البلدة وجصنع الطعام وجبَعه وزوجها َعمل بمحراثه الصؽَر

 فٍ المزارع لَجمعا المال وَرحٗ من هنا بَنما هٍ الجٍ جؤخذ جمَع

 وظابفها ولت ذهابها للمدرسة وجعمل معها فٍ ججارجها جلن وجؽسل



 كل جلن اْوانٍ بل وجمَع أعمال المنزل ٖ َحك لها جرن المكان

ر علَها أن جبمً هنا وٖ ججبعهما وْنه سَبَعمعهما فوصمة العا  

 المنزل لبل مؽادرجه علَها أن ججد لها مكانا َإوَها بعَدا عنهما

 فؤَن َجولعان أن َكون هذا المكان ؟ أَن َرَدان منها أن جذهب

 وٖ أحد لها فٍ هذه البلدة وٖ خارجها إن كانت عابلة ؼَلوان

َمَها وعابلة من لالوا بؤنهَنبذونها بل وٖ َعجرفون بها وٖ بشم  

 والدها َنكرونها جماما ووالدجها لَست من هذه البٗد بؤكملها وكل

 ما لالجه عن نفسها أنها جربت فٍ دار لَٓجام فٍ إَرلندا فؤَن

 َجولعون منها أن جذهب ؟ فحجً الرجال َهربون منها من بعد

ةأمَال بسبب نسبها المشرؾ وعابلجها العرَمة ولصجها المخزَ  . 

 جنهدت بؤسً وهٍ فٍ حركة واحدة جؽسل الصحون وجضعها فٍ

 المؽسلة الحدَدَة ، حجً شمَمها هازار ومن حلمت طوَٗ بؤن

 َعود وَنجشلها من كل ما هٍ فَه لم َرجع حجً الَوم رؼم عودة

 ابن شاهَن ورجاله ... هازار شمَمها الذٌ ٖزالت جحمل له فٍ

ا كؤخ لم َحصل ؼَره علًذاكرجها صورا كثَرة عن معاملجه له  

 شمَمة رؼم أنها ولدت وعمره ثمانَة عشرة عاما إٖ أنه الوحَد

 الذٌ عاملها كإنسانة وكشمَمة له ولَس كوصمة عار وحكاَة

 شابكة مبجورة ، ورؼم أنه ولت سفره كانت فٍ السادسة من

 عمرها إٖ أنها ٖزالت جذكره كما ٖزالت جذكر بكاء والدجها كثَرا

 علَه بعد ؼَابه حجً ماجت وكانت جري أنها السبب وراء فعله

 لذلن بسبب حملها بها وما حدخ فعٗلجه بها أصبحت ألل عمما

 منذ جلن الحادثة رؼم أنه عامل ابنجها منه كملكة علً عرش للبه

 . ولَس كشمَمة فمط

 رمت لطعة اٖسفنج المشبعة بالماء والصابون من َدها بموة



 مجمجمة بؤسً

و كنت أعلم أَن مكانن لذهبت دون جردد َا هازار لكن أَن وكَؾ ؟ل "  

 " من لٍ ؼَرن َا شمَمٍ من ؟

 اسجؽفرت هللا هامسة فمد أنساها الشَطان أن هللا وحده من لو

 خسرناه ٖ أحد لنا ؼَره وٖ بعده ، فجحت صنبور المَاه وبدأت

 بشطؾ كل ما ؼسلجه فجلن اْفكار لن ججلب حٗ لمشكلجها ولم

 َعد أمامها من حل سوي أن جسلم نفسها ْفكار فجر المجنونة فإما

 أن جخرج بها من هنا أو أن جموت وكٗهما حل مناسب جماما لمشاكلها

 وخَر لها من أن َرمَها شمَمها فٍ مكان ممطوع وَعلن خبر وفاجها

 . فلن جسجبعد ذلن منه أبدا ولن ججهم فجر فٍ هذه بؤنها خَاٖت سخَفة

* 

*  

 

ست اْوراق فٍ حمَبجها ورمجها بجانبها علً السرَر ، ها لدد  

 أصبحت الساعة الخامسة ونصؾ وٖ جشعر برؼبة أبدا فٍ الذهاب

 . لجلن المإسسة الجدرَبَة بل وٖ فعل أٌ شٍء وجشعر بؤنها محطمة كلَا

 أمسكت هاجفها ودخلت فٍ صراع جدَد مع نفسها فهذه رابع مرة جفجح

ب رسالة ثم جعود وجمسحهاصندوق الرسابل لجكج  . 

 ( أرَد أن أران)

 (هل نجمابل اللَلة ؟ )

 (ثمة أمور علَنا الجحدخ فَها )

 وفٍ كل مرة َجؽلب عملها علَها وجمسحها وجرمٍ بالهاجؾ بعَدا

 عنها ، فاشلة ... هٍ حما أكبر فاشلة فٍ الوجود وفٍ الجارَخ

 أَضا .. لكنه السبب هو من َشعل عواطفها فٍ كل مرة وَخجفٍ



 . فٍ صمت

 نظرت بؤسً للعلبة المخملَة الصؽَرة السوداء الموضوعة فوق

 طاولة سرَها ، أَشجرٌ لها خاجم زواج ثم َجٗشً كالسراب ! فٍ

 أٌ لانون َجوز فعل هذا بملب اْنثً ؟ لو َعلم أٌ عذاب هذا الذٌ

ت وؼادررماها فَه منذ ساعا  . 

 انجفض جسدها بموة حَن رن هاجفها بَن َدَها ونظرت مصدومة

 ٖسمه فٍ شاشجه ولد جصلبت أصابعها حجً لم َعد بإمكانها رفعه

 ْذنها أو فجح الخط إلً أن انمطع اٖجصال وما أن عاد للرنَن

 مجددا جحركت َدها أخَرا وفجحجه ووضعجه علً أذنها فٍ صمت

لبل أن َصلها ذان الصوت الذٌ جعلهاشاركها فَه بادئ اْمر   

 جؽمض عَنَها ٖ إرادَا

 " مارَا جسمعَننٍ ؟ "

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها هامسة

 " أجل "

 لال من فوره

 " أنجظرن أمام باب المنزل الداخلٍ .. ٖ ججؤخرٌ "

 وأنهً اٖجصال ما أن أنهً عبارجه جلن فؤبعدت الهاجؾ جنظر له

أمام الباب ! أسمعت ذلن فعٗ أم أنه أمرا بصدمة ، لال أنه َنجظرها  

 آخر وهٍ فهمجه بشكل خاطا ؟ انفجح باب الؽرفة فجؤة ودخلت

 منه ساندرَن ولد لالت بحماس

 " إنه هنا لمد رأَت سَارجه .. ألم أخبرن بؤنه سَؤجٍ "

 نظرت للهاجؾ ثم لها مجددا وكؤنها جمارن الحمابك ببعضها لبل

 أن جهمس

نجظرنٍ فٍ الخارجاجصل ولال أنه َ "  " 



 " صرخت بحماس وجوجهت نحوها وسحبجها من َدها مولفة لها ولالت

 " ولما جالسة حجً اِن ؟

 نظرت حولها ورفعت حمَبجها فؤخذجها منها لابلة بصدمة

 " ! سجذهبَن هكذا "

 نظرت لنفسها وللثَاب الجٍ كانت جلبسها لجذهب للدورة

 الجدرَبَة ولالت

 " أجل وما بها ثَابٍ ؟ "

 لالت مجوجهة جهة الخزانة

 " بلهاء .. أحضر لن ثوبا لججفرجٍ علَه ؟ "

 نظرت لها بعبوس وهٍ جصعد فوق الكرسٍ وجنزل الصندوق الذٌ

 وضعجه منذ الصباح فٍ اْعلً لابلة

 ! ٖ أعلم بؤٌ عمل َرسل لن فسجانا جرمَه أعلً الخزانة "

ؼبَة لن َرسله إٖ لجلبسَه له َا  " 

 جنهدت بؤسً ولم جعلك ، لو جعلم ما حدخ صباحا وما فعل

 ما كانت مجحمسة هكذا ولكانت حرضجها علً رفض الخروج

 له من أساسه ، ثم هٍ لم جكن جرَد أن جلبسه فعلَهما أن َجحدثا

 عما حدخ صباحا لَس أن ججزَن له وجحجفل ، الجربت منها ووضعت

 لها الفسجان فٍ َدَها لابلة

عة أنجٍ جضَعَن الولت وسَمل من اٖنجظار وَؽادربسر "  " 

 شدت أناملها علً المماش الناعم وهمست جنظر لٓسفل

 " ...َمكننٍ ارجدابه فٍ ولت آخر ، اِن أ "

 أدارجها جهة الحمام ودفعجها جهجه لابلة

 جحركٍ مارَه ، ألسم أن أٌ رجل ما كان لَعجبه أن َشجرٌ "

رأة وٖ جلبسه له فكَؾ إن كان ذانفسجانا باهض الثمن كهذا ٖم  



 " الرجل كزوجن هادبا مسالما ومبجسم دابما ولَس بحاد طباع

 اسجسلمت لدفعها لها حجً أدخلجها الحمام وأؼلمت الباب خلفها ،

 نظرت له بَن َدَه مجنهدة بؤسً وحركت رأسها مجمجمة

 " لست أعلم كَؾ سؤخرج له به وهو فعل ما فعله صباحا ؟ "

كن من خَار آخر أمامها فكما لالت ساندرَن سَجدهالكن لم َ  

 حجة لَؽضب وَحولها هٍ لمذنبة ، نزعت مٗبسها ولبسجه

 سرَعا ودهشت فورا وهٍ جنظر له علً جسدها فجوجهت جهة

 المرآة ، كان َظهر فَها نصؾ جسدها العلوٌ فمط لكنها

 أوضحت جماله علَها بالفعل ، كان لماش الدانجَل َؤخذ الجزء

 العلوٌ منه بَالة مثلثة وأكمام لصَرٌ أبرز جمال مفاجنها

 اْنثوَة فطبَعة جسدها أنه مجناسك وممَز وصدرها مرجفع

 مسجدَر وهذا الفسجان أبرز ذلن بشكل واضح ومثَر ، حاولت

 رفع َالجه لٓعلً لكنه سرعان ما عاد كما كان ، الجفجت للخلؾ

المخرم واصٗ لنهاَةونظرت لظهرها فٍ المرآة .. كان الدانجَل   

 ظهرها ولم َكن مبطنا بؤٌ لماش كما مع صدرها فكان َظهر

 بشرجها البَضاء من جحجه بوضوح عكس ما كان من اْمام

 ممجصرا علً منطمة الصدر فمط لَنزل بعدها ذان المماش

 الحرَرٌ اْزرق منسابا مشدودا علً خصرها ووركَها ثم َبدأ

ذَل بسَط فٍ الخلؾ ، لن َفكرباٖجساع جباعا لٓرض وَنجهٍ ب  

 فٍ أخذها لمطعم بالجؤكَد وهٍ بهذا الفسجان إٖ إن كان رجل

 ! آخر ٖ جعرفه

 طرلات ساندرَن المجثالَة علً باب الحمام جعلجها جخرج فورا

 وما أن فجحت الباب وجدجها والفة أمامه جمسن الحذاء فٍ َد

ن مكانهاوالحمَبة فٍ الَد اْخري فصرخت من فورها لافزة م  



 ولالت بدهشة " َا الهٍ مارَه ما أجملن ! إنن كنجمة سَنما بل

 " كؤمَرة من اْحٗم

 رمت لها بالحذاء جحت لدمَها ولالت ولد جوجهت لدرج طاولة

 الجزََن جفجش فَها

 ألسم أن جسلبٍ عمله فٍ ثوان معدودة ، إن كان روب حمام فعل "

 " معه العجب فكَؾ بهذا ؟

عورَا علً الفسجان جهة صدرها ورفعجه مجدداوضعت َدَها ٖ ش  

 وسرعان ما عاد كما كان فنظرت بَؤس جهة الجٍ جوجهت نحوها

 ولفت حول عنمها سلساٖ ذهبَا بسَطا وأنَما َجدلً منه للبان

 صؽَران مجداخٗن ومرصعان بالفصوص وثٗخ سٗسل رلَمة

 جنجهٍ كل واحدة منهما بمطعة كرسجالَة بشكل دمعة صؽَرة ،

 لالت وهٍ جؽلمه

بسرعة مارَه ، إن خرجت ولم ججدَه فؤنا من البسٍ الحذاء "  

 " سججن وٖ أسجبعد أن أبكٍ حسرة

 انحنت له ولبسجه لابلة ببرود

 " أنجظره منذ الصباح ٖبؤس فٍ أن َنجظر للَٗ "

 اسجوت فٍ ولفجها ما أن انجهت من ارجدابه ولالت بعبوس ناظرة

 للوالفة أمامها ولد عادت جشد الفسجان لٓعلً مجددا

 " ألَس مكشوفا كثَرا ؟ "

 ضحكت جلن من فورها وجحركت جهة السرَر لابلة

 " بل مذهل ولن أنجظر عودجن اللَلة للمنزل أبدا "

 شعرت بجدسها ارججؾ وعظامها جَبست جنظر لها بصدمة

اؾ معدنَةولد دست لها هاجفها فٍ حمَبة الفسجان الزرلاء بحو  

 ذهبَة اللون ولالت وهٍ جضع فَها مجموعة محارم ورلَة



 لد جحجاجَنها ولن نمول لجمسحٍ بها دموعن نهاَة السهرة "

 " وسنجفابل فٍ ذان الكنعانٍ خَرا

 عبست مٗمحها الجمَلة من ذان الجشاإم فجوجهت نحوها ودفعجها

 جهة المرآة لابلة

لاجلة الَوم ؟ أنجٍ ٖمارَه ما بن هكذا وكؤنن جلمَت صدمة  "  

 جعجبَننٍ منذ الصباح ، هَا ضعٍ أحمر شفاه علً اْلل

 " وسؤجصرؾ أنا فٍ شعرن

 رفعت أحمر الشفاه الزهرٌ الخفَؾ الثابت اللون ومررجه علً

 شفجَها لَزَدهما لونا وردَا ٖمعا وجمَٗ ، ماسكرا سوداء خفَفة

ت بذلن فمطكجفت رموشها وأعطجهم لونا جمَٗ وخفَفا ولد اكجف  

 بَنما ارجفعت َدٌ ساندرَن جرفع لها شعرها لٓعلً وثبججه

 بدبوس شعر كرَسجالٍ ذهبٍ اللون أَضا فجدلت منه خصٗت

 علً عنمها وصدؼَها بَنما نزل جزء منه علً كجفها ، مدت لها

 حمَبجها وأمسكت بَدها وسحبجها جهة الباب لبل أن جرجع

 لابلة بشهمة

جنسَنه آه مارَا الخاجم كدت "  ! " 

 أخذت منها العلبة ولالت

 " هذا علَه هو أن َلبسنٍ إَاه أو لن ألبسه أبدا "

 ضحكت ولالت

 " أجل هكذا جعجبَننٍ "

 وصلجا باب المنزل فؤدارجها جهجها ونظرت لها نظرة أخَرة

 وعدلت له خصٗت ؼرجها وهمست مصفمة بَدَها

 " ممجاز أران صباحا َا عروس "

 شهمت بصدمة وضربجها بالحمَبة فٍ َدها وهٍ جركض ضاحكة



 ولد ابجعدت ونظرت جهجها لابلة من بعَد بعدما أرسلت لها

 لبلة بَدها

 " علَن بملبه مارَه .. أصَبَه فٍ ممجل َا فاجنة "

 وؼادرت راكضة ما أن أنهت جملجها جلن جرالبها مبجسمة فما

ا وطول لسانها إٖأنمً للب جلن الفجاة رؼم مشاكسجها وجهوره  

 أنها ٖ جكره وٖ جحمد أبدا ، الجفجت جهة الباب ومررت َدها علً

 عنمها نزوٖ لصدرها وجنفست بعمك لجبدد شَبا من جوجرها

 الذٌ ٖ جراه َزداد إٖ حدة ، فجحت باب المنزل ببطء ولد لعبت

 بها الهواجس وسَطرت علَها فكرة أن َكون ؼادر فعٗ ؟

وة ما أن انفجح الباب أكثر وظهر لهاعضت طرؾ شفجها بم  

 الوالؾ مسجندا بالعمود الخشبٍ لسٗلم الباب َدَه فٍ جَبٍ

 بنطلونه َلؾ ساق حول اْخري وَنظر جانبا .. َرجدٌ لمَصا

 مزررا أسود اللون بخطوط بَطاء رلَمة ومجباعدة وبنطلون

 جَنز أبَض وحذاء أسود ٖمع وخصٗت من شعره اْسود َجٗعب

لنسَم فوق جبَنه فشعرت بضربات للبها جرجفع بضجَجبها ا  

 صاخب وأنفاسها ججصاعد جباعا فٗ َعلم هذا الرجل أٌ مشاعر

 . مجمدة جلن الجٍ َشعلها فٍ داخلها ما أن جراه أمامها

 سحبت الباب بَدها من خلؾ ظهرها دون أن جؽلمه ولد جمدمت

داخطوة نحو الخارج فانجبه حَنها لوجودها ونظر لها صعو  

 من طرؾ حذابها الظاهر من فسجانها الحرَرٌ مرورا بجمَع

 جفاصَل جسدها وصوٖ لوجهها .. نظرة بطَبة مجفحصة ساكنة

 هادبة ٖ جشبه نظراجه الباردة الشبه دابمة جلن فجمنت لحظجها أن

 اسجطاعت أن جرفع َدها لجهؾ بها علً وجهها فمد شعرت بجسدها

 َكاد َشجعل من نظراجه جلن ، ابجعد عن العمود مسجوٌ فٍ ولفجه



 وجوجه نحوها ولد أبعدت َدها عن الباب خلفها وجمعجهما جمسن

 بهما حمَبة الفسجان جنظر لهما جشعر بضربات للبها جخجرق

 خَٗاها مع الجرابه أكثر حجً أصبح والفا أمامها جماما وامجدت

بعه لابَٗده لذراعها العارٌ ولمسها بؤصا  

 " أؼلمٍ الباب لنؽادر "

 نظرت جانبا ٖزالت جججنب النظر له ولالت بصوت منخفض

 " لَس بعد فمد أدخل منه اِن "

 لم َعلك بادئ اْمر علً جصرَحها الواضح باحجمال رفضها

 للذهاب معه ولد امجدت أصابعه لذلنها وأمسكه بؤطرافها برفك

ال بنبرة بجحذَر مركزاورفع وجهها له حجً الجمت نظراجهما ول  

 نظره علً جلن اْحداق العسلَة بلون الذهب النمٍ

 " !! مارَا "

 زمت شفجَها الزهرَجان فٍ خط واحد كدلَل علً ضَمها

 المكبوت داخلها لبل أن جحررهما هامسة ونظرها علً عَنَه

 السوداء

 ألست جعجمد بؤنن مدَن لٍ باعجذار عما حدخ صباحا دون أن "

به ؟جشرح حجً سب  " 

 ظهر شبح ابجسامة طفَفة علً شفجَه وشد أصابعه حول ذلنها

 َرفع وجهها له أكثر وأحنً رأسه له ولبل شفجَها لبله صؽَرة

 لكنه عرؾ كَؾ َجعلها مثَرة ومدمرة لجلن المشاعر الصاخبة

 بداخلها ولد أبعد رأسه سرَعا ولال بابجسامة جانبَة

 " جكفٍ هذه ؟ "

رادَا علً الحمَبة وجلن العلبة السوداءكانت أصابعها جشجد ٖ إ  

 من شدة ما جواجهه داخلها جحاول جنظم أنفاسها وإن للَٗ وإبماء



 نظرها علً عَنَه وبالكاد اسجطاعت أن جهمس

 " هل أفهم أن هذا هو الجعبَر الفعلٍ لكلمة آسؾ لدَن ؟ "

 اجسعت جلن اٖبجسامة للَٗ وهو َحرر ذلنها من أصابعه الطوَلة

ونظره َنزل لَدَهاولال   

 أنجن النساء كم جعشمن ألوال الرجال عن أفعالهم رؼم أن "

 " أؼلب حدَثهم َكون كاذبا

 جنملت بنظرها فٍ مٗمحه الجذابة وٖزال َسدل جفنَه لٓسفل

 ولالت بهدوء

 " لَس حَن َكون الرجل صادلا فٍ كل شٍء "

 مد َده لَدها وأخذ منها العلبة المخملَة السوداء الصؽَرة

 وفجحها وأخرج الخاجم منها ورفع َدها وألبسها إَاه ومد َده

 للباب خلفها وأؼلمة بَنما اْخري جمسن أصابع َدها جلن ولال

 ما أن عاد بنظره لها وبابجسامة جانبَة

زمنظننت أن كل هذا لد َكفٍ مارَا لكنن جشعة كطفولجن جل "  

 " جنَة النوافذ لجحمك ما جرَدَن

 لم جسجطع امسان ضحكجها الصؽَرة الجٍ جؽلبت علَها كما انهزم

 هو سرَعا أمام ابجسامة زَنت شفجَه فرفعت نفسها علً رإوس

 أصابعها وحوطت عنمه بذراعَها وأؼمضت عَنَها برفك جشعر

 بَده علً ظهرها وهمست بمشاعر ٖ جزَدها جلن الرجولة

اسوي جفجر  

 " شكرا علً كل هذا جَم "

 وجابعت وهٍ جنجزع نفسها منه مرؼمة لجبجعد عنه ولد نظرت

 لعَنَه بابجسامة ماكرة جزَن جلن الشفاه الجمَلة المؽرَة

 حسنا علً اْلل َلزم الرجل أن َعبر عن إعجابه بما رآه "



 " وإن بكلمة واحدة

وصالهاأمسن ذلنها مجددا ولبلها لبلة أخري فسرت الحرارة فٍ أ  

 " مجددا وكؤنها لم جعرؾ ذلن معه من لبل ، لال ما أن أبعد شفجَه

 " سجكفٍ هذه أم جرَدَن المزَد ؟

 هربت بنظرها منه وعضت شفجها ولم جسجطع أن جعلك علً ذلن

 لَس بسببه وٖ بسبب ابجسامجه الماكرة جلن بل بسبب الجٍ

زجاجهاانجبهت لوجودها هنان خلؾ النافذة جرسم لها للوبا علً   

 المؽلك جضحن بحماس فؤنزلت رأسها لٓسفل وشدت أناملها علً

 أصابعه هامسة

 " هل نؽادر ؟ "

 . نزل حَنها السٗلم فورا َسحبها خلفه

* 

* 

* 

 نزلت جلن السَدة اْربعَنَة من المنصة علً صوت الجصفَك الحار

 جشجَعا لشجاعجها علً لول كل ما صرحت به دون خوؾ وٖ خجل

 فمد اخجارت هذه المرة طرَمة مخجلفة لعرض نشاطهم فٍ اٖحجفال

 السنوٌ لجؤسَس جلن الجمعَة الضخمة وبدٖ من أن جصعد هٍ كمدَرة

 لذان الصرح وججحدخ عن انجازات جمعَجها وعن كل ما فعلوه

 وَفعلونه من أجل لضاَا دعم المرأة لجمنع الداعمَن والممولَن

َدعم الكثَرَن فاخجارت أن ججحدخالجدد لهم بؤن ما سَمدمونه س  

 النساء بؤنفسهن عن أنفسهن واخجَرت مجموعة معَنة جركت لها

 حرَة الحدَخ لدلابك معدودة لكل واحدة منهن لججحدخ عما لدمجه

 . لها الجمعَة وأَن كانت وماذا أصبحت بعد الدعم الجام لها من لبلهم



نار َلجؾ حول أدارت الخاجم فٍ أصبعها وشعرت بؤنه جحول لخاجم من  

 بنصرها فمد بات كاللعنة المطولة لعنمها لكنها لن جسمح لذان الرجل

 أبدا بؤن َنجصر علَها بمعجمداجه الخاطبة جلن وسجثبت له بؤنها لادرة

 علً الولوؾ من دونه وأن المضَة الجٍ جدافع عنها َدعمها الكثَرون

ا جراها فرؼموأنها ٖ جحجاجه أبدا ، كانت بداَة الحفل ؼَر موفمة كم  

 امجٗء جلن الماعة برجال اْعمال والشخصَات المهمة فٍ البٗد

 وعلً رأسهم وزَرٌ الثمافة واٖجصاٖت وسَاسََن والكثَر من

 الكجاب والمحامَن وبعض رجال الدولة إٖ أن اْحادَخ معها

 أخذت منحا آخر جماما وكل واحد منهم َسؤل عن ذان الخاجم

ا جلبسه اِن ومن َكون سعَد الحظوعن ظهوره فجؤة ولماذ  

 ذان كما َصفونه ، أما اٖحادَخ عن نشاطات الجمعَة والجبرعات

 والدعم المادٌ كانت وكؤنها هوامش أحادَثهم جلن وجمَع من أبدوا

 سابما اسجعدادهم لدعمهم أصبحوا َجحججون اِن وما لدموه لم

رد جبرعاتَساوٌ شَبا أمام ما كان َمدم للجمعَة سابما فكانت مج  

 رمزَة ووعود مبثورة ونالصة وٖ أحد َبدٌ أٌ اسجعداد صرَح

 لجولٍ مشارَع الجمعَة أو المملكة وٖ أحد منهم َبدوا راؼبا فٍ

 إهدار ماله من أجل انجشال ؼَره من الفمر وأن ٖ َؤخذ من عابدات

 جلن اٖسجثمارات سوي النصؾ ، أؼمضت عَنَها وسحبت نفسا

 عمَما وهٍ ججذكرت عبارجه الؽاضبة جلن ) أٌ منافع مادَة هذه

 الجٍ ججحدثَن عنها وأرباحهم سجكون مضاعفة إن اسجثمروا جلن

 المبالػ فٍ أماكن أخري وهم سَمدمون نصؾ جلن العابدات كهبات

 للعابٗت المحجاجة ؟ ٖ َخبرن عملن َا ؼسك أنه ثمة من َضع

ؤرباح مضاعفة فٍ مكان آخر ،ماٖ فٍ مكان وَمكنه اسجثماره ب  

 الهبات والحمٗت الجبرعَة وؼَرها ٖ جكلؾ كل هذا .. ٖ أحد



 ( َدفع المال كهبة لؽَره .. لَس الجمَع َحمل للبن أنجٍ

 شدت أناملها علً ذان الخاجم بموة آلمجها فلن جسمع بؤن َنهار

 كل ما فعلوه وكل ما أفنت عمرها لبنابه ، لن جخذل كل جلن

والعابٗت الجٍ جعجمد علَها ولن جمجنع بكل ذان الهراءالنسوة   

 الذٌ سمعجه الَوم ، كَؾ َرون أن لضاَاهم محجكرة علً

 المرأة فمط ؟ ٖ ولالها البعض بكل صراحة بل وولاحة بؤنه كان

 علَهم أن َجبنوا لضاَا أخري وأكثر أهمَة كدعم مرضً السرطان

كؤنهم ٖ َرون ما أنجزوهأو أطفال الجوحد أو أعالات المسجدَمة و  

 حجً اِن وأن مرَض السرطان لد َكون فردا من أسرة َدعمونها

 كما أطفال الجوحد وؼَرهم الكثَر ... أٖ َرون كم عابلة جعَش هنا ؟

 كم شخص َمجات من وظابؾ جوفرها له الجمعَة ؟ كم عابلة ججد لها

هل أصبح مؤوي فٍ مساكنها هو مٗذها الوحَد من النوم فٍ العراء ؟  

 اِن ما َمدمونه لهم هو السبب اْول لجماعسهم عن جطوَر أنفسهم

 ولدراجهم كما َدعون ! أٖ َرون أن ما َمدموه لجلن العابٗت والنساء

 مجرد حلول مإلجة مهما طال أمدها حجً َجم مساعدجهم علً جحسَن

 ظروفهم الحالَة ثم اٖنجمال خارج المدَنة بؤكملها واٖندماج فٍ

ججمع بعد أن جحظً كل منهن بما حرمت منه سابما ودمر مسجمبلهاالم  

 سواء كان شهادة جامعَة أم وظَفة ٖبمة أو رعاَة نفسة أو جسدَة

 . لجنطلمن نحو المسجمبل بروح جدَدة

 أدارت ذان الخاجم فٍ أصبعها مجددا وشعرت بؤنها ٖ جرَد شَبا سوي

 رمَه فٍ سلة المهمٗت لكنها لن جضعؾ أبدا ولن ججراجع عن

 اجفالهما فهو من اجهم جمَع ممولٍ جمعَجها الجدد بؤنهم َسعون

 لمطامع شخصَة عوضا عن المال الذٌ سَخسرونه كما َري وهٍ

 لبلت جحدَه ذان لجثبت له العكس وٖزالت لم جفمد اْمل بعد وجعول



دن لجلن المنصة وجحدثن عنفعلَا علً ما جممن به كل من صع  

 أنفسهن وعن ماضَهن وعما لدمجه لهن مملكة الؽسك من دعم

 . لهم ولعابلجهن

 ابجسمت فورا للجٍ اعجلت جلن المنصة ذان الولت والجٍ لد

 خصجها بجلن النظرة واٖبجسامة وهٍ جمسن بجهاز المَكرفون

 وبدأت الحدَخ لابلة بابجسامة

عابلجٍ أعظم من أن أشرحه فٍما لدمجه جمعَة الؽسك لٍ ول "  

 دلابك معدودة لكن ما أود لوله بؤننا حَن ؼادرنا بٗدنا

 ؼادرناها مطرودَن ومضطهدَن لم َحضا أٌ منا بوظَفة

 وٖ شهادة وٖ حَاة كرَمة وكل ذلن جؽَر من أَام للَلة فمط

 وما أن أصبحنا فٍ هذا المكان ولد أصبح بإمكانٍ مزاولة مهنة

َرة المجواضعة وأصبح شمَمٍ مرَض الجوحدحسب شهادجٍ الصؽ  

 فردا فٍ مإسسة صحَة لرعاَة وجؤهَل من هم فٍ مثل حالجه وْول

 مرة منذ ولد ووجد شمَمٍ اِخر فرصة جدَدة لَكون مسجمبله أفضل

 مما حكم والعه ، لن أنسً أبدا ما فعلجه الجمعَة من أجلٍ ومن أجل

َدا لٓمل أمامنا جمَعاعابلجٍ وشمَمٍ المرَض ، لمد فجحت بابا جد  

 " وهو أسمً هدؾ عرفه الجارَخ .... وشكرا لكم

 نزلت بعدها من المنصة علً صوت الجصفَك الحار وجوجهت فورا

 جهة الجٍ ولفت أمامها والجٍ لالت مبجسمة لها

 " شكرا َا جهَنة كنت رابعة "

 أمسكت ذراعها كدعم لها ولالت بحزن

 " ألن َؤجٍ رماح ؟ "

اجها الحزَنة جلن ولالتهربت من نظر  

" ٖ " 



 ؼطً الوجوم مٗمحها وهمست بؤسً

 ؼَر رأَه بعد أن علم بانجمالنا للعَش هنا وعملٍ فٍ مبنً "

 " الجمعَة ألَس كذلن؟

 رفعت نظرها بها مجددا ولالت

 علَن أن جصبرٌ َا جهَنة فاْمر لن َكون بجلن السهولة "

 " وأنجٍ جفهمَن أسبابه بل وجعرفَن شخصَجه جَدا

 أومؤت برأسها بحزن ولالت

 أعلم ولن أَؤس أبدا فمط لَعطَنٍ هو المجال ْؼَر له لناعجه "

 جلن فبعد وعدٌ لوالدجٍ ٖ َمكننٍ دخول منزلن أبدا ما لم جؤذن هٍ

 " لٍ بذلن ولن جفعلها أبدا أعرفها جَدا

 أمسكت بَدها ولالت مبجسمة

نجد حٗ َا جهَنة وسَلَن دماؼه العنَد َوما .. كونٍ أكَدةس "  " 

 أومؤت لها مبجسمة بجفاإل وإن كان لد شابه الكثَر من الحزن

 وؼادرت من عندها جشرؾ مع البمَة علً جنظَم الحفل بَنما الجفجت

 هٍ لصاحب الَد الجٍ ٖمست كجفها وابجسمت من فورها للوالفة

فٍ الحدَخ معها لبل أن َجحول العددأمامها والجٍ اندمجت سرَعا   

 لخمس أشخاص وججشعب المواضَع ووجهات النظر

 ، لكنها لم جسجطع اٖنسجام مع أٌ من جلن اْحادَخ وجفكَرها منحصر

 فَما سَنجج من ذان الحفل فسَبدأ بعد للَل داعموا جمعَجها الجدد

 بالصعود للمنصة لَشرح كل واحد منهم الجراحاجه ومساندجه وما

َمدمه وَجنازل عنه من أجل مشارَعهم المادمة ولَست جخشً شَباس  

 أكثر من جلن اللحظات خاصة بعد الفجور الذٌ أصاب حماسهم جدرَجَا

 وكؤنهم َجؤملون مثٗ أن َكون ثمة ممابل لما َمدموه ؟ ٖ هم مجانَن

 بالجؤكَد إن فكروا كما فكر ذان الرجل ، كان ثمة من ٖزالوا علً



ك لكنهم للة وأؼلبها مإسسات خَرَة جحاول دمجمولفهم الساب  

 . نشاطاجها معهم وذان سَإثر علً عملهم سلبا وٖ َمكنها لبوله

 نظرت جهة الوالفان بعَدا عند بوفَهات الشراب واْطعمة وابجسمت

 دون شعور منها وهٍ جنظر لصاحب جلن البذلة اْنَمة الوالؾ مع

وَل َضحكان علً طرَمةصاحبة ذان الفسجان المرنفلٍ اللون الط  

 امساكه للكؤس وهٍ جحاول جعلَمه الطرَمة الؽربَة لفعل ذلن ، وْنه

 علَها اٖبجعاد عن الصحافة والكامَرات مثلها أصبحت أماكن جنملها فٍ

 ذان المكان محدودة ... من كثرة احجكاكهما ببعضهما لم جعد جعلم ممن

 جخشً علً اِخر أن َلصك طباعه السَبة به لكنها سعَدة أَضا بموة

 العٗلة الولَدة بَنهما فكل واحد منهما وجد فٍ اِخر الشمَك الذٌ لم

 َحصل علَه َوما خاصة الكاسر من فمد والدَه طفٗ رضَعا وانحصر

 عالمه علَها لوحدها ولد سعت جهدها أن جمنحه كل ما فمده وها هو

ٍ الشمَمةآخر ذلن وه  . 

 ابجسمت بحنان جرالب جلن المٗمح الجمَلة الجٍ خطفت اْنظار الَوم

 حجً أن جلَلة أبعدجها عنها مجبرة ورفضت أن جمفا معا مجددا جخشً

 أن جنام اللَلة إحداهما فٍ المسجشفً بسبب كل جلن اْعَن المحدلة

 بهما بذهول وإعجاب فهٍ لم جنسً بعد أنها فٍ مراهمجها عانت

ذلن ذات مرة وكادت جفمد عملها من  . 

 اجسعت ابجسامجها وهٍ جري إحدي عضوات إدارة جمعَجها جمجرب

 منهما برفمة شمَمها الذٌ جلبجه الَوم للحفل عنوة لججمعه بها

 ومصممة فعٗ علً أن ججعل شمَمها ذان َمجنع بفكرة الزواج بعد أن

بجها لججركهماَراها درجة أن أبعدت الكاسر عنهما ولَست جعلم كَؾ لع  

 معا بمفردهما فمررت حَنها الجدخل فهذا الججاوز لن جسمح به أبدا

 خاصة مع نظرة ابنجها المسججدَة الجٍ رممجها بها وكؤنها جحجاج



 . لشخص َخلصها من ذان المؤزق

 وما أن فكرت فٍ الجمدم نحوهما أولفها ذان الصوت من خلفها والذٌ

 عرفجه ما أن ولع فٍ أذنها

ننٍ جمدَم العون أَضا أم رجال الجَش محظورَن فٍهل َمك "  

 " نشاطاجكم ؟

 الجفجت من فورها لصاحب ذان الجسد الطوَل واْكجاؾ العرَضة

 والشعر اْسود المسرح بعناَة والمٗمح الحادة الجذابة واٖبجسامة

 الرجولَة الممَزة ولد جخلً هذه المرة عن زَه العسكرٌ مسجبدٖ إَاه

َمة ؼَرت من مٗمحه بشكل واضح ، من لم ججولع أبداببذلة سوداء أن  

 أن َكون هنا الَوم ! اسجرلت النظر ٖبنجها مجددا لبل أن جنظر له لابلة

 بابجسامة مجاملة مؽصوبة

 مرحبا سَادة اللوآء ، لم َسبك ْمثالن أن فعلوها بالطبع ْنه ٖ "

 " شٍء جحجاجه النساء منكم لكنه كرم حمَمٍ منن

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولال

 معن حك فرؼم أننا نمدم لوطنكن كل شٍء إٖ أن لضاَاكم ٖ نسجطَع "

 " جمدَم أٌ دعم لها فؤنا عنَت اْمور .... المادَة بالطبع

 ارجخً صوجه عند آخر كلمجَن وهو َنظر لَدها الجٍ ارجفعت لحجابها

بت بنظراجهاوانجبهت حَنها فمط أٌ َد كانت جلن فؤنزلجها سرَعا وهر  

 منه علً صوجه المسجؽرب لابٗ

 " َبدوا أنه ثمة سعَد حظ هنا ؟ مجً حدخ هذا ؟ "

 جلعجمت للَٗ جنظر لحركة أصابعها حول ذان الخاجم لبل أن جمول ما

 " لالجه لجمَع من سؤلوها عنه " حدخ اْمر سرَعا

 لم َحضً بفرصة الجعلَك علً ما لالت وسإالها عما ججاهلجه فٍ

وٖ هٍ َٔضاح اْمر واْنظار جمَعها جنجمل جهة ذان الضجَج سإاله  



 بسبب انجمال رجال الصحافة وكامَرات الجلفاز لباب جلن الماعة المزَن

 ببالات اْزهار الضخمة ولد ولؾ أمامه صاحب ذان الحضور الذٌ

 خطؾ اْبصار جمَعها بجواجده الؽَر مجولع فٍ ذان المكان مَزجه

صل أٌ منهم لفخامجها َضع أحد َدَه فٍ جَبٍالمٗبس الجٍ لم َ  

 بنطلونه الكحلٍ اْنَك والَد اْخري َمسن بها مجموعة أوراق فؤنزلت

 رأسها وأؼمضت عَنَها مجنهدة بموة بعد ما الجمطت عَناها جلن النظرة

 الموجهة لها جحدَدا ، وحالها لم َكن أفضل من الوالفة علً مبعدة منها

ا درجة أنها لم جعد جعٍ لما َموله الوالؾمن جن جنون ضربات للبه  

 أمامها وهٍ جنظر للذٌ دخل خلفه فورا

*   

 

 كانت السَارة الجاؼوار البَضاء ذاجها فٍ انجظارهما فٍ الخارج

 وما أن ركبا ؼادر من هنان مسرعا وانطلمت سَارجه فورا مؽادرة

متشوارع لندن المزدحمة لجبدأ فٍ مسابمة الرَح خارجها ، كان الص  

 حولهما َزَدها جوجرا فلم َشؽل نفسه هذه المرة باجصاٖجه وٖ بؤعضاء

 جلن المنظمة كما أنه لم َنطك بشٍء جاركا للصمت حرَة العبخ بَنهما

 كما جركت هٍ لنظراجها جلن الحرَة المطلمة لجسجرق النظر ناحَجه كل

 حَن ٖ جمل أبدا من مرالبة لَادجه ومٗمحه المسجرخَة مركزا علً

 الطرَك أمامه َسند مرفمه علً نافذجه المفجوحة وَضع إصبعَه

 السبابة والوسطً جحت شفجه السفلً مثبجا ذلنه بإبهامه جارة وممررا

 أصابع جلن الَد فٍ شعره الكثَؾ اْسود المجدرج مع حركة الرَح ثارة

 أخري فلم جكن جزَد بذلن من وضعها إٖ سوءا بمرالبجها المجنونة له

عض اْحَان جاركة لمشاعرها العنان هذه المرة بدوندون جحفظ ب  

 لَود ... آه رباه ومجً فرضت هٍ علً نفسها لَودا ؟ إنها جفمد



 . عملها فٍ وجوده وحسب

 ٖ جصدق أن جَم ذان الفجً الذٌ عاشت معه منذ طفولجها فٍ جلن

 البلدة الصؽَرة الفمَرة َكون هذا الشاب الجالس لربها اِن َمود

رة وَرجدٌ مٗبس ٖ جمل عنها فخامة ورلٍ ! نظرتسَارة فاخ  

 لنفسها جكجم ضحكجها فمارَه أَضا أصبحت وكؤنها لَست جلن

 الطفلة مهملة الثَاب والمظهر جلعب الرَح بؽرجها الحرَرَة

 الممصوصة فٍ كل اججاه والجراب َلطخ َدَها ومٗبسها طوال فجرة

ا اِن إزالة كلوجودها خارج المنزل لجكون مهمة الجالس بجانبه  

 جلن اْثربة َنفضها عن ثَابها بَدَه لبل أن جدخل منزل عمها

 ولت مؽَب الشمس كٍ ٖ جعالب ... اِن فمط أدركت سبب ذلن

 وفهمت ما كان َعلمه هو وججهله لصؽر سنها ... ذكرَات كانت

 فٍ السنوات الماضَة علً اسجعداد لدفع كل ما جملكه لَعَدوها لها

ا لججد نفسها بمربه مجددا .. جراه .. ججحدخ معهولو َوما واحد  

 )وجسمع صوجه ، وها هٍ الَوم حصلت علَهما كلَهما ) مالها وجَم

 ججسابل أحَانا هل جنَة النوافذ كما سماها هو موجودة فعٗ وأخذت

 أمنَجها جلن وطارت بها بعَدا وحممجها ؟ فها لد جحمك بعض ما

تكجبجه فٍ جلن الورلة وأؼلبه بمعجزا  ! 

 نظرت جهة النافذة وأنزلت زجاجها بكبسة زر صؽَرة لججٗعب

 جلن النسابم الموَة بشعرها أكثر وشعرت حَنها فعٗ بالماضٍ

 َعود وإن كانا كبرا وجؽَرت مٗمحهما فٗ َنمصهما اِن سوي

 سٗحفهما الصؽَرة جلن ، عادت لٗبجسام مجددا وهٍ ججخَل أن

 ! َلعبا بالفعل بسلحفاة صؽَرة وهما بهذا السن

 " مارَا أؼلمٍ النافذة ٖ أحب المَادة ونافذجان مفجوحجان فٍ السَارة "

 أؼلمجها فورا مبجسمة فرؼم أن اولً عباراجه كانت أوامر وبنبرة



 .. جادة إٖ أنها سعدت بؤن علمت شَبا عما بات َحب وَكره

َجه مهما لل ذلن ،جؽلؽلت فٍ بعض جفاصَل حَاجه وشخص  

 نظرت لَدَها فٍ حجرها لجسرق َده الممسكة بذراع السرعة

 نظرها فورا فشدت أناملها علً الحمَبة فَهما بموة جمنع نفسها

 من فعلها وامسان َده ، أبعدت نظرها جهة النافذة سرَعا

 وأؼمضت عَنَها بموة موبخة نفسها .. حمماء ما هذا الذٌ جفكرَن

ٍ ذراعه أَضا ؟ حسنا هو زوجها وملن لهافَه ! لما ٖ جحضن  

 وحدها فما الخطؤ فَما جفكر فَه ؟ عضت طرؾ شفجها وهٍ ججكا

 للخلؾ لجؽوص أكثر فٍ ذان الكرسٍ الجلدٌ جنظر لنصؾ وجهه

 ... الممابل لها وفمدت الجحكم جماما فٍ عَنَها ونظراجها الجٍ جعلمت به

اجها لججشبعحسنا هذا من أبسط حمولها فلججرن العنان لنظر  

 بجفاصَله وإن كان ذلن أفمدها الشعور بالولت والمكان للحظات

 حجً أنها لم جنجبه بؤن السَارة دخلت طرَما فرعَا محاطا باْشجار

 والطبَعة الممَزة وصوت خرَر مَاه ذان الشٗل ججسلل لسَارجهما

 بوضوح واسجطاعت سرلة نظره لها هذه المرة ولد رفع َده

دار وجهها جهة نافذجها لابٗ بابجسامة جانبَةوأمسن بذلنها وأ  

 " ٖ جحرمٍ نفسن مجعة النظر لهذا المكان فالشمس سجؽرب لرَبا "

 شعرب بجسدها جحول لكجلة من الهَٗم من شدة احراجها فجمجمت

 جنظر للطبَعة الجٍ كانت كما وصؾ فعٗ

 " كنت أراها من جلن الجهة أبحخ عن الشٗل "

حَن لم َعلك ولم َكشؾ عما َدور فٍومدت شفجَها بعبوس   

 داخله وكان لد عاد بنظره للطرَك أمامه مجددا وما أن أدار

 الممود كانا أمام سَاج حدَدٌ منخفض بعض الشٍء ، أولفت

 سَارجه أمامه وفجح الباب ونزل فنظرت حولها باسجؽراب فهل



 وصٗ للمكان الممصود ؟ حسنا هٍ ٖ جعرفه علً أٌ حال لكن لما

 ! هنا وأمام هذا السَاج

 صوت طرلات أصابعه علً نافذة الباب الذٌ نزل منه جعلجها جفجح

 بابها وجنزل أَضا بعدما لررت جرن الحمَبة هنان فلن جحجاج لها

 وٖ لهاجفها وجشعر أنها جمَدها بالفعل ، ما أن نزلت وأؼلمت الباب

لجبلَةكان فٍ اسجمبالها رابحة الهواء النمٍ المنعش واْزهار ا  

 وحشابش اْرض ، كان المكان أشبه بجنة خٗبة وذان اللون

 اْخضر َمجد حجً جلن الجبال البعَدة العالَة وٖزالت جسمع صوت

 جلن المَاه الجٍ ٖ جعلم أَن جكون جحدَدا ؟ أبعدت خصٗت ؼرجها

 المجطاَرة علً عَنَها جنظر للذٌ دار حول ممدمة السَارة لَصل

دها لابٗعندها وأمسكها من َ  

 " جعالٍ سندخل من هنا "

 نظرت له باسجؽراب ججبع خطواجه الواسعة حجً وصٗ لباب صؽَر

 دخٗ منه جٗه ممشً حجرٌ مجعرج للَٗ أوصلهما لمكان جعلها

 جفجح فمها مندهشة ما أن رأجه جنظر لذان الجسر الخشبٍ اْنَك

لجٍفوق مَاه النهر الجارٌ جحجه جحَطه الخضرة من كل جانب وا  

 الجصرت علً بساط اْرض اْخضر واْزهار المجرالصة مع الرَح

 وكؤنه جم جصمَمه لَكون هكذا جحدَدا ولد ازَلت منه بالٍ اْشجار

 والنباجات ، لكن المفاجؤة الحمَمَة لم جكن هنا بل فٍ الكوخ الموجود

 خلؾ ذان الجسر ! كوخ رَفٍ رابع بواجهة أمامَه مفجوحة علً

ؤضواء صفراء زادجه جماٖ مع منظر ذان الؽروبجلن الطبَعة وب  

 وكان َوجد أمامه مولد نار حجرٌ جحَط به كراسٍ أنَمة لكن ما

 جعل للبها َنجفض بشدة ولجها كانت جفاصَله الداخلَة المكشوفة

 وذان السرَر اْبَض المزدوج وسط ذان اْثاخ الخشبٍ الممَز



 . والشموع

ها ببعضهما بموة وماعضت طرؾ شفجها ٖ شعورَا جمبض َدا  

 أن نظرت ناحَجه شعرت بؤنها جحولت لدمَة لعب عَناها مجحجرجان

 وخداها مجوردان بشدة من أحراج فمد وجدجه َنظر لها فهربت

 بنظرها منه سرَعا وهمست جنظر لَدَها

 " ٖ جمل بؤنها فكرجن أنت ؟ "

 .. وما أن أنهت جملجها جلن عضت طرؾ لسانها موبخة نفسها

 ألم ججد شَبا ؼَر هذا لجموله ! الؽبَة المؽفلة إنها جسخر من

 شخصَجه عٗنَة ، جولعت جعلَما لاسَا منه وكانت جسجحمه بالفعل

 لكنه خان جولعاجها حَن لال

 حسنا هٍ لَست فكرجٍ بشكل مطلك لكنٍ أردت فعٗ مكانا هادبا "

 " منعزٖ

جعلك مثٗشؽلت نفسها بالنظر للمكان حولها ولم جعلك وبما س  ! 

 فلجحمد هللا أنه لم َؽضب منها ، إذا هو أراد العزلة والهدوء فمط

 وثمة من الجرح علَه هذا ؟ كانت جعلم بؤنه لن َؤخذها بهذا الفسجان

 . لمكان ٖ َكونان فَه بمفردهما

 .. جحركت لدماها ٖ شعورَا ما أن رالبت مَاه ذان النهر النمَة

وذان الجسر الخشبٍ المنحنٍ فوله هذا من أجمل ما لد َراه المرء  

 َزَد المنظر جماٖ ، لو أنها انجبهت لجلن الّفجات ولت وصولهما

 لعلمت فٍ أٌ مدن رَؾ لندن الممَزة هما اِن .. ) شَر .. اشوَل أو

 افَنهام ؟ ( أم مكان آخر جماما من جلن المدن الرَفَة المحَطة بها ؟

ا وولفت فٍ منجصفهوصلت الجسر الخشبٍ جشعر بخطواجه خلفه  

 جرالب مَاهه من اْعلً ومشاعرها وجركَزها مع الذٌ ولؾ

 بجانبها وانحنً مجكبا بمرفمَه علً خشب سَاج الجسر َرالب



 مَاه النهر أَضا لَمجد ذان الصمت الطوَل مجددا والذٌ

 َشعرها بالخوؾ دابما فٍ وجوده .. جعلم بؤنه جزء من شخصَجه

علم لما وكؤنها جخشً من أن ٖ َكونلكنها ججوجر بسببه ولَست ج  

 لها مكان فٍ أفكاره جلن حَن َعجصم به عما حوله أو أن َكون

 جعبَرا صامجا عن شعوره بالملل فٍ وجودها ؟

 سحبت نفسا عمَما وحررجه سرَعا من صدرها وأدارت ظهرها

 لجلن الجهة من النهر واجكؤت به علً السَاج لَصبحا َمفان

ا وْنه َمؾ بعَدا عنه بنصؾ خطوةمعاكسان لبعضهما جمام  

 بَنما ألصمت هٍ ظهرها به أصبحا فٍ مواجهة بعضهما جمرَبا

 فنظرت لٓسفل لبرهة لبل أن جرفع نظرها به واكجشفت حَنها

 بؤنها سرلت نظره لها مجددا وبدأت جلن اْنفاس ججسارع فٍ

 صدرها حجً خشَت أن جفضحها فنظرت ْصابعها المجشابكة

 ببعضها وهمست بابجسامة حزَنة

 " جؽَرت كثَرا َا جَم "

 ساد صمت لاجل كم شعرت بؤنه لاسٍ ومإلم مما جعلها جرفع

 نظرها به مجددا وكان ٖزال َنظر لمٗمحها الرلَمة طفولَة

 المسمات لبل أن َبجسم بسخرَة مجمجما

 " هل كنت ججولعٍ أن ججدٌ ذان الفجً ذاجه ؟ نحن نكبر مارَا "

هذه المرة حدلجَها الذهبَة علً عَنَه حَن لالتركزت   

 " لَس مظهرن أعنٍ "

 وهربت بنظرها منه ْصابعها مجددا ولد جابعت بحزن

 " أصبحت ألسً من الماضٍ بكثَر "

 كانت جعلم بؤنها جخجار الجولَت الخاطا لكنها جحجاج فعٗ ْن جفهم

جعلم ما الكثَر .. ْن َكون كل واحد منهما صرَحا مع اِخر وأن  



 مكانها من حَاجه جحدَدا ، رفعت نظرها له سرَعا حَن لال ولد عاد

 بنظره للمَاه فٍ اْسفل وبنبرة خالَة من أٌ جعبَر

 أنا لم أجؽَر مارَا بل جلن الطفلة هٍ من كانت جسجطَع فهم جَم "

 أكثر من الوالفة اِن بمربه لَجحول ما كانت جفهمه فٍ الماضٍ

رها اِناهجماما لمسوة فٍ نظ  " 

 شعرت بكلماجه صدمت حاجز للبها وكؤنها حجارة جحطم نافذة

 من زجاج درجة أن أؼمضت عَنها ٖ شعورَا جشعر بوخز الدموع

 فَهما وسرعان ما امجٓت بهم ما أن فجحجهما ونظرت له

 هامسة بؤسً

 " لَس ثمة مسمَات أخري لٕهمال َا جَم "

إبهامه رموشها وكؤنهنظر حَنها لعَنَها واسجوي والفا ومسح ب  

 َمنع جلن الدموع من النزول لابٗ بجدَة

 " هل سنحجاج فعٗ لشرح هذا مارَا ؟ "

 حدلت فٍ عَنَه وهمست ببحة

 " أجل "

 جنفس حَنها بعمك ولال بذات جدَجه ناظرا لعَنَها

 مارَا ظروؾ حَاجٍ أسوأ حالَا من أن اشركن فَها فلن أرضً "

 بجركن فٍ شمجٍ وحَدة طوال النهار ولن جرَنٍ سوي ساعات

 الفجر بل وأجؽَب عن البٗد لفجرات طوَلة ولست أضمن أن ٖ جصابٍ

 بمكروه فٍ ؼَابٍ فمن َعنَهم أن َجضرر الممربون منٍ كثر ْنٍ

 أعمل فٍ مجال أعدابٍ فَه َكونون ضعؾ أصدلابٍ ، أنجٍ أفضل

 " بعَده عنٍ مارَا أجفهمَن هذا ؟

 نظرت لٓسفل جكابد دموعها مجددا وهمست بحزن

 " لَجه َمكننٍ فهم ذلن ... لكنٍ أعدن أن ٖ أهجم مجددا "



 همس بكلمة َونانَة لم جسجطع فهم ما كانت جعنٍ سوي بؤنه

 شجم أحدهما ولد امجدت أصابعه لوجهها حاضنا بها طرفه ولد

 رفعه له مجددا وحدق بعَنها لابٗ

فٍ كٗمٍ مارَا ؟ ما هو الؽَر ممنع "  " 

 أسدلت رموشها علً جلن اْحداق العسلَة ووجها ٖزال مرجفعا له

 ولالت بابجسامة حزَنة

 "... ٖ شٍء "

 لالجها بصدق وإن كان لد جخلله الكثَر من اْلم فهٍ جعلم بؤنها

 والع وبؤن ما لاله حمَمٍ جماما ، لكنه َعجز عن فهمها .. عن فهم

ها حما فمد جعبت من الوحدة ومن الجشجتما جحجاجه وما َعنَه ل  

 ومن الضَاع ... عاشت ومنذ طفولجها بٗ عابلة وبٗ انجماء رؼم

 أنها كانت جعَش مع من َكونون أهٗ لها وهٍ اِن بَنهم فعٗ

 .. لكنهم لم َسجطَعوا مٓ ذان الفراغ الذٌ جركه هو فٍ روحها الجابهة

لَس َفهمه فمط ؟كَؾ جشرح له هذا وكَؾ ججعله َمجنع به و  

 شعرت بؤصابعه جبجعد عن وجهها ووصلها صوجه البارد كجلن

 النسمات حولها

 " وأنجٍ جؽَرت أَضا مارَا "

 رفعت نظرها به سرَعا وحدلت به باسجؽراب فجابع ولد مرر

 إبهاماها علً شفجَها

 هذه اٖبجسامة الحزَنة لم جكن موجودة فٍ الماضٍ بجاجا فلما "

مة الجمَلة مارَا لما ؟لجلت جلن اٖبجسا  " 

 فمدت حَنها أٌ سلطة لها علً جلن الدموع المسجونة فٍ مملجَها

 وهمست بعبرة

 لم ألجلها بل هٍ من رحلت معن .. مع والدجن ومع كل شٍ "



 " جشاركنا فَه فٍ جلن البلدة وابجعدنا عنه بعد رحَلنا

 كان ألسً اعجراؾ أدلت به َوما .. كان جصرَحا واضحا ولاسَا

 لمشاعرها الجٍ لم جكن لججخَل بؤن جكشفها أمامه أبدا لكنه لعب

 وببراعة علً ألرب وجر لملبها فما عاد َعنَها ما لالت وما فهم

 من كل ذلن ، أؼمضت عَنَها برفك وجماطرت جلن الدموع منهما

 جباعا حَن أمسن وجهها بَدَه ولبل جبَنها لبل أن َدفنها فٍ

رات وسط أضلع صدره وهوحضنه لجسجن جلن الدموع والعب  

 َشدها له أكثر هامسا

 " مارَا َكفٍ بكاء أو لسما ؼضبت منن "

 ابجعدت عنه حَنها جمسح دموعها بظهر كفها جنظر لٓسفل فامجدت

 أصابعه لذلنها ورفع وجهها له ولال بجدَة ناظرا لعَنَها

 " مارَا امنحَنٍ بعض الولت "

ةجعلمت نظراجها الدامعة بعَنَه وهمست ببح  

 " أجعنٍ أن ذلن لد َجؽَر لرَبا ؟ "

 مسح بظهر سبابجه جلن الدمعة الجٍ جدلت من رموشها لابٗ

 " لن أحدد مارَا لكنه سَكون جؤكدٌ من ذلن ... إٖ إن أنا مت لبلها "

 وضعت َدها علً شفجَه دون شعور منها لبل أن جرفع جسدها

َهعلً روإس أصابعها وجطوق عنمه بذراعَها جدفن وجهها ف  

 وهمست ببكاء

 " َكفٍ ما أخذ الموت منٍ َا جَم ٖ جكرر هذا أمامٍ مجددا "

 طولها بذراعَه بموة شعرت بها فجرت كل ذان الشوق بداخلها

 وهٍ جشعر بملمس شفجَه ولبٗجه الرلَمة المججالَة لعنمها واصٗ

 ْذنها ولد همس فَها

 " جسدن َرججؾ مارَا ، أجشعرَن بالبرد ؟ "



حَنها جنظر لَدَها وهمست بحَاء ابجعدت عنه  

 " أجل ... الجو بارد هنا "

 ولعمت شفجَها لبل أن ججابع بذات همسها جلعب أصابعها ببعضها

 " إن كان ذان الكوخ ضمن حدودن فنحن نحجاج له فعٗ "

 كانت جلن اللحظات الجٍ جلت عبارجها جلن من أصعبها علَها فهٍ

 كانت جرَد بالفعل أن جثبت له بؤنها ججفهم مولفه وظروفه ولن

 ججصرؾ بؤنانَة حَال اْمر بما أنه لدم أعذاره بل ووعدها بؤن

 وضعهما هذا لن َدوم ، رفعت نظراجها له حَن وصلها صوجه

 لابٗ بهدوء

 " ثمة ما علَنا الجحدخ عنه لبل ذلن مارَا "

سلَجان بَنهما وشعرت بهولنظرت لعَنَه بحَرة ججنمل حدلجَها الع  

 ما كانت ججهل ما َكون ذلن الذٌ وضعه حاجزا أمام ما سَكون

 اجصاٖ فعلَا بَنهما كزوجَن ! أبعدت شفجَها لججحدخ لكنه منعها

 بوضعه لسبابجه علَهما لبل أن َبعد َده وجنفس بعمك مخرجا

 ذان النفس دفعة واحدة ولال ما لم َجهزها أبدا لجلمَه منه

لً عٗلة بفجاة انجلَزَةأنا ع "  " 

******** 

 ~ المخرج

 بملم /أنة ؼرَب

 ..مارَة

 لد ضالت وعلَن الفرج

 ...لطفاً َارب اْكوان

 وبحار همومٍ لد فاضت

 ...أحزاناً جلو اْحزان



 بطفولة لاسَة مرة

 ...وشباٍب ذاق الحرمان

 جٌَم َامنفاٌ ووطنٍ

 ...َاسندٌ فٍ كل زمان

 .هل مازلَت جحفظ عهدٌ؟

جار علَه النسَانأم  ... 

***** 

 ...جَم

 عمٌر َمضٍ َامارَّة

 ...كنِت زهرة فٍ البسجان

 ومضْت بعُد سنَن الحبِّ 

 ...لكنٍّ ذبحُت النسَان

 ً  لم أنَس فاجنجٍ َوما

 ...من حجزْت بالملب مكان

 بعَوٍن كحلً عسلَة

 ...وخدوٍد زهر الرمان

 لكنٍ أمضَُت حَاجٍ

 ...ببروٍد ؼلّؾ نَران

 عذرا َاؼالَجٍ فإنٍّ

 ...سؤُنسَِن طعم الحرمان

****** 

  نهاَة الفصل

1الفصل الثالث عشر   



 ~ المدخل

 بملم/ لواء الحك

 ...اسجرَا

 .. لَجه َعود الزمن...ْحرق هذا الملب العفن

 .. أحب بولت رهن ...بَن الحروب والفجن

 .. ٖبارن هللا فٍ للب وهن ...من أثر الجراح والمحن

م للبٍ وجن ...َبحخ بَن الحدود والمدنأسرت وها  .. 

 .. رفضت بن عم وبن وبن ...وانجظرت رعدا المجن

 .. أهنت سجنت ولم أكن ...أبالٍ بالعذاب والسجن

 ..لالوا ..آسجٍ ..هم صنوان ونحن من ...للت نحن جانان ؼجر عفن

 .. ٖ َمبل بؤخجٗط الدماء ولن...َرضاها وأن دفن

فؤن ...وحده من َزَل المحنفمط أنجظر جنون المطر   

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

 ......رعد

 .. أَن أنت َامطر ....لد أنجهت كل الفصول

 .. ولست أفهم مالعذر...فالولت َركض كالخَول

 .. للت اصبر ومالصبر ...واشجَالٍ لن َزول

 .. فحالن وصنوان اندثر ...والهازان أَضا لم َطول

 ..لد وحدجهم َامطر ...فلجري بالٍ الفصول

 .. فمرة عَنٍ جنجظر ...وعد المكبل المشلول

 ..لم جطلب منٍ عمرانا مهر ...بل جطلب منصفا عدول

 ..هَا جحرن َامطر ...فلست أبمن المجهول

 ..الجنان لوم مسجعر ...ضد الحب والمَول

 ..أخشً أن جمول عنٍ ؼدر ...ابن صنوان الرحول



ن جهر ...بذكر هللا والرسوللن أؼدر بم  .. 

 ..بؤنصاؾ اللَالٍ لد سرر....برإَة المصحؾ المحمول

 ..أَن أنت َامطر ...فلم أري خضر الحمول

 ..فاْرض جدباء بٗ زهر ...ولست أخشً ماجمول

 ..فملبن عاشك ولم جمر... عَنن بالؽسك الجمول

 ..وللبٍ لهَب مسجعر ...وجسمٍ فٍ وهن وذبول

لسهر ...اناجٍ فَه طَؾ البجولفما أري ؼَر ا  .. 

 .. أَن أنت َا مطر ..............................أنجهت كل الفصول

****** 

 حاولت اٖخجباء بجسد الوالؾ أمامها جنظر حولها ولَست جفهم

 أَن اخجفً شمَمها ؟ بل وجلن المرأة معه ! لم جعد جسمع شَبا

إنجازات شركجهمما َموله الممابل لها َجحدخ دون جولؾ عن   

 السَاحَة الصؽَرة جلن محدلا بوجهها لم َنجبه وٖ لما َجرٌ

 خلؾ ظهره ، كانت ججؤمل أن ٖ َكون من دخل من هنان بذان

 اللباس الذٌ جراه علَه ْول مرة وهٍ البذلة السوداء اْنَمة

 لد رآها فٍ خضم ذان الضجَج الذٌ أعمب دخولهما فلَس

فمد انجمم منها بسبب فعلجها جلن شرَنمصها اجهام ورسابل جهدَد   

 انجمام وعالبها نَابة عن الجمَع ، لكن ذلن اْمل مات فٍ مهده

 وهٍ جري ذان الحذاء الّمع لربها لجرجفع نظراجها المجوجسة

 صعودا لجلن السالَن الطوَلجان فالصدر واْكجاؾ العرَضة

 وانحبست أنفاسها فور أن وصلت لوجهه ولعَنَه بل ولحدلجَه

 المحدلة بعَنها جحدَدا ، هربت بنظرها منه للوالؾ أمامها

 وابجسمت له فسججبع نصابح رعد وإن كانت ٖ ججزم بممدرجها

 علً ذلن فملبها َكاد َجولؾ جماما من انفعاله بسبب وجوده لربها ،



 لالت للوالؾ أمامها وكؤنها منجبهة أساسا لما كان َمول

 " رابع أنجم جمومون بعمل جَد فعٗ "

 اجسعت حدلجاه البنَجان ولال باسجؽراب

 " ! نحن !! أخبرجن أن الشركة ملكٍ وطورجها بمجهودٌ "

 ابجسمت له مجددا ممررة طرؾ سبابجها علً حاجبها جشعر بؤنها

 ولعت فٍ مؤزق ٖ ججد طرَمة للخروج منه بل لم َجرن لها الوالؾ

 بجانبها أٌ فرص للجفكَر وهو َمسن بمعصمها وَسحبها من

ان هامسا ببرود للذٌ مر مججازا لههن  

 " عذرا هذا الشٍء لم َعد لن "

 فعلمت حَنها أٌ مؤزق سجؤخذها له جلن النصابح المجنونة ،

 لم ججصور أن ثمة ما لد َنمذها جلن اللحظة وأن نهاَجها المحجمة

 حانت ٖ محالة حجً شعرت بالَد اْخري الجٍ أمسكت بَدها الحرة

جفجت للذٌ كان َحاول النظر خلفه ولمامولفة لهما كلَهما فال  

 َجرٌ هنان لبل أن َنظر لها لابٗ

 " أَن جنوَن الذهاب َا حمماء فَبدوا أنه ثمة ما َحدخ هنان "

 شعرت بؤصابع الوالؾ خلفها جشجد علً أناملها فها هٍ المصابب

 ججماذؾ علً رأسها ولم َجؤخر بالَها كثَر ولد ؼمز الكاسر بعَنه

ها مبجسمالبل أن َمول ل  

 " ... هل ظننت أنن سججخلصَن منٍ لججنملٍ بَن "

 أشارت له بإصبعها علً شفجَها لَصمت لكنه جابع دون أن َكجرخ

 لها وٖ أن َنجبه للوالؾ خلفها

 لججنملٍ بَن الشبان ... ٖ فؤنا لن بالمرصاد ورعد معه حك فٍ أن "

 " ٖ َثك بن

 ضربت بكفها علً عَنَها المؽمضجان ٖ جفهم لما ججماذؾ علَها



 المصابب دابما حَن جكون المصَبة اْساسَة الوالفة خلفها اِن

 موجودة ؟ انجبه حَنها الوالؾ أمامها أنه ثمة من َمسن بَدها

 وموجود ضمن مجالهما وَسمع كل ما لال ، نظر له عالدا حاجبَه

والفة أمامه جشَر له بسبابجها بجكرارلبعض الولت لبل أن َنجبه لل  

 كٍ ٖ َرجكب جرَمة أخري والضحَة سمعجها بالجؤكَد وكادت جبكٍ

 ٖ جعلم من ماذا جحدَدا حَن أشار له بسبابجه لابٗ

 " ... أنت ... أنت "

 وفرلع بإصبعَه عدة مرات لبل أن َشَر له مجددا لابٗ بابجسامة

برفمةأجل جذكرجن لمد رأَجن فٍ الجلفاز  "  .... " 

 والجفت خلفه مجددا حَن أدرن عمله من سَكون ذان الذٌ سَحَط

 به كل ذلن الحشد هنان وؼادر من هنان لابٗ بحماس

 " مطر شاهَن ! ٖ أصدق بؤنٍ سؤراه أخَرا "

 وابجعد بَن اْجساد الوالفة هنان جنظر له نظرة من فمد طوق نجاجه

لةاْخَر لبل أن جمرر اللحاق به فورا لاب  

 " ....كاسر انجظر أ "

 لكن الَد الجٍ شدجها للخلؾ منعجها جماما مما كانت جفكر فَه فؤنسالت

 خلفه مجبرة وهو َججاز بها الطاوٖت المصفوفة ٖ خَار آخر أمامها

 فمع هذا الرجل إما الموت أو الموت خَاران ٖ ثالخ لهما ، وصٗ جدار

َه وسند َده بجانبالماعة الخلفٍ وأدارها أمامه مولفا لها عل  

 .. رأسها واْخري فٍ جَب بنطلونه َنظر لجلن المٗمح الجمَلة

 للعَنان الزرلاء الواسعة بشكل ملفت للنظر .. أنؾ صؽَر وشفاه

 بلون ذان الحجاب الحرَرٌ اْحمر الؽامك محَطا بذان الوجه

 الدابرٌ شدَد بَاض البشرة ، فسجان لرنفلٍ اللون طوَل مخصر

لة ضَمة وجنساب علً لماشة أزهار مطرزة بحرفَةوبؤكمام طوَ  



 جنزل من كجفها اَْمن بنصؾ موجة حجً ممدمة حذابها اَْسر

 وبلون حجابها اْحمر الؽامك ... هذه كفَلة بجلب أٌ رجل

 .. لمصَدجها

 جمَلة فاجنة نظرجها الطفولَة البرَبة جسجطَع إفماد أٌ شخص

 لصوابه فكَؾ إن اججمع معها نسبها فسجصبح لذَفة مجحركة

 . ولَس فجاة فٍ الرابعة عشرة من عمرها

 نظر لعَنَها المحدلجان فَه بجوجس ولال بضَك

 " مجً سججولفَن عن العبخ ؟ "

 زمت شفجَها جمنع نفسها من الجبرَر والدفاع فسججبع نصَحة رعد

الرجال كَؾ َفكرونوإن لم جمجنع بها فهو كما لال رجل وَفهم   

 وسجصدق اعجماده بؤن الوالؾ أمامها اِن َعالبها كلما جؤلم بسببها ،

 وبما أنه من سَحمٍ سرها فٗ بؤس فٍ خوض الججربة ، لالت

 بضَك جحرن شفجَها بطرَمة جعلجه لحظجها َجمنً أنها

 زوججه ٖ سواه

 " وما عٗلجن أنت بٍ ؟ "

دة ناظرا لها بؽضبارجدت للخلؾ ٖ إرادَا ما أن لال بح  

 ما سَكون مولؾ والدن الذٌ َبحخ لن عن زوج ٖ وجود له "

 " علً كوكب اْرض لَسجحك ابنجه إن علم بما فعلجه وجفعلَنه؟

 نظرت له بصدمة لَس من ؼضبه اٖ مبرر وٖ من اجهامه الصرَح

 !! لها بالعبخ مجددا بل من حدَثه عن أن والدها َبحخ لها عن زوج

 ! .. والدها هٍ

 ! .. مطر شاهَن َذلها بهذه الطرَمة

 ٖ جصدق ذلن أبدا ، جحولت نظرجها للشن سرَعا ولم َفت ذلن

 الوالؾ أمامها والذٌ همس مبجسما بسخرَة



 جحدخ عن ذلن أمامٍ واسؤلٍ خالٍ صمر إن كنت جشكَن "

 " بصدق حدَثٍ

 شدت لبضجَها بموة ورسمت مٗمح باردة بعد صراع مضنٍ مع

رها وألمها من كلماجه وإهاناجه الدابمة ولالت بجمودللبها ومشاع  

 " وإن َكن والدٌ وَرَد لٍ اْفضل "

 كادت جمفز صارخة بضحكة انجصار حَن ٖحظت الصدمة علً

 مٗمحه لبل َخفَها خلؾ بروده المسجفز لابٗ

 " حما ٖ جهجمَن ؟ "

 لالت فورا ودون جراجع

 إن أمرنٍ بالمفز فٍ النار لفعلت فورا ، سؤجزوج من سَخجاره لٍ "

 " وإن كان فٍ عمر جدٌ دجً وأنا راضَة جماما

* 

* 

* 

 لم َفهم ما َجرٌ حَنها سوي جحول الوالفة أمامه لجمثال حجرٌ

 ٖ شٍء فَها َجحرن سوي خصٗت شعرها المجرالصة مع الرَح

لسابك أم بسبب انحباسواحمرار جفنَها لَس َعلم بسبب بكابها ا  

 طوفان آخر من الدموع ؟ لكن ما َعلمه جَدا بؤن هذا ما َعرؾ

 بسكون ما لبل اٖنفجار وهدوء ما لبل العاصفة ، َعجرؾ بؤنه

 َجهل جماما أسالَب احجواء ؼضب امرأة سوي بججاهلها وهذا

 ما فعله مع جلن اٖنجلَزَة كما أنه َجهل أسالَب احجواء حزنها

ه معها هٍ مرارا فكان كل ما اسجطاع فعله فٍ كل مرةوهذا ما فعل  

 أن أمرها بالجولؾ عن البكاء وهددها بضربها وإبكابها أكثر فجعامله

 مع الجنس اِخر جولؾ جماما منذ سافر وافجرق عنها .. منذ جركجه



 والدجه وجركها هٍ ورحل لعالم ٖ وجود فَه وٖ لجلن الطفلة الجٍ

اجها الرلَة عالمه الكبَب ، فإن لم َكنجرلص وجؽنٍ له وجمٓ ضحك  

 !! َسجطَع احجواء حزنها وبكابها حَنها فكَؾ باِن

 لكنه لن َجراجع عما فعله ولن َندم علَه أبدا رؼم أن هذا ما كان

 لَعجب مطر شاهَن ولد خالؾ أوامره فَه فهو َرفض أن َعلم أحد

كون نسخةبحمَمة عٗلجه بجلن الفجاة وٖ الممربون منه لكنه لن َ  

 عنه وٖ عن شاهر كنعان .. سَرضً بؤن جكرهه بشدة وهٍ جعلم

 الحمَمة أفضل من أن َمؾ مولفهما َوما ما َمدم جبرَرات ٖمرأة

 لد جكون جوارت جحت الجراب كوالدجه أو جحولت لكجلة من اْلم

 . المدفون داخلها كؽسك دجً الحالن

 " خدنٍ للمنزل "

حازم ذان وَجزم بؤن شفجَها لمبالكاد اسجطاع سماع همسها ال  

 ججحركا من مكانهما ، رفع َدَه وأمسن بذراعَها الباردجان كالجلَد

 ولال بجدَة ونظره علً عَنَها المعلمجان فٍ الفراغ

 " مارَا علَا شرح كل هذا أوٖ ثم آخذن حَخ جرَدَن "

 أبعدت َدَه عنها بموة وصرخت فٍ وجهه وكؤن لحظة اٖنفجار

 لد حانت بالفعل

 خدنٍ للمنزل ٖ أرَد سماع أٌ شٍء بل أعدنٍ لوطنٍ ولعمٍ "

 " لَس فهو أرحم منن

 شد أسنانه بموة ولال من بَنها

 مارَا ٖ جشبهَنٍ َوما بذان الرجل وجولفٍ عن اسجفزازٌ "

 " واجركَنا نجحدخ بروَة

 كانت أنفاسها جخرج بموة وازت الهواء حولهما َرجفع معها

هبط بشدة وكؤنها جفمد الحَاة جدرَجَا ، َصعب علَهاصدرها وَ  



 جصدَك ذلن أو اسجَعابه لجسجطَع فهمه ! كَؾ َرَد منها أن ججخَل

 ذلن مجرد جخَل لَطلب منها أن ججصرؾ وكؤنه أمر عادٌ ؟ كمزحة

 ! سخَفة َضحكان علَها وانجهً اْمر

َلةأٖ َعلم بؤنه ثمة للب َوجد بَن أضلعها جعلك به وْعوام طو  

 جعلك أنسان بكل ما َبمَه علً لَد الحَاة ؟

 أٖ َفهم بؤنها ٖ جسجحمل فكرة أن َنظر ْخري ... أن َبجسم لها

 وإن مجامٗ لَخجار لجلها وبهذه الطرَمة ؟

 وبعد ماذا ...؟

 بعد أن عرت مشاعرها أمامه وبعد أن أعلمجه مكانجه لدَها بكل

شوارع وأحَاء بلدةحمك وؼباء بل وسذاجة طفلة لم جخرج من   

 حجور حجً الَوم واللحظة ، ارججؾ جسدها من كل ذان الؽضب

 المكبوت داخلها وصرخت فَه مجددا

 ٖ أرَد سماعن فخذنٍ من هنا أو أنا من سؤخلصن منٍ وأرمٍ "

 " بنفسٍ فٍ هذا النهر لَؤخذنٍ حَخ َرَد ... وللجحَم نهاَة اْمر

دا عن نفسه سَفمدشد لبضجه أمام وجهها وهذا ما َعرفه جَ  

 أعصابه بسهولة أمامها وهذا ما بات َحدخ دابما ممابل ؼضبها

 وما حدخ حَنها وهو َصرخ بها أَضا

 مارَا سجسجمعَن لٍ ورؼما عنن ، جلن الفجاة مجرد وسَلة "

 " للوصول لوالدها إنها مهمة ... مجرد مهمة َا حمماء

 دفعجه من صدره بموة وجحركت من هنان لابلة

 أجل أصدق هذا ودورٌ سَكمن فٍ أن ألؾ وأجفرج وكؤن "

 " اْمر َٖعنَنٍ

 جبعها فورا وأولفها ممسكا لذراعها وأدارها جهجه بموة

 ولال بحدة



 مارَا جولفٍ عن الجنون فما أخبرجن بذلن إٖ لجعلمٍ حمَمجه "

 " ومنٍ أنا

 اسجلت ذراعها منه وصرخت بحرلة جكابد دموعها كٍ ٖ جنزل

وأمامه مجددا من أجله  

 ... أنت ٖ جخبرنٍ بذلن ْعلم منن َا جَم بل لكٍ ٖ أفسد اْمر علَن "

 لكٍ أراها فٍ حضنن وفٍ منزلن وحَاجن دون أن أجحدخ أو أكشفن

 أمامها ، إن كنت جضن بؤنٍ أجهل معنً العٗلة بفجَات من هذه

 " البٗد فؤنت مخطا ... مخطا جماما

رها له وؼادرت فلحمها مسرعاأنهت عبارجها جلن وأدارت ظه  

 وأمسن بَدها وأدارها جهجه مجددا دون أن َجركها ولال بحزم

 مشَرا بإصبع َده اْخري حَخ المكان خلؾ ذان النهر

 " أنجٍ زوججٍ مارَا وأنا أرَدن اِن "

 ساد الصمت بَنهما للحظة ٖ َكسره سوي أنفاسه الؽاضبة

جناص دور ذان الجمثالوالمجٗحمة وجحدَمها به وكؤنها عادت ٖل  

 الرومانٍ مجددا حجً أن أصابعها فٍ َده جصلبت جماما فإن جهل

 هو فهٍ جعلم جَدا بؤنها السبب فٍ ذلن وبؤنها من أشعل رجولجه

 لكن ما ججهله جماما بؤنه َبحخ فمط عن وسَلة للجواصل معها

 فمهما كان جاهٗ فَما َخص النساء فهو َعلم بؤن المرأة أضعؾ

وهٍ فٍ حضن رجل جحبه ، لكن اْمر لن َنجح اِنما َكون   .. 

 لَس كما جمنجه وحلمت به .. امجٓت عَناها بالدموع وهمست

 بجمود ونظرها معلك بعَنَه

 إن كان َرضَن أن جنام مع امرأة جسد بٗ روح فلن أطلب منن "

 سوي أن جسطر ذلن فٍ جارَخن اِن ْنه لن َجكرر مع

 " امرأة أخري



 أشاح بوجهه جانبا ومرر أصابع َده اْخري فٍ شعره الكخ

 للخلؾ لَرجع للجكدس أعلً جبَنه وسار بها فٍ اججاه الممشً

 الحجرٌ خارجان من ذان المكان كما دخٗه بل لَس كذلن جماما

 فالملب الذٌ دخله مفعما بالمشاعر خرج وهو محطم وبشكل

ججبع ابجسامجها نهابٍ والمرأة الجٍ سارت فوق أحجاره البَضاء  

 خطواجها علَه خرجت جنعٍ جلن اٖبجسامة وهٍ جسَر فوله

 جثة بٗ روح ... حجً الدموع الجٍ كان ذرفها أسهل ما ججود به

 . عَناها فٍ وجوده جحجرت داخل جلن اْحداق جلسعهما كالسعَر

* 

* 

* 

 لم جنظر لجلن الجهة مطلما جكاد جشعر بلحم كفَها َجمزق وأظافرها

ة جخجرلة من كثرة شدها لمبضجَها فها هو عرؾ كَؾالممصوص  

 َفسد حفلها وعن جدارة وخجم اْمر بدخوله كنجوم السَنما لَحول

 اْمر لحفل اسجمبال له بل لمهرجان سخَؾ وكل ذان الجمع جحلك

 حوله وكل واحد منهم َصافحه علً حده ممسكا بَده بكلجا َدَه

ذكر حجً بؤن َرحبلولت وسَل الجرحَب ٖ َنمطع والبعض لد ج  

 به علً أرض وطنه ولعودجه لهم ، لم جكن جري شَبا سوي اْرضَة

 الرخامَة جحجها وهٍ جشَح بوجهها جانبا لم جعد جهجم وٖ بالوالؾ

 لربها لم َؽادر مكانه ولم َجحرن لجلن الجهة فهو لد حضً بشرؾ

 رإَجه وجها لوجه بسبب رجبجه العسكرَة ومكانجه فٍ جَش البٗد

م أٌ نظرة جلن الجٍ َخصه بها فٍ كل مرة ولوٖ َمَنه من أنهوَفه  

 رجل ٖ ججحكم اْمور الشخصَة فٍ لَادجه للبٗد لكان فمد رجبجه

 العسكرَة منذ حدَثه ذان وأمامه عن خطبجه للوالفة لربه اِن ،



 كان َعلم بؤن جلن النظرة الصمرَة لن جخطبه أبدا وذلن ما حدخ

المجحركة كان ثمة مجال لجشجبن نظراجهمافمن بَن كل جلن الرإوس   

 ولجبدأ جلن الحرب الصامجة رؼم أنه فمد فرَسجه منذ للَل ما أن رأي

 ذان الخاجم فٍ أصبعها وٖ َسجبعد أن َكون خصمه فمد المعركة أَضا

 إٖ إن كانت ؼسك شراع صنوان ولَس دجً الحالن باجت أضعؾ من

 أن جنجصر علً رجل سرق ماضَها وجركها للجكهنات واْلاوَل بل

 . ولجل أمومجها بؤبشع صورة كانت

 لم َزح نظره عن عَنَه وهو َججاز ذان الججمع حوله رافعا كفه

 كاعجذار علً انسحابه ولد جكفل حرسه بالمهمة وهم َمفون حاجزا

ٖجهمبَنه وبَن من جركهم خلفه مجبرَن الجمَع علً العودة لطاو  

 وأماكنهم بَنما جحرن هو بخطوات واسعة رشَمة َده الَمنً فٍ

 جَب بنطلون بذلجه الرمادَة الفاخرة والجٍ جفجر معها جسده

 الموٌ أنالة ورجولة وَده اْخري ٖزال َمسن فَها اْوراق الجٍ

 دخل بها مججازا المسإٖت هنان عن جنظَم ما فمدن زمام اْمور

جل وكل واحدة منهن ججبعه بنظرها ما أنفَه ما أن دخل هذا الر  

 َججازها مثلما ججصَد جلن الكامَرات حركجه فاجحا المجال أمامهم

 وْول مرة لجوثَك حدخ مشابه جواجدت فَه مدَرة جمعَة جلن

 المملكة الجٍ حرصت دابما أن ٖ َكون لها أٌ ظهور اعٗمٍ

لمن أٌ نوع كان عدي اللماءات الصحفَة النادرة جدا ، وص  

 عندهما واخجار أن َسجمر بجانب الوالفة أمام من لم ججركه

 نظراجه بل من لم َجرن هو نظراجه جخطبه حجً ولؾ مٗصما للجٍ

 . ٖزالت جخجار اْرضَة الرخامَه عن كلَهما

 جحولت نظرات الوالؾ أمامهما وبسرعة جهة خصرها النحَل

حرفَةالمحاط بسجرة سوداء بمماش فاخر جرسم حدوده ومعالمه ب  ... 



 بل للَد الجٍ الجفت حوله وللخاجم الفضٍ الرجولٍ فٍ أصبع َده

 جلن لَجضح له النصؾ المفمود من الصورة بل وللجمَع وهو َإكد

 ما بدأ َشاع بَن الناس وبعضهم صدله واِخر اسجنكره .. فها

 هو مطر شاهَن عاد لَس لَسجرجع حك البٗد الذٌ بدأ َسلب

له وحده وبمٍ وٖزال منها فمط بل وما كان حك  . 

 ارجفعت زاوَة فمه بابجسامة ساخرة وهو َرالب نظراجه الجٍ

 ارجفعت من َده المطولة لخصرها لوجهها .. لوجه الجٍ كانت

 جؽمض عَنَها ورأسها لٓسفل وذان حالها منذ رأت أَضا ما فعله

 الذٌ لو كان بَده حَنها ٖلجلع جلن العَنَن المحدلة بوجهها

ر أن جنكر ذلن ، فلَعلم الجمَع إذا بؤنها له وملكه ولنوكؤنه َنجظ  

 َسمح ٌْ كان باٖلجراب منها وأولهم هذا الذٌ كان أجرأ من

 ؼَره وهو َطلبها من نفسها ثم من عمها وأمامه ، عادت نظراجه

 له وجبادٖ جلن النظرة الطوَلة الجٍ ٖ َفهمها فٍ ذان المكان ؼَرهما

 لبل أن َسجدَر مولَا ظهره لهما وَؽادر فٍ صمت لحظة أن الجرب

 منهما أحد من ٖ سلطة لحرسه علَه لمكانجه فٍ البٗد ومن لال

 مبجسما

 َمكننا منالشة أمور الجمعَة اِن ، أجخجارَن المنصة أم إحدي "

 " ....الطاوٖت سَد

 " شكرا لكن باب الجبرعات وأعانة اؼلك "

حدلة بعَنَه .. ألَس هذا من أكثر من كانوا َعولونلالجها بجمود م  

 علَهم فٍ هذا الحفل ؟ ألَس هو من لال منذ للَل مجشدلا بؤن سَاسة

 ! جمعَجهم لَست حَادَة أبدا

 ألم َؽَر من أرابه ما أن علم بوجود ذان الخاجم فٍ أصبعها فما

 جعله َجنازل اِن ؟



 رفع كفَه باسطا لهما ولال مبجسما

لمساندة لكن ٖ بؤسأردنا ا "  " 

 لال مطر حَنها

 " هذه المملكة لَست بحاجة لداعمَن بعد الَوم "

 أشار بَده مبجسما ولال َؤخذ كؤس عصَر من الجٍ ولفت ٔشارجه

 هٍ كانت مساعدة رمزَة فمط وبما أن السلطة العلَا فٍ البٗد "

 " فٍ صفكم فلن جحجاجوها

املها علً جبَنها فمدأخفضت رأسها ورفعت َدها جمسد بؤطراؾ أن  

 بدأت جشعر بالصداع َججاح جلن الجهة جحدَدا فشد بذراعه علً

 خصرها أكثر وكؤنه َذكرها بما لم جنساه الَوم أبدا .. بؤنه ٖ حلَؾ

 لها فٍ عالم المال وأن المرأة الحسناء ٖ صدَك لها سوي جمالها

 . كما أنه عدوها أكثر من ؼَره

 " أبٍ "

ة خلفه لبل أن َبجعد مبعدا َده عن ذان الخصرالجفت برأسه للوالف  

 النحَل ودار بكامل جسده للجٍ ارجمت فٍ حضنه هامسة

 " اشجمت لن "

 طولها بذراعَه ولد انجمل نظره للوالؾ هنان عند الجدار َجكا

 بظهره علَه مكجفا ذراعه لصدره ونظره مركز علً المرجمَه فٍ

 حضنه فابجسم وهو َبعدها عنه ونظر لعَنَها ولال ماسحا بإبهامه

 علً خدها

 " كَؾ حالن َا جَما ؟ "

 أومؤت له برأسها هامسة بابجسامة

 " بخَر "

 ٖمس جانب وجهها بَده ولبل خدها ثم اسجدار للجهة اْخري



 وحَخ الجٍ ٖزالت جخجار النظر لكل شٍء عداه أمسن وجهها

را لجلن اْحداق السوداء الواسعة ولبل جبَنهابَدَه ورفعه له ناظ  

 لبلة عمَمة طوَلة ثم جركها وصعد المنصة علً صوت الجصفَك

 الذٌ بدأ َرجفع جدرَجَا بحماس لبل أن َهدأ كل ذلن بمجرد أن

 أمسن بالمَكرفون ورفع درجة الصوت فَه مما نجم عنه صوت

بهونصرَر مرجفع جعل جمَع الجالسَن حول جلن الطاوٖت َنج  

 فٍ صمت لذان الصوت الجهورٌ المبحوح وذان الجسد والولفة

 الرجولَة الواثمة والمٗمح الجذابة الجادة وكؤن الزمن عاد بالجمَع

 للوراء لذان الخطاب الذٌ ألماه فٍ ذان اٖججماع العربٍ وفضح فَه

 جمَع الجرابم البشعة ضد شعبه ، جنمل بنظره بَنهم لَثبت علً سَدات

َة جحدَدا حَن لالجلن الجمع  

 لبل أربعة عشر عاما كانت هذه المدَنة مجرد أشجار وجبال "

 وطبَعة ٖ َسجفَد منها سوي الصَادَن ، مطمع لكل زعَم حرب

 ْنها جمع فٍ للب البٗد وجربط شرله بؽربه وبجنوبه ، سلمجها

 لمدَرة جمعَجكم علً العهد بؤن ٖ جمام فَها أٌ منشؤة عسكرَة

دها جماما بل وحولجها لملب َنبض بالحَاة ، دافعتوكانت عند وع  

 عن أسمً لضَة وهٍ المرأة ... اْم الشمَمة الزوجة وأبنة ، من

 إن صلحت صلح مججمعنا بؤكمله ْنها من جربٍ اْجَال ... جضحٍ

 " بكل شٍء من أجل من جحبهم وهم بحاجة لها

عرفع َده مظهرا اْوراق الجٍ َمسكها ولال ناظرا للجمَ  

 بدأنا بجؽََر الموانَن الوضعَة للبٗد وهنا فٍ هذه اْوراق جكمن "

 البنود الجٍ جخص المرأة والمضاَا الجٍ جم جمدَمها للمضاء من جمعَة

 الؽسك وجم رفضها بجكرار واِن جم جحمَك أؼلبها وسننالش البمَة

 بما َرضَكن ، وابجداءا من الؽد سججولً خزَنة الدولة دعمكم وإجمام



 "مشارَع الجمعَة المجولفة

 عٗ الجصفَك والصرخات الحماسَة للحاضرات ممن دعمجهم جلن

 الجمعَة ودافعت عن حمولهن ومن لدن جلن المملكة بجد وجفانٍ

 . وإخٗص ْعوام طوَلة

 نمل نظره للجٍ كانت جصفك له بحماس وجمسح دموعها بَن الحَن

الفة بجانبها جنظرواِخر مبجسمة بحب وفخر لبل أن َسجمر علً الو  

 للفراغ أمامها حَخ بالات اْزهار الجٍ جزَن المكان أسفل جلن المنصة

 بمٗمح جامدة خالَة من أٌ جعبَر رؼم هدوبها وسكونها لبل أن

 جرفعه له ببطء بارجفاع رأسها مع نظرها حَن لال بهدوء ونظره

 ٖزال معلما بمٗمحها

... جمَعنا جرحنا احداهن جمَعنا لم نعلم لَمة المرأة فٍ حَاجنا "  

 " َوما ما وبعنؾ ... وأنا أولكم

 جحولت اٖنظار حَنها وبصدمة جهة الوالفة فٍ اْسفل أمامه

 مباشرة ونظراجها ٖزالت معلمة به ججفس بموة فشد لبضجه علً

 المَكرفون مسدٖ جفنَه علً جلن اْحداق السوداء مخفَا صورة

َرَد لوله وجنفس بعمك ولدجلن الفاجنة عنه كٍ ٖ َضعؾ فَما   

 رفع نظره للبعَد لبل أن َجابع بابجسامة ساخرة

 " بسبب عبخ رجولٍ ونزوة سخَفة "

 جعالت شهمات اٖسجنكار والصدمة والجمَع َحاول الجماط ردة فعل

 الجٍ امجٓت حدلجاها السوداء بالدموع وٖزالت لم جفارق مٗمحه

جفمد جوازنها .. صؽَرجها رؼم أنها جمسكت بؤصابع َد ابنجها كٍ ٖ  

 الجٍ لم جفك من صدمجها بعد جمسن فمها بَدها والدموع جسمٍ جلن

 ! اْنامل جنظر للوالؾ فٍ اْعلً ... طَش رجولٍ و.... نزوة

 ! َعجرؾ وأمام الجمَع بل وأمام شاشات الجلفاز



 لكن كَؾ ومجً وهٍ من عاشت معه هنان وعرفجه أكثر من ؼَرها ؟

 جبعجه بنظرها وهو َنزل السٗلم اِخر للمنصة وَؽادر ورجاله خلفه

 آخذا كل شٍء معه .. أجل جشعر به أخذ كل ما فٍ الوالفة بجانبها

 ورحل به ، نظرت لها بعَنان دامعة وهٍ جنزل بنظرها لٓسفل جكاد

 جلن الدمعة أن جفارق رموشها فؤدارجها جهجها فورا وانسالت هٍ

لم جعد جشعر بشٍء حولها فؤخفت بحركجها جلنلها وكؤنها جماد   

 وجهها عن كل الجلن الكامَرات المجرصدة لردة فعلها ومسحت

 دمعجها سرَعها هامسة

 " .....أمٍ ألسم لن أنه و "

 " اصمجٍ َا جَما "

 أولفها صوجها اْجوؾ رؼم نبرجه الحازمة اِمرة ولد جابعت وهٍ

 جبجعد مججازة لها

وع الرجال َكون والدنلجعلمٍ فمط من أٌ ن "  " 

 فنزلت دموعها مجددا ولم جسجطع هذه المرة كجم شهماجها الباكَة

 وهٍ جراها جؽادر أَضا ومن باب آخر وفٍ اججاه آخر وكؤنها جثبت

 . لها أكثر بؤن طرلهما ٖ جججمع أبدا

 نظرت بذهول لٓشخاص الذَن هرعوا جهجها من َمسن جهاز

مسن مَكرفون لمناة ما ومنهمجسجَل فٍ َده َمده نحوها ومن َ  

 من َمسن بهاجفه المحمول واْسبلة من كثرجها لم َعد َمكنها

 فهمها وكل واحد َرَد معرفة اْمر من وجهة نظرها وبطرَمجه

 بحكم أنها من عاشت مع ذان الرجل سنوات اؼجرابه جلن جمَعها ،

 كانت ججراجع للخلؾ مما َزَدهم الجرابا منها ونظراجها الدامعة

لجابهة ٖزالت جحدق فَهم بضَاع إلً أن شعرت بجسدها اصطدما  

 بشٍء ما خلفها وَدان أمسكجا بكجفَها فاسجدارت فورا نحو صاحب



 ذان العطر الذٌ ٖ جخطبه أبدا ونزلت دموعها مجددا ما أن ولع

 نظرها علً عَنَه فؤمسن وجهها بَدَه ومسح بإبهامَه وجنجَها

َججاز بها كل ذان الحشد َطوق ثم أمسن َدها وخرج بها من هنان  

 كجفَها بذراعه َبعد من َعجرض طرَمهما بَده اْخري َردد ذات الكلمة

 " معذرة منكم "

 حجً وصل بها للخارج وسارا عبر الطرَك مسرعَن

* 

* 

*  

 صوت ضجَج المحرن الموٌ وحده ما كان َسمع فٍ جلن السَارة

 المسرعة علً الطرلات الخارجَة للندن ... لبضجاه جكادا ججمزلان

 من الشد علً ذان الممود ٖ جعبر إٖ عن ؼضب مكبوت لصاحبها

 لَس من نفسه ومن كل من كانوا السبب فٍ كل هذا فمط بل ومن

 صمت الجالسة بجواره وإشاحجها بوجهها جهة نافذجها وإن أنكر

جَدا ما َخفَه ذان الصمت منذلن أو جهله رؼم أنه كان َعلم   

 انمباض أناملها البَضاء علً لماش ذان الفسجان حَخ جرجاح َدها

 علً فخذها لجرخَهم لبرهة ثم سرعان ما جعود وجشدهم علَه وكؤنه

 أشوان لن جرجاح إٖ إن نزعجه عنها ، لم َجولع منها كل هذا الصمت

طرَك علً كما لم َجولع مولفها العدابٍ منه وهو من اخجار ألصر  

 نفسه لجعلم باْمر ! لم َكن َسجطَع رفض جلن المهمة فعلً عاجمه

 َمع مهمة جحرَر بٗده ونهابَا ممن َجسببون فٍ عرللة كل ما َفعله

 . مطر ورجاله هنان

 ضرب براحة َده الممود شاجما بهمس ومرر أصابعه فٍ شعره

ء ؼرَباتعلَها جفهم مولفه ؟ لما النسا َشده للخلؾ بموة ، أما كان  



 أطوار هكذا ! ألَست من كانت لبل ذلن بملَل انثً جسلب لب أٌ

 رجل ولد جرن لها حرَة جحرَكه بَن أناملها كَؾ جشاء وكؤنه

 مكعب لعب ؟

 أولؾ السَارة بموة أمام المنزل وكؤنه كان َجولع طرَما أطول

 وظهر أمامهما فجؤة ، أمسن بَدها المجاورة له ما أن فجحت

ولال بجدَة ناظر لنصؾ وجهها الذٌ بالكاد باْخري الباب  

 َظهر له

 " مارَا فكرٌ جَدا فَما جحدثت عنه وسؤنسً أنا حدَثن أنجٍ "

 وكان جوابها أن سحبت َدها منه ونزلت مؽلمة الباب خلفها بموة

 ودخلت من الباب الخارجٍ بخطوات سرَعة ٖ َسمع سوي صرَر

ها وهٍ جكاد جهوٌالباب خلفها وسارت بخطوات بالكاد جحمل جسد  

 لٓرض ودموعها جسمٍ جرابها الرطب جحجها وبالكاد وصلت باب

 المنزل ودخلت منه راكضة جهة ؼرفجها وارجمت علً سرَرها جدفن

 وجهها فٍ وسابده وأطلمت العنان لجلن العبرات والبكاء الموجع الذٌ

 جحجر داخلها منذ نطك بجلن الكلمات وكؤنه لجل كل شٍء فَها ولَس

 للبها فمط ، هٍ الحمماء والمؽفلة ضنت أنه إن أهداها كل جلن اْشَاء

 الجٍ َجلبها المال فٍ أٌ ولت وأخذها لذان المكان الذٌ اعجرؾ بنفسه

 أنه لم َكن باخجَاره سَكون َبادلها المشاعر الؽبَة الجٍ حملجها له

 منذ كانت طفلة وأن ذان الرجل البارد الماسٍ لد َحمل للبا وسط

ه سَشعر بها وبمشاعرهاأضلع  . 

 كان بكابها َزداد أنَنا وألما وحرلة كلما جذكرت جلن اللحظات الَجَمة

 وكؤنها جمَعها جبكٍ معها بل وكؤن كل شٍء حولها َنوح لنواحها لم

 جعد جشعر بشٍء وٖ بالجٍ دخلت راكضة وجلست بجوارها علً السرَر

 جحاول إجٗسها لابلة بجزع



ه سجموجَن بسبب هذا جولفٍ هَامارَه ما بن ؟ مارَ "  " 

 لكن ذلن لم َإثر بها شَبا وكؤنها ٖ جسمعها منفصلة عما حولها

 جماما ٖ جسججَب وٖ لضربها لها بمبضجها علً كجفها دموعها جنزل

 مع مشهدها ذان صارخة بحدة

 ... ما الذٌ فعله بن ذان المجعجرؾ ؟ مارَه لن جمؾ حَاجن علَه "

اء هكذا أرجونمارَه جولفٍ عن البك  " 

 لكن كلماجها جلن كانت ججٗشً مع جٗشٍ عبراجها فٍ الهواء فحضنجها

 وهٍ ما جزال نابمة علً حالجها جلن جبكٍ معها بصمت رؼم أنها لم جكن

 جفهم شَبا مما حدخ لكن ذان البكاء لم َكن َعبر سوي عن أنثً

 . مجروحة حد الوجع واْلم

  حجً لجخبر والدها الؽَر موجودلم جرضً بؤن ججركها وٖ للحظة وٖ

 حالَا فٍ المنزل لَجد حٗ ٖبن ابنة شمَمه ذان ، كانت ججلس بجانبها

 جمسح علً شعرها جسجمع ْنَنها الباكٍ جشعر بؽضب مدمر من ذان

 الرجل بل ومن الرجال جمَعهم فمن َبكٍ جمَلة مثل هذه جزَنت

َا ولنله واسجمبلجه أفضل اسجمبال إن لم َكن مجحجرا لاس  

 . جسجؽرب ذلن من هازانٍ أبدا

 ما أن خؾ بكابها وجلست جبعد خصٗت شعرها العالمة فٍ وجهها

 بسبب كل جلن الدموع أمسكت بكجفها وأدارجها جهجها لابلة

 " مارَه ما الذٌ حدخ أخبرَنٍ اِن وفورا "

 لكنها لم جنطك بحرؾ بل نزلت من السرَر وجوجهت للخزانة فجحت

 بابها بموة وأخرجت حمَبة سفر صؽَرة رمجها علً اْرض وفجحجها

 وبدأت بوضع بعض الثَاب فَها فمفزت ساندرَن نحوها مسرعة

 وأمسكت بَدها وأخذت البنطلون منها ورمجه داخل الخزانة صارخة

 " مارَه ما الذٌ جفكرَن فٍ فعله بحك هللا "



ذان البنطلونلالت ببحة بسبب بكابها الطوَل ولد عادت ٔخراج   

 ورمَه فَها

 سؤعود لبٗدٌ بل سؤذهب حَخ لن أعرؾ أحد "

 " ولن َجدنٍ أحد أَضا

 أمسكت بمعصم َدها بموة وأدارجها نحوها لابلة بؽضب

 ؼاضبة منه .. ٖ جرَدٌ رإَجه ؟ حسنا جلن مشكلجن لكن أن "

 جخجفٍ حَخ ٖ َعلم مكانن أحد وججركٍ والدٌ هابم علً وجهه

جفكرٌ بها أبدا ، ثم أنجٍ هنا فٍ منزل عم والدنَبحخ عنن فٗ   

 لست فٍ منزله هو ونحن لم نسجمبلن ْنه أراد هذا أو طلبه بل

 " ْننا نرَدن هنا معنا أجفهمَن ذلن ؟

 حاولت سحب َدها منها لابلة ببكاء

 بل ْنه أحضرنٍ فؤنا هنان من أعوام لما لم َحضرنٍ والدن ؟ "

ٍ َعَش وَجؽذي علً ؼَره ومن دونجعبت من الحَاة كمخلوق طفَل  

 " موافمجه أَضا

 شدت علً َدها بموة أكبر فهٍ اكجسبت لَالة ولوة من جدربها منذ

 صؽرها علً رَاضة الدفاع عن النفس وسحبجها بعَدا عن جلن

 الخزانة ووأولفجها ممابلة لها ولالت بحدة

؟ مارَه ما الذٌ حدخ ؟ ؼادرجما من هنا مجفمان جماما فما جؽَر "  " 

 رفعت َدَها لشعرها ورفعجه للخلؾ بؤصابعها ولالت ببكاء

 " لال بؤنه علً عٗلة بفجاة أخري ساندٌ جصورٌ ؟ "

 نظرت لها بصدمة بَنما لوحت هٍ بَدَها بؽضب صارخة بنحَب

 " وَرَدنٍ أن أجصرؾ وكؤنه ٖ شٍء بَننا بل وبَنهما "

 ثم مدت َدَها فاردة كفَها أمامها وهمست ببكاء موجوع

 َجرٌ هنا ساندرَن .. إنه َسرٌ مع الدماء فٍ عرولٍ فكَؾ "



 " سؤسجحمل ذلن أخبرَنٍ باهلل علَن ؟

 أمسكت وجهها ولالت بحزن

 " اهدبٍ مارَه وسنجد حٗ لكل شٍء فمط اهدبٍ حسنا "

لطنٍثم جركجها وجوجهت جهة الخزانة أخرجت لمَص نوم   

 وعادت ناحَجها وسحبجها جهة الحمام لابلة

 المَاه الساخنة سججعلن جهدبٍ وجسجرخٍ وسؤحضر لن شرابا "

 منعشا ثم نجحدخ عن كل ذلن فلن أسمح لن أبدا بؤن جؽادرٌ البٗد

 " َا مجنونة

 أدخلجها الحمام وأؼلمت الباب خلفها فولفت علَه وجماطرت دموعها

وجلن النظرة المرجبكة فٍ عَنَهفور أن جذكرت كلماجه مجددا   

 ( أنا علً عٗلة بفجاة انجلَزَة )

 أمسكت فمها بَدها جمسن عبراجها ونزلت لٓرض جبكٍ بوجع ججخَل

 . فمط أنه ثمة أخري جمجرب منه مهما كان المسمً ٖلجرابها ذان

* 

* 

* 

 ركن سَارجه فٍ المولؾ المخصص فٍ اْسفل وأخرج المفجاح

َنها لحمَبجها الموجودة جحت الكرسٍ بسببمنها بموة لَنجبه ح  

 لمعان ذان المعدن فٍ حوافها فمد َده لها ورفعها ، فجح إضاءة

 سمؾ السَارة وفجحها فكان فَها هاجفها أخرجه ومجموعة جلن

 المنادَل الورلَة معه فانجبه سرَعا للكجابة الموجودة فَها وكانت

ها منذ نعومةبكلمات انجلَزَة مرجبة لن جكون إٖ لشخص جعلم  

 أظافره وكانت

 ( علَن بملبه َا فاجنة )



 شد لبضجه علَها بموة ونزل ضاربا الباب خلفه ودخل باب

 المبنً السكنٍ وصعد السٗلم َدس الهاجؾ فٍ جَب بنطلونه

 الخلفٍ فبحكم أن المبنً ٖ َحوٌ سوي أربع شمك فٍ طابمَن فلم

 َكن للمصعد أٌ داع ولم َكن َحب اسجخدامه ، فجح باب الشمة

 ودخل مؽلما له خلفه وولؾ مكانه َنظر للجٍ خرجت من جهة

 باب المطبخ جمسن كوب لهوة فٍ َدها جرجدٌ بنطلون جَنز لصَر

 لم َجعدي طوله نصؾ فخذَها ولمَص أبَض مربوط عند خصرها

ا اْحمر المصَرٖ شٍء جحجه سوي حمالة الصدر البَضاء وشعره  

 منسدل علً كجفَها .. ٖ َفهم هذه الفجاة وعملها وأفكارها السخَفة

 فجارة جظهر كإحدي النبٗء بالفعل وجارة ججصرؾ كفجاة لَل منحلة

 بمٗبسها الولحة كهذه ؟ الجربت منه مبجسمة جرجشؾ من كوب

 المهوة الكبَر فٍ َده ونظرها علً عَنَه وما أن ولفت أمامه

دها علً رإوس أصابعها ولبلت خده وابجعدت عنه لابلةرفعت جس  

 آسفة بشؤن ما حدخ هنا جلن اللَلة ، لمد أخطؤت فعٗ ْنٍ لم "

 " آخذ رأَن باْمر

 أشاح بوجهه عنها وكؤنه َبحخ عن شٍء ما حوله وجمجم ببرود

 " ٖ بؤس لوسٍ "

 ضحكت برلة ومررت كفها علً صدره وهمست ونظرها معلك

 بمٗمحه

جنسً بؤنن طردجنٍ وؼفرت لن ثَموجٍ بل واعجذرت منن ٖ "  

 " فلم َفعلها أحد لبلن

 نظر لها وكان سَجحدخ لوٖ أولفجه نظرجها المصدومة لَده جضم

 شفجَها وكؤنها سجنفخ بهما الهواء لبل أن جسجل من َده جلن

 الحمَبة الزرلاء ورفعجها بجانب وجهها ولالت محدلة بعَنَه



كنت برفمة امرأة ؟ما هذا جَموثٍ ؟  "  " 

 أخذها منها ورماها علً الكرسٍ لربه لابٗ بجمود

 " كونٍ مطمبنة فؤمرها انجهً "

 وؼادر جهة باب ؼرفجه لابٗ

 " سؤسجحم ونؽادر "

 وما أن دخل الؽرفة وأؼلك الباب خلفه جوجهت لجلن الحمَبة رفعجها

ش ،ونظرت لها باشمبزاز رؼم َمَنها من جودة ذان الجصمَم والمما  

 فجحجها بؤطراؾ أصابعها ونظرت للمنادَل الموجودة داخلها ثم

 أؼلمجها ورمجها علً الكرسٍ وجوجهت جهة ؼرفجه مجمجمة بؽرور

 " بالطبع سَنجهٍ أمرها أو أنا من سَنهَه بنفسٍ "

 أدارت ممبض الباب بموة عدة مرات وجؤففت بحنك حَن وجدجه

 مؽلما من الداخل فجركت ممبضه بحركة عنَفة مجمجمة بضَك

 " ! َاله من لدَس ؟ حجً أسٗفه الَونانََن لَسوا هكذا "

 جوجهت ناحَة صالون اٖسجمبال وارجمت علً اْرَكة الفاخرة الواسعة

 جلعب بخصلة من شعرها ونظرها علً ذان الباب وجفكَرها منحصر

مَاه الساخنة جسده الرابعفمط فٍ الموجود هنان جحت رذاذ ال  

 مبلل بالكامل فعضت شفجها سخطا منه ومن معجمداجه جلن ، إن كان

 . له فعٗ حبَبة لكانت لجلجها فمط ْنه ثمة رجل َعشمها بكبرَاء هكذا

 كان علَها أخذ نسخ لجمَع المفاجَح هنا ولَس الباب الخارجٍ فمط

لها مفجاحابدٖ من أن دفعت كل ذان المال لعجوز حمماء جلبت   

 واحدا لكانت عرفت اِن كَؾ جسحبه للسرَر طوعا ، بَنما ما كانت

 ججهله جماما أن ما َوجد خلؾ ذان الباب المؽلك رجل ساجد فوق

 . اْرض َصلٍ لَدرن الولت لبل أن َؽادر الشفك اْبَض السماء

* 



* 

* 

 ضمت َدَها وسط حجرها جنظر لبساط اْرض اْخضر جحت لدمَها

جكبت جلن الدموع الجٍ جرفض اٖنصَاع لها فهٍ لم جججازجحاول أن   

 صدمجها بعد ، كانت لجسجوعب اْمر لو أنها رأت امرأة َوما معه

 أو سمعجه َجحدخ مع احداهن فٍ الهاجؾ أو وجدت شَبا َخص

 امرأة فٍ أؼراضه أو حجً رابحة عطر نسابٍ فٍ ثَابه ؟

 ! لكنه اعجرؾ بذلن بنفسه

ه وانجهًأكان اْمر لبل رحَل  !! 

 ! كَؾ َمكنها اسجَعاب أنه لد َفعلها فهٍ أكثر من َجزم بحبه لها

 لكن والدها ٖ َكذب جعرفه جَدا فهو كان َعالبها هٍ وبشدة

 . ومنذ صؽرها إن لجؤت للكذب جحت أٌ ظرؾ أو سبب كان

 نظرت جانبا ومسحت دموعها سرَعا حَن ٖحظت الجراب الذٌ

 جركها هنا منذ لحظات علً ذان الكرسٍ فٍ الحدَمة العامة المرَبة

 من مبنً الجمعَة ، لم جشعر إٖ بجلوسه بجانبها ولد مد لها لارورة

 ماء صؽَرة ووصلها صوجه لابٗ

 " هَا حذٌ الماء وجولفٍ عن البكاء "

 وجابع بابجسامة مابلة

امرأةٖ َرونا شرطة مملكة والدجن واعجمل بجهمة ابكاء  "  " 

 أخذجها منه جمسح دموعها مبجسمة بحزن علً عبارجه وفجحت

 الؽطاء وشربت منها ببطء ججابع نظراجها حركة اْطفال بعَدا

 وابجسمت بحزن فلطالما جمنت فٍ صؽرها أن كان لها أشماء كثر

 جلعب معهم ولَست وحَدة لكن ذان الحلم لم َجحمك أبدا حجً

نسبة لها ، نظرت للجالس بجانبهاكبرت وفمد ذان الشعور معناه بال  



 َجكا بمرفمَه علً ركبجَه َنظر لٓسفل وَمسن لارورة عصَر

 برجمال صؽَرة لد شرب نصفها ، جنملت نظراجها فٍ مٗمحه الجٍ

 أخذت من لبابل الحالن الكثَر فإن كانت والدجه ابنة عابلة الشاهَن

َنان فاقفوالده من أحد لبابل ألصً الجنوب حَخ سواد الشعر والع  

 اللَل حلكة ، نظر لها فجؤة فؤبعدت نظرها عنه ونظرت للمارورة فٍ

 َدها ولالت بابجسامة مازحة رؼم لمحة الحزن فَها

 لما جعطَنٍ الماء وجشرب أنت العصَر ؟ كنت أحضرت لٍ "

 " واحدا مثلن

 نظرت له حَن وصلها صوجه المبجسم فورا

 " ْنن جحجاجَن الماء بسبب ما فمدجه منه "

 وجابع ولد رفع المارورة أمامها

 " أما أنا فؤحجاج هذا بسبب الركض الذٌ بات أحد طموسنا "

 عبست مٗمحها الجمَلة وجمجمت بضَك

 " وإن َكن أرَد العصَر "

 لم َسجطع إمسان الضحكة المصَرة الجٍ جؽلبت علَه فهذه الفاجنة

 َبدوا أنها لم جكبر لبل أوانها فٍ كل شٍء ، مدها لها لابٗ

 " خذَها فلم أشرب سوي نصفها "

 وضعت المارورة من َدها فورا علً المساحة الفارؼة من الكرسٍ

 بَنهما وأخذجها منه فضحن لابٗ

 ظننجها مزحة ولن جؤخذَها حما وأنن ممن َكرهون الشرب "

 " ! بعد أحد

 شعرت بمدر من الماء البارد سكب علً رأسها وكاد َؽمً علَها

 من أحراج فهربت بنظراجها منه فورا جكاد أصابعها جحطم زجاج

 جلن المارورة من شدة لبضها علَها فهٍ لم جفكر فٍ اْمر من



 هذه الناحَة وأن جشرب من حَخ شرب هو ... َا إلهٍ ما بها

 ؼبَة لهذه الدرجة ؟ عضت شفجها بموة جعدل بَدها اْخري طرؾ

عنه حَن رفع لارورة الماءحجابها جخفٍ ابجسامجها وارجباكها   

 وشرب منها فؤؼمضت عَنَها جشعر بملبها َنبض بموة لكن

 جلن اٖبجسامة سرعان ما جٗشت للعدم حَن وصلها صوجه لابٗ

 لَس جمَع الرجال َمَزون بَن جصرفات الفجاة العفوَة "

 " والممصودة َا جَما فٗ جنسٍ هذا

ن َنظر للمارورةنظرت له فورا نظرة مٓها أسً وخَبة أمل وكا  

 فٍ َده لبل أن َدخل َده فٍ جَبه وأخرج منه شَبا ومده لها مبجسما

 ابجسامة مابلة خفَفة فنملت نظرها لَده ولمطعة الحلوي فَها جؤخذ

 شكل رأس دب مبجسم مثبجة بؤنبوب أبَض طوَل وملفوفة بؽٗؾ

 بٗسجَكٍ شفاؾ مربوط بشرَطة حمراء فجحولت نظرجها للحنك

ت بنظرها لعَنَه وهمست بؤسًسرَعا وعاد  

 " لماذا جكرهنٍ هكذا َا لاسم ؟ "

 أؼمض عَنَه وفجح فمه وكؤنه سَمول شَبا وجراجع فٍ آخر لحظة

 ثم نظر حَخ الطفلة الجٍ مرت لربهما جمفز ضاحكة بفسجان لصَر

 وشعرها اْسود مربوط فٍ جدَلجَن فؤشار لها بالحلوة فٍ َده

ورا وأخذجها منه لابلة بابجسامةَحركها بعشوابَة فركضت جهجه ف  

 " هٍ لٍ حما ؟ "

 أومؤ لها بنعم مبجسما فمفزت بفرح ثم عانمجه ولبلت خده شاكرة

 له وؼادرت راكضة فنمل نظره للجالسة بجانبه ورفع كجفَه لابٗ

 بابجسامة

 " هٍ لم جعجبرها إهانة "

 أشاحت بوجهها عنه ولالت بضَك



 هٍ طفلة ، ثم أكنت ججولع أن ألفز فرحا مثلها ؟ عموما رسالجن "

 " وصلت وبؤلسً مما كنت جخطط له

 مد َده لوجهها وأمسن ذلنها وأداره جهجه ونظر لعَنَها الدامعة لابٗ

 ٖحظٍ أنن جحولت لسلبَة جدا ناحَجٍ حجً باجت جصرفاجٍ جمَعها "

 " جفهم بشكل سٍء ؟

عن ذلنها ونظرت لمارورة العصَر فٍ أبعدت وجهها فابجعدت َده  

 َدها وهمست بحزن

 " ْنها الحمَمة "

 جنهد بعمك وأعاد وجهها له مجددا ولال بهدوء

 حَن اشجرَت الماء والعصَر البابع لم َكن لدَه دراهم لَرجع "

 لٍ بالٍ المال فطلبت منه جركه لنفسه لكنه رفض وأعطانٍ

 " جلن الحلوي بدٖ عنه

نظر للدمعة الجٍ جكاد جنزلك من رموشها الكثَفةوجابع مبجسما َ  

 " وْنن أخذت الماء والعصَر كلَهما كان علَن أخذها أَضا "

 رفعت َدها ومسحت عَنَها وزحفت حجً طرؾ الكرسٍ وأولجه

 ظهرها فخرجت منه ضحكة صؽَرة ولال ناظرا لها

 " حسنا ... أنا آسؾ "

ا الجدَدة ولالتمسحت دمعجها مجددا وابجسمت بحزن علً حمالجه  

 " بل أنا من علَها لول شٍء ما واٖعجذار أَضا "

 عدل جلسجه وٖزال نظره علَها ولد جابعت بعبرة مكجومة جمسح

 دموعها الجٍ عادت للنزول مجددا

 بعد جلن اللَلة جمنَت كثَرا أن رأَجن مجددا فمط ْشكرن وأعجذر "

لٍ لو لمعما سببجه لن فلم أكن أسجطَع جصور ما كان سَحدخ   

 " جكن هنان حَنها



 وازداد بكابها وضوحا وهٍ جمول

 لو أنٍ اكجشفت بؤنن مت جلن اللَلة ما كنت ْسامح نفسٍ أبدا "

 ما حََت ، أنا كنت حمماء وطفلة وؼبَة وأسجحك ما لد َحدخ لٍ

 " لكن ما ذنبن أنت ؟

 جنفست بشهمة وجابعت جبكٍ بوجع

 جمنَت أن ألجمَن وأن أفعل أٌ شٍء ْشكرن ولم أكن أجخَل أن "

 " ...لمابنا سَكون ألسً من جلن اللَلة وأنا أران جكرهنٍ بسبب ما حد

 ولطعت عبراجها كلماجها فمبضت بَدها علً ثوبها جهة فخذها بموة

 فولؾ وجوجه نحوها وجلس أمامها مسجندا بمدمَه وأمسن بذراعَها

كانت جنزله لٓسفل والدموع جنسكب من رموشها َنظر لوجهها الذٌ  

 الطوَلة جسمٍ ذان المماش الناعم ولال بجدَة

 جَما علَن أن جعلمٍ بؤنٍ ٖ أكرهن ... أنا مجؤكد من أن ابنة مطر "

 شاهَن ومن جربت علً َدَه ٖ جكون من ذان النوع أبدا لكنن لم

دلَل جبررٌ مولفن ولم جدافعٍ عن نفسن أبدا وكؤنن مدان ٖ  

 براءة لدَه ، ورؼم كل ذلن فالمدان حما سَخجلك الكثَر من

 اْكاذَب لَبرئ نفسه لكنن لم جفعلٍ ذلن أبدا فؤنجٍ ججسجرَن

 علً أحدهم دون شن فهل جسجطَعَن لول الحمَمة لٍ لننسً

 " ذان اْمر نهابَا ؟

 ؼطت شفجَها بظهر أصابعها ولم جزدد إٖ بكاء ججذكر كلمات رعد

د جحجاج ْن جعجرؾ َوما ما ْحدهم كٍ ٖ جمجد مؤساجهاعن أنها ل  

 ْمد بعَد فهل كان َمصده هو ؟

 هل علَها فعٗ لول ذلن له ؟

 لكنها ٖ جسجطَع بسبب هوَة عمجها ؼَسانة ووعدها لها وما لد

 جكون النجابج إن علم والدها بما فعلت شمَمجه وهٍ من راسلجها



صعوبات كثَرة وما أن أخبرجهاالَوم وأخبرجها بؤنها جمر بمشاكل و  

 عن أن سرهما لد َكشؾ حذرجها من ذلن وأخبرجها بؤنها جعلك

 أمالها المجبمَة بشمَمها وأنه إن جخلً عنها نهابَا ٖ ججولع ما لد

 َحدخ لها وجل ما كانت جخشاه أن َعلم السبب أَضا خلؾ إرسالها

 . لذان الملهً والمرص الذٌ كان مع ذان الرجل وما َحوٌ

 شعرت بؤصابعه جرجخٍ عن ذراعَها حجً ابجعدجا وولؾ علً طوله

 فرفعت رأسها له سرَعا ولالت بحزن

 " أنا آسفة "

 لال همسا ببرود

 " ٖ َهم "

 شعرت بملبها َجفجت ألما وبؤنها جخسره فعٗ فماٖ معا

 " .... حسنا من "

 " .... هو كان "

 فسكت َنظر لعَنَها الزرلاء الدامعة ولد جابعت بعبرة

 هو شمَك امرأة جعمل فٍ الجمعَة ، كنت والفة مع الكاسر حَن "

 الجربا منا وعرفجنا علَه ثم أخذت الكاسر وؼادرت به ولست

 أفهم كَؾ وٖ أَن ولم أسجطع اللحاق بهما ْنه كان َجحدخ معٍ

مور ٖ أفهمها وٖ جعنَنٍوبدأ َشرح عن عمله وشركجه السَاحَة وأ  " 

 وجابعت ببكاء محدلة بعَنَه

 ألسم لست أنا من ولؾ معه فجولؾ عن اجهامٍ دابما أرجون "

 " فنظرجن جلن جإذَنٍ كثَرا فؤنا لم أعجد علَها أبدا

 نزل لمسجواها مجددا ولال بهدوء َمسح دموعها بظهر أصابعه

حظت اِن أننلم َكن هذا ما أود الجحدخ عنه َا جَما فهل ٖ "  

 أَضا جسَبَن الظن بٍ ؟ جمَعنا نخطا َا ابنة مطر لكننا ٖ نهجم



 " إٖ ْخطاء من ٖ نرَدهم أن َخطبوا أبدا

 ولؾ بعدها مجددا ولال

 سننً اْمر نهابَا وما كنت أبدا ْإذَن به جؤكدٌ من ذلن لكن "

 جل ما أخشاه أن َفعلها الشخص الذٌ جدافعَن عن سره وبشراسة

ص ولَس لَإذٌ عٗلجن بوالدَن فمط بل وبالشخص الذٌوإخٗ  

 " سَخجاره والدن زوجا لن

 أنهً عبارجه جلن وؼادر مبجعدا ججبعه نظراجها الدامعة لبل أن جمؾ

 وججوجه حَخ اخجفً مسرعة حجً اججازت اْشجار الجٍ كانت جخفٍ

 جلن الجهة عنها ونظرت حولها جبحخ عنه وٖ وجود له بَن جمَع

ن هنان ، وما أن كانت سججحرن من مكانها حجً رن هاجفهاالموجودَ  

 فؤخرججه من جَب الفسجان الجانبٍ والمخفٍ بطرازه الواسع ،

 نظرت ٔسم المجصل ثم أجابت ونظرها ٖزال َبحخ فٍ المكان

 " مرحبا كاسر "

 وصلها صوجه الملك فورا

 جَما أَن أنجٍ َا حمماء جبت مبنً الجمعَة بجمَع طوابمه "

 " ولم أجدن ؟

 مسحت عَناها وأنفها بطرؾ كمها ولالت بحزن

 " أنا فٍ الحدَمة لرب الجمعَة "

 لال باسجؽراب

 " الحدَمة !! ما الذٌ أخذن هنان "

 لالت من فورها

 هربت من رجال الصحافة بؤعجوبة ووصلت هنا ، أَن هٍ "

 " والدجٍ هل رأَجها ؟

 وصلها صوجه فورا



لمنزل وحدٌ كانت سجؤكلنٍ حَا إن لمٖ فؤنا لم أسجطع دخول ا "  

 " جكونٍ معٍ وسَكون عمابن ألسً طبعا

 جحركت من مكانها فورا لابلة

 " سؤخرج من هنا حاٖ ونلجمٍ فجعالً بسرعة "

 وما أن جحركت من مكانها ولفت مجددا ولم جعرؾ أٌ اججاه سجسلن

 وأَن سَكون المخرج جحدَدا فهٍ لم جدخل هذا المكان سابما وذان

لمعجوه ذهب وجركها هنا لوحدها بعد أن لال ما لاله وبكل برودا  

 وبساطة وكؤن اْمر ٖ َعنَه ، شعرت بحزن عمَك َججاح للبها

 ونظرت لمارورة العصَر الجٍ لم جسجطع جركها هنان وبدأت ضربات

 للبها جصعد جدرَجَا ما أن فكرت فٍ رفعها لشفجَها والشرب منها

ه أمام الناس ولَس مجرد لارورة جففهاوكؤنها سجرجكب جرَمة وجمبل  

 الهواء ! لكنها لن جسجطَع جركها هنا وٖ رمَها ولو كان اْمر بَدها

 ٖحجفظت بها لبالٍ عمرها ، أؼمضت عَنَها وجنهدت بؤسً .. هو

 السبب .. أجل هو من أدخل الفكرة لرأسها فهٍ لم جفهم اْمر هكذا

 . ولم ججعمده

الجفجت خلفها بسرعة حجً كادتارججؾ جسدها وشهمت بصمت و  

 جولعها من َدها ونظرت بجزع للوالؾ أمامها وهمست

 " أفزعجنٍ َا ؼبٍ "

 لال بضَك ممسكا خصره بَدَه

 " أنا الؽبٍ أم الجٍ جرَد الخروج من الحدَمة مؽمضة العَنَن ؟ "

 نظرت له بصدمة لبل أن جهمس بشن

 " وكَؾ علمت وأنت كنت خلؾ ظهرٌ ؟ "

 اخجطؾ المارورة من َدها ورفعها لشفجَه وشرب ما فَها دفعة

 واحدة مججاهٗ صرخجها المحججة ولكماجها لكجفه ، رمً المارورة



 الفارؼة فٍ سلة الممامة الكبَرة لربهما وشدها من َدها ولال

 َسحبها خلفه

 جَد أنٍ شربجها لبل أن جرمَها ، مخجلفة ... فَها طعم "

 " ؼرَب ورابع

َدها الحرة من كجفه مجددا ولالت جنظر لمفاه بؤسًلكمجه ب  

 " ما كنت سؤرمَها لماذا شربجها أنت َا شره ؟ "

 سحبها بموة حجً سارت بجانبه لابٗ

 سؤعطَن ضعؾ حجمها فٍ المنزل جحركٍ اِن لبل أن َشعر "

 " الحراس الجدد بؽَابنا

* 

* 

*  

جشربهانجظرجها حجً أنهت كوب العصَر الذٌ أرؼمجها علً أن   

 بؤكمله ثم أخدت منها الكوب الفارغ ووضعجه علً الطاولة بجانبها

 ونظرت لوجهها .. عَناها مجورمجان بشدة من البكاء وأنفها وخداها

 محمران وبشرجها البَضاء باجت ألرب للشحوب وكؤنها فمدت عابلجها

 للجو ، جنهدت لابلة

 " أنجٍ أفضل للَٗ اِن فهل نجحدخ ؟ "

ٍ حجرها ولم جعلك فجابعت الجالسة أمامها علً السرَرنظرت لَدَها ف  

 " أرَد أن أفهم مارَه ماذا حدخ وما هذا الذٌ أخبرن به ؟ "

 رفعت نظرها لها وامجٓت عَناها بالدموع مجددا فؤمسكت وجهها

 ولالت بحزن

 " حلفجن باهلل َكفٍ بكاء سجمرضَن وألسم أن أجصل به حَنها "

 همست بعبرة مكجومة دموعها ججماطر جباعا



 لجلنٍ ساندٌ ودون رحمة ، كان علَا جولع ذلن منذ زارنٍ "

 " صباحا فٍ الجامعة

 مسحت الدموع عن خدها ولالت

 هَا جولفٍ عن هذا واحكٍ لٍ كل ما حدخ ولن أكون ساندرَن "

 " إن لم نعالب ذان الهازانٍ المجعجرؾ

ا ودست خصٗت ؼرجها الرطبةمسحت وجنجَها وأنفها بظهر كفه  

 خلؾ أذنَها وبدأت جسرد ما حدخ منذ الصباح والدموع الجٍ لم

 جسكبها فٍ كل ذان البكاء انسابت لحظجها وكؤنها جفرغ اْلم

 المكبوت داخلها ْعوام فذان الرجل عنا لها أكثر من زوج الجمجه

داهامن أشهر أو أَام للَلة فهو العابلة الجٍ لم جعرفها َوما ووال  

 اللذان فمدجهما صؽَرة وٖ جذكرهما فؤول ما فجحت عَنَها علَه

 كان وجهه فهو من كان َحملها وَجوب بها المنزل والفناء

 لساعات ْن زوجة عمها لم جكن مجفرؼة لها كما جزعم لججحول

 لمهمة من مهامه هو أحب ذلن أم كره ، إن سمطت كانت َداه

سكجها كبرت ٖ جعرؾمن جولفها .. إن بكت ٖ أحد ؼَره َ  

 عالما ؼَره ورؼم صؽر سنها ولت رحَله واخجفابه إٖ أنه

 . جرن فراؼا عمَما فٍ روحها لم َملبه أٌ شٍء

 ما أن انجهت من سرد كل جلن اْحداخ عبراجها جمطع كل كلمة

 جمولها أخرجت لها مجموعة منادَل ومدجها لها لابلة

باحا هو ما كانجضنَن حما أن ما جعله َجراجع عن أخذن ص "  

 " َفكر فٍ لوله ؟ لد َكون ثمة ما ضاَمه حَنها مارَة

 نظرت لها باسجؽراب فمالت ملوحة بَدها

 " حسنا اجركٍ هذا لٍ "

 وجابعت بجدَة جضم َدَها فٍ حجرها



 مارَه هو أخبرن أنها السبَل لوالدها وأنها مهمة لما ٖ َكون "

 " كٗمه حمَمة ؟

لت بؤسًامجٓت عَناها بالدموع ولا  

 أٌ مهمة جلن وهو َعمل فٍ جلن المنظمة ؟ ابنة زعَم مافَا "

 أو جاجر سٗح مثٗ ! هذا ٖ َصدله أحد أبدا ، هو لم َمل بؤنه

 َخرج معها وٖ َصادلها لال علً عٗلة بها جعلمَن ما معنً

 " ذلن ساندٌ ؟

 مدت َدَها وامسكت بَدَها الباردجان كملبها ولالت

 أفهم مارَه وأعلم معنً ما مررت به ولو كنت مكانن لمجلجه "

 " بالجؤكَد فجلن جرَمة فٍ حك أٌ امرأة

 نظرت بعَدا ودموعها عادت لٗنسكاب علً وجهها هامسة بعبرة

 " لَجنٍ مت لبل أن أسمعها منه "

 وجابعت ولد نظرت لها مجددا وأشارت لنفسها لابلة ببكاء

بعَدة عنه وأري جلن الفجاة برفمجهأنا زوججه علَا أن أكون  "  

 ٖ أعجرض وٖ أمانع بَنما ٖ َجد لٍ ولجا وٖ مكانا فٍ حَاجه

 " وعلَا أن أنجظر لولت هو نفسه لم َسجطع جحدَده

 رفعت الجالسة أمامها شعرها خلؾ أذنَها ولالت

 علَنا معرفة جفاصَل ذلن أوٖ مارَه ، من جكون جلن الفجاة "

سنحدد ما علَنا فعله وما صلجها بعمله ثم  " 

 همست جمسن عبرجها

 " لن نفعل شَبا فؤنا لم َعد َعنَنٍ اْمر "

 نظرت لها بشن لابلة

 " من للبن هذا الكٗم مارَه ؟ "

 لالت مباشرة ودمعجها ججدحرج من رموشها



 " أجل "

 مدت َدها ومسحجها لها لابلة

 " وما جفعل هذه إذا ؟ "

ةأشاحت بوجهها جانبا ولالت بعبر  

 هو َعلم بؤنه لن َكون بإمكانٍ اكجشاؾ اْمر بسهولة "

 ولم َمل ما لاله إٖ وثمة ما َخفَه أعظم من ذلن بكثَر فلَس

 " جَم من َبرر أفعاله الخفَة أبدا

 نظرت لها بجفكَر للَٗ ولم جسجبعد ذلن فما سَجعله َخبرها

 بذلن إن كان كشفها له مسجبعدا وهٍ الجٍ ٖ جخرج إٖ لجامعجها

 أو فٍ نزهات معدودة ٖنشؽالهما ؟ إن كانت هٍ الجٍ عاشت حَاجها

 هنا لم جلجمَه إٖ مرات للَلة جعد علً اْصابع من ندرجها وْسباب

 منطمَة ولَس مصادفة فما الذٌ جعله َخمن أنها سجعلم ! جنهدت

 بعمك ولالت

 مارَه اجركٍ اْمر لٍ وسؤعلم بطرَمجٍ ثم نمرر وٖ ججهورٌ "

 " بفعل أٌ شٍء اجفمنا ؟

 ولفت بعدها وأخرجت علبة الدواء من جَب بجامجها فجحجها

 وأخرجت منها لرصا مسجدَرا لابلة

 " هذا مهدئ ضعَؾ المفعول سَجعلن جنامَن بشكل أفضل "

 وجابعت وهٍ جسكب لها كوب ماء

 سجحجاجَنه اللَلة ْنٍ أعلم بؤنن لن جنامٍ ولن ججولفٍ عن "

جدَد صدَمجٍ الجمَلة البكاء وؼدا َوم  " 

 أعطجها لرص المهدئ فؤخذجه منها فورا وبلعجه بالماء ووضعت

 الكوب بجانبها فهٍ جحجاجه فعٗ بل لو كان اْمر بَدها ٖبجلعت

 جمَع اْلراص ، اسجلمت جلؾ جسدها بلحاؾ السرَر جنظر للفراغ



 بحزن فرفعت ساندرَن كوب العصَر الفارغ وعلبة الدواء ثم لبلت

ا هامسةخده  

 " نامٍ وٖ جفكرٌ فٍ شٍء وسؤولظن ولت الفجر "

 ؼادرت بعدها وبعدما أطفؤت اْنوار وأؼلمت الباب بهدوء جاركة جلن

 الدموع جسمٍ الوسادة البَضاء جحجها ، انملبت علً وجهها ودسجه

 فٍ جلن الوسابد وعادت للبكاء المجمطع الموجع حجً ؼفت علً ذان

 . الحال والوضع

* 

* 

* 

ت من المسجشفً مسرعة ولبل انجهاء دوامها وموعدخرج  

 خروجها المعجاد بنصؾ ساعة ولم جسجطع فعلها إٖ بصعوبة فمط

 ْنه جم اخجَارها كربَسة لممرضات ذان المشفً الرَفٍ المجواضع

 من مدة لرَبة ، ذهبت أوٖ للمنزل المجاور لمنزلهم والذٌ اخجارت

 الوصول له من الجهة الخلفَة وما أن ولفت أمام سوره رفعت

 حجرَن من اْرض ورمجهما فوله وما هٍ إٖ لحظات ووصلها

 ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك من الشك الواسع فٍ الجدار

 " ... فجر "

 الجربت من الشك وظهر لها ذان الجزء البسَط من وجهها وعَنها

لها مرهم الحروق الصؽَر لابلةوحدلجها الخضراء الواسعة فؤدخلت   

 " هذا آخر ما َمكننٍ جلبه لن َا ماَرَن "

 مدت أصابعها من الشك وأمسكجه بؤطرافهم لابلة بحزن

 " لكنه لم َشفً بعد ولست أفهم لما ؟ "

 جنهدت فجر بضَك ولالت



 ْنه حرق بشع كوجهَهما ، اسجمرٌ فٍ دهنه بزَت الزَجون "

ادابما وٖ جؽطَه وسَشفً سرَع  " 

 ثم نظرت حولها لمساحة المزارع الشبه خالَة خلؾ حَهم ثم

 عادت بنظرها لها ولالت

 " ما هٍ اْمور لدَن ؟ "

 لالت بحزن ومرارة

 كما هٍ علَه وها لد بدأ جسار بنمل بعض أؼراضهم الخفَفة "

 " بالخفَة فَبدوا أن مهلجه لٍ سججملص ْلل مما كان

التجنهدت بعجز محركة رأسها بؤسً ثم ل  

 " علَنا إذا الجحرن لبله َا ماَرَن وأن ننفذ خطجنا لبل خطجه "

 نظرت لها بخوؾ ولالت

 فجر أبعدٌ جلن الفكرة من رأسن فلن نجد شابا ساذجا أبدا "

 " لَصدق كذبجنا جلن

 لالت من فورها وبإصرار

 لن نجد شابا ساذجا بالجؤكَد لكننا سنجد شخصا َخاؾ علً "

.. رلَك للب طَب ٖ َحمل الخبخ والمكرنفسه هنا أكثر من ؼَره   

 " الموجودان فٍ جَنات أبناء الجنوب

 جنهدت بملة حَلة هامسة

 " أنا خابفة من حلن هذا َا فجر فلَس َنمصنٍ ألاوَل "

 لالت مؽادرة ٖ َصلها إٖ صوجها

 " اجركٍ اْمر لٍ ماَرَن "

 وجحركت من هنان بخطوات واسعة ودارت حول الجهة اْخري من

 المنزل ودخلت اْحَاء مجددا واججازت حَهم مسرعة جنظر خلفها

 كل حَن جخشً أن جظهر سَارة والدها فٍ أٌ ولت ولن جسجؽرب



 . أن َصدمها بها إن وجدها ججوب اْحَاء

 وصلت مكانها الممصود جلهخ بجعب بسبب ركضها فما أن اججازت

كة فٍحَهم حجً جركت لدماها للرَح فبما أنه ولت الذروة فالحر  

 البلدة جكون شبه معدومة والولت َداهمها وعلَها فعل ما جخطط له

 . لبل ولت عودجها للمنزل

 أمسكت بطرؾ باب محل البمالة ججلمؾ أنفاسها ودخلت فورا

 فٗ ولت أمامها وٖ لجنظَمها ، ولفت أمام الذٌ لال مبجسما

 " مرحبا بالفجر فٍ ولت الظهر "

موة وما أن أبعدت أصابعهاأمسكت أنفها وجنفست من فمها ب  

 حجً عطست بموة درجة أن أدمعت عَناها ولالت بصعوبة جهؾ

 بَدها علً وجهها

الحشرٌ وأنت جبَع اْطعمة ؟ لست أفهم لما المبَد "  " 

 عطست مجددا وجابعت بضَك

 أَن وزارة الصحة عنن ؟ علً مطر شاهَن أن َزور "

 " الجنوب سرَعا

 ضحن الجالس خلؾ الطاولة ولال

 ما أبَعه هنا مجرد معلبات وأطعمة مؽلفة ففَما سَضرها المبَد "

 الحشرٌ ؟ ثم أنا اسجخدمجه باْمس أنجٍ فمط من َسجطَع

 " اسجنشاله الَوم

 عطست للمرة الثالثة وحركت أنفها بؤطراؾ أصابعها بموة ثم

 فجحت حمَبجها بسرعة وأخرجت منها مندَٗ وؼطت به أنفها

 وفمها ولالت ناظرة له

 " أخبرنٍ ما حدخ معن بشؤن ما طلبجه منن ؟ "

 لال مبجسما



 " اْمر اْول جعنٍ أم اِخر ؟ "

 لالت من فورها

 " هات اْول فإن لم َجدٌ سنسجعَن باِخر "

 حرن رأسه مبجسما ولال

 حسنا ... بشؤن ذان الرجل المدعو حازم عمار فمد جمصَت عنه "

 كما طلبت منٍ ، هو من ؼرب صنوان عابلجه َعَشون هنان وجم

 جوضَفه هنا فٍ المدرسة الثانوَة المدَمة حجً َجم بناء اْخري

 " ...حسب أوامر الزعَم ابن شاهَن هٍ والمسجشفً الجد

 لاطعجه ملوحة له بَدها الحرة

 " أجل .. أجل أعلم كل هذا فمل المفَد عنه بسرعة ٖ ولت لدٌ "

وافما ولالأومؤ م  

 ما ٖ َعلمه أحد عنه أن والده َرَد جزوَجه بابنة شمَمه مرؼما "

 وهذا سبب موافمجه علً العمل هنا وهو جشاجر مع ابن عمه أَضا

 " وجم اعجمالهما ْسبوعَن كاملَن الشهر الماضٍ

 شدت لبضجها لابلة بضَك

 " سحما هذا لن َجدٌ ، ضننت أننا وجدناه أخَرا "

اب فجابعت مباشرةنظر لها باسجؽر  

 " هات اْمر اِخر فٗ مناص منه علً ما َبدوا "

 فجح درج الطاولة الخشبَة وأخرج لها ورلة مدها لها لابٗ

 " هذا هو رلم هاجفه حصلت لن علَه باْمس فمط "

 أخذجها منه سرَعا فمال ناظرا لها

 لست أعلم فَما جفكرَن فعٗ َا فجر لكنٍ سؤنصحن مجددا "

مع عابلة ؼَلوان لَس أمرا سهٗ أبدا بؤن اللعب  " 

 نظرت للورلة فٍ َدها ثم له ولالت



 لكن أوَس مخجلؾ عنهم ثم هو محام وَعلم جَدا معنً "

 " الظلم واٖضطهاد

 رفع كجفَه لابٗ

 َبمً ابن جلن العابلة وهم ٖ َؽفرون الزٖت أبدا وٖ َنسون "

ا كما جعلمٍحمدهم بسهولة ووضع ماَرَن بالنسبة له مجؤزم جد  " 

 وجابع بجدَة محدلا بعَنَها السوداء الواسعة

 وها أنا أنصحن مجددا َا فجر ابجعدٌ عن مشاكل جلن الفجاة "

 كٍ ٖ ججؤذٌ أَضا فؤن جكونٍ إحدي ضحاَا جلن العابلة معناه أن

 " جعانٍ ولٓبد سواء كان المدعو أوَس أو ؼَره

 لبضت أناملها علً الورلة فٍ َدها وهمست مؽادرة من عنده

 " لن ألؾ أجفرج علَها وإن دق شعَب ؼَلوان عنمٍ بمدمه "

* 

* 

* 

 حاولت النظر من فوق كجؾ الوالؾ أمامها وجؤففت لبل أن

 جمول بضَك

 " ابجعد للَٗ ْري أَن جكون محاضرات ذان الجنوبٍ المؽبر الَوم "

مها ورفع كفه معجذرا بابجسامة ثم جنحً جانباالجفت لها الوالؾ أما  

 وواصل حدَثه مع الوالفَن معه ونظرت هٍ لجلن الجهة من جدول

 المحاضرات المعلك علً الجدار ججبع بإصبعها اسم

 ( أوَس عبد الجلَل ؼَلوان )

 وابجسمت ساخرة ججمجم وإصبعها علً اسمه

أجشرؾ برإَجه هه ... َومان فٍ اْسبوع فمط ؟ حمدا هلل لذلن ٖ "  

 " فٍ الجامعة دابما .. عاش الجنوب الذٌ َنمذ البشرَة منن



 " عذرا إن أنجهَت من جمفٍ أثرٌ فابجعدٌ ْري الجدول الجدَد "

 شعرت بؤنها جحولت لجمثال فرعونٍ ٖ شٍء َجحرن فَها سوي

 حدلجَها البندلَجان اللجان مالجا جانبا ما أن سمعت ذان الصوت

لساخر خلفها والذٌ جمَزه عن أمَال ، ابجلعتالرجولٍ الكسول ا  

 رَمها بصعوبة ولم َكن أمامها سوي مخرج واحد لجؽادر منه

 وهٍ الجهة الَمنً فعلً َسارها َمؾ مجموعة من الشبان وهو

 َمؾ خلفها مباشرة فحركت لدمها ببطء لججسلل من هنان فؤولفجها

صرة بهالَد الجٍ اسجندت علً الجدار بجانبها ولد أصبحت محا  

 جماما جشعر بؤنفاسه علً شعرها الناعم المصَر فؤؼمضت عَنَها

 مجشهدة علً نفسها ولَست جفهم مجً سَجركها هذا الرجل وشؤنها

 وما هذه الجرَمة الجٍ َعالبها علَها هكذا ؟ إن كان المدعوا جَم

 كنعان لوجدت له عذرا أما هذا فما عٗلجه باْمر ؟ همست من بَن

 أسنانها لَسمعها وحده ٖنشؽال الموجودَن لربها بما َجحدثون عنه

 عن الجؽَرات فٍ جدول محاضراجهم

 " أبعد َدن ْؼادر "

 همس من خلؾ أذنها جشعر بجسدها ارججؾ بؤكمله لجعمده

 اٖلجراب منها أكثر

 " َمكنن المؽادرة من جحجها من منعن ؟ "

نه َخطط ْمر مازمت شفجَها بحنك وجصنمت مكانها ، ٖبد وأ  

 ولن جعطَها له أبدا فلَست جسجبعد حجً أن َركلها بمدمه ما أن

 جنحنٍ لٓسفل أو أن َسمطها انجماما مما لالجه ، أؼمضت

 عَنَها لبرهة وكما اعجادت حَن ججصرؾ بجنون ودون جفكَر

 فٍ العوالب هدفها النجَجة فمط الجفجت له بكامل جسدها وكاد

جصما بها جمرَبا وعلمت حَنها بؤنه َٖؽمً علَها حَن أصبح مل  



 جراجع أبدا عن جنونها ذان خاصة وأن من َمفون لربها جحول

 انجباههم لهما وهٍ جكاد جكون فٍ حضنه فؤؼمضت عَنَها بشدة

 من هول مولفها جكاد جبكٍ وهمست

 " ابجعد ... ابجعد َا ولح "

 لكن الوالؾ أمامها لم َعر كٗمها أٌ اهجمام ولد حرن رأسه

 َحاول رإَة ما َخفَه رأسها أمامه فكادت جنهار علً اْرض

 فكَؾ نسَت بؤنه ابن الجنوب وسجنجهٍ مهمجه هنا فٍ أٌ ولت

 وَؽادر ولٓبد أما هٍ فبالَة فٍ هذه المدَنة بل والجامعة الجٍ

 هذا عامها اْول فَها وسَصبح هذا المشهد علً سَرة كل لسان

حاولتولن جسجطَع إنكار الشابعات مهما   . 

 همس فٍ أذنها وكؤنه َجعمد إظهار المشهد كلماء ؼرامٍ حمَمٍ

 وعلً العلن

 حاولٍ الجحرن فمط ولسما أن أسحبن لحضنٍ لججعرفٍ علً "

 " الجنوبٍ المؽبر عن لرب

 بدأ ارججاؾ جسدها َزداد وضوحا فهٍ وإن كانت منذ طفولجها

لم جمؾ ملجصمة معجادة علً الجصرؾ بشجاعة حد الجهور إٖ أنها  

 بشاب هكذا من لبل فاحجكاكها حجً بزمٗبها كان عملَا جدا حجً

 فٍ المدرسة سابما ولم جكن علً عٗلة بؤحدهم َوما ْن أهم ما

 لدَها كان دابما أن ٖ جفمد ثمة والدها الذٌ رباها وهو كان َنبهها

 بهذا الخصوص منذ مراهمجها فإن خسرجه سجخسر كل ما َربطها

ْنها جحبه وبجنونبالحَاة   . 

 عاد للهمس فٍ أذنها مجددا وبابجسامة

 ... إن كنت جرٌ اللعب معٍ مسلَا فعلَن أن جؽَرٌ فكرجن جلن "

 " أما بالنسبة لٍ فاللعب معن مجعة ٖ نظَر لها



 وما أن أنهً جملجه جلن ابجعد محررا لها أخَرا وؼادر وجركها

َة ! سحما لهأكثر شحوبا من الجدار خلفها ، َهددها وعٗن  

 سَري ما هو اْ..... صرخت ما أن حاولت الجحرن من هنان

 جشعر بشٍء ما شد شعرها للخلؾ بموة آلمجها بشدة بسبب

 جحركها السرَع والمفاجا ودمعت عَناها لَس من اْلم وحده بل

 ومن جلن الضحكات لربها ، أدارت َدها خلؾ رأسها جحاول فن

كجشفت أنها ملفوفة حولخصلة شعرها جلن مما علمت فَه فا  

 أحد المسامَر الجانبَة المعكوفة والجٍ جسجخدم لججبَخ اللوح

 علً الجدار وكانت ملفوفة حوله فٍ اٖججاهَن مما َجعل فكها

 مسجحَٗ ، سالت دمعجها علً خدها وهٍ جحاول جخلَص نفسها

 ودون جدوي جسجمع لجلن الجعلَمات الضاحكة وجشعر بؤنها

 باجت واْرض سواء

 ( كل هذا من جؤثَر اللماء والحضن ؟ )

 ( أَن هو لَخلص أمَرجه العالمة ؟ )

 وارجفع الضحن والصخب حَن لال أحدهم

 أثمة أمل فٍ أن َطول شعرن لرَبا وجبجعدٌ للَٗ لنري )

 ( اللوح خلفن

 وؼادروا ضاحكَن دون أن َهجموا لمساعدجها ، وما سججولعه

جعجرؾ .. بل هٍ الحمماءمنهم فهم فٍ النهاَة َشبهون ذان الم  

 أكان إحساسها مَت درجة أنها لم جشعر بؤنه كان َلؾ

 شعرها حوله ؟

 مسحت دمعة جدَدة سمطت من رموشها ورفعت حمَبجها لمسجوي

 وجهها وفجحجها جحاول النظر داخلها لججمكن من إَجاد الممص

 الصؽَر الذٌ جحجفظ به فَها وما أن وجدجه رفعجه خلؾ رأسها



 ولصت به جلن الخصلة لججحرر لبل أن َشهد علَها المزَد من

 الطلبة ، الجفجت للخلؾ وفكت شعرها من ذان المسمار بحركة

 عنَفة ؼاضبة ثم ؼادرت من هنان بخطوات ؼاضبة جشعر

 باْرض جشجعل جحجها حجً وصلت ممر المكاجب الطوَل وعبرجه

، ولفت عندجفجش بنظراجها فَهم وحجً اْبواب المؽلمة فجحجها   

 آخر مكجب فٍ الممر ولبضت علً خصلة الشعر فٍ َدها ٖ

 شعورَا وهٍ جنظر للجالس فٍ الداخل وحده مولَا الباب ظهره ،

 جنفست بموة وؼضب ودخلت وما أن رفعت َدها وشعرها فَها

 جصنمت مكانها وهٍ جنظر للهاجؾ فٍ َده وللرلم الؽَر مسجل

هاجؾ ْذنه لابٗلدَه َجصل دون جولؾ لبل أن َرفع ال  

 " نعم من معٍ ؟ "

 سكت للَٗ ثم لال باسجهجان

 " من فجر ؟ "

 رفعت حاجبها باسجؽراب وأنزلت َدها حَن لال ببرود

 " أجل َبدوا أنٍ عرفجن ... ماذا جرَدَن ؟ "

 ابجسمت بمكر ، جمَل َبدوا لدَه ٖبحة طوَلة حجً أنه ٖ َذكر

جلت الرلم لبل أنأسمابهن ، أخرجت هاجفها بسرعة وخفة وس  

 جنساه فهٍ جحفظ أٌ رلم ما أن جراه لكنها ٖ ججذكره لفجرة

 طوَلة ، نظرت لمفاه مجددا وبصدمة حَن لال بضَك

 " أنا ٖ أعرؾ واحدة اسمها ماَرَن جفهمَن هذا ؟ "

 ابجسمت بسخرَة جرالب أصابعه الجٍ مررها فٍ شعره اْسود

نبَة ! مسجورد ممجازالناعم ، رابع هذه واحدة أخري وجبدوا أج  

 . هذا الرجل الجنوبٍ

 ارجفع حاجباها بدهشة حَن شد علً نهاَة شعره بؤصابعه لابٗ بحدة



 ٖ َعنَنٍ سماع ما َحدخ أو سَحدخ معها ولججد حٗ لمشاكلها "

 " بعَدا عنٍ

 جراجعت خطوة للخلؾ حَن فصل الخط ودس رأسه بَن َدَه

 مجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه وابجسمت بسخرَة ... هه َبدوا َحبها

 أَضا ومجؤلم لما َحدخ معها وإن كابر وأنكر ، ولعت بَن َداٌ

 . َا ابن ؼَلوان

 خرجت من هنان جنظر لهاجفها مبجسمة بانجصار وما أن خرجت

 لحدَمة الجامعة اجخذت مكانا منعزٖ واجصلت بذان الرلم الذٌ

ٖ بعد ولت حجً َبست أن جسمع صوجها ،لم ججب صاحبجه إ  

 لالت من فورها وكؤنها ما صدلت أن أجابت علَها

 " مرحبا آسنة فجر "

 وصلها صوجها المسجؽرب بعد برهة

 " من أنجٍ ؟ "

 جنحنحت للَٗ وابجسمت بمكر لابلة

 أنا سكرجَرة السَد أوَس عبد الجلَل حجاج ؼَلوان وهو "

أن أهجم بموضوع المدعوةمن طلب منٍ اٖجصال بن وكلفنٍ   

 " ماَرَن ... أعنٍ كحلمة وصل بَنكما

 ابجسمت بانجصار حَن لالت من فٍ الطرؾ اِخر وبسعادة

 حما لال هذا ؟ كنت أعلم بؤنه رجل نبَل وشهم ومخجلؾ عن "

 عابلجه ولن َرضً لها الذل والجشرد ، إنها فجاة مسكَنة وٖ َد

 " لها فَما حدخ فٍ الماضٍ

اها علً اجساعها ولالت بحماسانفجحت عَن  

 َمكنن شرح اْمر لٍ لنجنالش فَه ونري الحل الذٌ َمكننٍ "

 " منالشجه مع السَد أوَس



 بدأت جلن بسرد المصة من بداَجها ومن دون طلب أو إلحاح

 فكانت نظراجها ججسع بصدمة كلما جؽلؽلت فٍ الحكاَة أكثر جعض

، جركجها جحدثت للنهاَة شفجها بجوعد ٖنجمام َلَك به وبما فعل بها  

 ثم لالت " آه ... امم ... أنا ... ٖ أعجمد أن اْمر هَن وَسهل

 إَجاد حل له .... أعنٍ حمَمة اْمر أنا سمعت المصة نالصة

 منه وأردت المساعدة لذلن جحدثت معن لكنٍ لم أكن أعلم بؤنها

 معمدة هكذا وفَها جهمة شرؾ ونسب مجهول لكنٍ سؤحاول

 " إلناعه مجددا

 لالت ما لالجه لجضمن أنها لن ججصل به مسجمبٗ وجكشفها رؼم

 َمَنها من أنه لن َكجشؾ أنها من اجصلت بها مهما فكر وٖ أن

 . المعلومات وصلجها من خٗلها

 وصلها صوجها لابلة بخَبة أمل

 " أَمنكنن المساعدة حما ؟ "

 لالت من فورها

لَا المؽادرةسؤحاول جهدٌ ... وداعا اِن ع "  " 

 أنهت اٖجصال معها وضربت راحة َدها بطرؾ الهاجؾ وهمست

 مبجسمة بمكر

 جهز نفسن للعماب فلست وحدٌ الجٍ سجكون علكة فٍ أفواه "

 " الطلبة هنا

* 

*  

 رفعت حمَبة الَد الخاصة بالفسجان وخرجت من ملحمها ساحبة

جصدق الباب خلفها مجنهدة بابجسامة ... وأخَرا عشاء عمل ، لم  

 أذناها حَن لال لها ذلن فهذه اْمسَات هٍ الجنة بالنسبة لها



 فلَست جهجم فَها بما َنالشونه من أعمال ومشارَع بل جسجمجع

 باْكل الفخم فٍ جو ممَز وأحادَخ مسلَة وضحن حَن َبجعدون

 عن مجال عملهم للَٗ ، زفرت بكآبة وهٍ جؽلك الباب .. َا الهٍ

هذه الدرجة ؟ هٍ من كانت جعَش كإحديهل باجت مدعاة للشفمة ل  

 اْثرَاء رؼم محاصرة شمَمها لها وحرمانها من الخروج ما أن

 جسمط الشمس خلؾ اْفك وكؤنها خفاش ! حاولت مرارا أن

 جمنع نفسها بالجحدخ معه لكن كبرَاءها منعها فهو رماها هنا

 وعلً هذا الرجل وؼادر وٖ جسجبعد أن َهَنها وَجرح كرامجها

ا كما فعل عمه حَن اجصلت به ، ثم جلن الحمماء ابنجه أخبرجهاأَض  

 أن سرهما سَكشؾ ... ؼبَة وطفلة كان علَها أن ٖ جعجمد علَها

 وأن ٖ جثك بها فما سَكون رد فعل مطر إن علم ؟ َا إلهٍ ٖ

 َمكنها جخَل ذلن خاصة بعد أمسان بذان الرجل ، هٍ جعلم بؤن

 جلن الفجاة جبانة أؼلب اْحَان لكنها مولنة أَضا من أنها جحفظ

 اْسرار جَدا وجفٍ بالوعود كما أنها ٖ جكذب مطلما وهنا جكمن

 المشكلة أٌ إن وضعت بَن خَارٌ الصدق والكذب أمام والدها

 فسجخجار اْول سرَعا ودون جراجع ْنه لن َرضً بخَار ثالخ

 . وٖ إن كان الصمت

أفكارها علً انفجاح باب الشمة لربها وخروجه منها انجبهت من  

 َنظر لمفل الباب الذٌ َؽلمه بالمفجاح فلوت شفجَها .. هذا الرجل

 َشبه شمَمها ٖ َكبر فٍ العمر أبدا ، أحَانا جشعر بؤنه بجانبها

 َكاد َكون فٍ ذات سنها ولَس َكبرها بسجة عشر عاما جمرَبا

ومجزوج أَضا ! ٖ ججمنً أنوأن له ابن فٍ السادسة والعشرون   

 . جلجمٍ ذان اٖبن أبدا كٍ ٖ جكجشؾ بؤنها جظهر أمامه وكؤنها والدجه

 ابجسمت ببرود ما أن نظر ناحَجها وكما جولعت جال بنظره علً



 فسجانها أوٖ وكان بدون أكمام طوَل لكنه مفجوح حجً الفخذ ،

اأدارت حدلجَها الخضراء جانبا وجنهدت بضَك ما أن لال م  

 ججولعه جَدا

 " كم مرة سؤعَد ما للجه َا ؼَسانة ؟ "

 مطت شفجَها ولالت ببرود وٖزالت جدَر حدلجَها بعَدا عنه

 " أجل فؤنت جخرج بٍ للعشاء كل لَلة "

 " ؼَساااانة "

 أشعلجها نبرجه الحادة فورا فنظرت له ولالت بضَك

 مٗبسٍ جمَعها هكذا فمن أَن سؤحضر ؼَره اِن وبماذا ؟ "

م ٖ جنسً بؤنن السَد كروس وبؤنٍ جَسٍ وبؤننا انجلَزَان حالَاث  

 " فهل جرَد أن أرافمن بجٗبَبكم السوداء السخَفة جلن كالؽراب

 صرخ فَها فورا رافعا سبابجه مهددا

 هذه آخر مرة ججحدثٍ فَها عن أمر َخص أسٗم أمامٍ أو لسما "

حَاجكن كالحَواناتأنا من سَجعلن جكرهَنه وبشكل أبشع ، ثم أجعجبن   

 " جرجعن فٍ الشوارع عارَات وكل امرأة فَكن ملن لجمَع الرجال

 فجحت فمها لججحدخ وعادت وأؼلمجه سرَعا ولد شعرت بؤلم جلن

 الصفعة علَه وكؤنها اِن وجعلم بؤن ذان ما سَكون مصَرها إن

 فعلجها وجحدثت عن زوججه جلن ، زمت شفجَها بحنك حَن لال بضَك

 " أنا من سَشجرٌ لن مٗبسن وسجرمٍ جمَع ما لدَن "

 فجحت فمها لججحدخ فمال بحزم لبلها

 " ... ووحدٌ "

 ثم نزل السٗلم وجركها فضربت اْرض بمدمها بحنك وجحركت

 خلفه وٖ َحك لها أن جعجرض طبعا ْنها من ولع علً جلن

 البنود البابسة ، وصلت السَارة وركبت بجانبه ضاربة الباب



لفها وانطلما فورا فؤشاحت بوجهها جهة نافذجها ججؤفؾ كلخ  

 حَن ولَست ججخَل أن جسوء هذه اللَلة أكثر من هذا ، لكن المفاجؤة

 كانت فٍ انجظارها ما أن ولفا بالسَارة ولد نظرت بصدمة للمطعم

 ذو الواجهة الخشبَة لبل أن جنظر له لابلة باشمبزاز

 " هنا سَكون اججماع عشابكم ؟ "

لها ولال ببرود نظر  

 أجل أٖ َعجبن المكان ؟ لَس من أشهر مطاعم لندن طبعا لكنه "

 " مطعم فخم بالنسبة للبسطاء و .... المعدومَن

 شد علً الكلمة اْخَرة مجعمدا فزمت شفجَها جحاول كبت ألم إهانجه

 وهمست ببرود

 " أنت المعدوم فؤنا شمَمٍ ربَس بٗد بؤكملها "

ر منها فهو أكثر من َعرؾ بؤنه رماهاكانت جعلم بؤنه سَسخ  

 علَه وسافر لكنها حمَمة ٖ َمكنها نكرانها ، فجح باب السَارة

 ولال بسخرَة وهو َنزل منها

 أخشً أن هذا اللمب لن َدوم طوَٗ إٖ إن كنت ججهلَن من "

 " َكون مطر شاهَن

 فجحت بابها وجمجمت بحمد وهٍ جنزل

أحممان وجافهانأجل أعرفه َشبهن فٍ كل شٍء ...  "  " 

 ضربت باب السَارة وسارت خلفه لابلة بضَك

 " انجظر لندخل معا أجرَدنا أن نكون سخرَة للجمَع هنا أَضا "

 ولؾ والجفت لها وفاجؤها حَن لم َعلك أو َسخر منها بل ورفع

 لها مرفمه فرفعت حاجبَها جنظر له باسجؽراب ثم جحركت ناحَجه

 وحضنت ذراعه بَدها ودخٗ معا فٗ بؤس فٍ هذا فهٍ جري جَدا

 نظرات النساء له ثم لها وهٍ جدخل خلفه ، كان المطعم كما أخبرها



 عنه فخما من الداخل عكس مظهره الخارجٍ وعلمت أنها لَلة

 حظها فاْطعمة سجكون رابعة بالجؤكَد ، لكن سعادجها جلن ماجت

للَلة جحمل لها مصابب أكبر حجًسرَعا ولم جكن ججولع أن جلن ا  

 ولع نظرها علً الجالسان عند إحدي الطاوٖت وكانا

 ( آرمان وباربرا )

 فشعرت بؤطرافها ججمدت فلم جخفً علَها أبدا جلن النظرة الجٍ

 رممجها بها الفجاة ، نظرت للممسكة بذراعه بجوجس وجمنت لحظجها

لجلن الحمماء أن ٖ َكون لد ٖحظ وجودهما وسججد فَما بعد حٗ  

 العاشمة ، لكن أملها مات سرَعا حَن وجدجه َنظر لطاولجهما جحدَدا

 ثم سار بها هنان فشعرت بؤن نهاَجها المحجمة لد حانت وعلَها

 أن ججصرؾ وٖ ججركه َطَل البماء معهما ، وصٗ عندهما فولفا

 لهما فورا ولال الوالؾ بجانبها مبجسما

 " نعجذر علً الجؤخَر "

ه بصدمة كادت جفمد أنفاسها معها لبل أن جحرن حدلجَهافنظرت ل  

 بجوجس جهة الجٍ كانت جبجسم لها بسخرَة فنظرت له مجددا وهمست

 بعدم اسجَعاب

 " أهذا هو عشاء العمل ؟ "

 نظر لها ولال بمٗمح جامدة

 أجل هو عمل داخلٍ فمد اجفمت وآرمان الَوم أن ننهٍ العمل ولت "

لة عرضت علَه اْمر وحَن علمت أنهالعشاء وْنٍ مجفرغ اللَ  

 " علً موعد مع باربرا اعجذرت لكنه أصر

 زمت شفجَها ونظرت هذه المرة لذان اْشمر الوسَم والذٌ أهداها

 فورا ابجسامة ماكرة فؤمسكت معدجها ولالت مؽادرة

 " ٖ أشعر أننٍ بخَر وسؤنجظرن فٍ السَارة فٗ ججؤخر "



رمان وجلن البلهاء ونفسها أَضا ،وؼادرت المطعم من فورها جلعن آ  

 لَست جعلم لما ٖ جنجح مخططاجها أبدا وأٌ لعنة هذه الجٍ ججبعها

 حَثما ذهبت ؟

 فجحت باب السَارة وجلست فٍ كرسَها وأؼلمجه خلفها بموة

 ونظرها لم جزحه عن باب المطعم جمضم ظفرها وجحرن لدمها بجوجر ،

 سَعلم منهما بالجؤكَد ولن َجوانَا عن إخباره هذا إن لم َكن َعلم

 أساسا ، شهمت بصدمة ما أن ٖمست جلن الفكرة عملها فهل َكون

 َعلم فعٗ ومنذ الجمً آرمان فٍ مكجبه ولعب بها هذه اللعبة ؟ ٖ

 ٖ لكان أخبرها وصرخ بها كالعادة فور عودجهما وما كان جلبها

رأسها بَدها مجمجمة بؤسًهنا أساسا ! أمسكت   

 " رباه كن معٍ أرجون "

 انجفضت فٍ مكانها ما أن اؼلك الباب بجانبها ونظرت بجوجس للذٌ

 خرج من المطعم وفجح الباب وجلس ولم جشعر به ! رالبت مٗمحه

 المسجرخَة باسجؽراب فٗ َبدوا أنه علم منهما لكن ما الذٌ أخرجه

نسبٍ ما أن جحرن بالسَارةسرَعا ! بلعت رَمها وشعرت بارجَاح   

 لابٗ ببرود

 " كَؾ هٍ معدجن اِن ؟ "

 نظرت له بصدمة وجحكمت بها سرَعا لابلة

 " أفضل بملَل "

 ورمشت بعَنَها حَن جابع طرَمه دون أن َعلك أو أن َنظر

 ناحَجها وابجسمت براحة فَبدوا أنهما أجبن من أن َخبراه أو أنهما

ما إن اخجلمت أٌ حكاَة ؼَر الحمَمةظنا بؤنه لد َصدلها وَكذبهما ه  . 

 وصٗ لمولؾ السَارات ونزلت ججبعه فٍ صمت ٖ جرَد شَبا سوي

 أن جصل لؽرفجها فلم جعد جرؼب بشٍء وٖ بالطعام ، ولم جسؤله



 حجً لماذا ألؽً عشابه معهما رؼم َمَنها بؤن مرضها المزعوم

ٖلن َكون السبب وٖ َملن هذا الرجل أٌ مشاعر ناحَجها و  

 . حجً الشفمة

 لم جشعر بالراحة الجامة إٖ حَن أصبحت فٍ ؼرفجها فرمت حمَبجها

 علً السرَر وضحكت بمرح ثم ارجمت علَه بجانبها جنظر

 للسمؾ لجموت جلن الضحكة ما أن سمعت صوت رنَن رسالة

 وصلت هاجفها وخمنت فورا ممن سجكون فٗ أحد ؼَره َملن

 رلمها بل ٖ أحد لها ؼَره اِن بعدما جردوها من كل شٍء ،

 جلست وفجحت الحمَبة بجوجر وأخرججه منها ونظرت لرسالجه

 وعَناها جكادان جخرجان من مكانهما

 ( مخصوم من راجبن النصؾ ولثٗثة أشهر )

 شهمت بصدمة وصرخت بؽضب

 " وفَما سَكفَنٍ النصؾ ؟ "

من مكانها حجً رن هاجفهاولفت مسرعة وبؽضب وما أن جحركت   

 معلنا وصول رسالة أخري فرفعجه بعنؾ وفجحجها وكان فَها

 ( أٌ اعجراض سَخصم نصؾ النصؾ البالٍ )

 رمت الهاجؾ علً السرَر بموة شاجمة بحنك وجوجهت للحمام

 جشجم فَه بكل ما اسجطاعت لوله

* 

* 

* 

 ضمت ذراعَها أكثر ججكا بذلنها علَهما احجضنت مسند اْرَكة

 الجانبٍ جركَزها وانجباهها بعَدان جدا عما َعرض علً شاشة

 الجلفاز أمامها والذٌ كان حوارا جلفزَونَا َضم مجموعة ناشطات



 حمولَات والنماش محجد حول الجؽََرات الجدَدة فٍ الموانَن الخاصة

 بالمرأة ومحور الحدَخ هو الظهور اْخَر لمطر شاهَن فٍ

لصحافة الداخلَة والعربَة بما أدلًساعات الصباح اْولً مزلزٖ ا  

 به بخصوص جلن الموانَن والدعم الجدَد والموٌ لجمعَة الؽسك

 والضربة الموفمة كما سمَنها لصالح المرأة فٍ البٗد والجٍ

 سجشكل رعبا حمَمَا للرجل فؤن َمؾ المانون معها وبهذا الشكل

 الموٌ فَما َخص العدَد من المضاَا وأهمها العنؾ اْسرٌ

 والزواج المسرٌ وصوٖ لعملَات اٖؼجصاب بل وحجً محاولة

 فعلها فمعناه ٖ اسجهانة أبدا بموة حموق المرأة فٍ المضاء مسجمبٗ ،

 وها هو مطر شاهَن َجوج بلمب جدَد لن َكون اْخَر بالجؤكَد وهو

 ( مناصر المرأة الموٌ )

 جنهدت بؤسً وولفت مؽادرة من هنان وجوجهت لممر مكجب

 والدجها فهٍ لم جخرج منه الَوم جمرَبا ولم ججحدخ مع أحد

 منهم وانؽمست فٍ ذان المكان بَن اجصاٖت وأوراق وملفات ،

 وحجً ابنة خالجها جلَلة زارجها هنا مع امرأة أخري ودخلجا لها

 للمكجب فور وصولهما ولم جؽادرا إٖ بعد ساعات ولَست جفهم

لم جذهب للجمعَة ولمكجبها هنانما هذا الذٌ َعملون علَه هنا ولما   

 بل نملت العمل بؤكمله هنا !! حجً ولت العشاء خرجت وجلست

 معهم جؤكل فٍ صمت ولم َسجطع أحد شدها ٌْ موضوع مما

 . جحدثوا فَه

 ولفت أمام باب المكجب وأؼمضت عَنَها مجنهدة بحزن فإن كانت

 هٍ لم جسجطع جخطٍ الصدمة حجً اِن وٖ أن جرسم ابجسامة

 وإن مجاملة بعد ما حدخ فكَؾ بها هٍ وإن كابرت وججلدت بالصبر

 بل وحجً إن كانت جعلم بذلن مسبما فؤن َشهر ذلن وعلً العلن



 ومع مكانجهما فٍ البٗد ووضعه الحساس جكون كارثة علً

 . جمَع اْصعدة وأولهم مشاعرها كؤنثً

اشدت لبضجَها بموة جنظر لٓرض جحجها جشعر بملبها َجفجت ألم  

 علَها فلَس لها أن ججخَل أن جكون زوجة لرجل جحبه وبشؽؾ

 .. ثم جكجشؾ بؤنه ثمة امرأة أخري فٍ حَاجه ... خَانة ! وجرح

 وألم ، وبدٖ من أن َبرر مولفه وَبرئ نفسه وإن كاذبا َعجرؾ

 وبكل بساطة وأمام الجمَع !! مسحت دمعة عانمت رموشها

ها فورا صوجهاورفعت لبضجها للباب وطرلجه بخفوت فوصل  

 من الداخل

 " ٖ َمكننا الجحدخ اِن َا جَما "

 فضمت لبضجها لصدرها ونزلت دموعها جباعا ، كانت جعلم

 بؤنها سجرفض الحدَخ عن اْمر لكن .... هو حما لم َكن لدَه

 حبَبة هنان ، هٍ مجؤكدة من ذلن ..... لكنه اعجرؾ بنفسه ! لد

رحها ماَزال نازفا كماَكون ْن اْمر حدخ فٍ الماضٍ لكن ج  

 فهمت منها جلن اللَلة واْسوأ من ذلن أن َكون اْمر ٖزال

 موجودا وجلن المرأة لم جخجفٍ من حَاجه بعد واْعظم أن جكون

 والدجها جعلم بذلن ، أؼلمت فمها بَدها جمسن عبراجها ولَست

 جفهم إن كان َحبها فلما سَخونها مع أخري ؟

 ؼادرت من هنان راكضة وصعدت السٗلم وجوجهت لؽرفجها

 ولسرَرها فورا ... للشٍء الوحَد الذٌ لن َرفض احجضان

 . دموعها وألمها بل ولن َطردها أو َؤمرها بالصمت

 بكت كثَرا ونَابة عن الجمَع بل هٍ منذ أصبحت هنا لم ججولؾ

َن سعَدَنعن البكاء ... جنام كل لَلة جحلم بعابلة مجماسكة وبوالد  

 َكونا كلَهما آخر من جراه لَٗ وأول من جبدأ نهارها به ولَسا



 ؼرَبان هكذا مجباعدان ومجروحان ... جعلم أن والدها َجؤلم أَضا

 وإن كان َخفٍ ذلن خلؾ الصمت والكبرَاء لكنها وحدها من كان

 َسجطَع لراءة نظرجه جلن حَن لال ما لاله وأمام المٓ وخروجه

 . السرَع بعدها

 ؼادرت السرَر جمسح دموعها ودخلت حمام الؽرفة واسجحمت

 مطوٖ رؼم أن آخر ما كانت لد جفكر فَه هو اٖسجحمام والنوم

 فٍ المَاه الدافبة مؽمضة العَنَن جحاول نسَان كل شٍء وأن

 ٖ جفكر فٍ كل ما حدخ ، كم جحجاج لجدها دجً اِن ... جشعر

داعمها الموٌ دابما بؤنها حزَنة وضابعة ووحَدة .. كان هو  .. 

 كان َفهمها وَشعر بها دون أن ججحدخ .. َمسح دموعها لبل أن

 . جنزل وَشعرها بؤنه ثمة حلول لجمَع مشاكلها مهما ازدادت جعمَدا

 خرجت من المَاه الدافبة ولفت جسدها بمنشفة الحمام وخرجت

 للؽرفة لبست مٗبس النوم وجففت شعرها سرَعا واندست فٍ

رها بعدما أطفؤت جمَع أضواء الؽرفة لجسبح فٍ ظٗمأؼطَة سرَ  

 دامس ساكن جعل دمعجها جنزلك مجددا ، رفعت َدها ومسحجها

 سرَعا حَن انفجح باب الؽرفة ببطء وجسلل النور منه طوَٗ

 مسجمَما فؤؼمضت جفنَها مسدلة رموشها المبللة بالدموع

جبنعلً جلن اْحداق الزرلاء الواسعة جشعر بضربات للبها   

 مع جلن الخطوات الجٍ جمجرب منها بهدوء حجً شعرت بجلن

 اْصابع الباردة جمسح الدموع من رموشها ثم جلن الشفاه الناعمة

 جمبل جبَنها ببطء فانزلمت دموعها رؼما عنها وهٍ جسمع

 همسها الخافت

 " سامحَنٍ بنَجٍ "

 لبضت أصابعها علً لماش اللحاؾ الناعم وهٍ جشعر بَدها



 جبجعد عن شعرها برفك ثم جلن الخطوات جؽادر كما دخلت ففجحت

 عَنَها الدامعة جرالب ذان النور الذٌ بدأ َنحصر فٍ مجال ضَك

 حجً اخجفً نهابَا حَن أؼلمت الباب خلفها فحضنت الوسادة

 ودست وجهها فَها جبكٍ بصمت ، كم جمنت أن فجحت عَنَها

عا وجشاركجا الهموم لكنوجلست لجعلم بؤنها مسجَمظة وأن جحدثجا م  

 ذلن مسجحَل ... أجل هٍ جعلم بؤنه مسجحَل فكل واحدة منهما جرفض

 إخراج ما فٍ للبها كٍ ٖ ججرح اْخري وجصدمها وفهمت اِن

 . لما كانت جرفض أن جشرح لها سبب رفضها العودة لوالدها

 جلست مفزوعة بسبب صوت الرسالة الجٍ وصلت لهاجفها

ها فهذا الصوت بات َفزعها فٍ أٌ ولتووضعت َدها علً للب  

 وبسبب أو بدونه ، رفعجه بجوجس وعضت طرؾ شفجها ما أن

 فجحجها ولرأت ما فَها

 ( ٖزلت مسجَمظة ؟ )

 جرددت كثَرا لبل أن جرسل له

 ( أجل )

 ولم جسجطع كجم شهمجها حَن ظهر رلمه علً الشاشة فمررت

ثرة مجدداأصابع َدها اْخري فٍ ؼرجها للخلؾ لججحرر مجنا  

 علً جبَنها وأطراؾ وجهها ، أؼمضت عَنَها وجنفست بموة

 لجهدئ من ضربات للبها المجٗحمة وكؤنها خَل جعدوا مع الرَح

 ثم فجحت الخط ووضعجه علً أذنها فوصلها صوجه الرجولٍ

 العمَك فورا

 " ثمة خبر لد َعجبن "

 زمت شفجَها وؼضنت جبَنها ممربة حاجبَها الرلَمان ولالت

حة وأسًبب  



 " إن كان بخصوص ذان الرجل فٗ جمله رجاء "

 وصلها صوجه المسجؽرب مباشرة

 " ما به صوجن هكذا ! هل أنجٍ مرَضة ؟ "

 مررت أصابعها علً نحرها نزوٖ لصدرها وهمست بإحراج

 " ٖ ... أنا بخَر "

 ساد الصمت من طرفه للحظات لبل أن َمول

 " أكنت جبكٍ َا جَما ؟ "

 عضت شفجها ولم جسجطع لول شٍء ٖ الكذب وٖ اٖعجراؾ

 بالحمَمة فوصلها صوجه جادا هذه المرة

 " لن َؽَر بكابن شَبا فٍ والعن ، أنجٍ جضرَن نفسن فمط بهذا "

 لم جسجطع السَطرة علً دموعها الجٍ انسابت علً وجنجَها ببطء

 ولالت ببحة بكاء

ا فعل ما فعله ؟ كَؾلماذا لال ذلن ؟ هو َحبها ألسم لن فلم "  

 " ! َخون الرجل امرأة َحبها ؟ اشرحها لٍ

 وصلها صوجه فورا

 ٖ أحد َملن جواب هذا السإال ؼَره َا جَما وٖ َمكننا الحكم "

 " ٖ علً أسبابه وٖ أسباب والدجن فماضَهما وحدهما من َعرفانه

 ؼطت عَنَها الباكَة بكفها ولم جعلك فوصلها صوجه لابٗ

فٍ عن البكاء لجسمعٍ ما سؤخبرن بههَا جول "  " 

 رفعت رأسها ولالت بضَك من بَن شهماجها

 " ٖ أرَد أن أعرؾ عنه شَبا "

 ضحن ضحكجه لصَرة منخفضة ولال

 " ضننت أننا اجفمنا أن ٖ نجحدخ عن اْمر ؟ "

 وجابع من فوره



 جَما لما ٖ جنظرٌ لٓمر من ناحَجه أَجابَة بدٖ من "

 " البكاء هكذا ؟

 حركت َدها لابلة بضَك

 أٌ ناحَة إَجابَة فٍ انفصال والدَن واجساع الفجوة بَنهما ؟ "

 " أنت لن جشعر بما أشعر به أبدا

 أؼلمت فمها بَدها مصدومة حَن اسجفالت لنفسها ولما لالت

 فهمست بإحراج

 "... آسفة ... أنا حما آسفة ٖ أعلم كَؾ للت ذلن أ "

 لاطعها بهدوء

 ٖ بؤس لم أؼضب منن فؤنا لست أفكر فٍ وضعٍ مثلن ْنٍ "

 " أنظر لٓسوأ منٍ دابما

 أخفضت كجفَها لابلة بؤسً

 آه لاسم بربن ما اْسوأ من فمدانن لوالدَن ، لست أجخَل إن "

 " فمدجهما أَن سؤجد اْسوأ منٍ ؟

 لال مباشرة

 " بلً إنه ألرب لن مما ججصورَن "

 همست بصوت مصدوم

لٍ مما أجصور ألرب "  ! " 

 " أجل ... الكاسر "

 لالها دفعة واحدة كصفعة لاسَة ومباشرة فؤمسكت للبها ولالت

 بضَاع

 " الكاسر شمَمٍ ؟ "

 لال بجدَة

 أجل فلما ٖ جنظرٌ لوضعه أمامن ؟ هو فمد والدَه من لبل "



 أن َراهما واِن إن جحمك ما جحلمَن أنجٍ به فسَفمد من أخذت

 " مكانهما فٍ حَاجه

 شعرت بملبها انمبض بموة وجماطرت دموعها مجددا ولد همست بعبرة

 " ٖ والدجٍ لن ججخلً عنه أبدا "

 بلً ذان ما سَحدخ فهل برأَن سَرضً بؤن َعَش معها فٍ "

 منزل والدن ؟ وماذا عن رماح ووضعه وماذا عن عمجهم ؟

 " منزل والدجن هو الذٌ َجمع أبناء شراع مهما جفرلوا َا جَما ؟

 حركت رأسها برفض جؽرس أسنانها فٍ شفجها السفلً بموة

 جنظر لٓعلً والدموع ججماطر من جفنَها الواسعَن جحاول كبت

 عبراجها الجٍ فمدت سَطرجها علَها سرَعا وبدأت بالبكاء ولد

 ارجمت علً السرَر وانزلك الهاجؾ من َدها وبعَدا عنها ،

ا شمَمها الكاسرهٍ لم جفكر هكذا ! لم جفكر فَهم أبدا وخصوص  

 فهو بالفعل َري فَها أبوَه اللذان فمدهما رضَعا بل هٍ جعنٍ

 له أكثر من ذلن بكثر فحدَثه عنها ٖ َجولؾ أبدا ، ذكرَات

 طفولجه جمَعها مرجبطة بها كما أحٗم مسجمبله ، ورؼم َمَنه

 من أن مطر شاهَن الشخص الوحَد الذٌ لد َجعله َفمدها كان

 مجحمسا لرإَجه وَجحدخ بفخر عن كل ما َفعله بل وَواسَها

 وَمسح دموعها كلما جحدثت معه عنهما وَإكد لها دابما بؤن

 والدجها سجرجع له وبؤنهم سَكونون عابلة مجددا ، كان فٍ كل

 مرة َواسٍ جرحها برش الملح علً جرحه .. جبخ له وجعها

 . مجناسَة أوجاعه اْلسً من أوجاعها

ً اللحاؾ ججمع ذراعَها فوق رأسها جدفن عبراجهالبضت عل  

 فَه ولم جعد جعلم أفصل الخط أم جحطم هاجفها علً اْرض الجٍ

 انزلك من السرَر إلَها فلم جسمع رنَنَه بعدها حجً نامت وهٍ



 . علً حالجها جلن دموعها جسمٍ جلن اْؼطَة البَضاء

* 

* 

* 

ل الذٌ جلطخجلست أمامها ولالت بضَك جمسح دموعها بالمندَ  

 بسواد كحل عَنَها مرارا وجكرارا

 آسجرَا جولفٍ عن البكاء ، أنجٍ سجإكدَن ما لَل إن رآن "

 " الجمَع هكذا فٍ الحفل

 أبعدت َدها عنها ولالت ببكاء

 ٖ أرَد أن أجزوج .. لما َكون اْمر بأكراه ؟ كَؾ نسَجم أن "

جًوالدٌ وعدنٍ ومنذ صؽرٌ أن أخجار أنا من أجزوجه وم  

 " سؤجزوج ولم َجبرنٍ فٍ حَاجه أبدا ولم َسؤلنٍ حجً لما

 جنهدت الجالسة أمامها بموة ولالت

 ْنه لَس فٍ صالحن آسجرَا فلم جنسٍ بالجؤكَد ما لاله ساجٍ "

 وهو سَنفذ لسمه وَعالبن بالصلب فٍ ساحة البلدة حجً جموجٍ

 " جوعا فؤنجٍ جعرفَه جَدا َفعلها دون جراجع

علً صدرها ولالت بنحَبضربت بمبضجها   

 راضَة وللجها له مرارا فلَمجلنٍ بالطرَمة الجٍ َشاء لكن ٖ "

 " َزوجنٍ به ، ثم أنا مسلمة وٖ أجزوج من ؼَر المسلم

 أؼلمت لها فمها بَدها ولالت بحدة

 أصمجٍ َا ؼبَة أجرَدَن أن َسمعن أحد ؟ لن جنجٍ من هذا "

 " الزواج بهذه الطرَمة وٖ جعجمدٌ بؤنه حلن لٓمر

 دفنت وجهها فٍ كفَها جبكٍ بؤلم وحسرة فشعرت بَدٌ شمَمجها

 الوحَدة علً كجفَها ووصلها صوجها الحزَن لابلة



 ارحمٍ نفسن آسجرَا أرجون فهو ٖ َسجحك كل هذا ولد جزوج "

 " ولم َفكر بن

 رفعت رأسها ونظرت لها ولالت ببكاء

ن َفعلها .. السم لن َفعلها وهو سبك ووعدنٍٖ ل "  " 

 لالت الجالسة أمامها بضَك

 ساجٍ خرج للعاصمة أٌ أنه علم بذلن وهٍ الحمَمة آسجٍ "

 " علَن جصدَمها

 صرخت من فورها

 ... كاذب ... هو أخبرنٍ بؤنه سَعَش علً أمل لمابنا حجً َموت "

 " رعد ٖ َكذب أبدا بَنما ساجٍ بلً

ها مجددا لابلة بحدةأؼلمت لها فم  

 السم أنن جحفرَن لبرن بَدَن َا حمماء وإن سمعن أحد وعلم "

 " دونسوا بما جمولَه فسجعَشَن حَاة مؤساوَة معه

 أبعدت َدها عنها ولالت ببكاء

 " لن أعَش معه وٖ أرَده لما ٖ َفهمون هذا ؟ "

 وجابعت بعبرات جفجت الحجر ولد أمسكت بَدَها برجاء

لما ٖ َرحمنٍ أحد ؟ أنا أجعذب شمَمجٍ والسمأشعروا بٍ  "  

 بؤنٍ سؤموت إن عشت مع رجل ؼَره ، ٖ حَاة لٍ مع سواه

 "لما ٖ جفهمون هذا ؟

 ضمجها لحضنها فورا جنسكب دموعها مع عبراجها وٖ حل فٍ

 َدَها جمدمه لها وٖ جرَد أن َإذَها شمَمها فهٍ جعرفه جَدا

ه وكاد أن َمجلها لوٖ سنمارفما أن علم بما َشاع عنها جن جنون  

 منعه من ذلن ونملها لمنزله منذ ذان الَوم خوفا علَها من ؼضب

 ساجٍ الذٌ كان َجوعدها طوال الولت فمرر سنمار جزوَجها



 لَنمذها من الموت علً َدٌ ذان المجهور فهو َعلم بؤنه سَفعلها

 ودون جردد ، ولم َخبروها باْمر إٖ الَوم وها هٍ منذ الصباح

 علً هذه الحالة ، كم جمنت سابما رإَجها هكذا عروس وبثوب

 زفاؾ لبابل ثنان كما جمنت والدجهما ذلن لبلهما لكنها كانت

 جرفض وججهرب وكان والدها َساندها فٍ ذلن كلما رفضت خاطبا

 جمدم لها وولؾ فٍ وجه أبنابه الثٗثة مانعا إَاهم من إجبارها

كنه ردعهم عنهالكن والدهم اخجفً اِن وٖ أحد َم  . 

 مسحت علً شعرها البنٍ الطوَل لابلة بحزن

 كان علَن أن ٖ جمطعٍ عهدا آسجٍ فالنساء ٖ َمكنهن الوفاء "

 " بالعهد كالرجال

 وحَن لم جعلك علً ما لالت ولفت مبجعدة عنها وؼادرت المكان

 الذٌ َخصصونه لجزََن العروس وجركجها مع دموعها وبكابها

علً لماش ذان الفسجان جنظر له علً جسدهاجمبض َداها بموة   

 وكؤنه كفن موجها ججماطر دموعها علَه جسمَه ألما وحسرة ولد

 جدلت خصٗت شعرها الطوَل المموج جنزلك علً بشرة ذراعَها

 الثلجَة وجداعب أزهاره الجمَلة جرسم معهم لوحة فنَة شدَدة

اسالجمال ٖ َشوهها سوي جلن الدموع المجناثرة كحبات ألم  

 جلمع فٍ النور الخفَؾ جحكٍ مؤساة حب ونهاَة عشك وبداَة

 . ألم لد ٖ َنجهٍ أبدا

 لم جندم َوما علً اعجنالها أسٗم إٖ اِن فمد جمنت لحظجها أنها

 علً دَانة ثنان لكانت لجلت نفسها دون جردد .. ٖخجارت الموت

 علً أن جكون لرجل ؼَره ، أمسكت فمها بَدها وازداد بكابها

 وعبراجها وهٍ ججذكر كلماجه ووعوده جلن وكؤنها الَوم لم

 جنساها لحظة



 لن جؤخذ امرأة ؼَرن مكانن فٍ للبٍ آسجرَا فإما أن نكون )

 ( معا أو أعَش وحَدا ما حََت

 إن جزوجت َوما مرؼمة من ؼَرٌ فٗ جحاولٍ إخبارٌ آسجرَا (

 (ْنٍ لن أكون ٖمرأة أخري فٍ جمَع اْحوال

 ) إذا آسجرَا لرعد َوما ما )

 ولفت علً طولها ونظرت حولها جمسح دموعها بعنؾ ،

 علَها أن جولؾ هذا الزواج وبؤٌ طرَمة كانت ، هٍ جفضل

 الموت علً النوم فٍ حضن رجل ؼَره وسجفعل أٌ شٍء

 وإن لجلت نفسها ، جوجهت لباب الخَمة وفجحجه ثم سرعان

جودات هنان ولنما عادت وأؼلمجه مجددا وهٍ جري المو  

 َفارلن الباب حجً ولت خروجها بالجؤكَد فجلن عاداجهم ، نظرت

 حولها ورفعت السكَن الذٌ كان لرب صَنَة الفاكهة الجٍ

 أحضرجها لها شمَمجها ورفعجه أمام وجهها فها هو خٗصها

 بَن َدَها ، ركضت للجهة الخلفَة للخَمة وشمجها بالطول

َسجخدم فٍ صنعها ، أبعدت بصعوبة بسبب سماكة المماش الذٌ  

 طرفٍ الشك بَدَها للَٗ ونظرت للمكان فكان خال جماما رؼم

 أضواء الزَنة فَه ، أؼلمت الشك ونظرت خلفها ثم فجحجه علً

 اجساعه وخرجت منه بصعوبة وؼادرت الخَمة وركضت مسرعة

 جرفع فسجانها الطوَل بَدَها وكل ما جفعله هو الركض .. الركض

الجفات رؼم َمَنها من أن الفرار من هنان مسجحَلودون جولؾ أو   

 لكن ٖ حل ؼَره أمامها فإما أن جنفذ بجلدها من ذان الزواج أو

 جمجل وجخجفٍ من الوجود لٓبد لذلن لم َكن أمامها سوي أن جركض

 وجركض فمط مبجعدة عن كل ما جركجه خلفها من ضجَج وموسَمً

ت وجلن اٖبجسامةؼافلة عن العَنَن الجٍ كانت جرالبها بصم  



 الساخرة ممن أخلت لها المكان عمدا لبل أن جهمس بمكر

 رابع .. فعلجها كما جولعت آسجٍ وسجرٌ ما سَكون حجم "

 " خسارجن اِن

 وؼادرت من هنان ضاحكة

* 

* 

*  

 اجكؤت بجبَنها علً راحة َدها لَنسدل ذان الشعر البنٍ

جمسن للمامجدرجا علً أصابعها ورسؽها جنظر لٓوراق جحجها   

 بالَد اْخري ولم َعد َمكنها رإَة وٖ اسجَعاب أٌ شٍء مما

 َموله الوالؾ هنان َجحدخ دون جولؾ ، جشعر برأسها سَنفجر

 من شدة اْلم فٍ صدؼَه وبعَنَها جإلمانها بشدة بل وجسدها

 بؤكمله َوشن علً أنهَار فمرص المهدئ الذٌ أعطجها إَاه

 ساندرَن البارحة لم َجعلها جنام سوي لساعة ونصؾ وامجدت

 بعدها لَلجها طوَلة كبَبة بابسة لم جسجطع إبعاده عن أفكارها وٖ

 إَماؾ دموعها حجً جسرب ضوء الفجر من نافذة ؼرفجها ، وبعد

 إصرار لاجل من ساندرَن وافمت أن جذهب للجامعة فكل ما كانت

 جردده حانمة

بؤنن لم جذهبٍ ْنن مرَضة هل جرَدٌ أن َعلم )  

 ( بسبب حبه وخذٖنه لن ؟

 وْنها وجدت بؤنه معها حك ركبت سَارجها وؼادرت المنزل بل

 ولندن بؤكملها باججاه كامبرَدج وها هٍ جدفع الثمن اِن فَكاد

 . َؽشً علَها فٍ مكانها

 " !! مارٌ "



 رفعت رأسها ونظرت للوالؾ أسفل المدرج .. صاحب الشعر

الخفَؾ والجسد الطوَل النحَل َمسن ورلة فٍ َده والذٌاْشمر   

 لال ما أن نظرت له

 " هل أنجٍ مجعبة ؟ "

 نظرت لَدَها ما أن الجفجت الرإوس لها وهمست ببحة جعدل أورالها

 " للَٗ "

 " َمكنن المؽادرة "

 رفعت نظراجها المسجؽربة به ولم َكن ذان حالها لوحدها بل جمَع

فهو لم َفعلها سابما وكان صارما جدا من َجلسون معها هنان  

 فَما َخص حضور محاضراجه وَبدوا أن البحخ الذٌ لدمجه

 اْسبوع الماضٍ شفع لها عنده فمد أمضً لرابة العشر دلابك

 َمدحه وَثنٍ علَه ، أو أن حالجها المزرَة من وجهها الشاحب

 وصوٖ لعَناها المجهدجان من البكاء والسهر وجفناها المحمران

جً اِن جعٗه َشفك علَها فٍ أول بادرة فٍ جارَخهح  ... 

 ! أٌ أنها سجكون أبشع حالة مرت علَه

 ولفت وجمعت مذكراجها وأورالها فٍ صمت وؼادرت فلن جرفض

 هذه الشفمة أبدا ْنها باجت مدعاة لها بالفعل وهٍ حما ٖ َمكنها

 أن ججحمل الجلوس لساعة أخري ولَست جعلم أَن سجكون

 أفضل مثٗ ؟

 لَس ثمة مكان سَشعرها بالراحة وٖ منزل عم والدجها

 أو سرَرها فاْلم َفجن بملبها وَحرق مشاعرها أَنما كانت ،

 لد جعجاد هذا بعد أَام أو أشهر أو حجً أعواما طوَلة لكنها

 سجعجاد الفكرة نهاَة اْمر وججعاَش مع عالمها الخالٍ منه

أن جحلم به أو جنجظره كما جعاَشت بالجؤكَد .. سجعجاد العَش دون  



 . سابما مع مارَة المشوهة فٍ نظر الجمَع

 مسحت دمعة جسللت من رموشها وجابعت سَرها فٍ أرولة مبنً

 الجامعة جحضن مذكراجها بموة نظرها علً خطواجها جحجها فلن

 . جبكٍ مجددا ولن جبكٍ أكثر من ذلن بل لن جبكَه أبدا

 " مااارَه "

ت الرجولٍ الذٌ ناداها من بعَد جهةنظرت حَخ الصو  

 صنادَك اٖلجراع الخاصة بأنجخابات الطٗبَة فؤشارت له بَدها

 مجابعة سَرها فٗ َمكنها الجحدخ مع أحد اِن وخصوصا كَن

 فسَسؤلها عن سبب حالجها المزرَة جلن ولن جسجطَع الجهرب منه

الطلبةكالمرة الماضَة ، ؼادرت من بوابة الجامعة جشعر بضجَج   

 حولها وكؤنه زلزال َضرب رأسها ولم جعد جحجمل سماع أٌ صوت

 ولم جشعر ببعض الراحة حجً أصبحت فٍ موالؾ السَارات أو

 هكذا خَل لها فالمفاجؤة كانت فٍ انجظارها هنان وعلمت حَنها

 بؤن نهارها الطوَل الماسٍ لم َنجهٍ بعد ما أن ولعت عَناها

لً سَارجه الجاؼوار البَضاءعلً الوالؾ بعَدا َجكا بظهره ع  

 مكجفا ذراعَه لصدره َنظر لها بصمت وجركَز نظرة جعلت للبها

 َنفعل بطرَمة جنونَة ، جبا له فما كان َجب أن َحدخ حَنها

 هو أن َجفجر اْلم الموٌ فٍ أعمالها ما أن جمع عَنَها علَه ٖ

 . أن َنفعل بحمك كالسابك

 كان بمٗبس سوداء جماما كلون سجرجها المصَرة وبنطلونها

 المصنوع من المماش الفاخر وكؤنهما اجفما علً خوض معركة

 . موحدة هذه المرة وفٍ كل شٍء

 أبعدت نظرها عنه وجحركت من هنان بخطوات سرَعة جهة سَارجها

 َجٗعب الهواء بسبب حركجها جلن بخصٗت شعرها البنٍ حول وجهها



ا الناعمة الجٍ لم جهجم وٖ بإبعادها عن مجال الرإَة أمامهاوبؽرجه  

 فلَست جرَد سوي اٖبجعاد عن هنا وٌْ مكان وإن كان للماضٍ

 المظلم الخالٍ منه ، لكن ذلن أَضا لم َكن لها السلطة المطلمة

 لفعله فمد أولفجها بسهولة أصابعه الجٍ الجفت حول ذراعها بموة

جمدت نظراجه علً وجهها وعَناها ماولد أدارها ناحَجه فورا و  

 أن نظر لها عن لرب ولد اكجحل جفناهما باحمرار رسم علَهما

 اْلم وخَبة اْمل فبدأت أصابعه جشجد علً ذراعها جدرَجَنا

 وٖزال محدلا بهما فؤشاحت بوجهها عنه جكره أن َشهد علً

 جحطمها بسببه وعلً مخلفات جمزَمه لمشاعرها ، وكم جمنت

أن عاندت ساندرَن ولم جؤجٍ هنا أبدالحظجها   . 

 حاولت سحب ذراعها منه لججابع طرَمها لكن لوة سحبه لها كانت

 أضعاؾ لوجها وهو َبجعد بها جانبا جسَر خلفه مجبرة ٔحكام

 لبضجه علً ذراعها حجً ابجعد بها عن حركة الموجودَن هنان

 وإن للت إلً أن وصٗ ْحد اْرصفة خلؾ صفَن مجراصَن

السَارات وأدارها جهجه ولال بلهجة فضة لاسَة َنظر لعَنَهامن   

 " ما هذا الذٌ جفعلَنه بنفسن مارَاا ؟ "

 سحبت ذراعها منه بموة وبحركة عنَفة حجً أفلجها ولالت بسخرَة

 جنظر له من بَن خصٗت ؼرجها الجٍ عبثت بها الرَح أمام عَنَها

 " !ما الذٌ أفعله أنا بنفسٍ ؟ "

  بحدةلوح بَده لابٗ

 " بلً أنجٍ فٗ مبررات لما فعلجه أبدا سوي بؤنه حمك وللة جفكَر "

 كان رد فعلها ابجسامة ساخرة أخري اعجصرجها من أعماق للبها

 راجَة أن جخفٍ الموت البطَا الذٌ كانت جشعر به فٍ أعمالها

 ولالت محدلة بعَنَه الؽاضبة



 لن أصدق أنن لد جبحخ لٍ عن مبررات كٍ ٖ ججدها ! ثم هٗ "

 أخبرجنٍ ما جاء بن إلً هنا ؟ وٖ جمل من أجلٍ فلن أصدق بؤنن

 " سجنجظر والفا هنان لساعة حجً ولت مؽادرجٍ

 ولم جسجطع أن جخفٍ جكسر صوجها وهٍ ججابع مجشدلة

 " أم أن حبَبجن اٖنجلَزَة جدرس هنا ؟ "

اوان لجصبحا حجرَن ؼاضبَن فشعرت بؤنلست عَناه السود  

 مولفها جحول لٓسوأ لكنها لن جبالٍ ولن جصمت ككل مرة ما أن

 َصرخ بها وَؤمرها وكؤنها ما جزال جلن الطفلة أمامه ، أمسن

 بذراعَها بموة ولال بؽضب

 المرأة الذكَة لد ججد حٗ مع مراوؼجها وحركاجها السخَفة "

ن مارَا جكلمٍ ؟لكن ما الحل مع الحمماوات منه  " 

 أبعدت َدَه عنها ولالت بؽضب مماثل

 سؤكون حمماء فعٗ إن للت ؼَر ذلن واجزم بؤنن كسرت للبٍ "

 " وسخرت من مشاعرٌ باْمس ثم ذهبت لها

 ضربجه بسبابجها علً عضلة صدره صارخة بمرارة جنظر

 لعَنَه بانكسار

ٍ أنا خلفنألسم لٍ اِن بؤنن لم جكن معها البارحة ما أن جركجن "  " 

 شعرت بجلن الكلمات خرجت كاْشوان من أوردجها وجنفست بموة

 عٗ معها صدرها وهبط عدة مرات ولد بدأت الدموع جسمٍ حواؾ

 جلن الرموش الكثَفة ما أن طال صمجه وجحدَمه بعَنَها جشعر بنار

 الؽَرة جشجعل بداخلها كالسعَر فهمست بمرارة لم َعد َمكنها اخفابها

ع الجٍ جرلرلت حارة فٍ عَنَهاكما الدمو  

 " أجعلم ما المشكلة بٍ َا جَم ؟ "

 وجابعت بسخرَة امجزجت بالكثَر من اْلم جشَر بسبابجها لنفسها



 وٖزالت جنظر لعَنَه

 " أنٍ أسجسلم دابما ْحٗم جدفعنٍ لَٕمان بؤنها والعَة "

 جحولت نظرجه للؽموض فجؤة ولم َعد َمكنها لراءة أفكاره

ارجبان مخَؾ فجحركت مججازة له ٖ جرَد سوي اٖبجعاد وساورها  

 عنه فلن جسمح له بؤن َسَطر علً مشاعرها أبدا ، لكن ذلن

 لم َجحمك أَضا ولد أمسن بذراعها مجددا وسحبها جهة السَاج

 الحدَدٌ وأولفها علَه وأمسن وجهها بَدَه ورفعه له ناظرا

 لمملجَها الذهبَجان السابحجان وسط بركة الدموع الرافضة أن

 جفارق رموشها ولال بحزم

 " هٍ ٖ جعنَنٍ فٍ شٍء مارَا "

 ابجلعت ؼصة مرارة أنهكت دواخلها وهذا ما كانت ججولعه جماما

 سَجحاول الجٗعب بوجر مشاعرها ناحَجه ، أؼمضت عَنَها ببطء

 ولد لالت بخفوت

 " اخجر بَننا إذا "

 أبعد َدَه عن وجهها ولال بضَك

 مارَا سبك وللت بؤنها مجرد جسر للوصول لوالدها فٗ ججعلَنٍ "

 " أندم علً إخبارن بذلن

 نظرت له بجمود ولد ارجفعت أنفاسها جدرَجَا جكابد دموعها

 وهمست بإصرار

 " اخجر بَنٍ وبَن مهمجن إذا "

عَناهاأشاح بوجهه جانبا وخلل أصابعه فٍ شعره َجنفس بموة و  

 الدامعة معلمجان به فعلَه أن َخجار وإن كانت حما مجرد مهمة

 كما َمول فهٍ لن جرضً بؤخري جشاركها فَه وجحت أٌ مسمً

 كان فلَس ثمة أنثً جعشك بصدق جرضً بؤن جناصفها إحداهن



 من جحب فإما أن َكون لها لوحدها أو ٖ شٍء مطلما ، فسجفضل

له وهٍ جري ؼَرها فٍ الموت بعَدا عنه علً أن جمؾ وجصفك  

 .. حضنه وجؤخذ مكانها فٍ كل شٍء فالحب ٖ َمبل المسمة أبدا

 . أنانٍ .. مجملن .. َرَد كل شٍء له أو لن َجنفس أبدا ولن َدوم

 انزلمت أول دمعة من رموشها لجحجضنها وجنجها المحجمنة بالدماء

 جرالب نصؾ وجهه الممابل لها ٖزال َشد شعره بؤصابعه لٓعلً

صمجه ٖ َزَد وجعها إٖ حدة وَعطب جرحها المفجوح لَنزؾو  

 دون جولؾ ولد بدأت جفمد أملها الكسَر شَبا فشَبا وهٍ جراه

 َخرج أصابعه من شعره جاركا له حرَة الجنفس مع الرَح ولد

 حول نظره لٓسفل وهو َنزل َده لجَب بنطلونه الخلفٍ وأخرج

 منه هاجفها ، وضعه فٍ َدها الجٍ أمسكها ولال ببرود ناظرا له فَها

 " سلمجن عنمٍ باْمس إن أردت اٖنجمام منٍ "

 وما أن أنهً جملجه جلن جركها وؼادر ججبعه دموعها الجٍ انسابت

 جباعا وهٍ جرالبه َجوجه لسَارجه ولد ركبها وؼادر فورا دون

ن مذكراجها جبكٍحجً أن َنظر ناحَجها فنزلت لٓرض جحض  

 . بمرارة جدفن وجهها ودموعها فَهم

* 

* 

* 

 فجح الباب ودخل ملمَا الجحَة علً الجالس خلؾ الطاولة والذٌ

 ولؾ له فور دخوله فؤؼلمه وجوجه نحوه ولد خرج له من خلؾ

 طاولجه جلن وصافحه لابٗ

 " أعجذر علً جركن جنجظر سَدٌ فاْمر كان خارجا عن إرادجٍ "

كرسٍ لابٗجلس علً ال  



 " ٖ بؤس فؤنا لم أنجظر طوَٗ "

 جلس ذان مكانه السابك ولال

 " بما َمكننٍ خدمة النَابة العامة ؟ أنا جحت أمركم "

لٓسفل وجنهد بعمك ، هو لم َسجخدم صٗحَاجه فٍ السابك نظر  

 من أجل أٌ أمر لم جصدره المحكمة أو مكجب المدعٍ العام لكن علَه

جزء منها فمط لبل أن َفمد عمله جماما بسببأن َعلم الحمَمة وإن   

 الجفكَر فٍ حل لؽز ٖ َملن منه شَبا فهو لم َعد َنعم وٖ بالنوم

 والراحة وهذا هو سبَله الوحَد فهو لن َضر أحدا بهذا فمط بعض

 . المعلومات وانجهً كل شٍء

 دس َده فٍ جَب سجرجه وأخرج له صورجها ومدها له لابٗ

َخص هذه الفجاة ، هٍ حالة كانت لدَكم هنا أرَد معرفة كل ما "  " 

 أخذها منه ونظر لها لبرهة عالدا حاجبَه وكؤنه َحاول جذكرها

 فهٍ كانت أصؽر سنا حَن دخلت هذا المصح لكنها لضت ولجا

 ٖبؤس به عندهم ولن َصعب علَه الجعرؾ علَها بالجؤكَد ، نظر

 لها مطوٖ ثم مدها له لابٗ

 " اعذرنٍ لد ٖ أسجطَع إفادجن فٍ هذا "

 أخذ الصورة منه ولال

 " ولما الرفض ؟ هٍ مجرد حالة سؤطلع علً ملفها وبسرَة جامة "

 حرن رأسه برفض لابٗ

 " اعذرنٍ سَدٌ ٖ َمكننٍ خدمجن بشٍء صدلنٍ "

 شد أصابعه علً الصورة بموة ولال

 " اعجبره أمر من مكجب المدعٍ العام "

ابٗ من فورهبسط كفَه ل  

 " لست أري أٌ أوراق لدَن "



 جنفس بموة ولال مخاطرا حجً بنزاهة عمله هذه المرة

 " سؤكجب لن ورلة إن كان هذا ما َرضَن "

 جمع كفَه مشبكا أصابعه ولال بؤسؾ

 حجً مركزٌ هنا ٖ َخولنٍ بذلن فالنزَلة آنجٍ جاكس "

ء ،ٖ معلومات مدونة فٍ ملفها لد جفَد أٌ أحد فٍ أٌ شٍ  

 " ولست أعلم لما إن كان هذا سإالن الجالٍ

 ولؾ حَنها علً طوله ولم َعلك وهذا ما جولعه فهٍ دخلت

 هذا المكان بشخصَة مزورة لذلن جلب الصورة معه ، إذا جخمَنه

 صحَح ولها َد فٍ جلن الجرَمة وإن لانونَا فمط ، ولؾ الجالس

 خلؾ الطاولة ولال

بَب الذٌ كان مشرفا علًَمكننٍ أن أدلن علً عنوان الط "  

 حالجها فهو من لد َملن ما جبحخ عنه فوحده من كان َحجن بها

 " بشكل مباشر ومن كان شفابها الجام علً َدَه

 دس الصورة فٍ جَبه لابٗ

 " جَد أعطنٍ إَاه "

 فجش عن ورلة كجب فَها أسم والعنوان ثم شمها ومدها له

 ولال ما أن أخذها منه

ٍ من أوصلن له أرجون سَدٌٖ جخبر أحدا أن "  " 

 رفع نظره من الورلة الجٍ كان َطوَها ولال باسجؽراب

 " ! ولما ؟ هذا مجرد عنوان طبَب "

 لال من فوره

 الفجاة كان موصً بها بعناَة كبَرة وٖ أحد َسمح له وٖ باٖلجراب "

 منها ؼَر ذان الطبَب والممرضجان اللجان دخلجا المصح بدخوله

 وخرججا ولت خروجه فمد أجورط فٍ أمور ومشاكل جفمدنٍ



 " عملٍ سَدٌ

 أومؤ برأسه موافما وهمس َفجح الورلة مجددا

 " كن مطمبنا جماما "

 وعمد حاجبَه فور أن لرأ اسم ذان الطبَب فهو لم َهجم بداَة

 اْمر برإَجه لَكجشؾ اِن بؤنه عربٍ !! لكن لما وما الهدؾ

 ! وما الذٌ َخفونه

لورلة فٍ جَبه وصافح ذان الرجل وشكره وؼادر من هناندس ا  

 ولَس َفهم لما ججشابن خَوط حكاَجها كلما لام بفكها أكثر فمن هذا

 الذٌ وراءها وَدعمها بموة وسرَة هكذا ! بل وَطمس شخصَجها

 الحمَمَة أَضا وكؤنه َحمَها من أمر ما !! من سَكون َا جري بما

علَه أن َزور ذان الطبَب أن مطر شاهَن أنكر ذلن سابما !  

 وفٍ أسرع ولت ممكن لَفهم منه فمإكد َملن الكثَر لَخبره عنه ،

 هذا إن لم َجكجم كالجمَع وحَنها سَضطر للضؽط علَه وسَجحدخ

 . وإن بالجهدَد

* 

* 

* 

 وضعت كوب المهوة علً الطاولة ونظرت لساعجها مجنهدة بملل

ظر باسجؽراب للجٍلحظة أن انفجح باب المنزل فعمدت حاجبَها جن  

 دخلت وأؼلمجه خلفها جحمل مذكرات فٍ َدَها بمٗبس أنَمة

 وجمَلة زادها ذان الجسد المجناسك روعة وشعر بنٍ ناعم وصل

 لنصؾ ظهرها ، لم ججبَن شكلها جَدا ْنها لم جنظر ناحَجها بل

 سارت َسارا مباشرة لحظة أن خرجت ساندرَن من جهة أخري

ن فولفت فورا ونظرت لها فهٍ جنجظرهاوجوجهت نحو السابرة هنا  



 هنا من ربع ساعة جمرَبا ووالدجها أخبرجها بؤنها أبلؽجها بوجودها

 واعجذرت منها ْنها كانت مضطرة للمؽادرة من أجل موعدها مع

 طبَب اْسنان ، ولفت فٍ مكانها لم ججحرن منه جنظر للجٍ مرت

 من أمامها مججاهلة لها وكؤنها ٖ جراها ولد لحمت بالجٍ جوجهت

 هنان حجً أدركجها منجصؾ ممر ؼرفجها وأمسكت بذراعها لابلة

 " ....مارَه انجظرٌ ... لما عدت باكرا و ما "

 شهمت بموة حَن وجدت أن حالجها ازدادت سوءا عن الصباح

 ولالت بصدمة

 " ..... مارَه ما بن هل "

مسة بحزنلاطعجها ها  

 " أجل جاء للجامعة الَوم "

 " أدارجها جهجها جَدا حجً أصبحت ممابلة لها جماما ولالت بجوجس

 " ماذا حدخ ؟ هل ساءت اْمور بَنكما أكثر ؟

 حركت رأسها بالنفٍ ولم جعرؾ ما جمول وكَؾ جشرح عما حدخ

 جحدَدا فمررت أصابعها فٍ ؼرجها بعنؾ لبل أن جحررها مجددا

 لابلة بضَك

 ٖ شٍء لدَه لَموله سوي الصراخ واْوامر وحَن خَرجه بَننا "

 " لال مجددا بؤنها مجرد مهمة فخَرجه بَنٍ وبَن مهمجه جلن

 وضعت أناملها علً شفجَها جنظر لها بصدمة هامسة

 " خَرجه بَنكما ؟ وماذا كان جوابه "

 أشاحت بوجهها جانبا وجماطرت دموعها ولد لالت بسخرَة

 جنطك مرارة

 " لم َمل أٌ شَا طبعا فٗ َمكنه أن َخجارنٍ أنا "

 وجحركت من هنان فورا فشدت ساندرَن علً أسنانها هامسة



 بؽَظ جنظر لها وهٍ جدخل ؼرفجها ضاربة بابها خلفها

 " َاله من بؽَض "

 لبل أن جلجفت للجٍ ولفت خلفها مباشرة فنظرت لها ببرود وجحركت

لةمججازة لها فؤمست بَدها وأولفجها لاب  

 " ساندٌ اجركَنا نجحدخ واسجمعٍ لٍ مرة واحدة أرجون "

 اسجلت َدها منها ولالت بضَك

 " اسمٍ ساندرَن وٖ حدَخ بَننا مفهوم ؟ "

 جؤففت فٍ وجهها بضجر ولالت

 " ! كثر من َنادونن ساندٌ وٖ مشكلة لدَن "

 جكجفت ولالت ببرود

 " أجل الذَن أحبهم فمط أما الؽاضبة منهم فٗ وخاصة أنجٍ "

 جنهدت كنانة بملة حَلة لابلة

 السم لم ألصد ما حدخ ساندٌ ، كنت فمط أرَد ممازحجن "

 " بالصورة ولم أجخَل أن َضعها فٍ إعٗن .. السم لن بذلن

 أشاحت بوجهها عنها وجمجمت بسخرَة

 " هه صدلجن فعٗ "

برجاء أمسكت بَدها ولالت  

 ساندٌ نحن صدَمجا طفولة بل وشمَمجان ولَس ٔحدانا شمَمة "

 " ؼَر اْخري فلما نجرن أمرا كهذا َفرلنا ؟

 أبعدت َدها لابلة بضَك

 حمدا هلل بات لدَا شمَمة أخري أوفً منن فابحثٍ أنجٍ لنفسن "

 " عن واحدة جشبهن

 لوست شفجَها وبدلت مٗمحها للحزن لابلة

َننٍ ساندٌ ؟حما أصبحت جكره "  " 



 أولجها ظهرها وكجفت ذراعَه مجددا ولالت كاذبة

 " أجل وفوق ما ججصورَن "

 ضمجها من ظهرها واجكؤت برأسها علً كجفها لابلة بابجسامة

 كاذبة لو كان كٗمن صحَحا لملجها فٍ وجهٍ ، هَا ساندٌ "

 " سامحَنٍ لسما لن أكررها مجددا

َدابجعدت عنها والجفجت لها ولالت بجهد  

 " أبدا أبدا ... ؟ "

 رفعت سبابجها لشفجَها ولبلجها لابلة

 لسما برب الكعبة لن أفعلها مجددا ولست أعرؾ شخصا اسمه "

 " رواح ضرار بعد الَوم

 نظرت لها بشن فؤنزلت كجفَها مجمجمة بضَك

 " هَا ساندٌ لمد ألسمت واعجذرت فما بمٍ أَضا ؟ "

 لوت شفجَها للَٗ ثم لالت

 " حسنا سامحجن "

 لفزت وحضنجها لابلة بضحكة

 " وأخَرا .... ما أطول ؼضبن وما أسوده َا ابنة الحالن "

 أبعدجها عنها لابلة بضَك

 " ْنها الطرَمة الوحَدة الجٍ ججدٌ معكم أنجم "

 أمسكجها من َدها وسحبجها معها لابلة

 " جعالٍ لنحجفل إذا والؽداء علً حسابٍ هذه المرة "

لفة لها ولالتولفت مو  

 " انجظرٌ فعلَا رإَة مارَه أوٖ "

 نظرت من خلؾ كجفها للباب الموجود آخر الممر ولالت

 جعنٍ جلن الفجاة الجٍ دخلت منذ للَل ؟ هٍ لرَبجن ألَس كذلن ؟ "



 " سمعجها جحدثن وجبكٍ ما بها ؟

 ضمت أطراؾ أصابعها لبعضها ورفعت َدها وأدارجها فوق رأس

بلةالوالفة أمامها لا  

 كله من بركاجكم آل الهازان ٖ جدخلون حَاة أحد إٖ و جوكونوا "

 " سببا فٍ دمارها

 أبعدت َدها عنها لابلة بضَك

 وما ذنبٍ أنا كلما حدثت مصَبة سببها هازانٍ حملجنٍ "

 " المسبولَة ؟

 لالت مؽادرة

 " ْنكم مجشابهون طبعا ، انجظرَنٍ لرب سَارجٍ سآجٍ حاٖ "

ب الؽرفة طرلجه طرلجَن مججالَجَن ثم فجحجهوما أن وصلت با  

 لحظة أن انفجح باب الحمام وخرجت منه الجٍ كانت جنشؾ وجهها

 بمنشفة صؽَرة فدخلت لابلة

 " جَد أنن لم جؽَرٌ ثَابن بعد ، هَا اخرجٍ معنا "

 رمت المنشفة من َدها ولالت جنزل أكمام سجرجها

ٖٗ رؼبة لٍ فٍ الخروج .. أرَد أن أنام للَ "  " 

 جوجهت نحوها وأدارجها جهجها ونظرت لعَنَها لابلة

 هَا مارَه لن ججولؾ حَاجن علً بابس مثله ، أعرفن لن "

 جنامٍ فلنخرج ونجسلً ولججعرفٍ علً كنانة ، صحَح بؤنها

 ؼبَة ومملة لكنها طَبة للب ، ولججعرفٍ أَضا علً بالٍ عابلة

 " زوجن المنبوذَن

 أنزلت نظرها لٓسفل بحزن ولم جعلك فمالت بجوجس

 " هل أخبرن من جكون جلن الفجاة ؟ "

 أشاحت بوجهها جانبا وهمست بحزن



" ٖ " 

 جنهدت بؤسً وأمسكت بَدها وضؽطت علَها برفك هامسة برجاء

 جنظر لنصؾ وجهها الممابل لها

 جولفٍ عن جعذَب نفسن من أجله مارَه ، ألسم أن َركض "

جدَا وسجرٌ بنفسن ، ثم هو لال أنهاخلفن مسج  ... " 

 لاطعجها مجوجهة جهة الخزانة

 " ٖ َهم ما لال بل ما َفعل "

 وجابعت ببكاء ولد اجكؤت بجبَنها علً بابها الخشبٍ

 كان معها البارحة ساندٌ ..! مهمجه لم َجؤخر عنها أبدا ما أن "

 " رمانٍ هنا

مجها من ذراعهامٓت دموع الؽضب عَنَها وجوجهت ناحَجها وض  

 واجكؤت برأسها علً رأسها ولالت برجاء

 " حلفجن باهلل مارَه َكفٍ بكاء علَه ْنه ٖ َسجحك "

 ثم لبلت خدها ولالت مؽادرة جهة الباب الذٌ جركجه مفجوحا

 سؤنجظرن ولن نؽادر حجً جؤجٍ فؽدا جبدأ عطلة اْسبوع "

دابماولن نحصل علً وجبة ؼداء من جلن الهازانَة الممفرة   " 

 وخرجت مؽلمة الباب خلفها فمسحت دموعها بموة وجوجهت

 جهة طاولة الجزََن رفعت المشط وسرحت شعرها به فسَكون

 خروجها أفضل من بمابها هنا بالجؤكَد فعلً اْلل لن جفكر فَه

 . وفٍ كل ما حدخ لبعض الولت

* 

*  

 <َجبع ــــــــــــــــــــــــ



2الفصل الثالث عشر   

 ضربت خاصرجه بمدمَها أكثر وأكثر لَعدوا بها شالا ظٗم اللَل

 الذٌ ٖ دلَل لهما فَه سوي نمطة أٖ عودة وٖ رجوع جججه حَخ

 لَست جعلم أٌ وجهة جكون جلن المهم أن جبجعد عن لراهم لدر

 المسجطاع لبل بزوغ الفجر كٍ ٖ َدركوها ، لم جؽادر مدنهم

بعد جحرَرها ٖ هٍ وٖ أٌ أحدَوما ولم جري بالٍ بٗدها أبدا   

 منهم ْنهم وبكل بساطة اخجاروا حرَجهم ممابل العَش منفصلَن

 عن أؼلب مظاهر الحَاة والحضارة .. أن َجمهمروا للوراء بَنما

 َسَر الجمَع لٓمام من أجل معجمدات سخَفة بؤن الثنانٍ ٖ عربٍ

همَحكمه وَجحكم فٍ مصَره أبدا فهم َؽرسون كرههم وبؽضهم ل  

صلجهم بمطر فٍ نفوس أطفالهم ما أن َولدوا ، ومنذ أن فمدوا  

 شاهَن أؼلموا أبوابهم فٍ وجوه الجمَع ولم جلح فٍ اْفك جلن

 اْحادَخ عن دمجهم مع بالٍ مدن البٗد إٖ بعد عودجه لكنه لم

 َؤجٍ كما جؤملت وانجظرت َْام بل وْعوام وأعوام مضت منذ أن

بدوا بؤنه لم َجد لهم ولجا حجً اِناخجفً من الوجود فجؤة وَ  

 وٖ َمكنها إلماء اللوم علَه فثمة أمور أهم من الجفكَر فٍ مدنهم

 النابَة المنفصلة عنهم جماما ، لكن لدومه بعد فجر الَوم لن َكون

 له أٌ جدوي إن هٍ أصبحت زوجة لذان الرجل فلن َنفعها ابن

ة الزعَم أو شمَمجهشاهَن فٍ شٍء بعدها ومهما لدم للثنانََن فإبن  

 ٖ جطلك أبدا لدَهم وٖ ججحرر وٖ بموت زوجها ولن َفصل رباطها

 بذان الرجل أحد وٖ ابن شاهَن نفسه ولن َشفع لها لدَهم

 وٖ إسٗمها لذلن لم َكن أمامها من خَار سوي الفرار من هنان

 .لبل أن جصبح زوجة له



َر فٍ الهربكانت ججذكر كلماجه لها دوما حَن نهاها عن الجفك  

 معه وأن ذلن لن َجلب إٖ الضرر لمبابلها ولمبابله ورضَت بالصبر

 واٖنجظار كل جلن اْعوام لكن أن جكون لرجل آخر وأن جخلؾ

 . عهدها لملبها لبله فلن َحدخ أبدا

 ما هٍ مولنة منه جماما أنه ثمة من ساعدها علً هذا .... ثمة

 من كان َجولع أن جفكر فٍ الهرب وفجح السبَل أمامها لفعل ذلن

 لما كانت وجدت المكان فارؼا جماما وأحد الخَول مربوطا فٍ ؼَر

 مكانهم المخصص بل موجود خلؾ خَمجها جلن بمسافة لصَرة

 وسرجه فوق ظهره َوجد فَه حجً الماء وبعض الطعام ! ثم جلن

منشؽلون عنها جماما !! فلن البوابة الحدَدَة المفجوحة والحراس  

 جججمع جمَع جلن المصادفات دفعة واحدة إٖ وأحدهم لد رجب لٓمر

 وبدهاء لجخرج ، لَس َعنَها من َكون ذان الشخص وما هدفه

 من كل هذا فالمهم لدَها أنها لن ججزوج بذان الرجل أبدا ،

 مسحت دموعها وجمسكت أكثر بحبل اللجام وطوق نجاجها الذٌ

المسافاة الجٍ لطعها دون جولؾ وهٍ جري نور الفجر لم جرهمه  

 اْبَض َزحؾ للسماء ببطء وكؤنه َشعر فعٗ بمعاناجها وبؤنه

 سبَلها الوحَد لجبجعد عن هنان فعلَها أن جصل ٔحدي المدن

 سرَعا وجخجبا فَها فالعراء لن َوفر لها الحماَة أبدا فواصلت

س للَٗ حجًالركض به دون جولؾ وما أن ارجفع لرص الشم  

 بدأت سرعة جوادها ذان فٍ الجباطا جدرَجَا فعلمت بؤن الجعب

 وصل ألصاه لدَه ولن جسجؽرب ذلن فهو ركض بها لساعات

 ودون جولؾ ، نزلت من علً ظهره ما أن جولؾ جماما وأخرجت

 لنَنة ماء من سرجه فجحجها وحاولت أن ججعله َشرب منها وإن

أؼلمجها وأعادجها للسرجكانت لد فمدت نصفها علً اْرض ،   



 فارؼة ومسحت علً عنمه وشعره هامسة بابجسامة حزَنة

 " شكرا لن َا صدَمٍ ، جل ما أجمناه أن ٖ َدركونا حجً نبجعد عنهم "

 جصلبت َدها فجؤة وشخصت عَناها فٍ الفراغ وهٍ جرعٍ سمعها

 للفراغ حولها وضربات للبها ججصاعد جدرَجَا جسمع صوجا لن

.. إنه محرن سَارة ! الجفجت خلفها سرَعا وفٍ كلجخطبه أبدا .  

 اججاه شعرها الطوَل المموج َجناثر حولها ولم جعد جعلم جلن

 اْصوات من أَن جؤجٍ جحدَدا ! وهل هٍ سَارة واحدة أم أنها

 مجموعة سَارات كما ججولع ، شدت اللجام وامجطجه مجددا وضربجه

ما فعله أن رفع لابمجَهبمدمَها بموة لكنه لم َجحرن من مكانه وكل   

 اْمامَجان عالَا وصهل بموة فعلمت بؤنه لن َجحرن خطوة أخري

 لٓمام ومهما حاولت وها لد أعطاهم أول إشارة عن وجودها

 إن كانوا لرَبَن من هنا فنزلت من علً ظهره وركضت علً

 لدمَها جرفع فسجانها الطوَل بَدَها لم جعد جري شَبا أمامها

 بسبب الدموع الجٍ مٓت وجهها وهٍ جسمع أصواجهم َمجربون

 شَبا فشَبا

* 

* 

* 

 أدارت لرص العجَن بَن َدَها وجؤففت بحنك لابلة

 أمٍ لو أفهم لما رفضت وعاندت عمَر فٍ أمر الخادمة ؟ "

 " ! من هذا الذٌ َجلب الجعب لنفسه

ةجنهدت الجالسة علً الطاولة جمطع ثمرة جفاح لحفَدجها الجالس  

 بجانبها وجمجمت ببرود

 " صباح الخَر َا بٗدٌ "



 رممجها بطرؾ عَنها بضَك ولالت جملب الخبز علً النار

 أعلم أنٍ ٖزلت فٍ بٗدٌ بل ومكانٍ وأنه ٖ خادمة لدَن "

 " سابما لكنه من عرض ذلن وَرَد راحجنا فلما الرفض ؟

زاوجابعت بذات ضَمها جشَر حولها للمطبخ الفاخر المجهز ججهَ  

 كامٗ وحجً أرفؾ خزابنه جفجح باْزرار

 هذا المكان َحجاج لمن َنظفه جَدا وباسجمرار لَبمً كما هو "

 " ... وأنجٍ ٖ َمكنن فعلها وأنا لدَا طفٗن

 ونظرت لها مجابعة حدَثها

 " هذا ؼَر بالٍ المنزل أم ٖ جرٌ اجساعه وفخامجه أمامن ؟ "

لالتمدت لطعة جفاح ممشرة للجالسة لربها و  

 عمَر لال أن المنزل ججكفل به شركة جنظَؾ من لبل أن نؤجَه نحن "

 ثم اْحَاء هنا كما جرَها أمامن ٖ جوجد بها وٖ ذرة ؼبار شوارعها

 مرصفة جمَعها وأبنَجها كبَرة وعالَة ، أما ما َحركه أحد ابنَن

 من مكانه فؤنجٍ المسبولة عنه ولن نعجز عن طبخ طعامنا وؼسل

 ثَابنا فلما نكلفه فوق جكالَؾ عَشنا هنا وطعامنا وكل ما أحضره

 " من أجل ابنَن

 رمت الخبز الناضج فٍ الصحن بموة وضَك وبدأت بإعداد ؼَره

 فالجفجت لها لابلة

 " هاجٍ الذٌ نضج أطعمه ٖبنجن بدٖ من الجفاح علً معدة خاوَة "

 " جدجٍ أرَد جبن "

لمصَر جنظر لعَناها الواسعةمسحت علً شعرها اْسود الناعم ا  

 ولالت مبجسمة

 " فمط جبن ؟ سجحضره والدجن حاٖ "

 وضعت لهما الخبز فوق الطاولة مجنهدة بضَك وجوجهت جهة



 الثٗجة وفجحت بابَها جنظر لٓطعمة المجراصة فَها حجً احجارت

 أٌ أنواع جلن اْجبان جخجار ! أؼلمت باب الثٗجة بعدما اخجارت

نظرت للجالسة حول الطاولة جرفع َدَها عالَاجبنا فرنسَا و  

 مفرودجا اْصابع لابلة بصوجها الطفولٍ الرلَك

 " عمٍ عمَر أخبرنٍ أنه َوجد جبن كثََََر هنا ... سآكل منه كله "

 فالجربت منهما لابلة بابجسامة

 " إن جركن علً هوان فسجؤكلَن لحمه أَضا "

نهاء الخبزوضعت الجبن أمامهما وصحن وسكَن ثم عادت ٔ  

 ولالت بعد للَل وبشٍء من الجردد جولَهما ظهرها

 لما نعد الطعام وٖ َؤكل منه ! ألَس من واجبنا أن نطبخ له "

 " علً اْلل

 وصلها صوت والدجها من خلفها فورا

 " جلن رؼبجه هل سنجبره مثٗ ؟ "

 لوت شفجَها ولالت ببرود

ؤخذه له لٓعلًحسنا إن كان ٖ َرَد الجلوس وجناوله معنا ن "  

 " بدٖ من أن َؤكل فٍ الخارج

 ثم وضعت آخر رؼَؾ خبز وأطفؤت المولد ولم ججحرن من

 مكانها فمد علمت أن والدجها ولفت من صوت سحبها للكرسٍ

 ولد لالت ما جولعجه جماما

 لال بؤنه َخرج باكر ولن َرجع لبل الثانَة عشرة لَٗ فهل "

 سجؤخذَن له طعامه فٍ مبنً جهاز المخابرات أم فٍ

 " المركز الججارٌ ؟

 ادعت اٖنشؽال بجرجَب المكان لابلة

 " لكن الَوم جمعة أمٍ "



 أنزلت جلن حفَدجها ولالت مؽادرة بها

 " إن أراد طعاما منا ما جردد فٍ لولها "

 الجفجت لمكان خروجها مادة شفجَها بعبوس وجحركت من هنان

وخرجت من المطبخ ، نظرت للسٗلم للَٗ لبل أن جنظرخلفهما   

 حولها ثم عدلت وشاحها الخفَؾ علً شعرها وصعدت بخطوات

 خافجة سرَعة فالفضول َدفعها بموة لرإَة ذان الطابك والمكان

 الذٌ َنام فَه ، وصلت لٓعلً وولفت مبهورة ففوق جمال الطابك

حولها بحسرة الذٌ َعَشون فَه هذا أفخم منه بكثَر ، نظرت  

 ففٍ أحٗمها ما كانت لججولع أن جدخل مكانا مشابها لهذا

 فحجً منزل زوجها السابك لم َصل لنصؾ جمال هذا المنزل ،

 جحركت من هنان بخطوات بطَبة جنظر لكل شٍء حولها ، َبدو

 أن هذا الطابك ٖ َخجلؾ عن طابمهم مجهز للنوم واٖسجمبال

ط ! وصلت عند أول باب صادفهاعكس ما ظنت سابما أنه للنوم فم  

 ولم ججردد أبدا فٍ مد َدها لممبضه وفجحه فولفت لبرهة جنظر

 للمكان باسجؽراب ، ضنت أنه سَكون ممسما ْجنحة لكن هذه

 ؼرفة نوم وَبدوا أنها ؼرفجه !! اشجدت أناملها علً الممبض

 ٖ شعورَا وهٍ جنظر لجلن الؽرفة .. إنها ٖ جشبه وٖ ؼرفهم

فل رؼم جمال وروعة جلن ! هذه لَست ؼرفة رجلفٍ اْس  

 عازب عازؾ عن الزواج أبدا !! اْلمشة الجٍ دمجت اللون

 اْحمر والزهرٌ مع أرضَة واسعة باللون السكرٌ ! السجابر

 .. الناعمة من الشَفون اْحمر والزهرٌ والمماش الذهبٍ السمَن

َةورق الجدران المذهب والمفعم بنموش حمراء ؼاممة كخلف  

 لذان السرَر الواسع وشاشة جلفاز مسطحة واسعة فٍ الجهة

 الممابلة له ! لم جكن مساحة الؽرفة كبَرة لكنها أروع ما رأت



 عَناها َطرب لها للب أٌ أنثً حالمة فحجً السمؾ فوق ذان

 ... السرَر مضاء بالرؼم من جلن الثرَا الذهبَة المجدلَة منه

 هل َفكر عمَر فٍ الزواج حما ! هل عزؾ عنه كل هذه اْعوام

 لَس ْنه كرهه وكره النساء وَنجظر فمط الفرصة المواجَة مهما

 طالت اْعوام ؟ ابجسمت بنشوة وجمدمت نحو الداخل جنظر حولها

 فكان ثمة باب مؽلك خمنت فورا بؤنه سَكون حماما وثمة باب آخر

رفة مٗبس بالجؤكَد فهٍ لمأَضا َفجح علً الؽرفة سَكون ؼ  

 . ججد خزانات هنا

 جمدمت نحو الطاولة الزجاجَة بؤذرعها الذهبَة لد فرشت

 بمفرش أحمر بسَط وممَز رصعت نموشه بالخرز والعمَك

 فكان مع جلن الطاولة والكرسَان حولها بوسابدهم الحمراء

 والسجادة الدابرَة الحمراء أَضا لطعة فنَة مكملة لجمال المكان ،

 رفعت الجرَدة الموضوعة فوق الطاولة والجٍ كانت الدلَل

 الوحَد علً عَش أحدهم فٍ هذه الؽرفة فٗزال كما كان فٍ

 الماضٍ رجل مرجب فٍ كل شٍء حجً فٍ أدق الجفاصَل ،

 نظرت ؼاضنة جبَنها لصورة المرأة فٍ الممال الذٌ جرن الجرَدة

الواسعة جماما مفجوحة علَه وكانت بحجاب بنٍ شابه لون حدلجَها  

 جلفه بؤنالة وجمَز جمؾ أمام طاولة صؽَرة ومرجفعة وماَكرفون

 أسود رلَك مجبخ علَها وَبدوا أنها فوق منصة ما ! مٗمح

 بسَطة لكنها جذابة بل ملفجة للنظر فاٖبجسامة الجٍ كان َفجر

 عنها ثؽرها المجناسك كانت جضاهٍ جلن العَنان الواسعة جماٖ

لؾ عن النظر لها ، شعرت بنؽزة ؼَرة لممما َجعلن ٖ ججو  

 جفهم سببها لكنها جضاَمت فعٗ من جركه لهذه الصفحة جحدَدا ،

 رفعت نظرها لعنوان الممالة اْسود العرَض



 ( حفل جمعَة الؽسك والمزَد من المفاجؤات )

 عمدت حاجبَها باسجؽراب ونزلت بنظرها ْسطر جلن الممالة

ٍعلها جفهم أكثر ولرأجها بجؤن  

 اعٗن خبر طٗق السَدة جلَلة َونس من ابن الزعَم الراحل )

 رماح شراع صنوان كان من اْخبار الجٍ هزت ذان الحفل وبموة

 وهٍ ججحدخ عن اْمر عٗنَة مججاهلة نظرات الصدمة واٖسجنكار

 جصرح وبكل شجاعة بؤن رماح شراع َسجحك امرأة أفضل منها

 وأنها من خسرجه فٍ هذا الطٗق ولم جهجم وٖ بنظرات اٖسجهجان

 ( ... ورأٌ الشارع فٍ جخلَها هٍ عنه بسبب وضعه الجدَد

 رمت الجرَدة علً الطاولة مجمجمة ببرود

 " معها حك فسجكون حمماء إن هٍ أفنت حَاجها مع رجل ممعد "

 انجفض جسدها بموة والجفجت دون شعور منها حَن انفجح باب

 الحمام وشهمت بصدمة وهٍ جنظر للوالؾ أمامه ٖ َسجر جسده

 سوي المنشفة الملجفة حول خصره َنظر لها بصدمة لم َسجطع

 جخطَها بسهولة أَضا فؤولجه ظهرها سرَعا جشعر بؤنه َكاد َؽمً

 علَها من أحراج وجلعثمت لابلة

 آسفة ألمسم ما كنت أعلم أنن هنا ، كنننت أجفمد الؽرفة ْخذ "

َابن المجسخة وظننجن مؽادرا منذ ولتث  " 

 أنهت جملجها جلن وأمسكت فمها بَدها فكَؾ نسَت أن الَوم جمعة ؟

 وصلها همسه فورا

 " ٖ بؤس "

 ثم صوت إؼٗله للباب مجددا فجحركت خارجة من هنان جشعر

 بملبها سَمع من مكانه وكؤنها عذراء لم َسبك لها أن رأت ذان

فما كانت جراه ٖ َشبه هذا أبدا ، فٗ أكجاؾ المشهد .. ! ٖ بالجؤكَد  



 وعضٗت صدر زوجها السابك كهذه وٖ ذان البطن المسطح وهو

 كرشه أكبر ما فٍ جسده فكم كان َشعرها بالنفور منه وكم ألحت

 علَه لَدخل النوادٌ الرَاضَة وَجبع حمَة ؼذابَة وإن لمدة لصَرة

ه ولوٖ طوللكنه كان َرفض باسجمرار حجً َبست من جؽََر  

 . جسده لكان ككرة السلة بسبب ذان الكرش فشجان بَنهما بالجؤكَد

 همست مسجؽفرة هللا وهٍ جنزل السٗلم جهؾ بطرؾ وشاحها

 علً وجهها وما أن وصلت لٓسفل ودارت حول السٗلم سالكة

 ممر ؼرفهم جمابلت بابنها خارج من ؼرفجه منجفخ العَنَن شعره

ولد لال ما أن رآها ؼَر مرجب ٖسجَماظه للجو  

 " الَوم الجمعة مجً سَؤجٍ والدٌ ْخذنا لنمضٍ اْسبوع لدَه ؟ "

 أمسكجه من أذنه وسحبجه جهة ؼرفجه مججاهلة صرخجه المجؤلمة

 لابلة بحدة

 نفخت لٍ رأسٍ بالسإال عنه طوال اْسبوع وللنا الجمعة "

 " َؤجٍ ْخذكما ولَس من نومن نؤخذن إلَه

* 

* 

* 

 نزع أحد المفاجَح من عٗلة مفاجَحه الشبابَة اْنَمة ورماه

 عبر الطاولة للجالس أمامه وسط ذان المطعم الرالٍ الهادئ

 بإنارجه الخفَفة الممَزة ولال ما أن الجمطه ذان

 " جذكر فمط أنٍ أعطَجها لن دون أن أسؤلن ماذا سجفعل بها "

لهواء لابٗ بضحكةشد هازار لبضجه علً المفجاح الذٌ الجمطه فٍ ا  " 

 كل ذان الجحمَك المطول ولم جسؤل ! كدت ججردنٍ من ثَابٍ لجفجش

 " إن كنت أخفٍ جحجها شَبا َا رجل



 شبن رواح أصابعه خلؾ رأسه مجكبا به علً راحجَه للخلؾ ولال

 ناظرا له بمكر وهو َخرج عٗلة مفاجَحه الخاصة لَثبت

 المفجاح فَها

أة فٍ الموضوع فلم َعد َمكنخشَت فمط أن َكون ثمة امر "  

 " للمرء أن َثك بكم َا رجال المهام الصعبة

 وخجم جملجه وهو َرمك الجالس علً َمَنه بطرؾ عَنَه والذٌ

 لم َنطك بحرؾ منذ جلسوا هنان رؼم أنهم لم َدخلوا المطعم

 إٖ من لحظات ، نظر له باسجؽراب حَن وجده َجكا بذلنه

جٍ جخفٍ حجً شفجَه خلفهاعلً ظهر أصابع َده الممبوضة ال  

 مجكا بمرفمَه علً الطاولة بَنما نظراجه مركزة علً شٍء

 ما بعَدا َنظر له بجركَز وجمود ولم َكن منجبها ٖ لما َموٖنه

 وٖ لنظراجه جلن له ، نمل رواح نظراجه المسجؽربة منه للجهة

 الجٍ كان َنظر لها ورفع حاجبَه بدهشة مبجسما ما أن ولع نظره

لجالسات عند الطاولة فٍ الزاوَة هنان ، كانت اثنجانعلً ا  

 منهما مجمابلجان ٖ َظهر له إٖ نصؾ وجه كل واحدة منهما

 ججبادٖن هواجفهما كما اْحادَخ والضحكات عما َرَان بعضهما

 إَاه بَنما الثالثة ججلس فٍ مواجهة طاولجهم ججكا بجبَنها علً

 راحة َدها لد جخللت أصابعها البَضاء الرلَمة خصٗت ؼرجها

 وشعرها البنٍ الناعم جمسن بَدها اْخري ملعمة صؽَرة جضع

 بها السكر فٍ كوب لهوة أمامها وجحرن دون جولؾ جبدوا ؼَر

 مهجمة بما ججحدثان عنه بل ومزاجها سٍء أَضا من طرَمة

ٌ واحدة منهن لوجودهمجحرَكها للملعمة ، كما َبدوا أنه لم جنجبه أ  . 

 عاد بنظره له وكان علً حالجه جلن َنظر لجلن المسافرة مع همومها

 وكؤنه َرَد اخجرالها أو إحرالها نهابَا فضحن بصمت ونظر للجالس



 أمامه والذٌ كان َدس مفاجَحه فٍ جَبه .. ؼمز له مبجسما وأشار

هنان بنظراجه فمط جهة الجالس معهما ثم لجلن الجهة فنظر هازار  

 فورا لبل أن َنظر له وانفجر ضاحكا ما أن ولع نظره علً عَنٍ

 رواح فاسجوي الجالس معهما فٍ جلسجه َنمل نظراجه الباردة بَنهما

 فهؾ رواح بَده أمام وجهه لابٗ بضحكة مكجومة

 " الجو حار هنا أو َبدو أنه ثمة شٍء ما َحجرق "

ج محفظجهفعاد هازار للضحن مجددا لحظة أن ولؾ جَم وأخر  

 من جَبه وأخرج منها نمودا رماها علً الطاولة ولال ببرود مؽادرا

 " هذا ثمن ما سجؤكٗنه "

 وؼادر بخطوات واسعة ثابجة َعَد محفظجه لجَبه دون أن َلجفت

 وراءه أبدا ، عاد رواح بنظره للجالس أمامه ما أن ؼادر ذان باب

ازار باسجؽرابالمطعم ْنه كان ملجفجا َجبعه بنظراجه ولد لال ه  

 مابه ؟ ألَس هو من طلب أن نخرج معا فٍ بادرة اولً ونادرة "

 فٍ حَاجه وجرن لنا حرَة اخجَار المكان وأن َدفع هو ثمن

 " ! ما سنطلبه

 رفع رواح النمود الجٍ جركها لهم َعدها بالورلة ولال مبجسما بسخرَة

لفجاةألم جفهم السبب َا أحمك ؟ السم أنٍ اشفك علً حال جلن ا "  

 " المسكَنة معه

 نظر حَنها هازار جهة جلن الطاولة مجددا وضحن فور أن اكجشؾ

 هوَجها فهٍ كانت هذه المرة جشرب من كوب المهوة فلم َنجبه سابما

 للجالسجان معها وظن أن رواح كان َمصد بؤنه َنظر لطاولة فجَات

 مجهوٖت الهوَة فمط فجلن الطباع ٖ جعرؾ عن جَم أبدا فهو أول

 رجل َراه فٍ حَاجه ٖ جلفت انجباهه وٖ امرأة جعبر أمامه بمٗبس

 السباحة وٖ من باب الؽرَزة كرجل وٖ حجً بطرؾ عَنه ، نظر



 لرواح مجددا حَن دفع كرسَه والفا ولال باسجؽراب

 " ما بن هل سجلحك به أنت أَضا ؟ "

 ضحن رواح ولال

مكان بل العكسٖ بالطبع فؤنا ٖ َمكن ٖمرأة أن جطردنٍ من  "  " 

 وجابع ؼامزا جهة طاولجهم

 " بل علَا جعكَر مزاج إحداهن ْسجمجع بطعام الؽذاء أكثر "

 حرن هازار رأسه بَؤس منه بَنما جحرن هو جهجهم َدَه فٍ

 جَبٍ بنطلونه الجَنز واججاز العمود الخشبٍ المحاط بشجَرات

هنالزَنة لَصبح حَنها أمام طاولجهم مباشرة فانجبهن ثٗثج  

 لوجوده وبردود أفعال مجفاوجة فبَنما نظرت له كنانة بصدمة

 وذعر من أن جضن الجالسة أمامها بؤنها مجفمة معه لجلبها إلً

 هنا ْن المكان كان من اخجَارها هٍ فمد نظرت له الممابلة له

 من خلؾ الطاولة باسجؽراب من ظهوره فجؤة كالمرة السابمة

من شخصَة كشخصَجه ، بَنما ولن ججولع إٖ المزَد من الجنون  

 كانت نظرات اٖشمبزاز والحنك من نصَب الشمراء الجٍ كادت

 أن جمجله بنظراجها جلن .. نظرة كفَلة بمجل أسد فٍ رَعان شبابه

 ولوجه والجٍ كان َججاهلها بكل برود كعادجه ولد نظر للجالسة

 َمَنا لابٗ

 " مرحبا كنانة كَؾ أنجٍ ؟ "

لالت بابجسامة باردةفبلعت رَمها بصعوبة و  

 " عذرا من أنت ؟ "

 لم َسجطع إمسان نفسه عن الضحن ولال

 " ! جنكرَن ابن عمجن من أجل مجحولة سجبَعن بسهولة "

 نملت ساندرَن نظراجها الؽاضبة منه للجالسة أمامها ولالت



 بضَك ؼَر مبالَة لوجوده

 " أنجٍ من أخبر هذا الدبور أننا هنا ؟ "

 نظرت لها كنانة بصدمة ولوحت بَدَها لابلة

 " ٖ لست أنا ألسم لن "

 ضحن رواح مجددا ولال ناظرا لها أَضا

 جخافَن منها َا ؼبَة ؟ أبعد ما جسجطَع هذه الطفلة فعله "

 " هو جؽََر مظهرها كالحرباء

 ولفت حَنها ساندرَن علً طولها ونظرت ناحَجه لابلة بحدة

مرحب بناؼرب من هنا فؤنت ؼَر  "  " 

 نظر لها بصدمة مصطنعة ولال

 " َا إلهٍ لم أكن أعلم بؤن هذا المكان ملن لن ؟ "

 حملت حمَبجها ؼاضبة لجؽادر فمفزت كنانة والفة لحظة أن ولفت

 مارَه أَضا كٍ ٖ جذهب جلن المجنونة وججركهما هنا لكن َد كنانة

 كانت اْسبك لها وأمسكت بَدها بصعوبة من طرؾ الطاولة

سجدَرة ْن حجمها لم َكن كبَرا جدا ولالت برجاءالم  

 " ساندٌ أنا لم أخبره بمكاننا السم لن "

 نفضت َدها عنها ولالت جمسن خصرها بَدَها

 " من أخبره إذا ؟ "

 لالت من فورها

 " لست أعلم وها هو أمامن اسؤلَه "

 نظرت له بكره فؽمز لها وأشار بإبهامه جهة للبه ولال َمسن ضحكجه

َخبرنٍ هذا "  " 

 نظرت له بصدمة وحمد لبل أن جنمل نظراجها للجان كانجا جمسكان

 ضحكجهما جحاوٖن إشؽال نظراجهما بؤٌ شٍء ثم عادت بنظراجها



 الؽاضبة له والجٍ ججاهلها ككل مرة ولد نظر للجٍ جمؾ ممابلة له

 خلؾ الطاولة لابٗ بابجسامة

 " مرحبا مارَه كَؾ أنجٍ ؟ "

ت لٕحراج فورا وهمستنظرت له بصدمة جحول  

 " بخَر ... شكرا لن "

 لال مبجسما

 ٖ َبدوا لٍ أنن كذلن أبدا وَمكننٍ جخمَن السبب ، ورؼم ذلن "

 " أنا أهنبن حما فمد أحدثت شما صؽَرا فٍ حجر فرعونٍ عجَك

 نظرت له باسجؽراب وعدم فهم فمال ملوحا بكفه

 اجركَنا من ذلن اِن ... مإكد سَخبرن عمن عن الحفل الممام "

 فٍ منزلنا مساء الؽد وها أنا أدعون بنفسٍ فٗ جإثر بن إحداهن

 " ْنها سجرفض الذهاب بالجؤكَد

 وخجم جملجه َرمك الوالفة َساره بطرؾ عَنَه مبجسما والجٍ ٖزالت

لبل أن َنمل نظرهجرمَه بجلن النظرات الحارلة مكجفة ذراعَها لصدرها   

 لكنانة الجٍ لالت مسجؽربة

 " حفل ماذا ؟ "

 لال مبجسما بسخرَة

 " لو أنن جزورَن منزل عمجن باسجمرار لعلمت َا لاطعة اْرحام "

 وجابع ممررا أصابعه فٍ شعره بؽرور

 حفل من أجل ابنهم الذٌ نجح فٍ أول مشروع لشركة الطَران "

جها ابجداء من الؽدالجٍ افججحناها مإخرا وسؤسجلم إدار  " 

 لالت بسعادة

 " حما !! مبارن لن "

 لبل أن جموت ابجسامجها جلن ما أن نظرت للجٍ كانت جرممها



 بحدة فؤخفضت كجفَها لابلة بسخط

 ساندٌ بربن ٖ جدخٗنٍ فٍ مشاكلكما فهو ابن عمجٍ وأنجٍ "

 " صدَمجٍ الممربة

لال ناظرالم جعلك ساندرَن ْنه ثمة من اسجلم ذلن عنها حَن   

 لكنانة ومبجسما

 حسنا أنا موافك ... وعلَن الحظور أنجٍ أَضا فمد أبلؽنا والدن "

 " صباحا

 نظر بعدها لمارَه ولال مبجسما

 " وأنجٍ أَضا فها أنا أدعون للمرة الثانَة "

 نظرت له بإحراج وهمست جرفع خصٗت من ؼرجها خلؾ أذنها

 " لست أعلم "

 ضحن فورا ولال ؼامزا بعَنه

 بل علَن المجٍء ، وٖ جخافٍ فذان الكنعانٍ لم َحظر لنا حفٗ "

 " فٍ حَاجه

 وجابع ملوحا بَده وهو َسجدَر مؽادرا من هنان

 وحاولٍ إلناع لرَبجن بالمجٍء فسنوزع الهداَا فٍ الحفل فٗ "

 " جؤخذ هدَجن منن فَما بعد

اوابجعد ضاحكا علً نظرات ساندرَن الؽاضبة هامسة من بَن أسنانه  

 " ... لذر "

 بَنما لالت كنانة بجوجس فٍ محاولة ْن جلطؾ الجو للَٗ

 " رواح َحب المزاح كثَرا وٖ َضاَك إٖ من َحبهم "

 وانجفض جسدها حَن نظرت لها جلن النظرة الكفَلة بإرسالها لمنزلها

 جثة فمالت بجلعثم

 " أ ... ألصد دعونا نجلس ونطلب الطعام "



ك حجً ولع نظرها علً الجالسان علًنظرت ساندرَن حولهم بضَ  

 مسافة منهم خلؾ العمود وزمت شفجَها بحنك جنظر للذٌ َرفع كؤس

 العصَر لها مبجسما فؤشاحت بوجهها عنه فورا ولالت بضَك

 " سنؽادر لمطعم آخر أو للمنزل حاٖ "

 رفعت كنانة حمَبجها مجنهدة باسجسٗم لابلة

ن أجد شَبا فٍ منزلناٖ بالطبع سنخجار ؼَره وأمرٌ هلل فل "  

 " ِكله حَن سؤصل

*  

 نظرت له بعبوس ثم جكجفت ولالت ببرود

 خرجت بٍ منذ الصباح الباكر لنجنزه أم لجؤخذنٍ حَخ جرَد "

 " أنت وجدخل بٍ ْماكن ججلب الكآبة ؟

 ضحن ولرص خدها بموة مججاهٗ جؤلمها ومحاولة إبعاد َده لابٗ

بالكاد اججزنا أول شارع بعد هذا أول مكان أدخل له ، ثم نحن "  

 " المنزل َا كاذبة

 وجابع وهو َدخل محل بَع اْدوات المدرسَة والمرطاسَة

 " سؤخرج بسرعة ... خمس دلابك فمط "

 جنهدت بملة حَلة وولفت أمام الواجهة الزجاجَة العرَضة للمحل

 جنظر لبطالات المعاَدة المصفوفة خلفه مباشرة لبل أن َلفت

 انجباهها رؾ المجٗت والجرابد الموضوع أمامه أو باْحري الخبر

 الذٌ احجل أؼلب أؼلفجها

 مطر شاهَن َعجرؾ وعٗنَة بؤن سبب هجرانه لزوججه لبل أكثر )

 ( !! ... من عشرة أعوام هو امرأة أخري

 كانت صورجه جحجل أؼلب الصحؾ إن لم َكن جمَعها وهو َعجلٍ

ن اخجلفت الصَػ حجً أنه للة منجلن المنصة والخبر ذاجه وإ  



 عنونوا بما لدمه من دعم للجمعَة وجؽََر للموانَن ، حجً أن

 بعضها افجخرت بعرض صورة جلن الزوجة وْول مرة فٍ جارَخ

 البٗد ، ولَس أٌ صورة بل مشهدها وهٍ جرفع نظراجها وعَناها

 السوداء الواسعة الدامعة به وهو َلمٍ جلن الفاجعة علً مسمع

أي من الجمَع ، وها هٍ الصحافة بدأت بنهش لحمها منومر  

 جدَد وهٍ الجٍ لم جؤخذ فجرة اسجراحة منهم أبدا ، ابجعدت من

 هنان جشعر بحجم كآبجها َجضاعؾ مجددا واخجارت الجلوس علً

 حافة الرصَؾ المرجفع للَٗ جحضن ركبجَها جرالب حركة المارة

الججارَة الجٍ جفجحفٍ الجانب اِخر من الطرَك أمام المراكز   

 أبوابها للجو لبل أن جسرح بنظرها لٓرض جحجها فمد أصر الكاسر

 الَوم علً أن َخرجا للجنزه معا ولم َجرن والدجهما حجً وافمت

 شرط أن ٖ َركبا الدراجة النارَة وأن ٖ َبجعدا فبعد جلن المرة

 الجٍ أوشً بهما الحراس فَها وبؤنه كان َجخطً السرعة المسموح

ها فٍ الطرلات حرمجها من ركوبها معه مجددا ومن أن َركبهاب  

 هو لشهر كامل كعماب له فهٍ جعلم بؤن حرمانه منها ْسبوع واحد

 فمط َساوٌ لدَه عاما كامٗ ، لذلن اخجار أن َجنزها علً اْلدام

 وهٍ لم جرفض ذلن أبدا فؤجواء ذان المنزل الَوم وإن ججنب كل

دَخ عما حدخ باْمس إٖ أنها كانتواحد منهم عند الفطور الح  

 مشحونة بشكل مجلؾ لٓعصاب وٖ شٍء سوي النظرات الصامجة

 الجٍ جماذفجها والكاسر جشعر بؤنه ثمة أمر مرَب حدخ بَن والدجها

 وخالها رماح وَبدوا أن عمجهم علً علم به أَضا ولَست جعلم لما

 جشعر بؤنه ثمة شجار حاد دار بَنهما لبل اججماعهم علً طاولة

 !! الطعام لكنها ٖ جفهم ما َكون فَبدوا رماح مسجاء للؽاَة

 شعرت بالمدمان اللجان ولفجا لربها ولم جرفع رأسها له ولم ججحرن



 من مكانها فجلس بجانبها َحمل فٍ َده كَسا صؽَرا ووصلها

 صوجه مازحا

ام المدرسة اٖبجدابَة والجلوس علً الرصَؾَبدوا اشجمت َْ "  

 " منجصؾ الطرَك

 ضمت ركبجَها أكثر وأرخت ذلنها علً ذراعها هامسة

 " الجو رابع الَوم "

 لال مبجسما َحرن الكَس فٍ َده

 " أجل ففصل الربَع هنا هو اْجمل فٍ البٗد بؤكملها "

 اجكؤت بجانب وجهها علً ذراعها ناظرة له ولالت

نن جحب العمران كثَرا ؟ ماذا إن وجدت نفسن مضطراَبدوا أ "  

 " للرحَل منها َوما ما ؟

 حرن كجفَه ولال ببساطة

 " ٖ فرق عندٌ ... ولست أهجم حما لذلن "

 شمت ابجسامة طفَفة مٗمحها الحزَنة ولالت بجفاإل

 " جعنٍ إن رحلت والدجٍ منها سجكون معها ؟ "

 نظر لها ولال مبجسما

لوالدن ؟جعنٍ إن رجعت  "  " 

 أبعدت نظرها عنه فورا ونظرت لمدمَها علً اْرض وهمست

 " لما جمول هذا ؟ أنا كنت أجحدخ بشكل عام "

 ضحن ضحكة صؽَرة ولال

 " كاذبة ... لم جكونٍ جسؤلٍ عن هذا سابما فما ذكرن به اِن ؟ "

 شدت ذراعَها حول ركبجَها وجمجمت بعبوس

بالمؤسٍ المخفَة عنٍذكرنٍ به من ٖ َظهر إٖ لَذكرنٍ  "  " 

 ساد الصمت من طرفه ولم َعلك فنظرت له فكان َنظر للبعَد



 وَبدوا شارد الذهن ولد ؼاب مع أفكاره وحَدا فشعرت بجؤنَب

 الضمَر فما كان علَها لول ذلن وجرح مشاعره .. لكنها كانت

 ججرحها باسجمرار سابما وبمسوة ودون أن جعلم ، أبعدت نظرها

 عنه جنظر حَخ َنظر بعَدا للرجل الخارج من أحد المحٗت الججارَة

 مع طفلَه مجوجهَن لسَارجهم وهمست بحزن

 كنت أنانَة دابما ولم أفكر سوي بنفسٍ فؤنجم جحجاجون لها أكثر "

 " منٍ وهٍ َبدوا جحجاجكم أكثر منا

 ومسحت دمعة جسربت من رموشها فحضن كجفَها بذراعه ولبل

 رأسها لابٗ

 جفكَرن خاطا َا طفلة فهٍ ٖ جحجاجنا كما جحجاجكما أبدا ، "

 رماح سَجرٌ العملَة َوما ما بالجؤكَد وَجزوج وكذلن رعد أما

 عمجٍ فَمكنها العَش مع أٌ منهما لكن والدجن لن ججد السعادة

 " إٖ معكما صدلَنٍ

 نامت فٍ حضنه وهمست ببحة بكاء

ون وجود أٌ منهموماذا عنن أنت ؟ فؤنت لن ججزوج ولن َك "  

 " فٍ حَاجن كوجودها وهٍ جعلم ذلن جَدا

 ضمها له أكثر لابٗ

 وأنا سؤسافر من أجل دراسجٍ َوما ثم سؤجزوج بالطبع كؽَرٌ "

 ونهاَة اْمر سجبمً هٍ وحَدة بٗ عابلة وٖ أبناء آخرَن وٖ زوج

 " َحبها وَحجوَها

 وجبدلت نبرجه للحزن وهو َجابع

لٍ كل ما َربطنٍ بهذه الحَاة فهٍ والداٌٖ انكر أنها جعنٍ  "  

 اللذان لم أراهما َوما .. كبرت علً َدَها وكان كل واحد منا

 طوق نجاة لّخر من وحدجه وضَاعه وهمومه ولست أجخَل أن



 َمضٍ َوم دون أن أراها فَه لكنٍ أَضا لن أسمح لنفسٍ أن

نأسعد علً حسابها وأن أسلب سعادجها ْلون بها عالمٍ فوالدج  

 عاشت حزَنة مكسورة ومذبوحة من الورَد حجً الورَد طَلة

 جلن اْعوام وإن كابرت وأخفت ذلن ولن أشعر أبدا بالراحة وهٍ

 " جعَسة وسعادجها بعَدا عنٍ

 مسحت دموعها بظهر كفها وهمست ببحة

 َمكنن أَضا أن جكون معها حَخ سجكون ْنها مإكد لن جرضً "

 " بؽَر ذلن

 ابجسم كعادجه ٖ َظهر وٖ ألمه المدفون وهو َمول بضحكة

 ألسنا نجحدخ فٍ أمر سابك ْوانه َاعدوة الفرح فها هو والدن "

 " من َؽلك السبل بَنهما ... َا له من أحمك لمد بدأت أفمد إعجابٍ به

 ابجعدت عنه ولالت بضَك

 " هََه ٖ جنعت والدٌ باْحمك "

ٗ بجملكدفعها من جبَنها بإصبعه لاب  

 " وهو والدٌ أَضا أم نسَت هذا ؟ "

 ابجسمت من بَن ضَمها وكؤنها اكجشفت شَبا عظَما للجو ولالت

 بسعادة

 أجل كَؾ نسَت ذلن ! فبما أنها أرضعجن وهو زوجها فهو "

 " والدن أَضا

 ضحن وشد سبابجها بإبهامه وضرب بطرفه جبَنها بموة آلمجها لابٗ

اْمَرة جَما َا له من اكجشاؾ عظَم سمو "  " 

 دفعجه وضربت رأسه بَدها لابلة بضَك

 أجل وسجعَش معه رؼما عنن فمن هذا الذٌ َرفض أن َكون "

 " له والدان ؟



 ساد الصمت بَنهما فجؤة ولد انجبها حَنها فمط بؤنه ثمة من َمؾ

 وراءهما مباشرة فولفت أوٖ الجٍ حركت حواسها رابحة ذان العطر

دمة وارجبان للوالؾ أعلً الرصَؾ َدَهالرجالٍ الممَز جنظر بص  

 فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز جرجفع سجرجه للَٗ خلفهما َنظر لعَنَها

 بصمت وولؾ الكاسر حَنها ومد َده له لابٗ بابجسامة

 " مرحبا ... لم ججح لنا الفرصة باْمس لنجعارؾ "

 مد َده وصافحه لابٗ بابجسامة مماثلة

؟ مرحبا بالكاسر ... كَؾ أنت "  " 

 ضحن ممررا أصابعه فٍ شعره ولال َرمك الوالفة بجانبه

 بطرؾ عَنه

 أنا بخَر حالَا لكن لن َدوم اْمر طبعا إن لم جبجعد لرَبجن "

 " عن حَاجٍ

 وكزجه بمرفمها ورممجه بحنك لبل أن جنظر للوالؾ أمامهما

 لابلة بإحراج

 " ! لم أكن أعلم أنن لم جؽادر العمران "

 لال بابجسامة جانبَة

 " بلً ؼادرت عصر اْمس لحوران "

 نظرت له بصدمة بَنما نمل الكاسر نظره بَنهما مسجؽربا ولال

 ما أن اسجمر نظره علَه

 ! ولما ؼادرت باْمس إن كنت سجرجع الَوم باكرا "

 " !! إنها ست ساعات ذهابا وإَابا

 رفع كجفَه مبجسما بمكر َرمك الوالفة بجانبه ولال

 كنت أجحدخ مع أحدهم البارحة وأؼلك الخط بل وهاجفه أَضا "

 " ولم َشفك علَا بفجحه طوال اللَل ْعلم ما أصابه



 نظر له الكاسر بصدمة رافعا حاجبَه لبل أن َنظر للوالفة بجانبه

 وَمسن بها وهٍ جنظر للوالؾ أمامهما فوق الرصَؾ بجهدَد

َد منه فكجمتجعض شفجها السفلً فوكزها بمرفمه لمربها الشد  

 جنفسها من أحراج مججنبة النظر له .. البابس اْحمك ها لد

 انجمم منها بالفعل ، أخرج الكاسر هاجفه من جَبه مبجسما ولال

 رافعا له

 " َبدوا أنه علَا إجراء مكالمة ما "

 وابجعد عنهما سرَعا ونظرها َجبعه لبل أن جنظر للوالؾ أمامها

جانبَة بعبوس فجكجؾ لابٗ بابجسامة  

 " من منا سَلمٍ باللوم علً اِخر فَما حدخ ؟ "

 عضت طرؾ لسانها فٍ حركة طفولَة ولالت محرجة

 آسفة الخطؤ كان منٍ فعٗ فهاجفٍ سمط علً اْرض وانفصلت "

 " البطارَة عنه ولم أنجبه له إٖ صباحا ْنٍ نمت دون أن أشعر

الفاجنة ٖذ بالصمت ولم َعلك ولد علمت نظراجه علً مٗمحها  

 طفولَة المسمات فٍ كل شٍء حجً فٍ طرَمة حدَثها وحركة

 َدَها وابجسامجها المحرجة وٖ َفهم حما معنً هذه المشاعر

 المجضاربة الجٍ جعبخ به كلما كانت أمامه ، هربت من نظراجه

 لٓرض ولالت جرالب حركة ممدمة حذابها علً حافة الرصَؾ

 " لم جخبرنٍ ما هو اْمر الذٌ سَعجبنٍ سماعه ؟ "

 ورفعت نظرها به حَن جمدم خطوة بسبب السَدجان اللجان عبرجا

 الرصَؾ خلفه مفسحا لهما المجال وجراجعت هٍ خطوة للوراء

 فمال مشَرا بإبهامه َسارا

 " هل نسَر معا ؟ "

هنظرت له ببٗهة لبرهة لبل أن جسجَمظ لنفسها ونملت نظرها بَن  



 وبَن الكاسر الوالؾ هنان هاجفه علً أذنه مولَا ظهره لهما

 وجمجمت بجوجر وببعض الجردد

 " ....أ... اممم ... لكن الكاسر ... وهو إن عاد من دو "

 لاطعها مجراجعا خطوة للوراء ورافعا كفه

 " ٖ بؤس أفهم لصدن وآسؾ حما "

 وما أن كان سَسجدَر مؽادرا لالت مولفة إَاه

ا أحمكانجظر َ "  " 

 وجحركت جهة الكاسر لابلة بضَك

 " أنت ٖ حلول وسط لدَن أبدا "

 رالبها مبجسما وهٍ ججحرن جهة شمَمها .. كانت جلبس جنورة

 جَنز ولمَص حرَرٌ لصَر بؤكمام مفجوحة جزَن بعض الفصوص

 حوافها وحجاب ناعم بلون عَنَها ججحرن فٍ جلن المٗبس كالحورَة

ا حجً فٍ خطواجها فهل كانت ججخَل أنالصؽَرة جؤسر الناظر له  

 َؽادر هكذا ببساطة ؟ فمثلما ما كانت هٍ لجرده خاببا ولد لطع

 كل هذه المسافة لَطمبن علَها ما كان لَضَع هو فرصة وجودها

 . خارج أسوار منزل والدجها وكان سَبحخ عن حلول وسطً بالجؤكَد

جسمع بَنما وصلت هٍ للوالؾ هنان وعمدت حاجبَها باسجؽراب  

 حدَثه الذٌ َفجرض أنه مع شخص ما فٍ الطرؾ اِخر

 " الحمماء المنحلة سججعلنٍ سخرَة للمارة وسؤرَها فَما بعد "

 ابجسمت جمسن ضحكجها وسحبت الهاجؾ من َده فالجفت لها فورا

 عالدا حاجبَه ونظرت هٍ لشاشة الهاجؾ وضحكت فسحبه منها

 لابٗ بضَك

 ولحة ... هل انجهً الموعد الؽرامٍ سرَعا هكذا ؟ كنجما "

 " جلسجما للَٗ



 ضحكت مجددا ولالت بصوت منخفض

 " ما رأَن لو جسبمنٍ للمنزل "

 انفجحت عَناه علً اجساعها ولال

 " !! انظروا للولحة وجمولها عٗنَة أَضا ودون خجل "

 لكمجه فٍ كجفه ولالت محرجة

ثمة ما سنجحدخ فَه وَبدوا مهما ثمٖ َؤخذن خَالن بعَدا ف "  

 " هو لرَبٍ إن نسَت

 أومؤ برأسه لابٗ بابجسامة جانبَة

 " آه أجل لرَبن وموضوع مهم ؟ "

 ثم ؼادر من حَخ جاءا ملوحا بَده لابٗ

 " أخبرَنٍ فَما بعد عن هذا الموضوع المهم رجاء ؟ "

من هنانابجسمت جرالبه مبجعدا ثم الجفجت جهة الذٌ ٖزال َرالبهما   

 وسارت جهجه مججنبة النظر له حجً وصلت عنده ولالت مبجسمة

 جلمس شفجَها العلَا بطرؾ سبابجها

 " هل جشجرٌ لٍ المثلجاخ من عربة البابع هنان "

 وأشارت له بسبابجها فابجسم ونظر حَخ العربة الخضراء

 المزَنة علً مسافة لرَبة منهما وجحرن لابٗ

 " موافك "

را لابلة بابجسامةفسارت بجانبه فو  

 رابع فالكاسر رفض مرارا أن َاخد لٍ منه مجحججا بؤنها عربة "

 " جوالة وؼَر صحَة

 حرن رأسه مبجسما فالكاسر المراهك رفض خوفا علً صحجها

 ووافك هو ما أن طلبت ذلن منه ! لال ولد وصٗ لها

 " إن أصابن شٍء فٗ عٗلة لٍ بذلن "



المؽطاة بؤؼطَة زجاجَة ولفت أمام العربة جنظر لٓحواض  

 ولالت مبجسمة

 " ٖ جخؾ لن أذكر اسمن أبدا "

 لال العجوز الوالؾ خلفها ببشاشة

 ... أجمل أَسكرَم هو ما َإكل عند الصباح "

 " فماذا سجخجارَن آنسجٍ ؟

 أشارت بإصبعها مبجسمة

 " أرَد الفراولة ... والفانَلَا أَضا "

 فجح اْحواض ولال مبجسما وهو َمٓ لها الكوب الورلٍ الملون

 هل جعلمٍ بؤن المرأة الجٍ جحب أَسكرَم الفراولة هٍ الرلَمة "

 " دابما أما الفانَلَا فهٍ الجٍ جحب إسعاد من حولها ؟

 نظرت للوالؾ بجانبها مبجسمة وكان َنظر لها بدوره راسما

للذٌ مد لها بكوب مٗمح هادبة علً وجهه ثم عادت بنظرها  

 اَِسكرَم بعدما رش علً سطحه الكثَر من المكسرات وؼرس

 فَه ملعمة بٗسجَكَه ولالت مبجسمة وهٍ جؤخذه منه

 " أكره نكهة الشَكوٖ واللَمون أَضا "

 لال ضاحكا وهو َمد لها مندَٗ ورلَا

 " جولعت ذلن فذان النوع هم المسَطرات وحادات الطباع "

سة فؤخرج الوالؾ بجانبها نمودا من جَبه لابٗضحكت وشكرجه هام  

 " كم حسابن ؟ "

 دفع له النمود وجحرن من هنان فلحمت به لابلة

 " لم جؤخذ واحدا لنفسن ؟ "

 ولم ججرن له مجاٖ لَجَب أو َعلك وهٍ جعود أدراجها ولد أخذت

من البابع وعادت ناحَجه وؼرسجها فٍ اَِسكرَم لابلة ملعمة أخري  



 " سنؤكله معا فؤنا أساسا ٖ َمكننٍ أكل كل هذا لوحدٌ "

 لال وهما َبجعدان للَٗ

 " لو انجظرت للَٗ ْخبرجن بؤنٍ ٖ أرَد "

 رفعت الكوب بَنهما لابلة بإصرار

 " وأنا لن آكل إن لم جؤكل أنت ، أم أن هدنجنا صورَة فمط ؟ "

ملعجمها جنهد مسجسلما ورفع الملعمة وأكل ما فَها فؤكلت ما فٍ  

 مجلذذة ولالت

 " أم أنن جضن أن اْطفال فمط من َؤكلون هذا ؟ "

 خرجت منه ضحكة عمَمة مكجومة ولصَرة ولال

 " لو كان كذلن لكانت ردة فعلن مخجلفة بالجؤكَد "

 ضحكت وؼرفت من اَْسكرَم مجددا لابلة

 أنت ٖ جنسً أبدا ، ثم هذا لَس كحلوي الدب جلن وٖ َجناوله "

 " اْطفال فمط

 نظرت بعدها لوجهه ولالت

 " كم عمرن أنت ؟ "

 نظر لها لبرهة ثم نظر لنهاَة الشارع بعَدا حَخ َجوجهان بخطوات

 بطَبة ولال مبجسما

 " ولما هذا السإال ؟ "

 رفعت كجفَها ولالت مبجسمة

 " ٖ لشٍء فمط مجرد سإال وَمكنن أن ٖ ججَب علَه "

 نظر لوجهها مجددا ولال

فٍ السادسة والثٗثون أنا "  " 

 ابجسمت من فورها لابلة

 " .. لست كبَرا "



 عاد بنظره للشارع ولال بابجسامة ساخرة

 " أبلػ اْربعَن مثٗ لجرَنٍ كبَرا ؟ "

 ضحكت ولالت جؤكل من اَْسكرَم

 لَس ذلن ألصد فرجال الحالن ٖ َمكن جمدَر أعمارهم أبدا "

ثل عمرن حَن جزوج بوالدجٍوبشهادة الجمَع ، ثم والدٌ كان فٍ م  " 

 نظر لها ولال

 " وكم كان عمرها هٍ ؟ "

 أخرجت الملعمة من فمها ولالت بجفكَر

 " فٍ الجاسعة عشرة أعجمد "

 لال من فوره

 معلوماجن خاطبة فهما جزوجا وهو فٍ الخامسة والعشرَن بَنما "

 " كانت هٍ فٍ العاشرة

 جؤوهت لابلة

 ٖ هكذا سَظهر كبَرا جدا أمامها حَن جزوجا ، ثم ذان الزواج "

 " كان صورَا فمط ولجها بل وسرَا أَضا

 لال بعد صمت لحظة

 " وما رأَن أنجٍ فٍ فارق السن بَن الزوجَن ؟ "

 حاولت إخفاء ارجباكها من سإاله ولالت جنظر لمفجرق الطرق الذٌ

 وصٗه نهاَة الشارع

بللم أفكر فٍ ذلن من ل "  " 

 ظنت أنهما سعبران الشارع لكنه فاجؤها بؤن ولؾ مسندا َده

 بعمود أنارة ممابٗ لها ولال ناظرا لعَنَها

 " حما لست جهجمٍ بؤن َزوجن والدن بمن َكبرن بكثَر ؟ "

 عضت باطن شفجها ونظرت للكوب فٍ َدها ولجزبها الذٌ أكلت



عمجها لابلةأؼلبه بَنما لم َؤكل هو إٖ الملَل منه وأشارت بمل  

 " ! أنت لم جؤكل "

 وصلها صوجه مباشرة

 " أعجبر نفسٍ أكلت كثَرا فهذه المرة اْولً الجٍ أجذوله فَها "

 نظرت له بصدمة ولالت

 " ! أول مرة ججذوله "

 حرن كجفَه لابٗ

 " ٖ أحبه ولم آكله َوما "

 جؤوهت من فورها ملوحة بَدها والملعمة ما جزال فَها ولالت

رت نفسن وأكلت إذا ؟لما أجب "  " 

 لال بابجسامة جانبَة ناظرا لحدلجَها الزرلاء

 " ْنن لن جؤكلٍ إن لم آكل أم نسَت كٗمن ؟ "

 نظرت للكوب فٍ َدها وشعرت بالدماء جلون خدَها ولالت محرجة

 " حسنا كَؾ وجدجه "

 لال بضحكة صؽَرة

 " سٍء للؽاَة "

جؽص ضحكت ولم جعلك وعادت لٓكل منه مجددا وكادت  

 باَْسكرَم حَن وصلها صوجه لابٗ

 حما سجوافمَن علً الزواج ممن سَخجاره والدن "

 " وكان من َكون ؟

 رفعت نظرها المصدوم لعَنَه ولمٗمحه الرجولَة الجذابة الجٍ

 اكجساها الجمود فجؤة وعلمت نظراجهما بطرَمة أربكجها كما

 أخافجها نظرجه جلن كثَرا وكانت جشعر وكؤنه َبحخ عن الجواب

 فٍ عَنَها لبل كلماجها فهربت بهما منه لكوبها مجددا وهمست



 " أجل "

 علمت من حركت أصابع َده الجٍ لبضها بموة ثم وبسرعة خاطفة

 فكهم مجددا بؤن جوابها لم َرق له وشعرت بؤن الجو بات مشحونا

َؾ ولما لكنها اسجشعرت جلن الهالةجدا بَنهما ولَست جفهم ك  

 الؽامضة الجٍ أحاطت به ورفعت نظراجها المصدومة به حَن

 لال ببرود

 " أَعجبن أن جكونٍ ضعَفة شخصَة هكذا ؟ "

 كان َنظر جانبا حَخ حركة السَارات علً الطرَك مشَحا بوجهه

 عنها وكؤنه َهرب من النظر لما خلفه من ألم فٍ ضحَجه فمربت

رلَمان جنظر له بؤسً وهمست بعدم اسجَعابحاجبَها ال  

 " ! ضعَفة شخصَة "

 جمنً الجزء الحالم فَها أن جكون أخطؤت فٍ سماع ما لال

 أو أنه من أخطؤ فٍ لول ذلن وسَبدل كٗمه ومولفه اِن لكن

 شَبا من ذلن لم َحدخ بل ولم َكجفٍ بذلن فمط ولد نظر لها

 مجددا ولال بمسوة

رونن وجرضخَن وإن كان فٍ اْمر هٗكنأجل وأري الجمَع َسَ "  " 

 شعرت بؽصة فٍ حلمها وامجٓت عَناها بالدموع ولالت بحنك

 " ضننت أننا فعٗ بدأنا ننسً ما حدخ سابما لكنن أبدا لم جفعل "

 وما أن أنهت جملجها جلن أولجه ظهرها وؼادرت من هنان لابلة بضَك

جؤكَدشكرا علً المثلجات رؼم أنٍ ٖ أسجحمها بكل  "  " 

 وجابعت طرَمها بخطوات سرَعة ؼاضبة جحاول أن ٖ جبكٍ كٍ

 ٖ جمسح جلن الدموع وَعلم بها فهٍ لم جسمع خطواجه َجبعها

 . ولَست جعلم حجً إن كان ما َزال والفا هنان أم ؼادر

*  



 كجفت ذراعَها لصدرها وأشاحت بوجهها جانبا فمال الجالس فٍ

 كرسَه أمامها وبضَك

 " ! ؼسك لم أعرفن سابما صاحبة لرارات طابشة مجهورة "

 جمجمت ببرود ولم جنظر ناحَجه

 " ها لد علمت "

 شد لبضة َده الجٍ كان َرَحها علً ممبض الكرسٍ ولال بضَك

 أشد من سابمه

 السم أنن جننت ! ما هذا العمل الذٌ جفكرَن به َا ؼسك ؟ "

أنجٍ ابنجن ما كانت لجفكر بطرَمجن هذه لجفعلَها  ! " 

 فكت ذراعَها ونظرت له ولالت بضَك مماثل

 فلَعجبره الجمَع ما أراد لكنه لرارٌ ولن أجراجع عنه وأعجمد "

 " أننا جحدثنا عن هذا سابما وبما فَه الكفاَة

 كان سَجحدخ والؽضب هذه المرة لد اكجسً مٗمحه لوٖ أولفه

منذباب المنزل ولد انفجح لحظجها ودخل منه الذٌ اجصل به   

 ساعة جمرَبا وطلب منه أن َمطع طرَك رحلجه جهة الجنوب

 وَمر بالعمران أوٖ لَري معه حٗ لهذه العنَدة لبل أن جنفذ

 جنونها الذٌ جفكر فَه ، الجرب رعد منهما ونظره علً رماح

 مسجؽربا مٗمحه الؽاضبة المشدودة لابٗ

 " ما بكما ؟ "

 نظرت ؼسك لرماح ولالت بضَك لبل أن َجحدخ

 " لما طلبت منه المجٍء ؟ "

 نظر لها ولال بحدة

 لَولؾ جنونن طبعا فهو علً اْلل بسالَه وَمكنه رمَن من "

 " أعلً طابك فٍ جمعَجن لجسجفَمٍ لنفسن



 وجابع ولد نمل نظره لرعد ؼَر مبال بنظرجها الؽاضبة لابٗ

 بضَك ومشَرا لها

دارة الجمعَةجعالً وانظر ما جرَد شمَمجن فعله ، لررت جسلَم إ "  

 بل وجمَع ما َخص هذه المدَنة .. ٖ بل وجسعً اِن لجحوَل

 " ملكَة أراضَها وعـمـاراجها جمَعها للدولة ... أٌ اسجمالت بالعامَة

 نظر لها رعد بصدمة وهٍ جشَح بنظرها عنهما كلَهما جرسم

 علً وجهها مٗمح جامدة خالَة من أٌ جعبَر فجحرن نحوها

 وأمسن بذراعها وأدارها ناحَجه جَدا ولال

 " صحَح هذا َا ؼسك ؟ "

 لم ججبه ولم جنظر له لَس بسببها بل ْن رماح لم َجرن لها

 الفرصة وهو َجَبه نَابة عنها وبضَك وحنك

 بلً ونالشت مع ناببجَها ذلن باْمس ولوٖ رسالة جلَلة لٍ "

جً لرأناه فٍوالجٍ لم أراها سوي فجر الَوم ما علمنا بذلن ح  

 " الصحؾ كؽَرنا

 رفع َدَه ثم لبضهما وأنزلهما وكؤنه لم َعد َعرؾ ما َفعل كرد

 فعل علً صدمجه جلن ثم لال بحدة

 ٖ أصدق َا ؼسك أن ججخلٍ عن الحلم الذٌ بنَجَه ْعوام فٍ "

 " !!! لحظة هكذا وبسبب ماذا ... ؟ رجل

 نظرت له وخرجت من صمجها لابلة بحدة مماثلة

من أجل كرامة ؼسك وعزة نفس ؼسك ، ولسما لو علمتبل  "  

 منذ البداَة بؤنه الداعم اْساسٍ لنا ما أسسجها من أساسه

 لَؤجٍ وَجبجح اِن بؤنه صاحب الفضل وبؤنٍ فاشلة فٍ عالم المال

 " وأن وجهٍ هو سلعجٍ

 جبادل ورماح نظرات مسجؽربة لبل أن َنظر لها لابٗ بجدَة



ا ... حاربَه كما عرفنان لوَة وعنَدةأثبجٍ له عكس ذلن إذ "  

 فمن بنت كل هذا بؤفكارها وحدها لبل أمواله لن جعجز عن إثبات

 " ذلن له

 أشاحت بوجهها عنه مجددا جشعر بؤنه أصاب للبها فٍ ممجل

 وهٍ ججذكر نجابج حفلهم باْمس ولالت بسخرَة جنطك مرارة

صبحتوهذا ما فعلجه لكنٍ فشلت وبكل بساطة ، وبعد أن أ "  

 الدولة الداعم اْساسٍ لها فٗ حاجة لهم بٍ وسجمودها أٌ

 " عجوز من الشارع

 حرن رأسه بعدم جصدَك هامسا

 السم لو علم ابن شاهَن لكان أول من سَصفعن اِن فنحن "

 " ٖ نسجطَع فعلها

 نظرت له ولالت بؽضب

 لم َبمً له شٍء سوي أن َمد َده علٍ ْكسرها له وبمانونه "

 الجدَد الذٌ َجبجح به ، ثم هو َعلم إن كان هذا ما سجفكر فٍ فعله

 " ما أن جخرج من هنا .. بل وموافك علَه أَضا

 رفع حاجبَه بصدمة ولال

 " !! موافك "

 شدت لبضجَها بجانب جسدها ولالت بجمود

 " أجل وطلب أن َججمعوا لجرشَح من جؤخذ مكانٍ "

 لال رماح باسجؽراب

 " ! من أخبره "

رت له ولالت بسخرَةنظ  

 " الجٍ أخبرجن طبعا .. هل َوجد ؼَرها ؟ "

 لال من فوره وبضَك



 " معها حك جفعل كل ذلن وأكثر لجعذلن عن لرارن المجنون هذا "

 لال رعد الذٌ َبدوا بؤنه أفاق من صدمجه لكٗمها اْخَر للجو

 وجوافمَن أن َرحب هكذا بالفكرة ! جسجسلمَن أمامه "

 " ! وبكل بساطة

 لوحت بَدها لابلة بحدة

 ٖ َعنَنٍ ما َفكر فَه وما َرَده ، مكان بنَجه وأفنَت عمرٌ "

 فٍ جؤسَسه ولم َكن سوي أكذوبة فلَس َعنَنٍ أبدا ولست

 " أجشرؾ بؤن أحمل اسمه وٖ أن َحمل هو اسمٍ

 جبادٖ النظرات الصامجة كل واحد منهما َعجز عن اسجَعاب

ما جعنَه جلن المدَنة بؤكملها لهاما سمعه للجو فكٗهما َعلمان   

 ! وكم سهرت وجعبت وعملت بجد لجوصلها لما هٍ علَه اِن

 كان بإمكان كل واحد منهما لراءة الصدمة واٖنكسار فٍ عَنَها

 السوداء الواسعة مهما أخفت ذلن فكٗهما َدرن بؤن ما مرت به

ججخطً فٍ حفل اْمس لم َكن باْمر الهَن أبدا فإن كانت البٗد لم  

 صدمجها بجصرَحاجه بعد فكَؾ بها هٍ ؟ لكنها كالعادة ججمسن بالصبر

 والصمود جمسن الجسد بالحَاة وهذه هٍ ؼسك الجٍ أعادها لهم

 ابن شاهَن لبل رحَله لم َروا وٖ دموعها من أعوام طوَلة

 إلً َوم رجوع رماح وهٍ ججرن لها العنان وأمامهم فجؤة فحجً

 خبر وفاة والدهم جلمجه بجمود عجزوا جمَعهم عن جفسَره سوي

 بجحولها لمومَاء محنطة كان َنجظر كل واحد منهم أن جنهار لٓرض

 فٍ أٌ لحظة لكنها خانت جولعاجهم جمَعا وجلمت الخبر الذٌ كانت

 هٍ ججزم بؤن َكون سبب موجها إن وصلها َوما ما وكؤنها لجلت

ء وأٌ شخص أو أن ما حدخ جلنمشاعرها ولٓبد ناحَة أٌ شٍ  

 !! اللَلة وسرا عنها حجً هٍ كان السبب



 كسر رعد ذان الجو المشحون لابٗ بهدوء

 " ؼسك ٖ ججهورٌ باجخاذ لرار لن َفَد الندم علَه ٖحما "

 " لن أندم مطلما "

 لالجها مباشرة وبكل جصمَم وعناد َعرفانه جَدا لبلها وبؤنها

لن َشعر أحد بما جشعر بهلن ججراجع عنه ومهما حدخ ف  

 وَدمرها جماما ، لن َعلموا معنً أن جبنٍ صرحا عظَما

 ْعوام وأعوام ثم جكجشؾ بؤنن لم جكن سوي واجهة مزخرفة

 له وصورة ولشور واهَة ، أن َصفك لن الجمَع وأنت جنظر

 لهم بكل فخر ثم جكجشؾ بؤنهم ٖ َصفمون لن أنت بل للوالؾ

حمَمة الماسَة سوي ٖعجراؾ بهاورابن .. ! فٗ أبشع من ال  

 . ولَس ألسً من البشاعة الخفَة سوي اكجشافها مجؤخرا

 علت أنفاسها الموَة جدرَجَا مما جعل الجوجس َسكن للبَهما

 معا من أن َنفجر البركان الخامد وْعوام جلن اللحظة لكنها

مهما أنهكجه الفواجع المكبوجة همست بعزم  

ا َجخَل وسجبنٍ نفسها من جدَدلكن ؼسك شراع لن جنجهٍ كم "  " 

 لم َعلك أٌ منهما علً ما لالت ْن جلن الطرلات المججالَة علً

 باب المنزل لم جعطٍ ٌْ منهم المجال لمول المزَد وهم َجبادلون

 نظرات اٖسجؽراب فمن هذا الذٌ سَدخل وَطرق الباب دون أن

المفجاحَعلمهم الحراس بوصوله ! رعد هنا والكاسر وجَما َملكان   

 وؼَر هإٖء لن َدخل الحراس أحدا دون أن َؤخذوا أذن من أحد

 أفراد جلن العابلة ! وؼفلوا فجؤة عن أنه ثمة من سَملن الصٗحَة

 المطلمة لفعلها لَدخل دون اسجبذان ولم َكجشفوا ذلن إٖ حَن

 فجحت الخادمة الباب الذٌ عاد الوالؾ فٍ الخارج للطرق علَه

 وبإصرار وكشؾ حَنها عن الوالؾ أمامه ببنطلون أسود ولمَص



 ناصع البَاض وربطة عنك رمادَة وبدون سجرة ، أكمام لمَصه

 مثنَة لمرفمَه كما أن زره العلوٌ مفجوح مرخَا ربطة العنك

 للَٗ َبدوا الجعب علً مٗمحه رؼم جمسكها بالجمود والحدة

لضً اللَل فَها ولم وكؤنه لاد سَارجه ْمَال طوَلة بل وكؤنه  

 َنم لثانَة واحدة ، ولد زادت النظرة المججهمة والحاجبان

 المعمودان مٗمحه لسوة ، نظر جحدَدا وفورا لرعد المحدق

 به باسجؽراب وهو من اجصل به منذ للَل وسؤله فمط عن مكان

 وجوده دون أن َذكر السبب أو أٌ أمر آخر ! خطا للداخل خطوجَن

جحدَدا " أَن الفجاة الثنانَة َا رعد ؟ ولال ناظرا لعَنَه  " 

 كانت الصدمة أول رد فعل له شاركه فَها رماح الذٌ لطالما شن

 بؤمر شمَمه وإن جهل هوَة جلن المرأة بَنما نظرات الحَرة

 واٖسجؽراب كانت من نصَب الوالفة بجانبه وهٍ جرمك رعد

 . !! وكؤنها جراه للمرة اْولً

سجرجه ولال صارخا به الجرب منه مطر وشد َالة  

 " أَن هٍ َا رعد جكلم ؟ "

 همس والصدمة لم جفارله بعد

 " ما بها آسجرَا ؟ "

 لَجضح اْمر حَنها للوالفة لربه ولد جبدلت نظراجها للصدمة

 جؽطٍ شفجَها بؤطراؾ أناملها فهذا اٖسم جعرفه جَدا كما جعلم

 هٍ والجالس علً كرسَه فٍ الجانب اِخر بؤنه احججز فٍ

 . الماضٍ لدي جلن المبابل لفجرة لَست بملَلة

 شده مطر أكثر َنظر لعَنَه بؽضب وهزه بعنؾ صارخا

 جكلم أَن هٍ َا رعد واجركنا ننهٍ الموضوع بؤلل الخسابر "

 " َا رجل وٖ ججر نفسن ولبابلن للهٗن



 أبعد َده عنه بعنؾ لابٗ بحدة

 " ! لَست معٍ ولست أفهم عما ججحدخ َا مطر "

 أمسكه من َالجه مجددا ولال بذات ؼضبه

 كَؾ َا ابن شراع وثمة من رآها جهرب معن ؟ "

 " ! لم أعرفن ججصرؾ بجنون سابما

 أبعد َده مجددا وصرخ هو هذه المرة

 لو أردت فعلها ما انجظرت كل هذه اْعوام وحرمت نفسٍ "

 " منها ومن النوم والراحة فعن أٌ جنون ججحدخ ؟

دةلوح بَده لابٗ بح  

 " لَلة أمس هو حفل زواجها "

 همس الوالؾ أمامه بصدمة

 " ! ز.. ز.. زواجها "

 صرخ فَه مجددا

 أجل زواجها مكرهة بعدما افجضح أمركما ، لمد انطلمت إلً "

 هنان فور أن علمت بذلن ْولؾ اْمر لكنٍ وجدت جلن المدن

 جؽلٍ كالبركان بسبب هروب ابنة زعَمهم السابك وشمَمة الحالٍ

لشهود َجهمونن أنت .. وشمَمها ساجٍ َجوعد بهدر دمن فٍوا  

 ألرب ولت ورجال لبابلهم َطالبون بالحرب علً صنوان ، هل ثمة

 " ! مجنون َفعلها فٍ وضع البٗد الحالٍ َا رعد ؟ هل جننت

 صرخ نافضا َدَه

 لست أعلم عما ججكلم َا مطر وكنت البارحة فٍ حمَراء وثمة "

ها إٖ فجرا ولست أعلم عما ججحدخ عنهشهود علً أنٍ لم أؼادر  " 

 صرخ فَه مطر من فوره

 أَن هٍ إذا وكَؾ اخجفت هكذا وٖ أحد َمكنه الخروج من هنان "



 " بسهولة ؟ ولما لال البعض أنهم رأون ؟

 صرخ من فوره

 " كذب ... كاذبون "

 أمسن بعدها برأسه ولال بضَاع ناظرا لعَنَه

حاٖ أَن هٍ َا مطر ؟ أرَد أن أفهم "  " 

 جحركت الوالفة بجانبه وأمسكت بكم سجرجه جهة ذراعه وأدارجه

 جهجها ولالت بحدة

 أنا من جرَد أن جفهم واِن حاٖ ما عٗلجن بآسجرَا "

 " وما حكاَجكما ؟

 نظر لها بضَاع لبل أن َضرب صدره لابٗ بحسرة

 هٍ ما أدفنه هنا من خمسة عشر عاما مضت ... ما أضعت عمرٌ "

 " ! من أجله وانجظرجه دون َبس .. جضَع منٍ هكذا لبل أن أصل لها

 نظرت له بصدمة لم جسجطع اججَازها بسهولة وهمست ما أن

 وجدت صوجها

 " كنجما.... ؟ جعنٍ .... ؟ "

 مرر أصابعه فٍ شعره شادا له للخلؾ وهمس بجشجت

 " بلً جعاهدنا ولَجنا لم نفعل "

من كل ما حملجه معنً كلمةخرجت حَنها من صدمجها وهدوبها و  

 جعمل فٍ لوامَسها ولكمجه بمبضجها فٍ صدره صارخة

 " سحما لن من رجل َا رعد "

 ولكمجه اْخري صارخة

 سحما لكم جمَعا أٖ جكجفون من لجل النساء ؟ ما هذا الذٌ "

 " سججنونه من جعذَبهن ْعوام ؟

 أشارت بعدها جهة رماح ونظراجها الؽاضبة ٖزالت علً عَنٍ



 الوالؾ أمامها ولالت بحدة

 جلمٍ باللوم علَه فَما فعل مع جهَنة وأنت أسوأ منه ؟ "

 من هذا الذٌ أخبركم أن للب اْنثً لعبة فٍ أَدَكم ؟ أجرونها

 " رجولة هذه وأنجم جشَعون جثمان الواحدة جلو اْخري ؟

 أنزل نظره لٓرض ولم َعلك َشعر بؤنه رمٍ فٍ مجاهة من اْلم

ها فلكمت صدره مجددا صارخةٖ نهاَة ل  

 لماذا فعلت ذلن إن لم جكن ندا له ؟ لما جعلمها ْعوام إن لم َكن "

 بإمكانن أَفاء بالوعود ؟ لما جمجرب منها أساسا إن كنت أجبن من

 " أن جكون رجٗ َسجطَع أخذها معه وإن للجحَم ؟

 شد لبضجَه بموة وكؤنه َعجصر ألمه فَهما وٖزال نظره لٓرض

 بَنما أشاح الوالؾ خلفه بوجهه جانبا ممررا أصابع َده فٍ شعره

 وجنفس بضَك فهٍ جمصده معه ٖ محالة بل وثٗثجهم معا فلكل

 واحد منهم حكاَة مشابهة لّخر ، ولم َجؤخر دوره كثَرا وهو

 َواجه نظراجها الملجهبة ولد صرخت مشَرة له بسبابجها

 " أنت سبب كل هذا "

بَنما جحولت نظرات رعد ورماح المصدومةنظر لها باسجهجان   

 له حَن جابعت بذات صراخها الؽاضب وكؤنها جحرر ذان الوحش

 المدفون داخلها ْعوام

 بل وجمَع ما أصاب عابلة شراع صنوان بسببن أنت .. بسببن "

 عشت بٗ هوَة وعابلة ودخلت أراضَن ودخل رعد هنان وبسببن

صلجن بوالدٌ اْعوام مات الكاسر ودون حجً أن أراه ، بسبب  

 اْخَرة لجل وبسببن حدخ ما حدخ لرماح ، بسببن فمدت ابنجٍ وحلمٍ

 الذٌ بنَجه بجعبٍ ْعوام ، حجً هجران جبران لنا جمَعا بسببن أَضا

 " َا رجل العدالة



 " ؼسممك "

 صرخة رماح جلن بها لم جإثر بها شَبا بل ولم جخجرق سمعها المشوش

لم الحاضر حجً أنها انفصلت عن جمَع مابسبب جراكمات الماضٍ و أ  

 حولها عداه ولد لوحت بَدها صارخة فَه بعنؾ أكبر

 أنت من دمر عابلجٍ بؤكملها ودمرنٍ لبلهم فاخرج من حَاجنا ْنن "

 " لم جبمٍ شٍء آخر جمارس ؼطرسجن علَه ... أخرج اِن

 كان َمابل كل اجهاماجها وصراخها ذان بالصمت الجام محدلا بعَنَها

 بجمود دون أن َدافع عن نفسه وٖ حجً أن َولفها فؤشارت للباب

 الذٌ جركه مفجوحا بعد دخوله وصرخت بؽضب

 " واخرج من منزلٍ فورا "

 لم َسجطَعا الموجودان خلفها أن َخفَا آثار الصدمة علً وجهَهما

 بَنما اكجفً الوالؾ أمامها بالصمت محدلا بعَنَها الؽاضبة حد اْلم

َر مؽادرا بخطوات واسعة وثابجة حجً اججاز البابلبل أن َسجد  

 الذٌ دخل منه منذ للَل ضاربا بابه خلفه وهٍ جلحمه إلً هنان

 بخطوات ؼاضبة وكؤنه ما َزال موجودا صارخة دون جولؾ

 " اخرج من حَاجنا ... اخرج ... اخرج "

 حجً وصلت لذان الباب المؽلك وضربجه براحة َدها صارخة ببكاء

 جحرر من أضلعها أخَرا

 " اخرج من حَاجٍ فورا ... اخرج ... اخرج اِن "

 شد رعد لبضجَه بموة وألم َرالبها وهٍ جلجصك بالباب ولد اجكؤت

 علَه بجبَنها باكَة وحال رماح لم َكن أفضل منها فها هٍ أخَرا

 حررت ألم وبكاء أربعة عشرة عاما مضت ، ها لد أخرجت ألمها

الرجل ْعوام فكٗهما كان َجولع أن ما حدخ المكبوت بسبب ذان  

 باْمس لن جصمد بعده طوَٗ ، جحركا ناحَجها فٍ ولت واحد وإن



 كان أحدهما والفا واِخر جالسا َموده ذان الكرسٍ فمط ، وما أن

 وصٗ عندها أمسن رعد بكجفَها وأدارها ناحَجه ودفنها فٍ حضنه ،

م َكن بالهَن أبدا .. معاملةَعلم أن ما مرت به طوال فجرة حَاجها ل  

 والدجهم الماسَة لها منذ كانت طفلة ثم اكجشافها حمَمة أنها لَست

 ابنجهم ونظرات الشن فٍ عَنٍ ممن حولها .. ضؽط جبران علَها

 لججزوجه وهٍ ٖ جراه سوي شمَما لها .. دخولها أراضٍ الحالن

  َعلمونوولوعها أسَرة لدي ذان الرجل وحَاة عاشجها بَنهم هنان ٖ

 .. ما مرت به فَها .. موت الكاسر المفاجا ودون أن جراه

 رحَل ذان الرجل آخذا ابنجها معه .. موت والدها الذٌ رباها ثم

 اكجشافها بؤن جلن العابلة الجٍ عاملجها كؽرَبة عنها لم جكن سوي

 عابلجها الحمَمَة ، من َسجطَع جحمل كل ذلن ؟ بؤٌ للب جعَش حجً

ؽرب انهَارها جلن اللحظة بل أن َجؤخر كل هذه اْعواماِن ؟ لَس َسج  . 

 ابجعدت عنه ومسحت عَناها بعنؾ لبل أن جصرخ به

 ما الذٌ َبمَن والؾ هنا حجً اِن ؟ اذهب وابحخ عن الفجاة "

 " لبل أن جفمد حَاجها أو نفسها بسببن

 جحرن من فوره وكؤنه اسجفاق لحظجها فمط لما حدخ والذٌ لم

اللحظة لكن َد رماح منعجه وهو َمسن رسؽه بموةَسجوعبه حجً   

 مولفا له ولال بحزم رافعا رأسه لٓعلً ومحدلا بعَنه

 انجظر َا رعد ، ألم جسمع ما لاله وبؤن شمَمها َرَد لجلن وَبحخ "

 عنن ؟ َمكنن البحخ عنها من مكانن هنا فٗ ججهور وكن جحت

 الحراسة والحماَة وٖ جسجهن بالثنانََن فهم منجشرون حولنا

 دون أن نعلم وَجحولون ِكلٍ لحوم البشر إن جعلك اْمر

 " بمعجمداجهم ولوانَنهم

 حدق فَه بضَاع وكؤن عمله جولؾ عن الجفكَر جماما درجة أن فمد



 المدرة علً اجخاذ أٌ لرار وبات الجمَع َدفعه وَولفه ! لكن ما نفع

ه أَضا ؟ وما َفعل مع الذٌ َبن وجعا وشولا بَن أضلعه اِن ؟بماب  

 نمل نظراجه الجابهة منه للجٍ أمسكت برسؽَهما وفكت َده منه

 بالموة لابلة بحدة

 " اجركه َذهب فموجه أشرؾ له ألؾ مرة من أن َحَا وَجركها جموت "

 فجحرن حَنها وكؤنها أدارت مفجاح الجشؽَل فٍ أطرافه وهو َجخَل فمط

 فكرة موجها وجركه وحَدا بدون وٖ أمل َعَش علَه ، فجح الباب وخرج

 منه مسرعا فنظرت هٍ للجالس أمامها أنفاسها ججٗحك وججصاعد بموة

 ٖزالت الدموع جسمٍ رموشها وجمٓ محاجرها فمال ببعض الهدوء

 محدلا بها

 " ... ؼسك اهدبٍ و "

 لاطعجه بؽضب مشَرة له بسبابجها

رن َا أحمك وَجحرن ذان الصوان الموجود وسطوأنت مجً سججح "  

 " أضلعن ؟

 نظر لها بصدمة ولال

 " ....ؼسك ما بن أ "

 لاطعجه صارخة مجددا

 مجً سجمرر أن جرحم جلن المسكَنة من جبروجن أَضا ؟ أٖ َكفٍ "

 اْعوام الجٍ ضَعجها منكما ومن عمرها ؟ مجً سجشعر بها وهٍ

جكرر أنت عباراجنجسؤل عنن طوال الولت بلهفة بَنما   

 " البلهاء كالببؽاء ؟

 جراجع بكرسَه للخلؾ للَٗ لابٗ

 " حسنا ؼسك اهدبٍ "

 لوحت بَدها لابلة بؽضب من حدَثه معها وكؤنها معلولة نفسَا



 " لن أهدأ واعجبرنٍ مجنونة إن أردت "

 وجابعت رافعة سبابجها أمام وجهها بجهدَد صرَح

 لسما َا رماح لست شمَمجن ولن َخاطب لسانٍ لسانن بعد الَوم "

 " ما لم ججد حٗ لوضعكما وسرَعا

 نظر لها بصدمة لم جعرها أٌ اهجمام وهٍ جججازه لابلة

 " وشمَمن ذان أَضا "

 جبعها بنظراجه المصدومة وهٍ جصعد السٗلم لابلة بحنك

َفجرض أن لست أفهم لما َسكت المانون عنكم وعن أمثالكم ؟ "  

 " جسجنوا بعدد اْعوام الجٍ جسجنزفوها من أعمار النساء َا جٗمدة

 وجابعت صعودها جشجم دون جولؾ فجنهد وجراجع بكرسَه مجمجما

 بضَك

 " مطر شاهَن ... هل سندفع ثمن أفعالن معها دابما "

* 

* 

* 

 ولفت أمام المرآة الطوَلة فٍ ؼرفة جبدَل المٗبس جدَر جسدها

ة الضاؼطة حوله بإحكام فعلَها ارجدابها لولت بعدوجشد البدل  

 العملَات الجٍ خضعت لها لبل أن جنجمل للجزء اِخر منها ،

 ٖ جصدق أنها جخلصت من كل جلن الجرهٗت وإن كانت لم جخسر

 الكثَر من وزنها بعد فمد أجروا لها عملَة ربط للمعدة من ولت

دات كما أن جسدهالرَب وبدأت جٗحظ سرعة فمدانها لبعض الباون  

 كان بحاجة لعملَات شد الجلد الجٍ اجرَت لها بسبب مخلفات

 الحمَات الؽدابَة الجٍ كانت ججبعها دون انجظام وٖ مرالبة طبَب

 أو ممارسة رَاضة ، مررت كفَها علً صدرها البارز للَٗ من



 السجرة الخاصة وابجسمت بنشوة فلم جكن ججخَل أن َصبح ثدَاها

بعد الجرهل المرَب الذٌ أصابهما ! فجسدها مشدودان هكذا  

 كمثرٌ الشكل ججركز الدهون فٍ الجزء السفلٍ منه ومع جلن

 الحمَات الفاشلة لم جنمص جلن الشحوم المجراكمة بشكل منجظم

 بل اخجفت للَٗ من الجزء السفلٍ بَنما نحؾ الجزء العلوٌ أكثر

ٗ بشكلوأصبحت بشعة من اْعلً واْسفل وجهدم ثدَاها وجره  

 بشع وبعد العام اْول من زواجهما لم جلبس لمَص نوم لط

 بل جدهورت نفسَجها وكرهت النظر لجسدها حجً فٍ المرآة وكانت

 جصر علً أن َناما فٍ الظٗم الجام بَنما كان َكره ولاص ذلن ،

 .. وخٗل السنة اْخَر لم َعد َطلب العٗلة الجسدَة معها أبدا

 فمط إن هٍ جمربت منه وأرادت ذلن أما من ناحَجه فباجت

 والوسادة بجانبه سواء ، وهٍ السبب .. أجل ٖ جنكر بؤنها السبب

 فٍ كل ذلن فهٍ دفعت عٗلجهما للهاوَة وباجت جعالبه هو علً

 عَوبها النفسَة لبل الجسدَة ججخذ أسلوبا هجومَا مرَضا كٍ

شً أن جسمع عباراجهٖ جكون هٍ ضحَة هجومه لها فكانت جخ  

 الساخرة من شكلها وجسدها وباجت جحاربها من لبل أن جوجد بل

 وجعجرؾ بها وججذمر منها أمامه كٍ ٖ جسمعها منه ، لم جفهم

 ولاص َوما رؼم أنه كان من أكثر الرجال وضوحا حجً أن لَنه

 .. ورلجه وسلوكه الرالٍ معها كانا َشعرانها بالخوؾ من فمدانه

وس ثم لهجوم شرس ضده هو جحدَدا ، َخال لهاخوؾ جحول له  

 أحَانا بؤنه إن كان رجٗ عصبَا حاد طباع لما كانت جصرفت معه

 بذان اْسلوب الفض ولكان علمها أن جخاؾ منه علً اْلل ، لكن

 ما ذنبها هٍ ؟ هٍ لم جخجر لنفسها كل ذلن فسبك وأعلنت رفضها

راه لكن أحدا لمله حَن علمت كَؾ َكون ذان الزوج من لبل أن ج  



 َعر رأَها باٖ ، ثم وبعد أن أصبحت زوججه ورأجه أمامها أعلنت

 لعابلجها وعلنا بؤن حَاجها مع ذان الرجل لن جنجح أبدا وبؤنها جرَد

 اٖنفصال عنه بما أنها لم ججعلك به بعد لكن كٗمها ذان ووجه

 لَس بالرفض فمط بل وبهجوم شرس ومن لبل الجمَع وأولهم

لصدَك الممرب لضرار سلطان ومن لم َصدق أذناه حَنوالدها ا  

 أخبره بؤنه َرَد أن َزوج حفَده اْكبر بل والمفضل من بَن أحفاده

 من ابنجه فرموها جمَعا فٍ ذان الجحَم وحَدة جعَش اهجزازا مرَعا

 فٍ شخصَجها وثمجها فٍ ذاجها فلم َعد اْمر َمجصر علً جسد جخفَه

اة بل أصبح ذان الجسد ملن لشخصالمٗبس مثلما حَن كانت فج  

 آخر َراه كما جراه هٍ وهذه أكثر فكرة كانت جدمرها جماما ، فكانت

 ججعذب نفسَا كلما رأجه خارجا من الحمام وذان الجسد والعضٗت

 المشدودة ٖ َلبس سوي بنطلون لصَر َجفؾ شعره المبلل بمنشفجه

 الخاصة درجة أنها كرهت جلن العٗلة الحمَمة بَنهما وسببت له

 النفور منها جدرَجَا ، لكنها اِن جشعر بؤنها بدأت ججحول ٖمرأة

 أخري وثمجها فٍ نفسها جرجفع صعودا كلما جمدمت فٍ هذا البرنامج

 . المجكامل ولن ججولؾ حجً جصبح ما جرَد هٍ وكما جمنت

لحظة أن انفجح بابها ودخلت منه لبست مٗبسها وخرجت للؽرفة  

 شمَمجها جَهان فابجسمت لها بحبور فمالت جلن بابجسامة واسعة

 ججمدم نحوها فاردة ذراعَها

 " رابع ... أري أنن بمزاج أفضل الَوم "

 الجربت منها ولبلجا خدا بعضهما ولالت جمانة بسعادة ناظرة

 لعَنٍ شمَمجها

ولفت علً جهاز لَاس فٍ كل َوم َنمص وزنٍ أكثر ... كلما "  

 الوزن واكجشفت بؤن وزنٍ نمص عن الَوم الذٌ سبمه أشعر



 " بالنشوة وسعادة ٖ جوصؾ

 أمسكت َدَها مبجسمة ولالت

 سبك وأخبرجن أن اْمر َحجاج لبعض الولت فمط وسجرٌ النجَجة "

 " كَؾ سجكون

 جوجهت جهة مرآة الجزََن جلست أمامها وفكت شعرها اْسود

ل علً كجفَها ولالت مبجسمة جمشطه بؤصابعهاالناعم لَنسد  

 ونظرها علً مٗمحها

 الطبَب آندٌ أخبرنٍ أنهم َجرون جراحات ججمَلَة للوجه أَضا "

 " وجحسن من مظهر المٗمح كثَرا وشرح لٍ الكثَر عن ذلن

 نظرت لها الوالفة هنان بصدمة ولالت

 " !! جراحة ججمَلَة للوجه "

رهالالت بسعادة جضم َدَها لصد  

 أجل لال بؤنه َمكن أن جصبح شفجٍ العلوَة بذات حجم السفلً "

 وأن أنفٍ سَصبح أفضل إن جم إزالة العظمه البارزة فَه للَٗ

 وأن حاجباٌ َمكن رفعهما فٗ َصبحا مموسان هكذا ... سَؽَرنٍ

 " ذلن جماما

 الجربت منها الجٍ لم جججاز صدمجها بعد هامسة بعدم جصدَك

 جمانة أجعٍ معنً أن جفعلٍ ذلن ؟ سَؽضب زوجن أكثر ثم "

 " والدٌ لن َوافك هذا

 الجفجت لها ولالت بجدَة

 أخبرجن أنجٍ فمط بذلن ولن َعلم أحد حجً اجرٌ العملَة فالطبَب "

 لال بؤنه َمكن إجرابهم جمَعا فٍ مرة واحدة ، أما ولاص فهو

َما بعد فؤناؼاضب فٍ جمَع اْحوال وسؤجفاهم معه بطرَمجٍ ف  

 " أعرفه للبه طَب وٖ َحمد أبدا



 حركت رأسها بَؤس منها ولالت

 " هل اشجرَت فسجانا من أجل الحفل ؟ "

 ولفت ولالت

 لن أذهب .. للت بؤنٍ لن أزور ذان المنزل حجً أكون جمانة "

 " الجٍ أرَدها أنا

 ثم جوجهت جهة هاجفها الذٌ عٗ صوت رنَنه ورفعجه ونظرت

ثم أجابت من فورها جنظر لشمَمجها الجٍ ؼادرت للرلم مبجسمة  

 الؽرفة مؽلمة الباب خلفها

 " مرحبا جدٌ "

 وصلها صوجه الجاد فورا

 " مرحبا جمانة كَؾ أنجٍ اِن ؟ "

 اجسعت ابجسامجها ولالت فورا

 " بؤفضل حال .. كَؾ حالن أنت ؟ "

 " بخَر ... هل جحدخ معن ولاص ؟ "

ً السرَر لابلةماجت ابجسامجها فورا وجلست عل  

 " ٖ لم َجصل "

 سمعت جنهَدجه المجضاَمة بوضوح فمالت ممررة أصابعها فٍ شعرها

 بجوجر حجً من سماع صوت هذا الرجل

 سَلَن للبه بالجؤكَد ونسوٌ اْمور فَما بَننا فٗ ججشاجر معه "

 " بسببٍ جدٌ أرجون

 كانت جعلم بؤن جعمد عٗلجه مع جده بسببها لن َكون فٍ صالحها

 أبدا فَكفٍ ما حدخ حجً اِن ، وصلها صوجه الجاد مجددا

 اجصلت بوالدن من أجل حفل الؽد وأردت أن أجصل بن خصَصا "

 " ْدعون لجكونٍ فَه



 عضت طرؾ شفجها ولم جعرؾ ما جمول فهٍ لم ججولع أن َجصل

 لدعوجها شخصَا بعدما أرسل دعوي عامة لهم واجصل بوالدها ،

 حمحمت للَٗ ولالت

 أشكر اهجمامن جدٌ لكنٍ مجعبة للَٗ والطبَب طلب فجرة راحة "

 بَن العملَجَن ، كنت سؤكون سعَدة جدا لٗحجفال مع رواح والعابلة

 " لو كانت الظروؾ أفضل

 وصلها صوجه فورا

 " حسنا كما جرَدَن ... عمت مساء "

 أبعدت الهاجؾ عن أذنها ونظرت له باسجؽراب لبل أن جرمَه بعَدا

 مجمجمة

 " لم َكلؾ نفسه وٖ عناء أن َلح علَا ْكون معهم "

* 

*  

 سارت بذات خطواجها السرَعة الؽاضبة لم ججولؾ ولم جلجفت خلفها

 لط جشجم نفسها لبله كل حَن ، هٍ الحمماء أكان علَها أن جصدق

 أنه فعٗ نسٍ كل ما حدخ وهو من طلب منها باْمس أن جخبره

ٍ رفضت ؟ لَست جفهم لما َشوهالحمَمة لَنسً اْمر كٗهما وه  

 اللحظات الجمَلة بَنهما نهاَة اْمر دابما ولما جاء إلً هنا إن

 ... كان سَفسد اْمر هكذا ؟ ماذا كان َجولع منها أن جمول مثٗ

 ! ٖ سؤعصٍ والدٌ ْنٍ أعرؾ مصلحة نفسٍ أكثر منه

 ثم هو ؼضب منها حَن فعلت أمرا مجهورا فٍ السابك وخرجت

ه فلما َسجاء اِن وهٍ جعلن الوٖء والطاعةعن أوامر  !! 

 ٖ جفهمه حما ولَست جعلم مجً سججؽَر فكرجه السَبة عنها ؟

 دخلت من بوابة المنزل الخارجَة مججازة الحرس الموجودَن



 هنان والسَارات السوداء الكثَرة الجٍ لم جنجبه وٖ ٖزدَاد عددها

واسعة وكؤنهاعن السابك وسارت علً بٗط ممشً الحدَمة ال  

 ! جخشً أن جحَد عنه لَست جعلم حجً كَؾ اجبعت مساره بدلة هكذا

 لفزت مفزوعة جضع َدها علً صدرها وهمست منمطعة اْنفاس

 جنظر للذٌ لطع طرَمها فجؤة

 " أحمك ... لمد أفزعجنٍ "

 أمسن الوالؾ أمامها خصره بَدَه ولال مجشدلا

 ما كنت جرَدَن منٍ أن أفعل ؟ أن أنادَن من بعَد "

 ( بسم هللا علَن آنسة جَما ؟ )

 " ثم لما عدت مبكرا هكذا ؟ كنجما لففجما العمران بؤكملها َا عاشمان

 نظرت له باسجهجان ولالت

 جولؾ عن جسرَب الشابعات عنا ... أخبرجن أنه َرَدنٍ فٍ أمر "

 " وأنا لم أكذب أبدا

َة لابٗحرن َده بسخر  

 " جَد وما هو هذا اْمر ؟ "

 ٖذت بالصمت لبرهة لبل أن جهمس بإحباط

 " لم َخبرنٍ عنه "

 انفجر ضاحكا من فوره فضربت كجفه لابلة بضَك

 " لسما أنها الحمَمة "

 اسجمر فٍ الضحن مججاهٗ نظراجها الؽاضبة لبل أن جموت ضحكجه

 فجؤة ونظر لها ولال برَبة

 " والدن هنا "

له بصدمة وعدم جصدَك ولد همستنظرت   

 " !! والدٌ "



 أومؤ برأسه بنعم ولال

 َبدوا لٍ ثمة أمور جحدخ هنا فبعد وصولٍ دخلت سَارة رعد "

 مسرعة وبعدها بملَل رأَت ؼبار سَارة والدن المندفعة وكؤنها

 إعصار ، ؼادر رعد بعدها بولت وبسرعة أضعاؾ الجٍ دخل بها

علً ما َبدواأما والدن فٗزال فٍ الداخل   " 

 شعرت أن لدماها جصلبجا من الخوؾ وأمسكت للبها لابلة

 " ماذا حدخ ؟ ماذا بها والدجٍ ؟ "

 جكجؾ ولال بضَك

 لست أعلم طبعا ولم أسجطع وٖ أن ألجرب من المنزل وبمَت "

 مجخؾ هنا بَن اْشجار كالمرد كٍ ٖ جرانٍ والدجن وأنجٍ لست

 " معٍ فجرمَنٍ جثة أمام البوابة الخارجَة

 جحركت من هنان بخطوات سرَعة جهة المنزل والهواجس

 ججٗعب بها ... المهم أن جكون والدجها بخَر ٖ جرَد شَبا آخر

 جلن اللحظة ، أجل ورماح لد َكون ... أسرعت بخطواجها أكثر

 جشعر بملبها سَخرج من مكانه من شدة ما كانت خابفة علً

وجودَن هنان فهٍ جعجبرهم عابلجها جمَهم وٖ ججخَل أنالم  

 َصَب أحدهم مكروه ، لم جكن جسمع خطوات الكاسر خلفها ولَست

 جعلم إن جبعها أم ٖ فهٍ كانت جسَر شبه راكضة جرَد الهرب من

 . أفكارها السوداء باٖلجراب من الحمَمة أكثر

دها المجولفةولفت مكانها ما أن ظهر لها المنزل ورأت سَارة وال  

 أمامه وهو َمؾ خارجها َسند ساعده ببابها المفجوح َنظر لٓرض

 وَمسن هاجفه بَده اْخري َجحدخ مع أحدهم وَبدوا مسجاء

 ! ... وؼاضبا

 سارت نحوه فورا ما أن رفع نظره ناحَجها ولد أبعد هاجفه عن أذنه



 وما أن وصلت عنده حجً لالت بنفس ٖهخ وللك

َرأمٍ ... هل هٍ بخ "  " 

 دس هاجفه فٍ جَبه لابٗ ببرود

 " هٍ بخَر ٖ جملمٍ ، وهَا سنؽادر من هنا "

 نظرت له باسجؽراب وجردد فمال

 " جحركٍ َا جَما ٖ ولت أمامٍ أم ٖ جرَدَن رإَة عمجن وجدن ؟ "

 شهمت بصدمة وامجٓت عَناها الواسعة بالدموع فورا ولالت هامسة

 " !! جدٌ "

خلؾ الممود لال وهو َجلس فٍ كرسَه  

 أجل فماسم مسافر الَوم لجؤمَن وصوله بسرَة وسَصٗن ؼدا "

 فبسرعة أحضرٌ أؼراضن ْننا سنجناول الؽداء فٍ منزل عمجن

 " فٍ الحمَراء

 وأؼلك باب السَارة ما أن أنهً كٗمه وشؽلها فجحركت من هنان

 جهة باب المنزل ، إذا هذا هو الخبر الذٌ كان َرَد إخبارها به

 وكان َفسد اْمر فٍ كل مرة ؟ ذان الخبر كان سَكون رابعا بالفعل

 وأفمد نفسه مجعة زفه لها ذان اْحمك مجملب المزاج ، دخلت من

 باب المنزل المفجوح ووجدت رماح فٍ بهوه َمسن هاجفه وَجلس

 علً كرسَه مولَا ظهره لها فالجربت من جهجه وكان َحدخ أحدهم

 بجوجر وضَك لابٗ

ور َا رجل واجرن رجال الشرطة والموات الخاصةٖ ججه "  

 " َمومون بذلن ... ٖ نرَد أن نخسرن أنت أَضا

 عمدت حاجبَها باسجؽراب وهٍ جمجرب منه أكثر ولد صرخ بحدة

 " ... رعد ... إسمع "

 ونظر بعدها للهاجؾ فٍ َده مجؤففا بؽضب وَبدوا أنه أؼلك



بةالخط فٍ وجهه ، ولفت خلفه مباشرة ولالت برَ  

 " ماذا َجرٌ هنا ؟ "

 دار بكرسَه ناحَجها فورا ولال بامجعاض محدلا بعَنَها

 الزرلاء الدامعة

 " جمصدٌ هنا أم هنان ؟ "

 نظرت له باسجؽراب لبل أن جهمس بحَرة وضَاع

 " أَن هٍ والدجٍ وما به خالٍ رعد ! ولما والدٌ هنا ؟ "

 حرن رأسه بعجز ولال بضَك

َد أن َرمٍ بنفسه للموت علً أَدٌرعد فمد عمله جماما وَر "  

 أولبن البربر ... والدجن صعدت لٓعلً وسجكون فٍ ؼرفجها بالجؤكَد

 وٖ أنصحن باٖلجراب منها حالَا ، أما والدن فلم أعد أعلم أهو

 " الحل لمشاكلنا أم أنه ٖ َزَدها إٖ جؤزما وجعمَدا

سَمجلون نظرت له بجَه ولم جسجوعب شَبا مما لال ! أٌ بربر ولما  

 رعد ؟ أَعنٍ الثنانََن ؟ لكن لما سَمجلونه ! وما عٗلة والدها ولما

 والدجها ؼاضبة ؟ جحركت من هنان ما أن عاد رماح لٗنشؽال مع

 هاجفه وصعدن السٗلم مسرعة ، ما فهمجه أنه ثمة أمر حدخ

 بخصوص جلن الفجاة الثنانَة ووالدها هنا وؼاضب من أجل ذلن

 فرعد سبك وأخبرها أن وضع عٗلجه بجلن الفجاة حساس جدا بسبب

 لبابلها لكن ما جعجز عن فهمه لما والدجها ؼاضبة ونهاها رماح

 ! عن اٖلجراب منها

 وصلت باب ؼرفجها وولفت أمامه مجرددة لولت لبل أن جرفع َدها

 وجطرله فوصلها صوجها الحانك وكما جولعت

 " سنجحدخ فَما بعد َا جَما "

 فجنهدت بؤسً واسجسٗم ولالت بعد برهة



 " أمٍ سؤؼادر مع والدٌ ... هو هنا ولال بؤنه سَؤخذنٍ معه "

 " مٓت دموعها عَنَها ما أن خرج لها ذان الصوت الرلَك الؽاضب

 ؼادرٌ فورا وإن كان سَحرمنٍ من رإَجن نهابَا فؤخبرَه بؤنٍ

 " لست أهجم

جسمٍ وجنجَها جباعاؼادرت من هنان جمسح الدموع الجٍ بدأت   

 ودخلت ؼرفجها ، أخذت حمَبة َد مما اشجرجه لها والدجها فهٍ لد

 مٓت خزانجها بالثَاب واْحذَة كٍ ٖ جضطر لنمل أؼراضها كلما

 جاءت هنا ، وضعت فَها هاجفها وبعض اْؼراض البسَطة الجٍ لد

 جحجاجها وٖزلت جمسح دموعها الجٍ جرفض الجولؾ ، خرجت من

مرت بباب ؼرفجها المجاور لها وولفت أمامه للَٗ لبل أنالؽرفة و  

 جؽادر مسرعة ودموعها ٖ جزداد إٖ انهمارا ، نزلت السٗلم ومسحت

 وجنجَها بطرؾ كمها بموة ما أن لمحت الكاسر ورماح وعمجه

 جالسَن هنان وَبدوا الججهم واضحا علً مٗمح الكاسر الذٌ َبدوا

ٍ وٖ ولت لدَها لجعلمه منه ، نظرواأن رماح لد أخبره بما ججهله ه  

 لها جمَعهم ولال رماح باسجَاء ما أن رآي عَناها الدامعة

 أخبرجن أن ٖ جمجربٍ منها اِن ْنها سجكون ؼاضبة ومن "

 " الجمَع لكنن أعند من والدجن

 فركضت جهة باب المنزل جمسح دموعها الجٍ عادت للنزول مجددا

جد والدها فٍ مواجهة دموعهاوخرجت من هنان للخارج فورا لج  

 هذه المرة َنظر لها من داخل السَارة عالدا حاجبَه َجكا بساعده

 علً الممود فؤنزلت رأسها ونزلت عجبات الباب النصؾ دابرَة جمسح

 دموعها وفجحت الباب وركبت مؽلمة له خلفها فجحرن بالسَارة فورا

 ودون أن َعلك بؤٌ حرؾ حجً اججازا أسوار وبوابة ذان المنزل

 لجنطلك جلن السَارات السوداء المعجمة ورابهما مباشرة ولد



 ؼادروا أسوار جلن المدَنة المسَجة فورا وٖ شٍء َرجفع علً

 صوت هذَر جلن السَارة داخلها سوي صوت شهماجها الجٍ كانت

من كثرة ما كانت جمسحجحاول كجمها بصعوبة ولد جشمك جفناها   

 دموعها كٍ ٖ جنزل جحاول منع نفسها من البكاء لكنها لم جسجطع

 . وكلما حاولت فعل ذلن أكثر كلما ازداد وضعها سوءا

 " اجصلٍ بها "

 نظرت له بصدمة من عبارجه الجادة اِمرة جلن وكان َنظر للطرَك

 أمامه ولد أعاد بحزم

 " اجصلٍ بها َا جَما "

ا علً وجنجها المحجمنة بشدة وهمست ببحة بكاءجدحرجت دمعجه  

 " ....أبٍ أرجون أ "

 لاطعها لابٗ بحدة

 " للت اجصلٍ بها "

 أخرجت هاجفها من حمَبجها منصاعة دموعها ججماطر فولها وهٍ

 جبحخ عن الهاجؾ فَها ، لهذا كانت ٖ جرَد أن جبكٍ ْنها جعلم بؤنه

جمالها وخارجا عنسَؽضب لكنها لم جسجطع واْمر كان فوق اح  

 إرادجها ، أخرجت الهاجؾ ما أن وجدجه واجصلت بها لكنها لم ججب

 حجً انمطع اٖجصال وما أن رفعت نظرها له لجخبره بؤنها ٖ ججَب

 وجدت َده أمامها ولد لال بحزم

 " أعطنٍ الهاجؾ "

 مدجه له مكرهة ْنها ٖ جرَد إؼضابه أكثر لما كانت أعطجه إَاه

كون نجابج كل هذا ، أخذه منها وبدأ َكرر اٖجصالفهٍ جعلم ما سج  

 بها المرة بعد اْخري دون َؤس أو جولؾ حجً انفجح الخط فؤؼمضت

 عَنَها ٖ شعورَا حَن صرخ بؽضب



 " أهذا ما جفلحَن فَه دابما إبكاء ابنجن الجٍ ٖ عٗلة لها بشٍء ؟ "

سبب فٍ كلكانت جنظر له باكَة جمسن فمها بَدها جلعن نفسها ْنها ال  

 هذا وها هما سَجشاجرا بسببها ، لم جكن جسمع حدَخ من فٍ الطرؾ

 اِخر بسبب شهماجها الباكَة لكنها جعلم بؤنها ؼاضبة أَضا ولن َزداد

 الوضع إٖ سوءا ، أمسكت بكم لمَصه المثنٍ جهة ذراعه حَن صرخ

 فَها مجددا ونظره علً الطرَك أمامه

 نوبات جنونن ابجعدٌ بها عن ابنجن وٖ جحملَها نجابج أفعال ؼَرها "

 َا لدوة النساء فٍ مملكجن ... ولعلن جمجنعٍ فمط بؤنن ٖ جسجحمَن

 " اْبناء

 شدت كمه حجً انجبه لها فهمست باكَة جنظر لعَناه الؽاضبجان

 " أبٍ أرجون ٖ ججشاجرا أكثر بسببٍ .. حلفجن باهلل "

ن أذنه ممسكا الممود بَده جلن أَضا وهو فَهاأبعد الهاجؾ ع  

 وصرخ ناظرا لها ودون أن َمطع اٖجصال

 اجركَها جعلم أٌ أم فاشلة جكون وهٍ جحملن مسبولَة كل ما جعجز "

 " عن إَجاد حل له أو اٖعجراؾ بفشلها فَه

 أمسكت بذراعه بكلجا َدَها هذه المرة ولالت ببكاء

منها وهٍ لم ججحدخ معٍ عن أبٍ أرجون ... أنا لست ؼاضبة "  

 " شٍء مما حدخ ألسم لن

 جنفس حَنها بؽضب ولطع اٖجصال هامسا من بَن أسانه

 ٖ ججسجرٌ علَها َا جَما فؤنا أعرفها أكثر منن ٖ ججولؾ أبدا "

 " عن جحمَل ؼَرها نجابج فشلها المسجمر

 مد لها بعدها بهاجفها ولد عاد بنظره للطرَك جنفسه َخرج كأعصار

 من شده ؼضبه بَنما نظرت هٍ جهة نافذجها جمسح دموعها الجٍ

 جرفض الجولؾ جشعر بملبها َجفجت بؤلم وهٍ جراهما َصٗن لطرَك



 . مسدود جماما وجمَع آمالها جلن جطَر أدراج الرَاح

* 

* 

* 

 جمسكت بجذع الشجرة ججنفس بموة ولم َعد َمكنها الركض

ل فٍ حَاجهاوٖ لخطوة أخري بعد فهٍ ركضت ما لم ججخَ  

 أن جركضه واججازت مسافة لَست بملَلة أبدا لم ججلس فَها

 للراحة سوي لدلابك معدودة فلم جصدق نفسها حَن وجدت أن

 المكان الذٌ وصلجه حَخ جولؾ ذان الجواد عن الركض والحركة

 كان عبارة عن منحدر مجوسط اٖرجفاع والمكان جحجه عبارة عن

 مساحات شاسعة من اْشجار العالَة الكثَفة جحدها سلسلة جبال

 بعَدة فنزلت منه دون جفكَر وٖ جراجع .. نصؾ المسافة اججازجها

 راكضة باندفاع نحو اْسفل والنصؾ اِخر مجدحرجة لسموطها

 بسبب سرعجها الجٍ لم جسجطع الجحكم بها بسبب الجاذبَة اْرضَة ،

ذراعَها وسالَها إٖ أنها ولفتورؼم الخدوش والكدمات فٍ   

 وجابعت الركض بَن اْشجار الجٍ وفرت لها حماَة كبَرة ولم

 جعد جركض مكشوفة فٍ الفراغ واثمة من أن جلن السَارات لن

 جسجطَع نزول ذان المنحدر خلفها وسَكون علَهم اٖلجفاؾ حول

 المكان بؤكمله ولن جسجطَع سَاراجهم جلن السَر فٍ كل مكان فٍ

الؽابة الواسعة والفرصة أمامها مواجَة لجبجعد أكثر ، وؼاب جلن  

 عنها جماما أن ذان المنحدر لم َكن سوي الحدود الخارجَة لمدنها

 وأبعد نمطة َسجطَع الثنانََن الوصول لها مكشوفٍ الهوَة مثلما

 . أن بالٍ أبناء جلن البٗد ٖ َججازون جلن الحدود أبدا

خم لجلن الشجرة ورفعت رأسهااجكؤت بظهرها علً الجذع الض  



 عالَا جنظر للسماء الزرلاء من بَن لمم اْشجار العالَة ججلمؾ

 أنفاسها بجسارع وصدرها الملطخ باْجربة والدماء بسبب كل جلن

 الخدوش َرجفع وَهبط بشدة ، أؼمضت عَناها العسلَة الواسعة

 ببطء جرعٍ سمعها لكل شٍء حولها كٍ جعلم إن كان ثمة سَارة

َبة أو جلجمط أٌ أصوات ؼرَبة لكن ٖ شٍء سوي أصواتلر  

 الطَور وحفَؾ أوراق اْشجار مع الرَح فبدأت أنفاسها ججباطا

 جدرَجَا جشعر براحة ؼامرة وإن كانت مدججة بالخوؾ والجوجس ،

 نزلت بجسدها علً الجذع الخشن برفك وجلست جحضن ركبجَها

له َإلمها كمابذراعَها ودست وجهها فَهم جشعر بجسدها بؤكم  

 أنها جركت الماء والطعام فٍ السرج فلم َكن بوسعها أن جركض

 بحمل أكثر من جسدها ولكانت فمدجهم فٍ جمَع اْحوال ولت

 سموطها وهٍ جنزل لٓسفل ، رفعت رأسها لٓعلً واجكؤت به

 علً الجذع خلفها جنظر للفراغ بحزن وضَاع ، ٖ جرَد أن جندم

 علً ما ألدمت علً فعله فهٍ إن بمَت هنان لكانت زوجة لذان

 الرجل من ساعات ولضاع حلمها الذٌ عاشت من أجله ولفمدت

 أملها فٍ أن جججمع بحبَبها ذان ولٓبد ، جعلم بؤنها جصرفت بجهور

 وهو أول من سَؽضب منها إن علم بما فعلجه لكنها جرفض أن

د بؤكملها فسَعَش الجمَعجضحٍ بملبها من أجل أٌ أحد وٖ البٗ  

 سعداء لن َهجموا أبدا بمن دفنت للبها ومشاعرها وعاشت جعَسة

 لٓبد فلن جكون ضحَة لموانَن الثنانََن السخَفة وٖ أفكارهم

 المجحجرة جلن ، مسحت الدموع الجٍ انسابت علً خدَها وأؼمضت

 عَنَها برفك فظهرت أمامها فورا صورة الشاب الجٍ احجفضت بها

ذاكرجها وأعمالها طَلة جلن اْعوام جعَش وجؽذٌ روحها علَهافٍ   

 لجسجمر فٍ الحَاة ، انزلمت دمعة جدَدة من عَنَها المؽمضجان



 وهمست بحزن

 " أَن أنت َا رعد فؤنا أحجاجن وبشدة ؟ "

 . لبل أن َسَطر علَها النوم ودون شعور منها من شدة الجعب وأعَاء

* 

* 

* 

خشبٍ ذو اللون البنٍ الداكن جفاصَلهولؾ أمام باب المنزل ال  

 محفورة بعناَة شدَدة وجصمَمه َؤ خذ شكل لوس علوٌ لَكمل

 الشكل الكٗسَكٍ للواجهة َجوسط حابط حجرٌ لد علك علَه

 مصباحان ، نظر لساعجه والجٍ كانت جشَر للسادسة مساء لبل

 أن َرفعه مجددا بباب ذان المنزل المابع فٍ أحد أهم شوارع

إحدي ضواحٍ ومدن لندن الداخلَة ، أكثر ما َخشاه فولنهام  

 أن ٖ َجد الشخص المدون اسمه فٍ جلن الورلة فٍ هذا المنزل

 وسَكون علَه حَنها أن َلجؤ للبحخ الموسع فٍ كامل انجلجرا

 وسَؤخذ منه ذلن أشهرا لبل أن َجده وسَرجع لنمطة الصفر مجددا ،

اصبعه علً جرسمرر أصابعه فٍ شعره مجنهدا بعمك ثم وضع   

 الباب ولرعه برفك مرجَن منفصلجَن ولصَرجَن وما هٍ إٖ لحظات

 وانفجح الباب كاشفا عن رجل فٍ منجصؾ الخمسَن من عمره جمرَبا ،

 نظر له بجمعن وشعر باٖرجَاح لمٗمحه العربَة فهذا هو هدفه

 بالجؤكَد ولم َبمً له إٖ أن َجؤكد من اٖسم ، مد َده له ولال مبجسما

 " الدكجور مخجار هاشم بالجؤكَد "

 نظر لَده لبرهة لبل أن َمد َده وَصافحه لابٗ

 " وصلت ... لكن المعذرة .. من أنت ؟ "

 شد علً َده لابٗ



 ولاص سلطان ضرار نابب مدعٍ عام محكمة "

 ( " أولد بَلٍ الجنابَة )

 نظر له مفكرا لولت لبل أن َمول

 " أنت حفَد ضرار سلطان ضرار ؟ "

ب َده ولال مبجسماسح  

 " أجل ... هل جعرفه ؟ "

 فجح له الباب وأشار له بَده لَدخل لابٗ

 سمعت عنه كثَرا ، ولست أعجمد أنه ثمة عربٍ فٍ برَطانَا "

 " ٖ َعرفه ... جفضل بالدخول

 دخل للداخل وألمً نظرة أوٖ علً المكان حوله ، كان راق وممَز

بَا ... اْرضَة الخشبَةبالفعل رؼم صؽر مساحة ذان المنزل نس  

 الٗمعة والجدران البَضاء الناصعة واْثاخ الكٗسَكٍ البسَط

 والممَز .. المطبخ فرنسٍ الطراز والمفجوح علً بهو المنزل

 واللوحات والمنحوجات الخزفَة السرَالَة الموزعة فٍ اْرجاء

 لجعبر عن النزعة الفكرَة والمَول النفسَة لصاحب ذان المكان

الفن َحمل المضامَن الفكرَة واٖنفعالَة الجٍ جحجاج إلًفهذا   

 جرجمة من الجمهور المجذوق كٍ َفهم مؽزاها حسب خبراجه

 الماضَة لجظهر ما خلؾ الحمَمة البصرَة الظاهرة فهو َعجمد

 علً الجعبَر باْشكال واْلوان عن اْفكار أٖ شعورَة وأَمان

م هذا الفن حجً فٍبالمدرة الهابلة لٓحٗم ، ولد اسجخد  

 . العٗجات النفسَة خاصة خٗل الحرب العالمَة اْولً

 انجبه من شروده فٍ ذان الجناؼم حجً فٍ جرجَب جلن الكنوز

 الفنَة للذٌ أشار له لصالون الجلوس لابٗ

 " هل جشرب المهوة ؟ "



 جوجه حَخ أشار وجلس لابٗ

 شكرا لن أود فمط أن نجحدخ فٍ أمر مهم وأؼادر فالمسافة "

 " من هنا لبرَسجول بعَدة بعض الشٍء

 جلس فٍ الكرسٍ الممابل له ولال مبجسما

 " إذا بما َمكننٍ أن أخدم سَادة نابب المدعٍ العام ؟ "

 أخرج الصورة من جَبه ومدها له لابٗ

المسبولآنجٍ جاكس أو زَزفون ، هذه الحالة كنت أنت  "  

 " الوحَد والمباشر عنها

 وججنب اخباره باسمها كامٗ فهو مجؤكد من أنه َعرؾ فمط اسمها

 اْول وأنها عربَة بسبب طبَعة حالجها لكن اسم عابلجها فمسجبعد

 جدا أن َكون َعرفه خاصة مع الحماَة والسرَة الجٍ كان َحَطها

ورة الجٍبها ذان الرجل مجهول الهوَة ، نظر الجالس أمامه للص  

 أخذها منه لبل أن َعَدها له لابٗ

 " من أخبرن عن مكانٍ ؟ "

 أخذ منه الصورة وأعادها لجَبه لابٗ

 " ٖ َمكننٍ حما إخبارن "

 ولؾ حَنها وؼادر من هنان لابٗ

 " انجظرنٍ للَٗ "

 وؼاب لبعض الولت ولَس َعلم َْن ولما ؟ وبدأ بالنظر لساعجه

اجس بؤن َكون ٖذ بالفرار كٍ ٖ َجده ،كل حَن ولد جٗعبت به الهو  

 وما أن فكر بالولوؾ والبحخ عنه حجً سمع خطواجه جمجرب من

 خلفه وولؾ أمامه ومد له بمؽلؾ ورلٍ أبَض اللون ولال

 " فٍ هذا َوجد الملؾ الخاص بها كامٗ "

 ولؾ وأخذه منه َنظر له باسجؽراب فمد كان مؽلما بإحكام ، رفع



 نظره به ولال

ت مجرد أسبلة أرَد أجوبة عنها فما سؤفعله بملفها الطبٍكان "  

 " إن لم َكن فَه ما أبحخ عنه ؟

 لال الوالؾ أمامه فورا

 سججد فَه كل ما أسجطَع جمدَمه لن فٍ كٗ الحالجَن وٖ أخفَن "

 " حدَثا بؤنٍ أنا نفسٍ لست أعلم ما َحوٌ جحدَدا

 نظر له بصدمة ولال

 " ... لست جعلم !! بماذا إذ "

 لاطعه لابٗ

 لن جفكر أبدا فٍ أن جسجدرج طبَبا لكشؾ أسرار مرضاه ، "

 جلن الفجاة حالة أشرفت علَها بنفسٍ بطلب وجوصَات شدَدة

 " من شخص أنا نفسٍ لست أعلم من َكون

 .. مرر أصابعه فٍ شعر لفا عنمه مجنهدا بضَك َنظر للفراغ بشرود

جً سَظهر له شبح ذان الرجل ومن َكون هذالَس َفهم حجً م  

 الذٌ ٖ َعرفه أحد ! لطع الوالؾ أمامه أفكاره لابٗ

 وما كنت ْسلم هذا المؽلؾ ٌْ شخص رؼم أنٍ كنت أجهل "

 " هوَة من كان علَا جسلَمه له

 رفع نظراجه المصدومة به ولد جابع من فوره

ل لمكانٍكان علَا فمط جسلَمه للشخص الذٌ سَسجطَع الوصو "  

 رؼم السرَة الجامة لجلن المصحة النفسَة وشرط أن َكون

 محامَا وأري جلن الشروط جوفرت فَن جمَعها فلم َطرق باب

 " منزلٍ شخص َسؤل عنها لبلن وطَلة اْعوام الماضَة

 كان َنظر له بحَرة وضَاع أصابع َده جشجد علً ذان المؽلؾ

 !! ولم َعد َمكنه اسجَعاب كل ما َمول



مبجسما من نظراجه لهلال   

 وأصبح بإمكانٍ الجحرر من هذا المنزل أخَرا والعودة لموطنٍ "

 " وعابلجٍ فلست ججصور كم جؤخرت فٍ لدومن هذا

 لال باسجؽراب

 جسافر من هنا ! لكن ماذا إن احججت لمعرفة شٍء لَس موجودا "

 " فَه ؟ أو اكجشفت بؤنه مجرد أوراق بَضاء ؟

 رفع كجفَه لابٗ

ن بؤنه ٖ شٍء سؤنفعن به فحجً ورلة جمرَرٌ الجنابٍأخبرج "  

 " ضمن أوراله

 نظر له بعدم اسجَعاب لبل أن َنمل نظراجه منه لذان المؽلؾ فٍ

 َده فما َعنٍ بالجمرَر الجنابٍ ... جرَمة !! ها هٍ رابحة

 . الجرَمة جفوح مجددا

 جحرن جهة باب المنزل فٍ صمت جام َشعر بؤنه َحمل فٍ َده

 سرا سَعجز عن اسجَعابه واحجوابه لكنه َحجاج فعٗ أن َكجشفه

 لبل أن َفمد عمله بسبب الجفكَر فَه ، ما أن وصل باب المنزل

 حجً أولفه الذٌ لال من خلفه

 رجاء َا سَد ولاص إن لم َكن بإمكانن مساعدة جلن الفجاة فٗ "

جلنجفجحه أبدا ْنن لد جكون السبب فٍ عودجها لحالجها السابمة   

 " ولن َخرجها منها أحد بعدها أبدا وٖ أشهر أطباء العالم النفسََن

* 

*  

 عمدت الخَط وعادت لخَاطة الممَص ولالت ونظرها علَه

 " ما أسرع ما افجمدت الطفلَن ! المنزل كبَب من دونهما "

 جنهدت الجالسة أمامها بضجر واجكؤت بخدها علً راحة َدها



 مجمجمة بضَك

بانه فٍ والد حجً أصوات لعبهما وصراخهماٖ أفهم ما َح "  

 " لم َكن َحبها

 لالت الجالسة أمامها بضَك مماثل

 والدهما وَحبانه بالجؤكَد فها أنجٍ أَضا جصرخَن بهما طوال "

 الولت وجضربَنهما إن أخطبا وَحبانن ؟ ثم إن كانا ٖ َحبانه

 " حما ما كانا مجلهفان لرإَجه وما ذهبا معه اِن

جلسجها ولالت بحنكاسجوت فٍ   

 لم َفكر َوما فٍ مصلحجهما بل فٍ نفسه فمط .. جزوج علً أمل "

 إنجاب أبناء ؼَرهم لَرمَهم نهابَا ، إن أنجبت زوججه سجرٌ

 " كٗمٍ هذا بؤم عَنن

 حركت رأسها بَؤس منها جنظر للممَص الذٌ جخَطه ولالت

لكانلو كان كذلن ما كان لَطلب أن َكونا لدَكما نفس المدة و "  

 طالب بالجنازل عن نفمجهما لَطلمن وهو َعلم بؤن عمَر مسجعد

 للجكفل الجام بهما دون أن َدفع لرشا واحدا لكنه رفض وخصص

 " لهما راجبا شهرَا وعمَر من اخجار جركه لهما للمسجمبل

 وجابعت ولد رفعت نطهرها لها جرممها بضَك

 " ولن نجحدخ طبعا عن الذٌ كان مسجعدا للجضحَة بهما "

 نفضت َدَها لابلة بضَك

 أمٍ ٖ جخطبٍ فهم ما ألول فؤنا أَضا كان من حمٍ أن أعَش "

 حَاجٍ وهو من جزوج وأراد سجنٍ بجهدَدٌ بؤخذهم منٍ فٗ

 " َبمً لنا وٖ َجركنٍ أجحرر منه وأري نصَبا ؼَره

بعنؾ لابلة وضعت والدجها الممَص من َدها  

 وما معنً هذا سوي أنن جفكرَن بؤنانَة أَضا ولَست مصلحة "



 " أبنابن ما جعنَن ؟

 لالت باسجنكار

 " !! أمٍ "

 لالت بضَك مججاهلة لها

 وما معنً كٗمن ذان سوي أنن علً اسجعداد لجركهم إن واججن "

 " فرصة زواج برجل َرفض وجودهم لدَه

 لالت بضَك مماثل

ؤنه من حمٍ أن أعَش حَاجٍ مثله فؤنا ٖزلتأمٍ أنا للت ب "  

 " صؽَرة ... هذا لَس َعنٍ بؤنٍ سؤرمٍ أبنابٍ

 رفعت لمَص حفَدها جنهٍ خَاطة أزراره لابلة بحنك

 " هذا حَن ٖ جكونَن ابنجٍ الجٍ أعرفها جَدا ومنذ كانت طفلة "

 زمت شفجَها بضَك وكجفت ذراعَها لصدرها مشَحة بوجهها جانبا ،

خطط له ذان الرجل أن َبمَها مربَة ْبنابه سواء كانتهذا ما َ  

 زوجة له أو طلمها وهذا هو جفكَر الرجال اْنانَن مثله ، من حمها

 . أن جفكر فٍ نفسها أَضا ولبل كل شٍء كما فعل هو

 سرق نظرها سرَعا الذٌ نزل السٗلم بخطوات واسعة َلبس سجرجه

 باسجعجال َجحدخ عبر سماعة فٍ أذنه لابٗ

 نرَد أٌ معلومات عنها .. مكان الجواد الذٌ جركجه خلفها بالجحدَد "

 وصورة لها أو مواصفاجها بدلة وماذا كانت جلبس وسنبدأ بجحرَن

 " ... جمَع الموات والخَٗا النابمة وسنجدها سرَعا بالجؤكَد إٖ إن

 وؼادر مؽلما الباب خلفه لَنمطع حدَثه عنهم ، ؼادر مسرعا دون

 .. حجً أن َنظر ناحَجهما رؼم أن مكان جلوسهما واضح له جماما

 بل ؼادر ونظراجها الَابسة ججبعه بحسرة ...كم جؽَر ناحَجها ؟

 أهذا هو عمَر الذٌ كان َنظر لها بحب وشؽؾ َظهر واضحا



 فٍ عَنَه كلما كانت أمامه ! الذٌ كان َزعجها لجؽضب ثم َعود

اد لجلب كل ما جطلبه وججمناهوَراضَها فورا ! من كان علً اسجعد  

 كٍ ٖ َظلمها فٍ حَاجها معه ؟ لن جسامح نفسها أبدا علً ؼبابها

 حَن رفضت انجظاره وجزوجت من ؼَره لَعلمها ذان الزوج أن

 . الرجال لَسوا جمَعهم مجشابهون ولَسوا جمَعهم عمَر

 " هل صعدت للطابك العلوٌ أو لؽرفجه ؟ "

كان خروجه للجالسة أمامها ونظرتنملت نظراجها الجٍ علمت فٍ م  

 لها بصدمة وهمست بجوجر

 " !! لؽر ... لؽرفجه "

 نظرت لعَنَها ولالت من فورها

 " أجل "

 شعرت بالدماء جفت فٍ عرولها وفمدت حجً المدرة علً النطك ،

 هل فعلها عمَر وأخبر والدجها ؟ ٖ ٖ مسجحَل إن كان عمَر الذٌ

ن أَن علمت ؟ لالت بصعوبةجعرفه فلن َفعلها أبدا ، إذا م  

 " مممن لال هذا ؟ "

 نظرت لها بشن ولالت

 " ٖ أحد أنا سؤلت فمط "

 لالت بإنكار

 ٖ لطعا ... فإن صعدت لٓعلً لرأَجنٍ فنحن ٖ نفجرق أبدا ، "

 " ثم ما مناسبة هذا السإال أمٍ ؟

 ولفت ولالت جرفع الممَص وعلبة عدة الخَاطة

فسنا بجنظَؾ ؼرفجه أو أخذ ثَابه منهاعمَر لال بؤن ٖ نجعب أن "  " 

 وجابعت مؽادرة علً نظراجها المصدومة

 " فإن كنت فعلجها سابما فٗ جكررَها "



 وؼادرت جهة السٗلم لاصدة ممر ؼرفهم الموجود خلفه ونظراجها

 . المصدومة ججبعها لَس بسبب ما لالت فمط بل وبسبب ما لال هو

* 

* 

* 

 جمعت حاجَاجها بسرعة واسجعجال فٍ حمَبة َدها وخرجت مسرعة

 لجدركه وولفت أمام المصعد جضؽط زره بجكرار لَفجح فلن جسمح له

 بفعلها هذه المرة أَضا َكفَه صباحا ؼادر وجركها جركب سَارة اْجرة

 وحَن اجصلت به لال وبكل برود ) محطة الباصات أمامن ، ولعلمن

سَخصم من راجبن فمط أٌ جؽَب عن العمل  ( 

 وما الذٌ جركه فٍ راجبها َخصمه وزاد علَه المواصٗت ! ٖ هكذا

 لن ججد ما جؤكله بالٍ الشهر ، صعدت المصعد ما أن فجح لها ونزلت

 للطابك اْول فورا وما أن انفجح الباب خرجت مسرعة جنظر للذان

رنَمفان عند طاولة اٖسجمبال وهدفها كان واحد منهما ؼَر أنه جح  

 فجؤة جهة باب الشركة فجبعجه مسرعة لوٖ أولفها فجؤة الذٌ كان َمؾ

 معه حَن ولؾ أمامها جماما ولم َكن سوي آرمان الذٌ نظر لها مبجسما

 " بسخرَة لبل أن ججوجه باربرا ناحَجه جفجش فٍ حمَبة َدها لابلة

 " وجدجه أخَرا ... َمكننا المؽادرة اِن

جمسكت بها مبجسمة بسعادة ولال ناظرافابجسم رافعا ذراعه لها ولد   

 لعَنَها المحدلة به ببرود

 " شكرا علً المصادفة الجٍ جمعجنا بسببن "

 رمت شعرها المموج للخلؾ ولالت بسخرَة مؽادرة و مججازة لهما

 جَد ... فعلً اْلل سؤعرؾ أَن أجدن مسجمبٗ حَن َطلب منٍ "

 " مدَرن البحخ عنن



جاجٍ الواسع لدماها جضربان اْرضوؼادرت من باب الشركة الز  

 بؽضب حجً وصلت مولؾ السَارات المخصص به وركضت مسرعة

 جضرب بحمَبجها مإخرة سَارجه المؽادرة أمامها صارخة

 " جولؾ "

 كانت ججولع بؤنه سَؽادر وَجركها لكنه فاجؤها بؤن جراجع بالسَارة

 للوراء حجً ولؾ أمامها وأنزل زجاج نافذجه ولال

 " نعم ... ما المشكلة ؟ "

 أمسكت خصرها بَدها الحرة ولالت بضَك

 لَس ثمة مشكلة سوي أنه َكفَن نصؾ الراجب الذٌ خصمجه "

 " منٍ لجزَد علَه ثمن المواصٗت

 اجكؤ بساعده علً إطار النافذة ولال ببرود

 " جلن مشكلجن لوحدن .. أنجٍ من ججلبَن كل ذلن لنفسن "

لة بؽضبضربت بمدمها اْرض لاب  

 كان َكفَنٍ خصم الراجب كعماب بل وإرسالٍ الَوم وبدوام كامل "

 " لطابك الجسوَك فذان وحده َساوٌ الموت البطٍء

 جنفس بموة ولال بجمود

 " إذا ... ؟ "

 نظرت له بعبوس ممربة حاجبَها البنَان الرلَمان ، هٍ لم جفعلها

جكبجه لجفكرسابما ولم جكن ججخَل أن جضطر َوما لٗعجراؾ بخطؤ ار  

 .. أساسا فٍ اٖعجذار عنه ، لكنها لن جسجحمل هذا الوضع أكثر

 ٖ َمكنها اسجحمال َوم آخر فٍ ذان المسم أو أن جركض خلؾ الباص

 فٍ المحطات كل َوم ذهابا وإَابا فسَارات اْجرة كلفجها مرجفعة ،

 بل وأن ٖ جؤكل سوي ساندوجشات البَض والجبن شهرا كامٗ ،

ها ولالت وإن مكرهةلوست شفجَ  



 " أنا آسفة ولن َجكرر ذلن "

 أؼلك حَنها نافذجه وجحرن بالسَارة جنظر له بصدمة جشعر وكؤنه

 صدمها بها وداسها بعجٗجها .. بل لو كان فعلها لكان أهون مما فعله ،

 لكنه فاجؤها بؤن دار بالسَارة حولها وولؾ بها أمامها من الجانب

ٍ الكرسٍ وأؼلمجه خلفها وجحرناِخر ففجحت الباب وجلست ف  

 بالسَارة فورا وما أن اججازا الشارع الربَسٍ لالت بضَك

 " لم َكن ذان الفاشل َسجحك أن اعالب من أجله كل هذا العماب "

 لال الجالس بجانبها وببرود نظره علً الطرَك أمامه

 " لَس من أجله بل من أجلن "

َن جابعنظرت له بدهشة سرعان ما ضربها فٍ الجدار ح  

 " كٍ ججعلمٍ درسا فٍ الجفكَر فٍ العوالب لبل فعل أٌ شٍء "

 عبست مٗمحها وجمجمت بضَك

 " شكرا علً المحاضرة الجربوَة "

 لؾ بالممود َمَنا ونظر للساعة فٍ معصمه ولم َعلك فلم َزدها

 ذلن سوي اشجعاٖ ، ٖ جفهم هذا الرجل كَؾ َفكر جحدَدا ؟ أحَانا

 جراه بارودا ساخنا أبسط شرارة صؽَرة جفجره محرلا كل شٍء

 وبعض اْحَان كثلة من جلَد لن َكفَها عاما كامٗ جحت الشمس

 لجنصهر ! وما أن الجربا من الحٍ الذٌ َعَشون فَه لالت ما ٖ

 َمكنها الحدَخ عنه إٖ هنا كٍ ٖ جسجمع لمواعظه طوال الطرَك

نصفه أبداوماذا بشؤن الراجب فلن َكفٍ  "  " 

 ولؾ بالسَارة أمام المبنً السكنٍ ولال ببرود

 ؼَرن َعَشون بؤلل من نصفه ، فٗ جنسٍ بؤنه َوازٌ رواجب "

 " مدَرٌ اْلسام فٍ الشركة

 فجحت باب السَارة ونزلت منها لابلة بضَك



 مسجل فٍ بنود عمدن العمَم ذان طبعا وإٖ لما كنت أعطَجنٍ "

 " وٖ ربعه

َارة بؽضب فانطلك بها من فوره مؽادرا من هنانوضربت باب الس  . 

* 

* 

* 

 طرلت الباب وفجحجه وأدخلت رأسها منه ونظرت للجالسة

 مجربعة علً سرَرها والكجب ومذكراجها منجشرة حولها جرفع

 شعرها بعشوابَة جمسكه بمشبن فضٍ وفٍ َدها للم حبر جكجب

 فٍ ورلة ما لبل أن جرفع نظرها بها فمالت مبجسمة

اذا جفعلَن ؟ سإال سخَؾ ألَس كذلن ؟م "  " 

 وضحكت وهٍ جدخل مؽلمة الباب خلفها ونظرها علً الجٍ

 ابجسمت لابلة

 " بل كنت أحجاج بالفعل لمن َماطعنٍ للَٗ "

 الجربت منها ولفزت علً السرَر وجلست ممابلة لها ولالت بؤسً

 ناظرة لرموشها الجٍ ٖزالت آثار بعض الدموع واضحة علَها

 " مارَه السم أنه ٖ َسجحك دمعة واحدة من عَنَن الجمَلجَن "

 نزلت بنظرها لٓوراق فٍ حجرها وعادت لجدوَن اْرلام فٍ الجدول

 فَها هامسة بحزن

 " بدأت أعجاد وسؤجؤللم سرَعا "

 أخرجت ساندرَن أحد الكجب من جحت ركبجها لجلوسها علً طرفه

 ورمجه بعَدا عنها لابلة

ججؤللمَن مع فكرة مهمجه الكاذبة جلن أم مع وجودهابربن مارَة س "  

 " فٍ حَاجه ؟



 رفعت نظرها لها ولالت بؽصة ولد مٓت الدموع عَنَها

 " بل مع فكرة أنه لم َعد له وجود فٍ عالمٍ "

 وجابعت ببرود ولد عادت بنظرها ْورالها مجددا

 " ساندٌ لنجولؾ عن الحدَخ فٍ كل هذا أرجون "

َدَها ووضعجهم جانبا لابلةسحبت اْوراق من   

 " إذا أخبرَنٍ ماذا سجلبسَن من أجل حفل الؽد ؟ "

 ضمت َدَها فٍ حجرها ونزلت بنظرها لهما هامسة

 " لن أذهب "

 جنهدت ساندرَن ولالت من فورها

 إن كان بسبب المدعو جَم فٗ جخافٍ فهو لن َكون هنان "

مكانا َججمعون بالجؤكَد ففوق أنه لم َحضر حفٗجهم سابما لن َدخل  

 " فَه أفراد عابلجه جمَعهم

 رفعت نظرها لها ولالت

 " لَس ْجل ذلن بل ٖ أرَد الذهاب بدونن فؤنا ٖ أعرؾ أحدا هنان "

 جمجمت الجالسة أمامها بعبوس

 " ومن أخبرن بؤنٍ لن أذهب "

 نظرت لها بصدمة هامسة

 " ! سجذهبَن حما "

 نفضت َدَها لابلة بضَك

لدٌ أٌ خَار ؟ كدت أجشاجر معه منذ للَل لوٖوهل جرن لٍ وا "  

 جدخلت والدجٍ وفٍ صفه طبعا .. لال ماذا ؟

 لن أسمح لن بؤن جخجلَنا معهم وهم َدعوننا جمَعا وبأسم ثم )

 ( نذهب بدونن

 السم أن ذان الدبور وراء ذلن وَخطط ْمر ما لكنه جنا علً نفسه



 " وأنا من سجنجمم منه

 حركت رأسها بحَرة ولالت

 " وما سبب كل هذا العداء بَنكما ؟ "

 جؤففت لابلة

 أكرهه وهو السبب .. هو من كان َسخر منٍ باسجمرار منذ "

 كنت طفلة وحاله لم َجؽَر وٖ بعد أن أصبح عجوزا .. زَر النساء

 " المذر ذان

 ابجسمت الجالسة أمامها ولالت مجشهدة علً نفسها جرفع َدَها

وجههاأمام   

 " لد َكون فٍ اْمر إعجاب ما ومن الطرفَن أَضا "

 وكما جولعت جماما كانت ردة فعل الجالسة أمامها أن لفزت ناحَجها

 وسمطجا كلَهما للخلؾ جحاول خنمها شاجمة بَنما لم جسجطع هٍ

 الجنفس من الضحن لحظة أن انفجح باب الؽرفة فجلسجا كلَهما

انمة مجوعدة بَنما كانت هٍوٖزالت ساندرَن جرممها بنظرات ح  

 جرجب شعرها مبجسمة وجمسح دموعها الجٍ نزلت من كثرة الضحن

 والصراخ مسجنجدة فمالت الوالفة عند الباب مكجفة ذراعَها لصدرها

 جنظر ٖبنجها جحدَدا

 " ٖ جدرسَن وٖ ججركَن ؼَرن َدرس ؟ "

 لوحت ساندرَن بَدها أمام وجهها لابلة بجملك

ن الحجج فمط ْن زوجن الحبَب ؼاضب منٍٖ جبحثٍ لٍ ع "  " 

 حركت رأسها بَؤس منها ثم نظرت للجالسة معها علً السرَر لابلة

 " مارَه ثمة زابر َرَد رإَجن "

 نظرجا لبعضهما باسجؽراب لبل أن جنظر ساندرَن لوالدجها جمسن

 خصرها بَدَها لابلة



 " إن كان المدعو جَم فؤخبرَه بؤنها ماجت "

 نظرت لها بضَك ولالت

 أنا أجحدخ معها ولَس معن َا أم لسانَن ، ثم زوجها ما كان "

 " لَطلب من أحد جلبها له

 وجابعت مؽادرة من هنان

 هذا والده َرَد رإَجن فٗ ججؤخرٌ فهو َنجظرن فٍ "

 " ؼرفة الضَوؾ

* 

* 

 ؼضنت جبَنها عالدة حاجبَها بموة لبل أن جفجح عَنَها فجؤة

وهٍ جنظر للوالفَن فولها بذعر حجً أنها لم جسجطعوشهمت بصدمة   

 الولوؾ بسبب سٗح الرشاش الذٌ كان َوجه أحدهم فوهجه لرأسها

 وشعرت بذعر لم جعرفه فٍ حَاجها وهٍ جنظر لوجوه أولبن الرجال

 المخَفَن المجحلمَن حولها بلباس جَش َنظرون لها وكؤنها وجبة

كَؾ جؽلب علَها النعاسدسمة سمطت علَهم من السماء ، ٖ جعلم   

 ونامت دون أن جعلم وكم من الولت لضجه ٖ جعلم عما حولها شَبا

 وَبدوا بؤنه ولت طوَل جدا حجً أن الشمس لد ارجفعت لكبد السماء

 أٌ أن الولت جعدي الظهَرة ، سندت نفسها بَدَها علً اْرض جنظر

 لهم بخوؾ هامسة بخفوت بكل ما جحفظه من آَات جحصن نفسها

مجها فٍ هللا وحده وحدلجاها العسلَة الدامعة محدلة بهم فولهابث  

 بهلع ولد لال الذٌ نزل بفوهة سٗحه من جبَنها لخدها المؽطً

 بالخدوش نزوٖ لذلنها ووشم العروس فَه لابٗ بابجسامة ساخرة

 " ٖ َبدوا أنها عربَة "

وإن كانلبل أن َنزل بنظراجه لفسجانها الذٌ لم َفمد معالمه الحمَمَة   



 ملطخا باْثربة وصاح بضحكة

 " ثنانَة َا رجال "

 فضحكوا جمَعهم مما زاد ذعرها وارججاؾ جسدها النحَل وكاد َؽمً

 علَها ودموعها بدأت باٖنهمار من الصدمة حَن لال أحدهم بضحكة

 " !! أجصدلون .. ؟ ثنانَة فٍ أراضٍ صنوان "

* 

* 

* 

 وصل برَسجول فٍ ولت أطول مما جولع بكثَر ففوق المسافة من

 لندن حجً هنا علك فٍ زحام أول المساء وهو َؽادر فولنهام عابدا

 فلم َصل المنزل حجً كانت الساعة العاشرة ، ركن سَارجه لرب

 سَارة رواح كالعادة رؼم طرَمجه الفوضوَة فٍ ركن جلن البورش

ه َشعر بؤنه نوع من الجمارب الروحٍالسوداء .. ٖ َعلم السبب لكن  

 بَنهما فهو َفضل أن َخرج صباحا وَجدها بجانب سَارجه هكذا ،

 هو ورواح كانا منذ الصؽر شخصَجان مجنالضجان جماما فهو َراه

 شخص مسجهجر بعض اْحَان بَنما رأٌ رواح فَه أن حَاجه رجَبة

م َإثر فٍومملة وأنه َعطٍ لٓمور لدرا أكبر من حجمها لكن ذلن ل  

 عٗلجهما اْخوَة أبدا فكانا َجفمان فٍ أؼلب اْمور مهما اخجلفت

 شخصَاجهما ووجهات النظر حولها كما أن والدة رواح كانت السبب

 الربَسٍ فٍ كل ذلن فهٍ كانت بمثابة اْم بالنسبة له ولم جعامل ابنها

 . بجمَز عنه فٍ أٌ شٍء بل كانت جمؾ فٍ صفه ضده أؼلب اْحَان

لك باب السَارة بعدما أنزل معه المؽلؾ الذٌ كان رفَما له طوالأؼ  

 ذان الطرَك الطوَل لم َفجح حجً نوافذ السَارة خشَة أن َفعلها

 الهواء وَحمله معه بل أنه لم َنزل وٖ لَجناول العشاء َخشً من



 .. إنزاله معه ومن جركه فٍ السَارة فعلَه أن َعلم ما بداخله

علَه فعله حالَا هذا هو أهم ما سَكون  . 

 صعد عجبات المنزل بخطوات واسعة وفجح الباب ودخل وكان فٍ

 اسجمباله الصمت والهدوء الجام كالعادة فٗ أطفال َجحركون فَه وٖ

 أشخاص جربطهم عٗلات لوَة لد َجلسون وسط بهوه َجبادلون

 اْحادَخ والضحكات فزوجات والده كل واحدة جنفر من اْخري وإن

ذلن فهٍ جججنبها ججنبا ٌْ مشاكل سججفالم بسرعة البرق ،لم جكن ك  

 رواح بعد أن أصبح َعمل فٍ شركة الطَران الجدَدة أصبح وجوده

 َجملص جدرَجَا ، ضرار انضم لمدرسة داخلَة جاركا مكانه الفارغ

 أساسا شاؼرا ووالده َبدوا رحلجه أطول مما َجولع ، أما العضو

ٍ جفضل ممابلة الجدران علً أن جبمًاْخَر والجدَد فٍ العابلة فه  

 برفمة أحدهم وإن لدلابك معدودة ، فجحول المنزل لشبه خال من

 . ساكنَه ٖ جري أحدا منهم إٖ مصادفة وهو َبحخ عن اِخر

 جوجه جهة السٗلم فورا لَولفه صوت من لم َكن ضمن جلن

 الّبحة بؤكملها وهو ... جده ، ولؾ والجفت له وهو َمجرب ناحَجه

 لابٗ بجدَة

 " ماذا حدخ فٍ موضوع شمَمن ؟ "

 عمد حاجبَه لابٗ بجفكَر

 " من منهم جعنٍ ؟ "

 ولؾ أمامه ولال بامجعاض

 " نجَب أعنٍ طبعا أم أنن نسَت جماما ما طلبجه منن ؟ "

انجباهه الجٍ ولفت عندأشاح بوجهه مجنهدا بعمك لَلفت حَنها   

 بداَة الممر الشرلٍ جمسن شعرها اْشمر الطوَل فٍ جدَلة جهة

 كجفها اَْمن جلبس بَجامة نوم حرَرَة بَضاء بؤكمام طوَلة جنظر



 لعَنَه بصمت وهدوء مرَب فهو بات َخشً هذه المرأة وفٍ جمَع

 حاٖجها خاصة أنها َبدوا اسجمعت لحدَثهما من بداَجه ، كانت جمسن

 دفجر الرسم فٍ َدها وَبدوا بؤنها كانت فٍ جلن الؽرفة الجٍ جرفض

 الخروج لسواها حجً فٍ اللَل ، انجزع نظراجه من عَنَها ونظر

 للوالؾ أمامه وٖ مناص من لول الحمَمة له رؼم أنه ججنب ذكرها

 طوال الفجرة الماضَة َجهرب حجً من الحدَخ عن أٌ موضوع

برودلد َإدٌ للسإال عنه ، لال ب  

 " فٍ سوانزٌ من فجرة "

 انفجحت عَنا الوالؾ أمامه علً اجساعها لَس من الصدمة بل

 بسبب الؽضب المجفجر منهما فهو َدرن جَدا ما جكون جلن المدَنة

 ولما سَلجؤ لمثَٗجها وهٍ من شهدت أكبر عدد من جرابم المخدرات

له فٍمإخرا ، كما وَعلم بؤن الوالؾ أمامه َدرن ذلن جَدا بحكم عم  

 مكجب المدعٍ العام ولبل ذلن لكونه محام َعلم جَدا ما جكون مدن

 الجرابم فٍ جلن البٗد ، شد لبضجه علً العصا فٍ َده ولال بحدة

 من براَجون سابما أصبحنا فٍ سوانزٌ اِن ؟ َجنمل فٍ مدن "

 ! الجرابم وكؤنه زعَمهم

 " أهذا رده علً مواجهجٍ له بعَوبه وأخطابه ؟

 أؼمض ولاص عَنَه لبرهة مجنهدا بعمك لبل أن َنظر له مجددا لابٗ

 " .... جدٌ لست أري أن معالبجه فٍ كل مرة حٗ له ، أنت لن "

 لاطعجه الجٍ نزلت السٗلم لابلة بؽضب

 " لو جبجعد أنت عن حَاة ابنٍ فسَكون بؤفضل حال "

جسدهنمل نظراجه الحانمة لها بَنما اسجدار الوالؾ أمامه بنصؾ   

 ما أن سمع صوجها ولد وصلت لٓسفل لَصبحوا لَس ثٗثجهم فمط

 فٍ مواجهة بعضهم بل والجٍ كانت والفة خلؾ ظهره جماما لبل



 أن َسجدَر ، جابعت جلن حدَثها مشَرة بسبابجها للوالؾ َمَنا

 أنت السبب َا ولاص فٍ أٌ أمر سَفعله ابنٍ ، بسببن فمد ثمجه "

ببن كان َراهم ٖ َثمون بهفٍ الجمَع ْنهم جمَعا بس  " 

 جبدلت مٗمحه للضَك ولال

 أجل فؤنا شمَمه اْكبر منه ولدوجه وجدنٍ منحرفا منحٗ لبله "

 " وهو َملدنٍ

 شدت لبضجاها بجانبٍ جسدها ولالت بحدة

 " بل أنت وجمَعكم السبب "

 وجابعت جنظر للذٌ كان َنظر لها بمسوة جنذر بإنفجاره الوشَن فَها

ضا َا عمٍ كنت جهمل المشاكل الصؽَرة وحَن عظمتوأنت أَ "  

 رمَجموها علَه جمَعها وكؤنه لَس حفَدن مثل البمَة ، لم ججركه

 َدرس ما َرَد وٖ َعمل حَخ وكَؾ َرَد ، كانت أرابه مهمشة

 دابما ولراراجه مرفوضة دون سماع ومن الجمَع حجً أشعرجه

 " بالدونَة وبؤنه ألل حجً من شمَماه اْصؽر منه

 وجابعت ولد أشارت بحركة من رأسها جهة الوالفة هنان

 ونهاَة اْمر زوججه بخرساء مجنونة وجعاملونه علً أنه هو "

 " المجنون ولَس هٍ

 لم َعلك الوالؾ أمامها بحرؾ علً ما لالت فلم َزدها ذان إٖ

 اشجعاٖ فؤشارت بإصبعها ناحَجها لابلة بؽضب

َنا معاملة هذه المعلولةوطرد هو من المنزل بَنما فرض عل "  

 " النالصة أفضل مما عومل هو طوال حَاجه

 كان جواب ضرار الصمت الجام رؼم أن نظراجه لها لم جفمد لسوجها

 وحدجها بَنما ججنب ولاص أَضا الجحدخ محدلا بالجٍ كانت جنظر لها

 بجمود َنجظر وبكل فضول ما الذٌ سجفعله فهو انجظر هذه المواجهة



 طوَٗ فعلَها أن جعلمهم جمَعا بؤنها ألوي من أن َسخروا من لدرجها

 علً الدفاع عن نفسها كما عرفها هو سابما وجَدا أَضا ، ولم َجؤخر

 ما كان َنجظره طوَٗ ولد الجربت الوالفة هنان بضع خطوات لجصبح

 فٍ مواجهجها وحركت رأسها بؽرور ما كان لَلَك بسواها حَن لالت

لفٍ عن محاولة إلصاق فشلن فٍ جربَة ابنن المنحللما ٖ ججو "  

 " أخٗلَا بؽَرن ؟

 نظرت لها بصدمة لم ججاهد ٔخفابها أبدا لبل أن جنمل نظراجها جلن

 له وهو َكجؾ َدَه لصدره َنظر لها ببرود ثم لجده الذٌ ٖزال علً

 صمجه وجموده لبل أن جعود بنظرها لها ولد همست بعدم جصدَك

ن الخرس أَضا ! ما الذٌ جخفَنه بعد َا كاذبة ؟ٖ وكنت جدعَ "  " 

 لالت من فورها وبسخرَة

 هه .. الجنون والمرض وأن ابنن ضربنٍ ... وماذا بعد ؟ آه أجل "

 نسَت ومدمنة علً المخدرات والشرب وشاذة أَضا وأبحخ عمن

 " أجعله شماعة ْفعالٍ

 صرخت فَها فورا ملوحة بَدها بانفعال

رضً بواحدة مثلن َا خابنة، َا حفَدة الخابنةومن وجدت ؼَره َ "  " 

 كانت جلن العبارة ما أشعلت الجٍ لم جنجظر أٌ ردة فعل من ؼَرها

 وجلن الزرلة فٍ عَنَها ججحول لسحب رمادَة داكنة من شدة

 الؽضب ولد رمت ذان الدفجر الذٌ جمسكه بطول َدها لَضرب

فَها بؽضبمباشرة وجه الجٍ لم جسجطع جداركه لصدمجها وصرخت   

 فكرٌ فمط بالجحدخ عن جدجٍ بسوء مجددا ولسما أن اسجن "

 " فَن هذه المرة

 نمل ولاص نظراجه المصدومة من زوجة والده لها لَس بسبب

 ما حدخ وما لالت بل بسبب عبارجها جلن



 ) اسجن فَن هذه المرة ... اسجن فَن هذه المرة )

لمصدومةضؽط لبضجه علً ذان المؽلؾ ٖ شعورَا ونظراجه ا  

 لم جفارلها ... أٌ ثمة مرة سابمة ولم جسجن فَها !! كان َشعر

 بالدماء ججدفك فٍ شراََنه بموة آلمجه وكؤنها سجنفجر فٍ أٌ لحظة

 حجً أن أطرافه عجزت عن الحركة وهو َفكر فٍ أمر واحد فمط

 ( ! هٍ المدان فٍ جلن الجرَمة ٖ محالة )

 كسر كل ذان الصمت المشحون الصوت الؽاضب للجٍ جمؾ بداَة

 السٗلم جلمس أنفها بؤطراؾ أصابعها بعدما كانت الصدمة اْلوي

 من الطرؾ الصلب فٍ ذان الدفجر من نصَبه

 " ...وأنكرٌ أنن جخونَن زوجن مع من َفجر "

 " أسماااااء "

َداكانت جلن الصرخة ممن انجظر ولاص أن َحسم هو اْمر جحد  

 وَجحدخ وَحدد مولفه مع من سَكون لما كان لَسكت أبدا لجلن

 المرأة ومنذ البداَة ، أشاحت زَزفون بوجهها بعَدا علً الفور

 بَنما صرخت جلن مبعدة َدها عن أنفها لجنكشؾ الكدمة الحمراء فَه

 جسكجنٍ أنا وجراها أمامن ججطاول علً زوجة عمها ووالدة زوجها "

؟ بل وجمد َدها علَها  " 

 صرخ فَها مجددا مشَرا بعصاه ناحَجها

 " أصمجا كلجَكما أو أنا من سَعرؾ كَؾ َسكجكما حاٖ "

 رمجه بنظرة حانمة لبل أن جصعد لابلة بؽضب

 معن حك جمؾ فٍ صفها فهٍ حفَدجن فٍ كل اْحوال وأنا "

 " الؽرَبة عنكم

 واخجفت فٍ اْعلً مخلفة صمجا مبهما لم َكسره سوي خطوات

حركت مججازة لهما وجوجهت جهة ممر ؼرفجها لَجبعها ذانالجٍ ج  



 الصوت الؽاضب اِمر

 " زَزفون جولفٍ "

 لكنها لم جعره أٌ اهجمام وكؤنها ٖ جسمعه وجابعت طرَمها دون

 أن ججولؾ لحظة حجً اخجفت عنهما فجحرن خلفها لجولفه الَد الجٍ

فوراأمسكت بذراعه وامجد ذان الساعد أمام صدره العرَض فنظر   

 وبؽضب لعَنٍ الذٌ لال بجدَة

 أرجون جدٌ ... أنت لن جحل المشكلة هكذا ، ثم زوجة والدٌ "

 هٍ من بدأ بل وجحدثت بالسوء عن جدجها وأنت أكثر من َعلم

 " ببراءة جلن المرأة

 أبعد َده عنه بموة وجحرن فٍ اٖججاه اِخر جهة السٗلم أَضا ودون

 أن َعلك بحرؾ فجنهد بضَك ممررا أصابعه فٍ شعره لبل أن َجوجه

 للدفجر المرمٍ أرضا ورفعه ودون أن َماوم فضوله أبدا لفجحه َبحخ

 عن آخر ما رسمت لَجد ما شل أطرافه جماما ... كانت رسمة واحدة

 جدَدة ولنفس الذبب لكن هذه المرة الوضعَة مخجلفة جماما ، شعر

ججصلب وهو َنظر للذٌ رسمجه معه فٍ بجسده َجعرق وأطرافه  

 الورلة وكان .. أسد .. بجفاصَل دلَمة وكؤنه صورة حمَمَة أمامه

 َنمض علً عنك ذان الحَوان الذٌ لم َسجطع مماومة لوجه الجٍ

 فالجه بؤضعاؾ فاجحا فمه وأنَابه بارزة من صرخة الموت الجٍ

 . كانت جخرج حجً من عَنَه

ظر جهة الممر الذٌ ؼادرت منه لبلرفع نظره من جلن الورلة ون  

 للَل .. َعجز عن فهم ما كان َجول فٍ رأسها حَن رسمت هذا ؟

 ! بل وَعجز عن فهمها فٍ جمَع حاٖجها

 من َكون الذٌ رمزت له باْسد ... ؟

 !بل ومن ذان الذبب الذٌ جحول فٍ رسوماجها من مفجرس لفرَسة ؟



الطبَب نظر للمؽلؾ فٍ َده وجذكر فورا ما لاله ذان  

 إن لم َكن بإمكانن مساعدة جلن الفجاة فٗ جفجحه أبدا ْنن لد جكون )

 السبب فٍ عودجها لحالجها السابمة جلن ولن َخرجها منها أحد بعدها

 ( أبدا وٖ أشهر أطباء العالم النفسََن

 شد لبضجه علَه بموة ثم صعد عجبات السٗلم بخطوات واسعة

خري لَكجشؾ ما َخببه بداخلهٖ َمكنه أن َنجظر وٖ دلَمة أ  . 

 وصل جناحه ودخل ؼرفة مكجبه هنان من فوره وأؼلك بابها خلفه

 بالمفجاح بعدما رمً بهواجفه خارجها فٗ َرَد أن َماطعه شٍء

 وٖ أحد عن معرفة كل ما َحوَه من أوراق ، رمً بدفجرها علً

رسٍالطاولة لم َهجم وٖ ٖنزٖله مفجوحا علً اْرض وجلس علً الك  

 الجلدٌ وفجح ذان المؽلؾ فورا َشعر بؤن جلن الثوانٍ الجٍ جفصله عن

 معرفة الحمَمة جمزله كجمزَمه لطرفه برفك كٍ ٖ َخسر شَبا مما

 َوجد فَه ، فجحه أخَرا وأخرج مجموعة اْوراق بداخله وبدأ َملبها

 ... بسرعة وصدمة فلم َكن َحجاج للكثَر لَفهم ما جكون جلن

 محاضر ألسام شرطة .. أرلام لضاَا معلمة .. شهادات إدانة

 ....وشهود و

 رماهم من فوره وأمسن رأسه َنظر بصدمة وضَاع للطاولة الجٍ

 ... َجكا علَها بمرفمَه وشعر حَنها بمعنً اٖنهَار الحمَمٍ للرجال

 هذه لَست جمارَر طبَة وٖ جنابَة ... إنه ملؾ لضاَا َحمل اسمها

فَه فٍ كل ورلة  .... 

 ( ممجل السَدة زهراء علٍ شعبان محجرلة فٍ منزلها )

 ( وممجل زوجها السَد صفوان حسن العبار طعنا بحربة صَد )

 جرَمجان فٍ ذات المكان وفٍ ذات اللَلة والمجهم بذلن وباْدلة

 .... الماطعة



 (زَزفون إسحاق ضرار السلطان)

نظراجه الضابعةأمسن صدؼَه بموة َشعر بؤنهما سَنفجران وولعت   

 المصدومة علً دفجرها المرمٍ أرضا مفجوحا جحدَدا علً رسمة ذان

 الشاب الذٌ لم جخجلؾ مٗمحه عن ضرار سلطان سوي فٍ لون العَنَن

 الفاجح ومن لم َكن سوي لؽزا من ألؽازها الجٍ جكاد جرسله بها للجنون

* 

* 

* 

ٍ كانرفع نظره وحدلجَه الزرلاء المسجدَرة من علً العلب الج  

 َصفها فٍ الصندوق الكرجونٍ أمامه وانجمل جركَزه وانجباهه لما

 َجرٌ هنان والوالؾ فوق الجالسَن علً المجلس اْرضٍ الواسع

 والذٌ دخل للجو َرمٍ بجرَدة ما أمام الجالسَن هنان لابٗ

 ابن شاهَن نفً جمَع شكوكن مجددا َا شعَب وها لد أرسلجنٍ "

 " كل جلن المسافة عبثا

نت جلن الَد المجعدة والجٍ رن حول معصمها ثٗخ أساور منكا  

 الذهب َحفها كم الفسجان المطرز والواسع هٍ من سبمت لجلن

 الجرَدة ورفعجها جحدق عَناها السوداء الجٍ لم جسجطع جلن الججاعَد

 إخفاء اجساعها وحدجها ممعنة النظر بجلن الصورة ومٗمح

 الموجود فَها لبل أن جمدها للجالس علً َمَنها لابلة

 " الرأ َا عَسً "

 أخذها منها فورا ونظر للخبر أوٖ لبل أن َرفع نظره بالجالس فٍ

 الطرؾ اِخر والممابل له َحدق به بصمت َلؾ عمامة بَضاء حول

 رأسه كعادجه الجٍ عرفوها عنه ْعوام طوَلة مبرزة مٗمحه الجنوبَة

ورؼم بلوؼه السجَن من عمره إٖ أن ذان الشعر الذٌ ٖمسالحادة ،   



 كجفَه َنزل ناعما ومموجا من أطراؾ عمامجه ٖزال َحمل من السواد

 الكثَر كحال بالٍ أبناء جلن المبابل الجٍ لم َحمل أفرادها لمب الحالن

 عبثا ، ابجسم بسخرَة أمام نظرجه الجامدة جلن ورماها جهجه لابٗ

ا شعَب لجسمعها والدجن منن جحدَداإلرأها أنت َ "  " 

 امجدت أصابعه السمراء الطوَلة الجٍ لوحجها الشمس وألست

 بشرجها جلن الطبَعة الزراعَة الخشنة لجن الجرَدة ورفعها بعدما

 رماه بنظرة مجوعدة فهو َعلم بؤنه لم َمصد بذلن سوي إَصال رسالة

، انجملت حدلجاه واضحة لهم بؤن الجالسة بَنهما لَست جثك بؤحد ؼَره  

 السوداء فٍ أسطر جلن الممالة وخطوط مٗمحه البدوَة ٖ جزداد إٖ حدة

 لبل أن َرمَها حَخ كانت ونظره علَها فمالت الجٍ ضربت بعكازها

 اْرض

 " ماذا هنان ؟ لما ٖ َجحدخ أحدكم بما َوجد فٍ هذه الخرلة "

 لال من أحضرها جحدَدا والوالؾ مكجفا ذراعَه لصدره

 فَها أن ابن شاهَن َعجرؾ وأمام الصحافة وأعٗم بؤنه جرن "

 " ابنة شراع لبل أربعة عشرة عاما من أجل امرأة أخري

 رفعت نظراجها المصدومة به لبل أن جنزل بها للجالس علً َسارها

 نظراجه الماسَة ٖزالت جامدة علً جلن الصورة ولالت باسجؽراب

َبإذا ظنونن لم جكن فٍ محلها َا شع "  ! " 

 لم َعلك بكلمة ٖزال نظره علً صاحب جلن النظرات الموَة الواثمة

 فٍ الصورة وكؤنه َبادله إَاها وَراه أمامه فعٗ بَنما لال الجالس

 ممابٗ له

 إذا ما شاع عن أنها ما جزال زوججه إما أنه ؼَر حمَمٍ أو أنه "

 " حدخ حدَثا

 عمب الوالؾ خلفه مباشرة



 إن انجزعت منها ملكَة العمران وإدارة جلن الجمعَة وهذا "

 ما سننجظر إعٗنه فٍ الصحؾ المادمة فسجكون شكون مجرد

 أوهام َا شعَب ولن جكون ابنة دجً الحالن أبدا ولَس من داع

 ْن نفجش عن الحمَمة فٍ أفراد ومدن لبابل ؼزَر وسجنجهٍ

 " مهمجٍ عند ذلن

ره علً الممابل له َفرلع أصابعهلال نوح مجشدلا كعادجه ونظ  

 بإبهام ذات الَد ونظره لم َفارق جلن الجرَدة والصورة

 بالطبع سجنجهٍ كما انجهت سابمجها لبل خمسة عشر عاما حَن "

 جزوجها وما أن كنا سنصل لسٗلة دجً الحالن العرَمة حجً ضرب

 ذان الرجل وجوهنا فٍ الجدار وهو َسافر بابنجه جاركا إَاها

وراءه بعدما رماها لوالدها شراع مطلمة  " 

 عاد الجالس بعَدا عنهم لما كان َفعله ما أن رممجه جلن العَنان

 الجٍ حفت حاجباها ؼرة جكاد جؽطَها من كثافجها وطولها لد صبؽت

 بالحناء والكجم وكؤنها لَست لذان الوجه الذٌ ججاوزت صاحبجه

 الثمانَن من عمرها ولد لالت بؤمر

للمخزن ولست جالسا هنا حجً اِن ؟ ظننجن أوصلجه "  " 

 وضع آخر علبجَن فَه ورفعه مؽادرا من هنان من فوره وفٍ صمجه

 المعجاد وولؾ ما أن اججاز الباب الخشبٍ لجلن الصالة الواسعة ٖزال

 َصله صوت الموجودَن فٍ الداخل ونوح جحدَدا

 أمٍ علَن أن ٖ جثمٍ فٍ ذان الفجً كثَرا ، صحَح أنه أخرس "

كنه َسمع جَدا وأراه ٖ َفارلن جمرَبال  " 

 عٗ صوجها الرلَك المرجفع فورا

 الفجً جربً بَننا منذ كان صؽَرا وأنا ٖ أعجبره إٖ فردا من "

 " عابلة ؼَلوان فَكفَه أنه َجَم ووحَد



 لال نوح مجددا

 هه .. ثمة فرق كبَر بَن كلمة َجَم ولمَط ، وفٍ جمَع اْحوال "

به كثَراعلَنا أن ٖ نثك   " 

 لالت من فورها

 من برأَن سنجد لخدمجنا جمَعا ؟ النساء ممنوعات هنا وفجَة "

 " لن جرضوا بؤحد من الجنوب وهو َعمل دون ممابل منذ صؽره

 لال عَسً ببرود

والمؤكل والملبس َكفَه المؤوي "  " 

 لاطع شعَب حدَثهم ذان لابٗ

 ذان الفجً لَس موضوعنا اْساسٍ اِن فاجركونا فَما نحن فَه "

 " وما كجب فٍ هذه الجرَدة

 لال نوح

 ما كجب فَها كجب فٍ جمَع الصحؾ ؼَرها والخبر ٖ َحجاج لجؤكَد "

 " ولد أعادنا ذان الرجل لنمطة الصفر مجددا

 وما أن انجمل حدَثهم ْراضَهم ومشاكلها وضع الصندوق من َدَه

الطاولة الخشبَة بجانب الباب والجٍ جحوٌ رفَن لوضععلً   

 اْحذَة فَها ثم نظر من حوله لبل أن َرفع طرؾ لمَصه وأخرج

 الهاجؾ الذٌ َثبجه فٍ الجزء الداخلٍ من حزام بنطلونه وكجب

 أحرؾ جلن الرسالة سرَعا وأرسلها وكان فَها

 ( نجحت الخطة )

لجٍ حرن بها أصابعهوأعاده بالسرعة الجٍ أخرجه بها وبالخفة ا  

 علً أزراره ورفع الصندوق مجددا وما أن جحرن من مكانه حجً

 أولفه ذان الصوت المنادٌ من خلفه

 " إسحاق "



 فالجفت من فوره للوالفة فٍ الجانب اِخر لذان الباب .. ذات الضفابر

 السوداء الجٍ ججاوز طولها فخذَها وعَنان واسعة فالجها سوادا

ٍ السابعة والثٗثَن من عمرها إٖ أن منورؼم أنها أصبحت ف  

 َراها َضنها أصؽر من ذلن بعشر سنَن ، ابجسمت له بود كعادجها

 وكؤنها لَست شمَمة أولبن الثٗثة الموجودَن فٍ الداخل وٖ ابنة جلن

 العجوز ولالت

 هل جساعدنٍ فٍ شد حبل السالَة ؟ أخشً أن َسمط الدلو منٍ "

ٍ ما ٖ أحبمجددا وأنال من لسان والدج  " 

 ابجسم ورفع الصندوق للَٗ فٍ إشارة بؤنه سَوصله أوٖ فجوجهت

 نحوه ولالت جساعده فٍ حمله

 " حسنا سنجشارن فٍ هذا فهو ثمَل علَن َا إسحاق "

 ~ المخرج

 بملم / أمومه الحلو

 ....آسجرَا

 .. ننادٌ بالبوح خواطرنا العمَمة ، نبحخ عن بماَا حب آثر

 ..نجَه فٍ دولخنا نسمع ضجَج جلن المشاعر

 نهرب منها

 ..جصادمنا فٍ فٍ كل خاطر

 وَااه ومن لوعات الفراق وجلن المآثر

 ..أخفٍ كل ذكري فٍ أضلعٍ.. أسابك أنفاسٍ لبل أن جؽادر

 فَؽدو البوح ألَماً صًداحا

 .. َطرب شجرا مع كل ؼادر

عاثرخذنٍ مع رحلن سَرا ، إلً حبٍَب هزنٍ إلَه حظٍ ال .. 

 فمط



 أبوح له علً أعجاب بَجه أنادٌ

 ..آما زلت جذكر الوعد َا رعدا وما أبرمناه عشماً لبل ان جؽادر

 ..رعد

 طرلت الشوق فٍ أضلعٍ دهرا

 ومازال َشجب صوجه ألماً مع كل طارق

 أحاكَه فٍ همسٍ المخنوق عبثا

 '' أما زلت جذكر َا ذان ''حلمٍ الفاجن

وبَن وصالها وطن َمؾ شامخا لد ؼدا واحدجركجها خلفٍ ، والوعد بَنٍ  .. 

 طال المسَر إلَن َا زهرجٍ

 ..ولكن للبٍ بالموده لم َكن للهوي جاحد

 سَؤجٍ َوم أن جرِض عنٍ

 ..وكَؾ ٖ وثوبٍ وثوبن لد صار واحد

 ..أعاهدن الوفا دوما حبَبجٍ

 أخفَه نمَا عن كل طارق

 وأمسح أثر ذكران المرَر عنٍ

 ..بمبلة جٗمس للبن المحبوب لٍ عن كل خاطر

******** 

 نهـــــــــــــــــــــــاَة الفصل

1الفصل الرابع عشر   

 

 ~ المدخل

 بملم / نوار حوران

 (ؼسك)



 غ: ؼرٌَب َاسَدجٍ وسواد عَنَِن لٍ مؤوي

 س: سجٌَن َاؼالَجٍ ونبض للبِن هو السلوي

لبلويق: للبٍ َامعذبجٍ لم َعد لٍ ملن وجلن هٍ ا  

 (مطر)

 م :مجنون َارجٓ لم َزد عمرٌ إٖ النكبات

 ط: طوٌَل طرَك الصفح َابطل الحرب والجبهات

 ر: روحٍ جابهة معذبة َاموٌٖ َٖنمص للبٍ جراحاً وآهات

******* 

 bella snow / بملم

 من ؼسك إلً مطر

 بَنما أنا أللب صفحات الذكرَات فإذ بطَفن رؼما عنٍ َزورنٍ

شولٍ و حسرجٍ َرسم لٍ لوحات  

 .. بؤلوان كانت جؽمرنٍ سعادة فؤضحت اِن ججعسنٍ

 لل لٍ ، لَم افجرلت سبلنا ؟

 . أحبن كان شرا أم أنه فمط لدرٌ ؟

 .. حبٍ لن كان جنة و حبن لٍ أحالها جهنما

 بنارها أجلظً و أكجوٌ

 .. و بؤلمٍ و عذابٍ

 . و بعشمٍ لن أحجمٍ

 .. أَن السبَل و أَن الخٗص

 .. لد ضمت ذرعا من بحثٍ عنَن و جوهمٍ

 أرنو إلً حَاة جكون فَها أنت الشمس و الممرا

 أِحنُّ إلً لدٍر جكون فَه أنَت البداَة و المسري

 .. لكننٍ فٍ أحٗمٍ ؼارلة



 .. فنسَت أن طرَمنا منذ البداَة منجهٍ

 و أن لدرنا سَؤمر بؤن نفجرق

 .. ربما لد أحببجن و لم جحبنٍ

ٍ لم اكن نصفن ْكملنلكن جؤكد أنن  

 و لم جكن لٍ و لم أكن لن

 للبن فٍ ذنوبه ؼارق و لم َعرؾ لَمة حبٍ

 لم َعرؾ معنً الوفاء

 و كَؾ له ؟

 إن كنت أنت له سَدا و هو مجرد جابعِ 

 . كنت لد وعدت أنن لن جخون العهد فخنجه و خنجنٍ

 . كنت لد حلفت أن لن جؽادر فنكثت بَمَنن و رحلت و جركجنٍ

العزة فٍ حبن و هو من أعزنٍ مرة و مرات أذلنٍ .. ؟ أأبجؽٍ  

 أرضً الهوان ْجل حك منٍ لد سلبْ 

 لكن ٖ أرضً المهانة إن كانت مع الحب جججلبْ 

 . فإن فٍ للبٍ حبن و كرهن اججمعْ 

 . فاعلم أَا حبَبا أن الخَار علً نبذن لد ولعْ 

 فما أنا فٍ فنون الؽرام سَدة

ن أضحَت مجمرسةلكننٍ فٍ أصول الخَانة بفضل  

******** 

 لم جكن ججولع أن الطرَك للمدَنة الجٍ جسكنها عمجها سجكون

 بطول المسافة الجٍ َسلكونها من حوران لمنزل والدجها فمد

 شعرت بؤن ذان الطرَك ٖ نهاَة له والجالس بجانبها لم َجولؾ

 هاجفه عن الرنَن وٖ عن اسجمبال المكالمات وأؼلبهم جحدخ

ست عربَة وٖ انجلَزَة وٖ حجً فرنسَة ولممعهم بلؽة لَ  



 جسمعها َوما وخمنت فورا بؤنها سجكون لؽة الثنانَن وهذا

 هو المجولع مع اْحداخ اْخَرة فما فهمجه من حدَثه مع

 بعض رجاله أنه ثمة فجاة منهم مخجفَة فٍ أراضٍ البٗد وجبدوا

 لَست أٌ فجاة ومإكد سجكون الجٍ أخبرها عنها رعد فهٍ ابنة

 زعَمهم أو شمَمجه لم جفهم جَدا لكن الوضع َبدوا سَبا جدا ،

 نظرت جهة النافذة وجنهدت بعمك .. جلن الفجاة شجاعة حما

 واجخذت لرارا صعبا كانت جعلم جبعاجه جَدا وإلً ما لد َجر

مثله من أجل رجل جحبه ، البٗد ! ٖ ججخَل أن جمدم هٍ علً فعل  

 هٍ جخشً حجً مخالفة أوامر والدها فكَؾ بمبابلها أجمع فمد

 جصل لرعد وَعَدها لهم بنفسه ، انمبضت أصابعها ٖ إرادَا

 فمط لجفكَرها فٍ ذلن ... جري أَفعلها ؟ هل َكسر للبها

 ومسجمبلها أَضا بسبب البٗد ؟

لبل عواطفهمٖ جسجبعد أن َفعلها فالرجال َحكمون عمولهم   

 وٖ َرون إٖ ما فَه مصلحة المرأة مهما كان ذلن مدمرا لمشاعرها

 ومسجمبلها المرجبط وبشكل مباشر بعواطفها ، لكن رعد َحبها حما

 وعزؾ عن الزواج كل جلن اْعوام من أجل وعده لها َنجظر أمرا

 لد ٖ َحدخ أبدا فَفنٍ عمره وحَدا حجً َموت َعَش علً أطَاؾ

كان حما سَفعلها وَعَدها لمبابلها وهل َفعلها بالفعلذكرها فهل   

 إن وصلت إلَه ؟

 اجكؤت علً مسند الكرسٍ مجنهدة بعمك جشعر بالضَاع بسبب جعمد

 حَاة المحَطَن بها جمَعهم .. كم جمنت سابما أن جراهم أن جمجرب

 منهم وأن جكون جزء من عالمهم ولم جكن ججخَل بؤنه ملٍء

لمرارة والفمد الذٌ َعانٍ منه كل واحدبالجعمَدات وبالحزن وا  

 منهم ، حجً والداها ومن جؤملت بؤن َشفٍ المرب جراحهما



 . ٖ جري وضعهما َزداد إٖ سوءا

 " الطرَك طوَل وأعلم بؤنه مع رجل مثلٍ ممل جدا "

 نظرت سرَعا لصاحب جلن العبارة والنبرة المبحوحة الهادبة

ه المسجرخَة ولدوابجسمت بحزن جنظر لجانب وجهه ومٗمح  

 لالت فورا

 أبدا لَس كذلن فؤنا أعلم جَدا أٌ رجل جكون بالنسبة لهذه البٗد "

 وما جمر به من جعمَدات كبَرة ولن أجولع أن جؽلك هاجفن فمط

 لججحدخ معٍ كٍ ٖ أشعر بالملل ، ثم أنا منذ عرفجن أعرفن

 " وهاجفن ٖ جفجرلان أبدا

 نظر جهجها وابجسم لها ومد َده لوجهها ومسح بكفه جانب

 وجهها لبل أن َعود لمَادجه لكن نظراجها الحزَنة لم جفارق جانب

 وجهه ولد همست بما لم َعد َمكنها كجمانه أكثر

 لَجنٍ فمط سمعت َوما اجصال لن مع امرأة ؼَر عمجٍ ؼَسانة "

 " لكنت اسجطعت اسجَعاب ما للجه

جها حجً انزلمت أول دمعة من رموشها فمد َدهوما أن نظر ناحَ  

 لوجهها مجددا وٖمس خدها ومسح ابهامه جلن الدمعة ولال

 ما أن عاد بنظره للطرَك وبَده للممود مجددا

 ابمٍ هكذا َا جَما جنظرَن لوالدن بعملن لَس بعواطفن "

 " وسججدَن اْجوبة دابما

معلمةخنمت صوجها عبرجها وهٍ جهمس ونظراجها الدامعة   

 بنصؾ وجهه

 عملٍ وللبٍ كلَهما َرفضان جصدَك ؼَر ما عرفجه ْعوام "

 " لكن لما للت ذلن أبٍ أجبنٍ أرجون ؟

 اشجدت أصابعه علً الممود وشعرت بها جعجصر للبها معه



 حَن اخجار الصمت جوابا وما أن أبعدت شفجَها ببطء لججحدخ

 سبمها صوجه الجاد لابٗ

لجنا جحدَدا َا جَما ؟ما الذٌ جرَدَنه فٍ عٗ "  " 

 نظرت له بصدمة وما أن نظر ناحَجها لالت هامسة ودموعها

 عادت لملا مملجَها الواسعة

 " أن جعَشا معا ولٓبد "

 عاد بنظره للطرَك ولال بذات جدَجه

 إذا علَن أن جعلمٍ بؤن ما فعلجه وسؤفعله لَس سوي لَجحمك "

 " ذلن فلست وحدن من َسعً له

حزنها وَؤسها ودموعها هامسةابجسمت من بَن   

 " حما سجكونان معنا ؟ "

 لال من فوره

 أجل وأخبرجن مرارا َا جَما أن ججولفٍ عن جعذَب نفسن "

 بسببنا فؤنجٍ لست لكلَنا أنجٍ امرأة سجكون لها حَاة مسجملة

 " بعَدا عنا مهما طال الولت

 انفرجت شفجاها وجصلبجا مكانهما .. كانت جرَد سإاله عن ذلن

 جحدَدا عن مسؤلة جزوَجها وبحثه عن زوج لها لكنها لم جسجطع

 فإن سؤلها عن هوَة الشخص الذٌ أخبرها فلن جسجطَع أن جكذب

 وٖ َمكنها لول الحمَمة ففضلت الحدَخ عما علَها اخباره به

 أَضا فلَست جضمن اججماعها به لرَبا هكذا ، رطبت شفجَها

 بطرؾ لسانها ولالت

َها فٍ مكالمجن جلنأبٍ لكنن لسوت عل "  .. " 

 مٓت الدموع عَنَها وجابعت بؤسً

 " لما للت بؤنها ٖ جسجحك اْبناء ؟ أنت جرحت أمومجها "



 نظر لها نظرة جعلم ماَجبعها جَدا وهو حدَخ ؼاضب لد َإلمها

 هٍ أَضا فؤمسكت بذراعه وسبمجه لابلة بعبرة مكجومة

أَضااللوم ٖ َمع علً عاجمها وحدها أبٍ بل أنا  "  " 

 جبدلت نظرجه لٕسجهجان سرَعا ولد جولفت سَارجهم حَنها

 ولم جهجم أَن وٖ لما فنظراجها كانت معلمة بعَنَه السوداء

 المحدلة بها ولالت بحزن

 كنت أجوق دابما ْن أراها وإن من بعَد أن أسمع صوجها وإن "

 عبر الهاجؾ .. كنت أحجاجها وأشجاق لها فٍ كل حَن وولت وساعة

ن اججمعت بها وأصبحت لربها اكجشفت أن اْمر أصعب منوحَ  

 " ... أن أفهمه أو أن أجولعه وأن ذان الفراغ سَكون ملبه صعبا للؽاَة

 جكدست الدموع فٍ مملجَها الزرلاء وهٍ ججابع

 أحببجها أجل نمت فٍ حضنجها عشمت لبٗجها لجبَنٍ كل لَلة "

ؤنٍ طفلةوهٍ ججفمدنٍ لبل أن جنام وجؽطٍ جسدٌ جَدا وك  .. 

 .. كانت جرالب حجً طبمٍ بعد كل وجبة طعام إن أكلت جَدا أم ٖ

 اشجرت لٍ كل ما طلبجه وما لم أطلبه ورؼم كل ذلن كانت

 عٗلجها بالكاسر مخجلفة عنٍ ، كانت جفهمه وإن لم َجحدخ

 جعلم حجً إن كان َكذب فٍ حدَثه أم ٖ وجنسجم معه فٍ اْحادَخ

 أكثر منٍ ْنه جربً علً َدَها وعاشت مراحل حَاجه جمَعها

 جعلم حجً ما َحب وَكره فٍ الشخص الجالس أمامه ، ولست

 ألومها فؤنا مثلها جماما كنت اؼوص فٍ عالم الكاسر أكثر من

 عالمها هٍ .. حجً رماح ورعد أجحدخ معهما عن أمور

ت أنسجمٖ أسجطَع الجحدخ معها فَها ، وحجً عمجٍ جوَرَة كن  

 معها بسهولة أكبر ْنها فٍ عمر مربَجٍ السابمة ، فاكجشفت

 أنه ثمة مسافة طوَلة بَننا لم جسجطع أٌ طابرة أن جمطعها



 لجوصلنٍ لها ، حجً طلب كل واحد منكما أن ٖ أجحدخ فَما

 َخصكما جعل جلن الفجوة ججسع أكثر .. لمد أبعدجمانٍ عن

ماما ثم كل واحدعالمكما أبٍ وكؤنٍ شخص ؼرَب عنكما ج  

 .. منكما أصبح َلمٍ باللوم علً اِخر وبسببٍ طبعا

 " أنا أشعر حما بؤنٍ عمبة بَنكما

 أنهت حدَثها جمسح دمعجها بظهر سبابجها المثنَة فؤؼمض

 عَنَه وجنفس بعمك لبل أن َنظر لها مجددا وأمسن وجهها

 بَدَه ولال محدلا بعَنَها جزَن شفجَه ابجسامة خفَفة

لبل أوانن َا جَما بالفعل ولن أسجؽرب ذلن من ابنة جكبرَن "  

 من صلبٍ ووالدجها جكون ابنة دجً الحالن جلن ورؼم ذلن

 لن جفهمٍ جلن المرأة مثلٍ وٖ أٌ شخص ممن عاشوا معها

 هنان ْعوام فثمة شخص واحد فمط فٍ الحَاة َفهم المرأة

 وهو من شاركها أمورا ٖ َعرفها الؽَر وسجفهمَن ما أعنٍ

 " َوما ما

 وجابع بجدَة ولد أبعد َدَه

 سبك ونبهت والدجن بؤنن خارج ما َحدخ بَننا ومهما كان "

 لكنها جرفض جطبَك ذلن ولَس فهمه فهٍ جفهمه جَدا فما أن

 جؽضب بسببٍ جنفس عن ذان الؽضب بن لَس بؤٌ أحد

 من أبناء شراع وٖ عمجها رؼم أنن مثلهم جماما ٖ عٗلة لن بشٍء

جسجطع أن جججاز حجً اِن مسؤلة أخذٌ إَان منهاْنها لم   

 وحَاجن معٍ بعَدا عنها ورضان أنجٍ بذلن فلومها لٍ جوجه

 نحون فورا فؤول ما صوره لها عملها حَن الجمجن أول مرة

 بؤنن جخجارَننٍ علَها ْنن عشت معٍ وإن كان العكس

 ٖخجرجها هٍ بَنما أنا أكثر من َعلم وهٍ مثلٍ أَضا بؤنن



 لم جشعرٌ َوما بالسعادة ونحن فٍ انجلجرا ولم أسجطع

 منحن إَاها أبدا ْنن جبحثَن عنها فٍ اججماعنا معا فحجً

 إن جركجن معها وابجعدت كنت سجعَشَن جعَسة َا جَما وحالن

 كما هو اِن وكما كان سابما .. والدجن جفهم كل هذا لكنها

ن ٖ جرٌجرفض فمط اٖعجراؾ به بل وجرفض أفكارن جلن وأن  

 سعادجن معها فمط فعلَها أن جمجنع بؤن أفكارن ملن لن وحدن

 لَس َحك ْحد أن َجحكم فَها فٗ َبنٍ شخصَجن أحد ؼَر

 "نفسن .. جفهمَن هذا َا جَما ؟

 بلعت ؼصجها مع رَمها وكانت سججحدخ فماطعها صوت رنَن

 هاجفه فؤؼمضت عَنَها مجنهدة باسجسٗم جسجؽرب أساسا كَؾ

ا للَٗ ، بَنما أجاب هو من فوره وما أن رأي اسمجركوه له  

 المجصل لابٗ بضَك

 " جَد جذكرت أن جنجبه أنه لدَن هاجؾ ... أَن أنت َا رعد ؟ "

 نظرت له بجوجس ولد لال بحدة

 رعد ٖ ججبرنٍ علً اجخاد اجراءات ضدن لن جعجبن أبدا "

 " فدخولن جلن المدن لَس حٗ

ال بحدة أكبرأمسكت للبها ٖ شعورَا حَن ل  

 أعلم أنها سجكون هنان لكنن لن جسجطَع إخراجها بدخولن "

 ولنؤمل فمط بؤنها لم جسمط فٍ أَدٌ أولبن الشرذمة ، لمد حركنا

 جهاز المخابرات والموات الخاصة وسنجدها فابجعد أنت عن جلن

 " الجهة من البٗد

 وما لبخ للَٗ حجً صرخ فَه ؼاضبا

للعمران ولمنزل شمَمجن اِن أنالسما َا رعد إن لم جرجع  "  

 من سَرسل من َلمٍ المبض علَن وأسجنن حجً ننجهٍ من جلن



 " المشكلة وٖ ججرب أن جخجبر صدق َمَنٍ

 لال بعد صمت لحظة وبحزم

 لن اسلمها لشمَمها حال وجدناها كن مطمبنا وارجع أنت لجكون "

 " جحت الحراسة وسؤجصرؾ أنا فٍ اْمر

 جنهدت المحدلة به بارجَاح ما أن لال ذلن فعلً اْلل هو لم

 َخن جولعاجها وٖ َنوٌ أن َعَدها ْهلها ما أن َجدوها وظهر

 أنه فعٗ َمدم عاطفجه نحوها علً كل شٍء وسجكون مطمبنة

 . بؤنه بخَر ولن َصله أولبن الثنانََن حجً َجد والدها حٗ لٓمر

جالس بجانبها وهو َنزل لبلهافجحت بابها ونزلت ما أن لال ال  

 " هَا انزلٍ َا جَما فعمجن جنجظرنا منذ ولت "

 نزلت ونظرت بصدمة للمنزل أمامها لَس بسبب جماله الخارجٍ

 الذٌ فاق جمال منزل والدجها بل من دخولهم حجً وصلوا له

 وهٍ لم جنجبه لكل هذا ! جعلم بؤن زوج عمجها رجل أعمال كبَر

وعابلجه جمَعهم لكن هذا الثراء الفاحشومعروؾ فٍ البٗد بل   

 لم َكن بادَا أبدا علً سلون وحدَخ عمجها الجٍ الجمجها سابما ،

 كانت ثَابها وابنها من أجمل ما رأت خاصة ابنها ذان الذٌ جراه

 أخذ من مٗمحها وسمات الحالن الكثَر لكنهما كانا من البساطة

فَها الفضول ْنوبطَبجها جلن وكؤنهم من بسطاء الناس مما بخ   

 ججعرؾ ببمَة عابلجها وكم جمنت ذلن لكن فٍ ظروؾ أفضل من هذه

 فمنذ صباح أمس وذان الحفل وهٍ جفضل الجلوس فٍ أحد الكواكب

 وحَدة ولعام كامل ففوق ما حدخ باْمس كان علَها الَوم مواجهة

 مجملب المزاج ذان الذٌ َرفض أن َنسً أمرا هو من الجرح بؤن

َشعرها باهجمامه بها وجارة بؤنه َكرهها وَجضاَك َنسَاه فجارة  

 . !! من كل ما جموله أو جفكر به



 ما أن دخلوا المنزل الذٌ لم جعرؾ أرضَجه من سمفه بسبب اْرضَة

 الرخامَة الجٍ جشبه الزجاج جعكس كل جلن اْضواء المجدلَة من ثرَا

فٍالسمؾ العمٗلة كانت عمجها ورجل َبدوا زوجها وطفلة صؽَرة   

 اسجمبالهما ومن اسجمباله الحار له علمت فورا بؤنه سَكون زوجها

 ومن ججولع مثٗ ! فهو لَس بعمر ابن لها كما أن شخصَجه جدل علً

 ذلن فهو لَس أٌ رجل بالجؤكَد ، كان دورها بعد والدها فصافحجه

 بحَاء فمرص خدها بَده اْخري لابٗ بضحكة صؽَرة

 " ها لد أصبحت عجوزا َا مطر "

 ضحكوا جمَعهم ومسحت هٍ خدها مبجسمة وابجسم مطر لابٗ

 " ابنن البكر أكبر منها بثٗثة عشر عاما فمن منا العجوز ؟ "

 ضحكت جوزاء لابلة

 كما أنه لد َصبح جدا لبلن َا أَوب وأنت جنجظر أبنابن أن "

 " َجزوجوا

 .. ضحكوا جمَعهم عدا الجٍ جنملت بنظراجها بَنهم بصدمة

ا لاله وها هٍ عمجها جعلم كما لال .. لكن لما سَمولإذا حمَمة م  

 ذلن وَفعله !! هٍ جثك فٍ والدها وجعلم بؤنه ٖ َفعل أو َمول

 !! شَبا عبثا وٖ لَضرها به لكن لما

 جمدمت عمجها منها وسلمت علَهما وأهدجها حضنا ٖ َخجلؾ عن

 لمابهما اْول فكم جشعر بدؾء وحنان هذه المرأة .. جشعر به

أن جراها وكؤنها خلمت لجحب الجمَع .. شٍء الجمسجه فَها ما  

 رؼم الحزم فٍ نظرجها ولن جسجؽرب هذا أَضا وهٍ شمَمة مطر

 . شاهَن

 رفع الوالؾ بجانبها الطفلة الوالفة لربه ولبل خدها وسؤلها عن

 اسمها فمالت من فورها مبجسمة



 " صبح "

 ضحن والداها ولالت جوزاء

ر علً اخجصارهاسمها صباح لكنها جص "  " 

 نظرت لها جلن العَنان السوداء الواسعة ولالت صاحبجها بعبوس

 " صبح "

 ضحن وأنزلها لٓرض ولال

 " ؼَهم فٍ المطار بالجؤكَد فؤَن أبان أم ٖ َعلم بمدومنا ؟ "

 لال أَوب مبجسما

 ْن ؼَهم هذه رحلجه اْولً خارجَا أصر أبان علً أن َكون "

 " معه حجً جملع الطابرة

 لالت جوزاء ناظرة له بامجنان

 شكرا لن َا مطر أنت ٖ جعلم أٌ هدَة هذه الجٍ لدمجها لٍ "

 فؽَهم سججؽَر نظرجه لٓمر ما أن َمود الطابرة الَوم فٍ رحلة

 دولَة فمد خشَت أن َحبط من كثرة الموانَن ألزامَة فخمسة

 أِؾ ساعة طَران فمط لَكون مساعد طَار سجحجاج منه عاما آخر

 " من الجدرَب

 لال الوالؾ بجانبها ضاحكا

 هذا وسَكون مساعد طَار فمط فما سجفعلَنه حَن سَمود "

 " الطابرة بنفسه ؟

 كانت سججحدخ لوٖ لاطعجها الجٍ نزلت السلم البعَد راكضة ومنادَة

 " هَََه ٖ أحد ذكر اسمٍ هنا "

 فانجملت اْنظار جمَعها جهة النازلة من هنان مسرعة جمفز

عجبات جلبس جنورة لصَرة واسعة َصل طولها لجحت الركبجَنال  

 بملَل ولمَص حرَرٌ أنَك وجمَل ، مٗبسها جظهر سنها فعٗ



 . وأنالجها وثرابها

 وصلت عندهم ولفزت فورا لحضن الذٌ جعلمت به لابلة

 " خالٍ مطر ... كم كنت مجشولة لرإَجن من سنوات "

مة بحماس جرفع لبضجَهاابجعدت بعدها عنه ونظرت له ولالت مبجس  

 " أنت أجمل من الجلفاز بكثَر "

 نظر لها بصدمة بَنما جابعت هٍ بضحكة

 " حمدا هلل أن ؼسك شراع لَست أجمل منن "

 ضحكوا جمَعهم حجً الوالؾ أمامها ولد لعبت أصابعه بؽرجها

 الممصوصة عدي الوالفة بجانبه جنظر لها بصدمة فهٍ أصؽر

جها سابما بل هٍ من جبدوا أكبر منهامنها بعام كما أخبرجها عم  

 بثٗخ أو أربعة أعوام كما أنها أجرأ منها بكثَر فما اسجطاعت

 ! َوما أن جمزح مع والدها هكذا وٖ أن ججحدخ عن شكله

 بل إنه حجً الجنورات المصَرة كان َكره أن جلبسها وإن كانت

 ! هكذا طولها حجً ما جحت ركبجَها وٖ حجً لنصؾ الساق

ورها بعد والدها حَن الجفجت ناحَجها فنظرت لها مبجسمةكان د  

 بَنما أمسكت هٍ خصرها بَدَها ونظرت لوالدجها لابلة بضَك

 " لما لَست عَناٌ زرلاء مثلها ؟ ألَست ابنة شمَمن ؟ "

 ضحكت جوزاء ولالت

 " انجظرٌ النسل المادم "

 ضحكت وحضنت الوالفة أمامها لابلة بضحكة

 " َا إلهٍ كم أنجٍ جمَلة ورلَمة أَضا ولن أكون فٍ مكان أنجٍ فَه "

 نظرت جوزاء لمطر ما أن رن هاجفه ولد أخرجه من جَب

 سجرجه وأولؾ اٖجصال ولالت مبجسمة

 " علَن إبعاده الَوم ْنن لنا فما صدلنا أن أجَجما أخَرا "



 لال وهو َدسه فٍ جَبه مجددا

جطَع ؼَر جناول الؽداء معكمفرصة أخري َا جوزاء فلن أس "  " 

 وجابع ولد وضع َده علً كجؾ الوالفة بجانبه

 جَما سجؤخذ مكانٍ هذه المرة ثم سَؤخذها عمٍ صمر بالطابرة "

 لحوران صباح الؽد فالرحلة من هنا حجً هنان طوَلة وأنا

 " طرَك رحلجٍ مخجلؾ

* 

* 

* 

حماجنملت نظراجها المذعورة الجابهة بَنهم وكؤنها ٖ جفهم   

 ! ما َمولون ! صنوان !! كَؾ وصلت من الحالن هنا

 آه أجل كَؾ نسَت بؤنهم فٍ ؼرب الحالن وثمة حدود مشجركة

 بَن المطرَن فهل ركض بها ذان الجواد شماٖ حجً كانت هنا ؟

 ! هذه المسافة جمطعها السَارة المسرعة فٍ أكثر من خمس ساعات

ر ؟َبدوا أنه ركض بها لولت أطول من ذلن بكثَ  

 صنوان .... ! هل وصلت لرعد فعٗ َا جري ؟

 لم جكن جعٍ جماما فَما َجنالشون وَخجلفون فٍ مصَرها لكن

 ما هٍ مولنة منه أن رأٌ كل واحد منهم أسوء من اِخر

 وَبدوا أن أسوأهم سَطبك علَها وهو أخذها لما سموه بسجن

 .... الممر وسرا أَضا ، أٌ أنه

عها وسحبها مولفا لها لالت جحاولما أن امجدت َد أحدهم لذرا  

 إبعاد َده

 " اجركونٍ أنا هنا من أجل رعد شراع "

 نظروا لبعضهم لبل أن ججعالً ضحكاجهم الصاخبة ولكل واحد



 منهم جعلَك مخجلؾ

 " حما َا جمَلة ؟ "

 " ! رعد شراع دفعة واحدة "

 )هههه حما أخفجنا (

 نملت نظراجها الضابعة الدامعة بَنهم وهمست برجاء

 السم أنها الحمَمة فمط أخبروه أنٍ آسجرَا شمَمة الزعَم "

 سنمار وإن رفض رإَجٍ ولجها افعلوا بٍ ما شبجم فٗ شٍء

 " سَعنَنٍ بعدها

 رالبت وجلة النظرات الجٍ جبادلوها واسجمر نظرها علً الشخص

ن وٖ السخرَة منها وٖ حجً رأَهالوحَد الذٌ لم َشاركهم ٖ الضح  

 فٍ جحدَد مصَرها وشعرت بؤنه بالفعل مخجلؾ عنهم ووجهت جمَع

 آمالها علَه ، ارججؾ جسدها بموة حَن صرخ الممسن بذراعها

 ضاحكا وكؤنهم جحصلوا علً ؼنَمة لكن نظراجها الراجَة لم جفارق

شجلن العَنان المحدلة بها وأؼمضجهم فور أن رفع سٗحه الرشا  

 فٍ وجهها راضَة بحكمه وإن لرر لجلها فذان أسلم لها مما َنوون

 فعله بها ، كانت جنجظر وججولع كل شٍء وأولهم الموت فضمت

 نفسها بَدَها ٖ شعورَا وانسابت دمعجها علً وجنجها المؽطاة

 بالدماء واْجربة فٍ أكبر جزء منها حَن صرخ ذان بهم

 " جولفوا لن جؤخذوها ٌْ مكان "

ت عَنَها فجؤة وفٍ ؼمرة انصدام الوالفَن حولها بإشهارهفجح  

 السٗح فٍ وجوههم ابجسمت هٍ له من بَن دموعها وذعرها

 جهمس شاكرة له لَس َعنَها َسمعها وَفهمها أم ٖ ، صرخ الذٌ

 أصابعه جشجد علً ذراعها أكثر حجً لم َعد َمكنها جحمل اْلم بسببها

 " ما الذٌ أصاب عملن َا رجل ؟ "



 صوب رشاشه جهجه جحدَدا ولال بحزم

 " ... سنسلمها ٖبن الزعَم شراع "

 ابجسمت من فورها جشعر باْمل َجسرب فٍ داخلها دفعات مججالَة

 لبل أن جموت جلن ٖبجسامة ناحرة ذان اْمل معها ولد جابع

 " جبران هو من سَمرر مصَرها "

 لال أحد الوالفَن معهم وبضَك

 أنت جعلم بؤن رعد فٍ صؾ ابن شاهَن وجعلم جَدا ما سَكون "

 " لرار ورأٌ شمَمه جبران

 شعرت بجسدها َجملص من ألم لم جعرفه وٖ بسبب جلن الرضوض

 والجروح وهٍ جدرن حمَمة المكان الذٌ وصلت له ... مدن ألصً

 ؼرب صنوان المجمردة ! أجل سمعت عن هذا وسط لبابلها وأنه ثمة

ت أنصَاع لحكم ابن شاهَن بل واجهمت الحالن فٍ موتلبابل رفض  

 الزعَم شراع والجمَع َسجؽرب صمت مطر شاهَن عنهم حجً اِن

 خاصة بعدما أعاد منهم ممر ومعسكر الَرمون وفمدوا الجناح

 العسكرٌ لهم وعزا الجمَع ذلن بؤنه فعلها حمنا للدماء وججنبا

جدَد فلم َصمت عنهملزرع الفرلة واْحماد بَن أبناء شعبه من   

 حجً اِن مجحلَا بالصبر والحكمة إٖ ججنبا لما لد َجر البٗد

 . لحرب أهلَة جدَدة

 لال الوالؾ أمامهم

 الجلونٍ إذا لبل أن جؤخذوها ٌْ مكان ؼَره ولَكن واضحا "

 " لدَكم بؤنٍ لاجلكم أَضا حَنها

 شهمت بصمت وصدمة جنظر لجمَع جلن الوجوه فهل سَجماجلون

  وأمامها ! هٍ ٖ جثك بؤنهم لن َفعلوها به كما أنها جثك بؤنهفعٗ

 لم َمرر جسلَمها ٖبن شراع اْكبر إٖ وهو مولن جماما من أنه



 لن َمسها بؤذي مهما بلػ جفكَره من سواد ، أؼمضت عَنَها بموة

 حَن صوب سٗحه لوجهها وهو َجابع

 " وسؤلجلها معٍ عند أول رصاصة جوجه لصدرٌ "

دموعها مجددا ودون جولؾ هذه المرة فلم جسجسلم للموت انسابت  

 كجلن اللحظة ولم جسلم مصَرها لشخص َضع موجها خَارا ألوي

 من ؼَره إٖ ذان الولت فلم ججخَل َوما أن َكون الموت أَسر

 ... خَاراجها ! بلً هو كان كذلن منذ لرروا جزوَجها لذان الرجل

 أجل منذ صباح أمس حَن اكجشفت ما َخططون له خفَة عنها

 من أسابَع ، صرخ الذٌ هزها من ذراعها بموة

 " جرفع السٗح فٍ وجوهنا من أجل ثنانَة ؟ "

 ولال آخر بنبرة ألل حدة منه

 صحَح أنن كنت صدَما ممربا من الكاسر شراع فٍ الماضٍ "

ٍ السلطةلكن رعد باع لبابله ودم والده ممابٗ لطمعه ف  " 

 لال ذان من فوره

 جعلمون جَدا أن رعد ٖ َفكر فٍ ذلن وما انضم للبرلمان الحاكم "

 إٖ بعد ضؽط كبَر من لبابل صنوان وهو علً اجصال حالَا بجمَع

 لبابلها وشارن فٍ الصلح بَن الكثَر منها مع الحالن فهو رجل

م ثنانشرَؾ كوالده جماما ، ثم الفجاة أخبرجكم بؤنها شمَمة زعَ  

 واخجفابها سَكشؾ سرَعا ومكانها سَحدد بسهولة ولن اخبركم

 أٌ عماب ذان الذٌ سججلمونه حال علمهم بما سجفعلون وذان

 " ما سَحدخ بالفعل

 أخرست كلماجه الجمَع كما حولجهم لجماثَل جامدة محدلة به عدا

 جلن اْحداق العسلَة الواسعة الجٍ كانت ججنمل بَنهم بجوجس لبل

مر علَه ولد مد َده ْحدهم لابٗأن جسج  



 " أعطنٍ الهاجؾ "

 نمل ذان نظره بَنهم لبل أن َخرج من جَب سجرجه العسكرَة

 هاجفا خلوَا َعمل باْلمار أصطناعَة ومده له فؤخذه منه فورا

 وضؽط عدة أرلام لبل أن َضعه علً اذنه لابٗ

 " صلنٍ بالممر أرَد الجحدخ مع ابن الزعَم شراع "

* 

* 

*  

 

 ولفت أمام باب ؼرفة الضَوؾ وجنفست بعمك جشعر بجردد

 وجوجر كبَرَن .. ٖ بل برهبة شدَدة من ممابلة ذان الرجل الذٌ

 لم جراه َوما ولم جسمع سوي عبارات جَم الحالدة والكارهة له

 صؽَرا ونهٍ والدجه له عن لول ذلن والنجَجة كانت دابما أن

 َخرج ؼاضبا وكل ما كانت جموله لها والدجه بعدها وحَن جنظر

 لها بحزن طفولٍ ْنه خرج

 ( سَرجع لرَبا بنَجٍ فجَم ٖ َعرؾ الؽضب أبدا )

 جنهدت بحزن ومسحت جحت جفنَها بموة وكؤنها جمنع دموعا لم

 جفكر أساسا فٍ النزول ثم مدت أصابعها الجٍ جظهر وحدها من

َل وأمسكت ممبض الباب وأدارجه ببطءكم لمَصها المطنٍ الطو  

 وفجح لَكشؾ عن الوالؾ عند الواجهة الزجاجَة للؽرفة والمطلة

 علً الجزء الخلفٍ للحدَمة والبركة أصطناعَة الجمَلة ججْٓ

 مَاهها جحت أضواء الحدَمة وضوء الممر ، كان مولَا ظهره لها

ن كان ابنه ذانلكن للبها انفعل ٖ شعورَا لطوله وأكجافه وولفجه فإ  

 ٖ َشبهه فٍ المٗمح الجٍ لم جراها بعد فهو َشبهه فٍ هذا وبشكل



 واضح جداً ؼَر أن جَم َبدوا لها أطول أو أنه أنحؾ للَٗ أو ٖ جعلم

 . ! لد َكون فارق السن فمط

 الجفت لها الوالؾ هنان ما أن خطت للداخل بضع خطوات فولفت

ٗمح ٖ ججشابه وجلن أبدا فجَممكانها جنظر له وكما جولعت فهذه الم  

 بالفعل أخذ من والدجه الكثَر .. جذكر كم كانت جمَلة رؼم المرض

 وأعَاء ، لن جنكر جاذبَة هذا الرجل ووسامجه رؼم الشَب الخفَؾ

 فٍ شعر صدؼَه وبعض الشعَرات من لحَجه الخفَفة جدا والمحددة

أة كانت أجملبعناَة وبعض الخطوط البارزة جهة فكَه لكن جلن المر  

 نساء عابلجها وٖ جراها بخلت بذان الحسن أبدا علً ابنها فجراه جمع

 محاسنهما فؤخذ جسد وثمة وطول الوالؾ أمامها اِن َدَه فٍ جَبٍ

 . بنطلون بدلجه السوداء اْنَمة وجمال والدجه الحاد الممَز

 شعرت بأحراج من طول ولوفها هنان وجحدَمها به وإن كان هو

ثلها جماما فمد الجزم الصمت أَضا محدلا بجلن المٗمحنفسه م  

 الجمَلة الحزَنة البرَبة وكؤنها مٗن بجناحَن صؽَرَن َسعً لنشر

 السٗم بَن البشرَة جشعرن من أول وهلة جراها فَها بؤنها فراشة

 جلون عالم من َحجوَها فعٗ باْلوان الجمَلة فبمجرد النظر لمسمات

ا جحمله فٍ داخلن من هموم ومهما عظموجهها جشعر فورا بؤن م  

 َجٗشً بسهولة فهٍ جملن هالة من السكَنة والسٗم والهدوء جضخ

العَنان الذهبَجان المشعجان الناظر لها بدفعات هابلة من أَجابَة ، جلن  

 والؽرة البنَة المدرجة والوجه الدابرٌ جشعرن بالراحة ما أن جنظر

 . إلَها

 بادر هو والجرب منها فهو َمدر جرددها لرإَجه ْول مرة فٍ حَاجها ،

 وصل عندها بخطوات واسعة أنَمة وما أن رفعت َدها لجصافحه

 فاجؤها بؤن شدها لحضنه وطوق جسدها الؽض بذراعَه فهذه زوجة



 .. ابنه وإن نبذه .. إنها الماضٍ .. أجل شٍء من رابحة الماضٍ البعَد

جٍ احجضنجه حَن نبذجه لبابله ومن رابحة جلن المرأةمن جلن البلدة ال  

 الجٍ عاش معها سنَنا للَلة جساوٌ حَاجه بؤكملها منذ ولد فهذه الفجاة

 جزء من عابلة جلن المرأة ومن حَاجها فابنه لم َمنحه أٌ فرصة لَشعر

 . بؤنه الشٍء الذٌ جركجه له بعد رحَلها

ت جفهم هل ْنها لمبَنما كانت هٍ مجصلبة فٍ حضنه جماما ولَس  

 جعجد هذا النوع من العواطؾ من المحَطَن بها ! لكن شعورها لم

 َكن هكذا حَن حضنها عم والدها فٍ المطار وٖ حجً جَم ! لَست

 جعلم لما جشعر بؤنه لَس من النوع العاطفٍ جدا من الرجال وهذا

 اْمر جلحظه فَه ما أن جراه .. هو لَس بجعمَد وصٗبة وبرود

ابنه بالجؤكَد لكنها ججزم بؤنه َشبهه فٍ الكثَر من ذلن شخصَة  

 وجسجؽرب هذا المولؾ منه رؼم أنه لم َراها َوما ! أبعدها عنه

 وأمسن كجفَها ولال ناظرا لعَنَها المحدلجان به

 " كَؾ أنجٍ مارَه ؟ "

 همست بعد برهة

 " بخَر ... شكرا لن "

مجددا ولال بحزنأبعد نظره عن عَنَها لبرهة لبل أن َنظر لهما   

 " أجمنً أن ٖ َكون مولفن منٍ سلبَا كزوجن "

 لم جسجطع أبدا الجحكم فٍ الدموع الجٍ مٓت عَناها الواسعة وٖ

 إخفاء المرارة فٍ صوجها وهٍ جهمس بحزن

 " إن ألمَت باللوم علَكم مثله فلن َكون لٍ مكان سوي الشارع "

عد َدَه عن ذراعَهانظر لها باسجؽراب بادئ اْمر ثم لال وهو َب  

 " هل أوضاعن معه سَبة هكذا ؟ "

 أبعدت نظرها عنه ولالت بسخرَة



 " جَم ظروفه وعمله وحجً حَاجه ٖ مكان لزوجة فَها حالَا "

 وجابعت ببعض الجردد ولد رفعت نظرها به مجددا

 " وأكذب علَن إن للت أنٍ لست أعذره فٍ مولفه منن "

 حرن رأسه برفض لابٗ

 " أنا لم أجعمد أن أجخلً عنهما صدلَنٍ "

 أخفضت رأسها ونظرت لَدَها اللجان كانت جشبن أصابعهما ببعض

 ولالت بؤسً

 جَم ٖ َمكنه جفهم ذلن أنت لم جري ما لاساه ووالدجه وكنت أنا "

 " شاهده علَه

 أمسن ذراعَها مجددا ولال

 والدجه من رفضت أن آخذهما حَن اسجمرت أمورٌ هنا وأن "

 أفعل لهما أٌ أمر َكشؾ أنٍ ٖزلت علً لَد الحَاة ولالت بؤنها

 جرَد أن َبمً له أحدنا فاخجارت أن جموت هٍ ْعَش أنا ، كنت

 حَنها بدأت فٍ عملٍ الجدَد هنا وأصررت علً مطر شاهَن أن

 أدفع أنا لهما المال ولَس هو فكان َرسل راجبها مضاعفا بمرجَن

  َصلهما وبؤنهما َعانَان ما َعانَانهولم َكن أحد منا َعلم بؤنه ٖ

 " خلؾ جدران ذان المنزل

 رفعت نظراجها الدامعة به ولالت بؽصة

 من سَعلم إذا ؟ من سَعلم بؤنه كان َسرق الرمان من الحمول "

 وَطعمها البذور بَنما َؤكل هو لشوره كٍ جضن بؤنه َؤكل وكل

ت أعلماعجمادها بؤن عابلة عمٍ لَس من َعطونهم إَاه ؟ وكن  

 " بذلن وأخفٍ اْمر عنه ْنه ٖ َعلم بؤنٍ رالبجهم من خلؾ الباب

 جدحرجت دمعة من رموشها وهمست ببحة

 حجً أنه عمل فٍ مسجشفً ممر الحدود كٍ َوفر لها الدواء "



 رافضا أن َجصدق به ذان الطبَب علَه ، كان َجلمً الضرب

َعوالسب وأهانات من عمٍ والجهمَش والسخرَة من الجم  

 " وٖ َجحدخ أو َشجكٍ .. كل ذلن من أجلها فمط

 أخفضت رأسها حَاءا مما سجموله وجابعت دموعها ججماطر علً

 اْرض

 حجً أنه اجهم فٍ شرفه ونزاهجه وهو فجً صؽَر واعجرؾ "

 بذلن فمط لَحمَنٍ منهم ، َوم جوفَت والدجه أرسلجه للطبَب

 كٍ ٖ َحضرها ولت وفاجها وكان سَبات جلن اللَلة فٍ الشارع

 وفٍ البرد ْنه َري أنه ٖ حك له فٍ ذان المنزل وأجبرجه علً

 الدخول مكرها وبات لَلجه جلن فٍ ؼرفجهما مع ذكراها ومكانها

 ... الفارغ وحَدا بدونها ْول لَلة فٍ حَاجه ، ماذا ججولعون منه إذا

 " ماذا ؟

ها جلن جمسح دموعها المجماطرة من عَنَها جباعاأنهت عبارج  

 فبالرؼم من جرحها منه وؼضبها علَه إٖ أنها ٖ جسجحمل الجفكَر

 أو الحدَخ عن ماضَه وعن ألمه الذٌ َرفض هو اٖعجراؾ به

 منذ كان طفٗ فكَؾ باِن ؟ رفعت رأسها ونظرها للذٌ ٖحظت

بؤصابعه بموةصمجه المبهم بعد حدَثها فصعمت به َمسن عَناه   

 منزٖ رأسه لٓسفل و ... َبكٍ !! وسرعان ما أوٖها ظهره وسار

 جهة الواجهة الزجاجَة جمسح أصابعه جلن الدموع الجٍ َرفض

 أن جفضحه أكثر وكؤنها لم جنزل سابما وٖ أمام نفسه ، مسحت

 دموعها الجٍ عادت للنزول مجددا وساد الصمت طوَٗ بَنهما

رفض إشران اِخر فَه لبل أن جكسرهوكؤن كل واحد منهما َ  

 لابلة بصوت منخفض ونظرها علً لفاه

 جَم لَس ؼاضبا من أجل نفسه .. أنا مجؤكدة من ذلن رؼم أنه "



 " لم َجحدخ أمامٍ عن اْمر

 الجفت لها ولال

 " هل َؤجٍ لزَارجن ؟ "

 نظرت لٓسفل فورا ولالت

 " أحَانا "

 وصلها صوجه فورا

ؤنن ٖ جمولَن الحمَمة مارَه فؤنجٍ من النوعٖ أعلم لما أشعر ب "  

 الذٌ ٖ َعرؾ الكذب وما فٍ للبن جظهره مٗمحن ، أنجٍ وحدن من

 لبلها جَم من ماضَه لم َحملها إثم ما حدخ مع والدجه ولم َجخلص

 منن فٍ حاضره ولم َنبذن فظننت أنن جسجطَعَن مساعدجٍ ْنن

 سجكونَن اْلرب له من بَن جمَع الممربَن منه لكن َبدوا أن

 " أموركما أَضا لَست علً ما َرام

 لم جسجطع رفع نظرها به وٖ الجعلَك علً ما لال وهٍ جسمع

 خطواجه مججازا لها ثم فجح باب الؽرفة ولال

 إن احججت أٌ شٍء أخبرَنٍ فمط مارَه وإن انزعجت َوما من "

مفجوح لن فٍ أٌ ولت جرَدَنالبماء هنا فمنزلٍ   " 

 اسجدارت منادَة ما أن ؼادر

 " عمٍ "

 وعضت طرؾ شفجها منزلة رأسها ما أن الجفت لها ، جرَد أن جعلم

 أن جفهم علً اْلل ، لن جفضح سره أبدا لشخص آخر ؼَر ساندرَن

 الجٍ لوٖ أنها أخبرجها لبل أن جعلم منه لما فعلجها أبدا لكنه ذكر اسم

لبل للَل وصلجه به وعلَها أن ججحمك من شكوكها ،مطر شاهَن   

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها ورفعت نظرها له ولالت بجردد

 هل َعمل جَم فٍ مكان آخر ؼَر جلن المنظمة ؟ "



 " أ .... أنا أعنٍ عمٗ سرَا آخر ؟

 نظر لها عالدا حاجبَه باسجؽراب لبرهة لبل أن َمول

 " لما جسؤلَن مارَه ؟ "

ت للبها ججصاعد بسرعة فها هو لم َنكر وإن علمهشعرت بضربا  

 بذلن بل سؤلها لما سؤلجه أٌ أنه .... لالت برجاء حزَن

 أرجون عمٍ جوابن سَشكل أهمَة كبَرة بالنسبة لٍ ، أرَد "

 " فمط جوابا وإن بكلمة واحدة

 كانت جنظر له بؤمل كسَر ضعَؾ اسجشفه ذكابه بسهولة فملبها

ؤمل فٍ أن َكون ثمة جبرَر ... ثمة سببالعاشك كؤٌ أنثً كان َج  

 وإن كان َصعب علَها اسجَعابه والجعاَش معه المهم أن َكون

 صادلا حما فَما لال ولم َكن َكذب ، رالبت حركة شفجاه بؤمل

 َحجضر وهو َحركهما ببطء ولد لال

 " نعم "

 ثم اسجدار وؼادرا جاركا إَاها والفة مكانها ججنفس الهواء وكؤنه

 َنعدم من المكان حولها ولد مررت أصابع كلجا َدَها فٍ شعرها

 للخلؾ جشعر بضربات للبها وصلت ألصاها ... إذاً ما لاله صحَح

 والمهمة موجودة بالفعل ، لكن ... نزلت دموعها رؼما عنها فلَس

 ! ... َمكنها جصور ذلن أبدا وجحت أٌ مسمً كان وامرأة انجلَزَة

وٖ فٍ عٗلجهماأٌ ٖ ضوابط فٍ حَاجها   . 

 مسحت دموعها بموة وخرجت من هنان وعادت جهة ؼرفجها

 وجوجهت لسرَرها مباشرة جلست علَه ورفعت هاجفها واجصلت

 به فورا لبل أن َجؽلب علَها جرددها فعلَها أن جفهم منه وأن َشرح

 لها أكثر عن طبَعة عمله ذان وحدود صلجه بجلن الفجاة ، مسحت

فمط لمجرد الجفكَر فٍ اْمر وعاودت اٖجصالدموعها الجٍ انسابت   



 مجددا حَن لم َجب وضربات للبها ججصاعد مع رنَنه .. جعلم بؤنه

 ؼاضب منها أَضا ولد ٖ َجَب علَها لكنها لن ججولؾ عن المحاولة

 فما كان لَوضح لها بالمدر الذٌ سَمنعها هٍ لكنها اِن جعلم

مررت أصابعها فٍوسجحاصره بمعرفجها لطبَعة عمله اِخر ،   

 ؼرجها الناعمة ورطبت شفجَها الجافجان ما أن انفجح الخط جشعر

 بضربات للبها جرجفع حد الجنون حَن انفجح الخط ولم َجحدخ

 فمالت فورا

 " .....جَم أ "

 " من أنجٍ ؟ "

 جصلبت َدها كما لسانها وجمَع أطرافها بل وججمد كل شٍء حولها

جسمع ذان الصوت اْنثوٌ وانسابت دموعها دون اسجبذان وهٍ  

 الؽاضب والذٌ لالت صاحبجه مجددا

 " من أنجٍ أجَبٍ "

* 

* 

* 

 أطلمت شجَمة بذَبة حَن انؽلك الخط فٍ وجهها وأبعدت الهاجؾ

 " ونظرت له هامسة بؽَظ " الولحة سجري حسابها منٍ

 الجفجت لباب الحمام الذٌ فجح فجؤة ونظرت للوالؾ أمامه ببنطلون

 جَنز فمط َمسن منشفة َجفؾ بها بشعره ولد جولؾ جماما عما

 كان َفعل َنظر لها بصدمة سرعان ما جبدلت لٗسجهجان فؤمسكت

 خصرها بَدَها وهاجفه ٖزال فٍ إحداها لابلة بضَك

 من هذه مارٌ دَفسَنت جَموثٍ والجٍ ججصل بن ممربة "

 " منجصؾ اللَل ؟



لمَصه المطنٍ المرمٍرمً المنشفة من َده بعنؾ وجوجه جهة   

 علً السرَر ولبسه فٍ حركة ؼاضبة عنَفة ثم جوجه نحوها سحب

 الهاجؾ من َدها ولال بضَك " ما الذٌ أدخلن هنا لوسٍ ؟ ومن

 " أَن جحصلَن علً نسخ مفاجَح منزلٍ ؟ ... سحما للحثالة

 ثم لوح بَده بؽضب والهاجؾ فَها مجابعا ومن لبل أن ججحدخ

دون اسجبذان أَضا ؟ كم مرة نبهجن عن بل وجفجشَن هاجفٍ "  

 الجصرفات الصبَانَة هذه ؟ ثم ما جفعلَن أنجٍ أَضا فٍ منزلٍ

 " ممربة منجصؾ اللَل ؟

 لالت باسجَاء وصوت باكٍ ولد ضربت اْرض بحذابها العالٍ

 والدٌ فٍ انجظارن فلم َحصل علً ولت فراغ ؼَر هذا الولت "

الجٍ ججصل بن اِن وأنت ثم أنا من حمٍ أن أعلم من جكون هذه  

 " بنفسن للت ٖ حبَبة وٖ صدَمة لدَن

 " لم ألل ذلن .... سحما "

 صرخجه جلن لم جزد اْمر إٖ سوءا فمد صرخت فَه بالمثل

 أجل فؤنت سبك وأخبرجنٍ أنه ثمة امرأة وأنا لم اصدق ذلن ْنن "

 " لم جخرج مع إحداهن سابما وها لد علمت من جكون

بارجها جلن خرجت من الؽرفة ضاربة الباب خلفهاوما أن أنهت ع  

 فشجم بحنك وانجظر للَٗ وكما جولع لم َسمع صوت باب الشمة فنظر

 لهاجفه فٍ َده واجصل بمارَه أوٖ فجلن المدللة الخرلاء لم جفسد

 هذا اْمر فمط بل إن ضلت علً شكها بؤنها حبَبجه فسجفعل أٌ

فة الزجاجٍ أصابعشٍء للجخلص منها ، جوجه جهة باب الشر  

 جشد شعره للخلؾ بموة وأصابع الَد اْخري جثبت الهاجؾ علً

 أذنه وكلما لطعت علَه اٖجصال حاول مجددا حجً وجده مؽلما

 فرماه علً السرَر بطول َده شاجما بؽضب وسحب سجرجه بعنؾ



 وؼادر الؽرفة فولع نظره فورا علً الجالسة علً الكرسٍ جحرن

 لدمها بؽضب مشَحة بنظرها عنه فمال ببرود مسجندا بالجدار

 خلفه ومكجفا ذراعَه لصدره

 لو ركزت علً اسم عابلجها ٖكجشفت أنها لرَبة لٍ من جهة "

 اْم ومإكد جعرفَن اسم عابلة والدجٍ وهٍ فجاة َجَمة اْبوَن

 أنا المسبول الوحَد عنها ولد لمت بنملها من إَطالَا من مدة

ن أجل الدراسة وجعَش مع لرَبة لنا كلَنا ، هل َكفٍلصَرة م  

 " هذا أم أشرح أكثر ؟

 لم ججحدخ وٖزالت علً حالجها جلن فشد علً فكَه بموة وؼضب

 وكره جلن اللحظة مهمجه ومطر شاهَن بل والنساء اللواجٍ ٖ

 َفهمن معنً الجبرَر أبدا ، فن ذراعَه ولال بنفاذ صبر

لة بَنٍ وبَنها فجحركٍ لنؽادر لوالدنجعلمَن جَدا بؤنه ٖ عٗ "  

 " أو سؤنام

 ولفت علً طولها واسجدارت بجسدها ناحَجه ولالت بسخط

 لن جخجلنٍ مع والدٌ مجددا جَموثٍ أجفهم ؟ ثم ما هذه الطرَمة "

 " الجٍ جراضٍ بها امرأة ؼاضبة ؟

 كاد َضحن فٍ وجهها وٖ رؼبة له أساسا فٍ الضحن ، َراضٍ

أثبت عجزه عن ذلن من لبل أن َراها اِن ، امرأة ؼاضبة ! لد  

 بل جهذٌ هذه المرأة بالجؤكَد فسَمطع َده لبل أن جلمس طوعا

حما لها وحدها ، لال بذات بروده جسد امرأة ؼَر جلن وهذا ما َراه  

 " ٖ طرق أخري لدٌ وأنا لم اؼضبن "

 سارت جهة باب الشمة لابلة بجذمر

سنهدم حاجزن هذا لرَباَالن من بارد وأحمك لكن ٖ بؤس  "  " 

 وؼادرت جاركة الباب مفجوحا خلفها فجؤفؾ بنفاذ صبر وجبعها



 . فسَمجلها بالجؤكَد إن لم جنجهٍ جلن المهمة لرَبا

* 

* 

* 

 مسح وجهه بكفَه مسجؽفرا هللا بهمس وأبعد جلن اْوراق عنه

 ... مجددا ، هو َإمن بشٍء واحد فمط أن زَزفون لم جفعلها

 من وكَؾ ولما هذا ما علَه اكجشافه أو اعجزل المحاماة

 . لبالٍ حَاجه

 سحبها نحوه مجددا ككل مرة أبعدها فَها وعاد لدراسة كل بند

 وكل سطر كجب فٍ جلن اْوراق ٖ َؽفل عمل المحامٍ فٍ رأسه

 عن كل صؽَرة وكبَرة رؼم جشابن وجعمد اْحداخ فاْدلة جمَعها

ة ! عمر ٖ َصلح للمجل إٖ إن كان الدافعضدها .. كانت فٍ العاشر  

 لوَا فهذا َحدخ أحَانا وَدفع من فٍ عمرها ٖرجكاب جرابم

 مشابهة ، لكن لما كانت هَبة المحلفَن من دافعت عنها ! لما

 لم َسجلم لضَجها أٌ محام لَظهر الحمَمة ؟ أَن الشخص الذٌ

ا لمكان َحمَها وأخرجها من البٗد وأنمدها من المضَة ولجه  

 َسعً ٔظهار الحمَمة ؟ ما السر الذٌ َخشون أن َنفضح

 بظهور مجرَات اْحداخ الفعلٍ ؟ وهذا المولؾ كان مشابها

 لمولفها جماما وهو ما جاء فٍ ملؾ المضَة .. الصمت الجام

 من جانبها رؼم جمَع الجهم الموجهة لها ! فلما لم جدافع عن

لها فٍ المصحةنفسها وٖ حجً بعد إرسال مبعوخ المحكمة   

 لبل ثٗخ سنوات وحَن كانت فٍ الخامسة عشرة حَنها ؟

 إن لم جكن هٍ من فعل كل ذلن فلما الصمت عن لول الحمَمة ؟

 هٍ خرجت من المضَة بحكم حالجها المرضَة والنفسَة ولجها



 فلم َسجطَعوا وٖ اسججوابها بشكل جَد ولانونٍ ْنها كانت شبه

ن اللَلة لكن المضَة ٖزالت معلمةفالدة للعمل بسبب ما حدخ جل  

 فٍ بٗدها كما أنها ٖزالت مسجلة كنزَلة فٍ ذان المصح وهذا

 جدار حماَة جدَد لها فٗ جصلهم أٌ معلومات بؤنها شفَت فعابلة

 الممجول لم َسمطوا حمهم بعد وهٍ ججاوزت اِن السن المانونٍ

روالسجن سَكون مصَرها حال فجحت المضَة من جدَد ، جمرَ  

 طبَبها الخاص عن حالجها مشابه جماما لما شهده هو نفسه جلن

 اللَلة فهٍ فٍ حالة أٖ وعٍ جذكر حادخ احجراق والدجها فمط

 حَن كانت جمول صارخة

 ( إنها جحجرق جعالوا أرجوكم ... أولفوه بسرعة فسَحرق كل شٍء )

 إذا هذه هٍ الجرَمة اْولً وهذا دلَل براءجها منها وإن كان

 المضاء ٖ َعجرؾ بمثل هذه اْدلة لكنها بالنسبة لمحام هو دلَل

 لاطع لكن ماذا عن الجرَمة اْخري ! هل لجلجه فعٗ ْنه أحرلها ؟

 ! أم ثمة من لجلهما كلَهما ؟ لكن لما سجصمت عنه إن كان لاجٗ

 هل سجحمٍ لاجل والدجها ؟

مهضم رأسه بَن َدَه ونظره علً جلن اْوراق المبعثرة أما  

 فٗ جدَد فَها رؼم السنوات الخمس الجٍ كانت جفجح فَها المضَة

 فٍ كل مرة لبل أن جؽلك منذ ثٗخ سنوات ، إن كان زوج

 والدجها هو من لجلها ثم هٍ لجلجه فمن هو الذبب فٍ رسوماجها ؟

 أهو زوج والدجها أم أنه الماجل الحمَمٍ ؟ إن كان زوج والدجها

نما كان طوال الولت فرَسجه أرنبفكَؾ ظهر اِن ذان اْسد بَ  

 !! ضعَؾ ! إن كان مَجا فكَؾ سَنمض علَه ذان اْسد

 ! إٖ إن كان اْمر نفسَا .. أٌ حرب داخلها فمط

 فجش مجددا وأخرج ورلة معَنة اشجدت أصابعه علَها ٖ شعورَا



 وهو َمرأ أسطرها وشعر بملبه َنمبض وكؤنه جولؾ عن ضخ

ا منه فلما طلبت لجنة المحلفَن هناالدماء لجسده وعن اسجمباله  

 جمرَرا طبَا بجعرضها لٗؼجصاب ؟ لماذا وأَن الجمرَر الطبٍ

 ولما لم َجم ذكر هذه النمطة فٍ المضَة ٖحما ؟ اجكؤ بجبَنه

 علً راحة َده وشد صدؼَه بؤصابعها بموة ٖ َرَد أن َفكر فٍ

مهاهذا أبدا فحَنها لن َسامح وٖ نفسه فَما مرت به ولن َلو  

 أبدا إن لم جسامحه هو أَضا ولَس جده فمط بل وجمَع من َمت

 . لعابلة ضرار سلطان بصلة

 عاد للبحخ مجددا بَن شهادات الشهود فبحكم أن الجرَمجان

 حدثجا فٍ مزرعة فشهادة الجَران كانت ضعَفة وشحَحة أَضا

 والجمَع ألروا بحالجها المرضَة سابما بسبب اْكَاس المابَة

وانطوابها عن الجمَع فبالكاد كانوا َرونها بَنما فٍ دماؼها  

 شهد الجمَع بعٗلجها العمَمة بوالدجها وبؤنها كانت جخشً

 علَها حجً من احجكاكها باْطفال كٍ ٖ ججعرض للسخرَة

 بسبب جؤخرها فٍ إدران ونطك الكلمات أما زوجها فكان

 الحاضر الؽابب فٍ شهاداجهم فلم َكن لدَه أٌ احجكان بهم

 ولَس له أٌ أصدلاء منهم وكان َمضٍ أؼلب ولجه فٍ

 المنزل لم َكن لدَه عمل محدد َسجمر فَه وٖ َملن شهادة

 . أو مإهٗت وحجً فٍ عابلجه لم َجم ذكر أصدلاء أو أعداء له

 ثمة شخص واحد كان له احجكان مباشر بجلن العابلة الصؽَرة

لكنه وهو ) بشَر ( شمَك الزوجة من اْم أٌ خال زَزفون  

 لم َدلٍ بؤٌ شهادة ولد أثبجت المحكمة أنه كان بعَدا عن ساحة

 الجرَمة جلن اللَلة بطولها لكن ثمة أمر مرَب ذكر عنه وهو بؤنه

 الشخص الوحَد الممرب من جلن العابلة والوحَد الذٌ شن )



 (فٍ لدراجها العملَة وفٍ ذات الولت اسجبعد أن جكون مإذَة

كنه لم َكن فٍ مكان الجرَمةثمة أمر مرَب فٍ ألواله ل  

 وبشهادة أكثر من شخص ! جمع اْوراق معا وأعادها لذان

 المؽلؾ ورفع دفجرها من اْرض وفجح علً جلن الرسمة جحدَدا

 محدلا بذان اْسد المنمض علً فرَسجه بموة وثمة وبدأت

 الجساإٖت جدور فٍ رأسه فهل جَمن عملها الباطن من أنه ثمة

نٍ حَا كان أو مَجا ؟ وإن عنت بذان اْسدمن سَمجص من الجا  

 العدالة وبالذبب لضَجها لَس إٖ لكن ماذا إن كانت جرمز

 ْشخاص حمَمََن ! حَنها سَكون ثمة مذنب حٍ طلَك وثمة

 . من باجت جثك بؤنه سَهزم جخفَه خلؾ جرابمه طوال جلن اْعوام

 ولؾ وجرن الدفجر من َده وجوجه لباب الشرفة الزجاجٍ وولؾ

 أمامه َرالب اللَل والسكون وجذكر فورا حدَثهما اْخَر

 وعبارجها جلن

 لكنن لن ججد حل لؽز الجرَمة فَها وسجعجمد علً ذكابن )

 ( هذه المرة َا ولاص

 وهذا أكبر دلَل علً براءجها .. دلَل واضح جدا علً أنها جنجظر

 شخصا َسجطَع فن خَوطها بذكابه وحده دون أن َعجمد علً أٌ

منها ، لكن عبارجها اْخري شهادة  !! 

 وهذه لد جلعب فَها العٗلات الشخصَة دورا مشابها ... فهٍ )

 ( إذا لَست من اخجصاصاجن

 ! فلما لالت أن العٗلات الشخصَة سجلعب فَها دورا إن كانت هٍ برَبة

 من هذا المذنب الذٌ لد َمؾ عاجزا أمام جمدَمه للعدالة ؟

 شد لبضجه علً زجاج باب الشرفة ولد ظهرت أمامه صورجها

 وذان البرَك فٍ عَنَها الواسعة حَن لالت بحزن



 ( ذان لن َؤخذ له أحد بحمه ومهما حاول )

 ضرب بمبضجه علً الزجاج أمامه هامسا من بَن أسنانه

 " أنا من سَؤخذ بحمن ... لسما َا زَزفون أن أفعلها "

* 

* 

* 

موة بَنما كان َشد طرفه اِخر الوالؾ فٍشدت الحبل جهجها ب  

 الجهة الممابلة لها من الببر الواسع العمَك حجً ظهر لهما الدلو

 الكبَر الملٍء بالماء فهذا هو حالهم كلما أصاب مضخة المَاه

 الكهربابَة عطل ما فسَحجاجون لولت ٔصٗحه وعلَهم حَنها

لن اِبار كانإخراج الماء بالطرَمة البدابَة الشالة ، فعلً ج  

 َعجمد أهالٍ جلن المري فشبكات المَاه الحكومَة لدَمة وبسبب

 المشارَع الزراعَة والرٌ الجابر لم َعد َصلهم من جلن المَاه

 شٍء فؤصبح اعجمادهم علً أبار المَاه الجوفَة وسحبها

 بمضخات المَاه بشكل مسجمر مما َإدٌ لجعطلها شبه شهرَا

زل علً مدنهم طوال موسم الشجاءفحجً مَاه اْمطار الجٍ جن  

 ٖ َجم اٖسجفادة منها بشكل منظم وسلَم فججضرر بعض اْراضٍ

 بَنما َسجفاد البعض اِخر وجمَع الحلول الجٍ كانت جسعً

 الحكومة لجوفَرها سابما كانت جنجهٍ بالفشل إما بسبب عدم

 جعاون أهالٍ جلن اْرَاؾ أو بسبب شجارهم المسجمر علً

دة منها فَجحول الحل لمشكلة معمدة ، وحجً الشركاتسبل اٖسجفا  

 الزراعَة الجٍ ججبنً المشارَع فٍ هذه اْراضٍ الخصبة ججنٍ

 . الفابدة دون أن جفَدهم ومشاكلهم بشٍء

 ابجسمت للذٌ جلمً هو الدلو وسكب المَاه منه فٍ الحوض



 الحدَدٌ ثم عادا ٔنزاله مجددا جرالبه مبجسمة بحزن فكم جشفك

 علً حال هذا الفجً فعمره نصؾ عمرها جمرَبا وَموم بخدمجهم

 جمَعا وحجً أشمابها من هم فٍ عمر والده فٗ جسمع فٍ ذان

 المنزل سوي

 إسحاق جعال هنا ... إسحاق خذ هذه هنان ... إسحاق إرفع )

 ( هذا لٓعلً

 وأَسرها كان دابما

 ( إسحاق ساعدنٍ فٍ ذلن )

 . فعلً اْلل َجشاطر معه العمل

 جحار أحَانا فٍ لصجه المدفونة خلؾ الماضٍ والؽموض وسر

 إحضار أشمابها له رضَعا ولد لالوا بؤنهم وجدوه مرمَا علً

 ! طرَك حدود الهازان مع الحالن وجشعر دابما أنه ثمة ما َخفونه

 صحَح أن لون عَناه الزرلاء وبشرجه ٖ َشابه لبابل الحالن

أن َكون اْمر مجرد وخاصة الجنوب أبدا لكنها ٖ جصدق  

 ! مصادفة ورلة للب منهم لَحضروا طفٗ لمَطا لمنزلهم

 ثم ذان الرجل الذٌ أخذه لبل أعوام ولال بؤنه ابنهم ثم عودجه

 بعد عامَن فٍ حال مزرَة وجؽَره بعدها وكؤنه لَس من كانوا

 َعرفونه سابما حجً أنه فمد صوجه نهابَا بل وجراه منذ ذان

لً نفسه شارد الذهن وثمة حزن عمَكالولت منطوٌ أكثر ع  

 َسكن جلن العَنان الجمَلجان بل ورأجه عدة مرات َجلس عند

 احدي اْشجار وَبكٍ بالخفَة .. جشعر بؤنه ثمة سر عظَم

 ورابه ولَست جعلم ما َكون ! كم مرة انجابها الشن فٍ أن

 َكون من سٗلة دجً الحالن فوالدة ذان الرجل خماصَة من

ا والده جحت ضؽط كبَر من جدهم شاهَن بعدالهازان طلمه  



 !! وٖدجها لدجً مباشرة ثم لم َعد َعلم أحد عن مصَرها

 لكن إن كان كذلن فمن الذَن احجالوا علَهم وأخذوه منهم

 !! سابما وأَن ولما ! بل وكَؾ أعادوه منهم وبؤٌ صفة

 هل َكون ابن آخر لجلن أَرلندَة زوجة شمَمهم َحًَ أَضا

خوجها ؟ومن أحد إ  

 اسجؽفرت هللا بهمس وأخذت منه الدلو وسكبت هٍ ما فَه

 هذه المرة لبل أن جرفع نظرها بالجٍ كانت مجوجهة نحوهما

 مسرعة جمسن جرَدة فٍ َدها َجٗعب الهواء بفسجانها الطوَل

 المطرز ججحرن ضفابرها الطوَلة المثنَة ضاربة لخصرها وذراعَها ،

 جشبهها فٍ كل شٍء جمرَبا حجً فٍ سنوات عمرها ومٗمحها

 وسواد ذان الشعر الطوَل المضفور ؼَر أنها جحب ثنٍ ضفابرها

 الطوَلة جلن عكسها كما جخجلفان فٍ طباعهما فبمدر هدوء هذه

 وطبعها المسالم فجلن جحاول دابما ابداء أراء عمَمة فٍ عابلة

حك لن جحصل علَه منهم ٖ جعَر لرأٌ المرأة باٖ وجدافع عن  

 أبدا ، ما أن وصلت عندهما لالت بضَك جلوح بالجرَدة فٍ َدها

 " حوراء جعالٍ وانظرٌ ما َوجد هنا "

 لالت وهٍ جضع الدلو جانبا

 أنجٍ الجٍ جعالٍ لننمل حوض المَاه للمنزل واجركٍ عنن ما ٖ "

 " َنفعن فٍ شٍء

 جؤففت والجربت منها لابلة

 " للت انظرٌ لهذه "

 وولفت بجانبها وأرجها إَاها لابلة بسخرَة

 انظرٌ لهذه الحسناء فٍ الصورة هل ججولعَن من جكون "

 " هذه بدر البدور ؟



 ضحكت حوراء رؼما عنها علً ابجسامة الوالؾ أمامهما علً

 مسافة للَلة فمالت جَداء بحنك

 وما للجه َضحن ؟ هٍ بدر بالفعل فكَؾ إن وضعجها بجانب "

 " شمَمن شعَب ؟

 أرجها عنوان الممال ولالت ججبع حروفه بإصبعها

 " ؼسك شراع صنوان "

 ضربت بعدها بَدها علً الصورة لابلة

 هل علمت اِن لما َبحخ شمَمن المصون عن نسبها بجمَع "

 " الطرق زابػ العَنَن ذان ؟

 اسجلت منها الجرَدة لابلة

 " ! دعَنٍ أري هذا "

 نظرت عالدة حاجباها الرلَمان الطوَٗن للممال جحجها ثم أشارت

 لصورة الوالؾ فوق المنصة لابلة جمسن ضحكجها

 " وهذا مطر شاهَن ؟ َا حسرة للبٍ علَن َا شعَب "

 ضحكت جَداء من فورها ولالت

 هو وجلن المرأة وجهان لعملة واحدة ، لسما ٖ رجل أؼبً "

ٍ امرأة ؼَرهامنه فٍ الجارَخ َبحخ عن شٍء ف  " 

 طوت حوراء الجرَدة ومدجها لها لابلة

 " حسنا شكرا َٔصال الخبر بسرعة وهَا ساعدَنا فٍ حمل هذا "

 رمت الجرَدة من َدها دون اهجمام أَن سَسجمر بها اْمر فٍ

 جلن ْرض الواسعة بؤشجارها المصفوفة علً مد النظر

 ولالت بضَك

ات لهن من نسل ذانأَعجبن أن َسعً أشمابن َٔجاد زوج "  

 الرجل الذٌ لد َكون جحلل جحت الجراب من أعوام طوَلة



 " وَجركوننا نحن نظفر الشَب فٍ حبابل طوَلة ؟

 جنهدت الوالفة أمامها بضَك ولالت

 " ٖ نفع مما جمولَنه َا جَداء وإن سمعجن والدجن لمطعت لسانن "

ؾضربت َدَها فٍ وسطها فرنت أساورها الذهبَة فٍ نؽم خفَ  

 ولالت بضَك

 هذا ما َولؾ حالنا هكذا عبارات اٖسجسٗم هذه ، لارب عمرن "

 للسابعة والثٗثَن إن لم جكونٍ جعلمَن ذلن ولوٖ جذور لبَلجن لخط

 الشَب فٍ جدابلن َندب حظن معن فلما َطبمون حدادهم علَنا بَنما

 " َجزوجون هم من نسل دجً الحالن ؟

َجٗعب الهواء بؤورالها جحجها لابلة ثم أشارت بإصبعها للجرَدة الجٍ  

 هذه ... ! هذه َجزوجها شعَب ! لسما إن نام معها فٍ ؼرفة "

 " واحدة ما خرج لنا بعدها أبدا

 لم جسجطع حوراء إمسان الضحكة الجٍ شاركها فَها الوالؾ صامجا

 كعادجه وإن كان َحاول كجمها بجهد فنظرت لهما بحنك لابلة

هذا بدل أن جبكَا علً مسجمبلكما الرابعوما الذٌ للت َضحن ؟  "  " 

 لالت حوراء ما أن جولفت عن الضحن

 سمعت أَضا أن ابنجها من ابن شاهَن جنافسها فٍ الحسن أٌ "

 " أننا لن نجخلص من شعَب فمط بل ونوح معه أَضا

 زمت شفجَها بحنك لبل أن جمول

 َا سعادجن َا ابنة ؼَلوان ، سجبمٍ وحدن دون زواج وٖ أوٖد "

 " وشمَمجن معن أَضا

 لالت مبجسمة

 " بلً هنان ماَرَن وأوَس أَضا "

 لوت شفجَها بسخرَة لابلة



 ماَرَن سججزوج كما جزوج شمَمها فهم انشموا عن العابلة من "

ماأعوام طوَلة حَن أراحهم هازار منا .. لَجه شمَمٍ فمط ، أ  

 أوَس إن لرر أن َجزوج فلن َمؾ فٍ طرَمه أحد وهم َعلمون

 ذلن جَدا ، ثم هو أحك من ؼَره فعلً اْلل َجد من جخدم والدجه

 " الضرَرة

 انحنت حوراء جهة الحوض لابلة

 وَحٍ كَؾ نسَت ؟ علَا الذهاب لرإَة ما جحجاجه فؤوَس لن َرجع "

دانٍ لحمل هذالبل الؽد وأنا لم أذهب لها الَوم ، بسرعة ساع  " 

*  

 

 

 وضع كؤس الشاٌ وولؾ فولؾ الجمَع لولوفه ولالت جوزاء

 " ! لم جبمً معنا سوي ساعجَن َا مطر ، أٌ زَارة هذه َا شمَمٍ "

 رفع سجرجه وهواجفه لابٗ

 اجركَنا ننجهٍ من مشاكل هذه البٗد أوٖ ثم لن علَا أن جملٍ "

 " من وجودنا

 لالت مبجسمة بحب

جودن ! لسما لن جكفَنٍ وٖ أربعة عشر عاما مماثلةأمل من و "  " 

 وجابعت بعَنان دامعة ججمع كفاها عند شفجَها

 لَت عمجٍ نصَرة معنا اِن كم كانت جفجمدن وذكرن علً لسانها "

 كان َعادل ذكرها ٖبنها المفمود ، لو أنها فمط رأجه وإن لمرة واحدة

 " لبل أن جموت

 خَم الحزن علً مٗمح الجمَع وهمس الممابل لها مجنهدا

 " رحمة هللا علَها كل زاوَة فٍ ذان المنزل جذكرنٍ بها "



 لالت الجٍ بدأت بمسح دموعها المجماطرة من رموشها

 ولاسم ما وضعه اِن َا مطر ؟ لما ٖ َجزوج بدٖ من البماء "

 " وحَدا كما َخطط حال مؽادرجه منزلن

الوالفة بجانبه ٖ شعورَا وأرخت نظرها لٓرض اشجدت لبضجا  

 خشَة أن جفضحها نظرة الصدمة فٍ عَنها حَن علك لابل

 " ا " سَحدخ بالجؤكَد فؤنا لن أسمح بؽَر ذلن

 وجابع ولد أراح َده وذراعه علً كجفٍ الوالفة بجانبه والجٍ

 جنفست بموة جشعر وكؤن مشاعرها وصلت له

والده جمَعهم للعَش معهمخاصة أنه رفض إلحاح عابلة  "  

 حجً فٍ منزل مسجمل ، هو َحجاج لزوجة فعٗ َكفَه ما

 " عاشه وحَدا

 كانت جشعر بكفَها َجعرلان بشدة وبكل شٍء حولها َبجعد

 عنها ولَست جفهم حما لما َضاَمها ذلن ؟ هو َراها فجاة

 ضعَفة شخصَة سلبَة المشاعر ومذنبة فعلَها أن ٖ جهجم

ببعض اٖرجَاح حَن جحرن مبعدا ذراعهبه أَضا ، جنفست   

 عنها منهَا الحدَخ عن اْمر مودعا زوج شمَمجه وابنجها

 بَنما رافمجه جوزاء حجً باب المنزل والذٌ منعجه أساسا

 من اٖلجراب منه كثَرا حَن أمسكت بَده مولفة له ولالت

 محدلة بعَنَه ما أن نظر لها

 " مطر أود الجحدخ معن للَٗ "

ظرجه بؤنه لن َوافك خاصة لَمَنها بؤنه َعلم جَداعلمت من ن  

 عما جرَد الجحدخ عنه وذان ما حدخ فعٗ ولد حرن رأسه

 برفض لابٗ

 " لَس ولجه َا جوزاء وٖ داعٍ لذلن أساسا "



 شدت أصابعها علً َده أكثر ولالت بإصرار

 بلً علَنا الجحدخ واِن أَضا ْنٍ أعلم بؤن زَارجن هذه "

 لن ججكرر لرَبا وٖ َمكننٍ السفر لحوران لبل فجرة لد جكون

 " بعَدة ، ثم أنا لن أإخرن

 أؼمض عَنَه لبرهة مجنهدا بضَك فمالت بحزن

 لما فعلجها َا مطر ؟ السم لو أنن لجلجها لكان أرحم ألؾ مرة "

 " مما للت

 اسجدار بكامل جسده ناحَجها ولال بجدَة

له َا جوزاء ولَس بإمكانٍٖ أحد َمكنه فهم ما لد ألو "  

 "شرح ذلن فوفرٌ علً نفسن طرح السإال

 لربت حاجبَها لابلة بؤسً

 حَن كنت فٍ رحلة سفرن اْخَرة جلن سؤلجنٍ أَهما افضل أن "

 َجزوج زوجٍ أم أن َخوننٍ مع امرأة أخري .. لم أفهم سبب

 " سإالها حَنها وظننجها شكوكا ٖ وجود لها لكنٍ اِن فهمت

ره عن عَنَها ولم َعلك فمالت بحزن ونظرها ٖزالأبعد نظ  

 معلما به

 كانت جحبن وبشؽؾ ... اْعمً فمط من ٖ َمكنه رإَة ذلن ، "

 " لما أخسرت نفسن كل شٍء جمَل كان بَنكما َا مطر ... لماذا ؟

 بمٍ مجمسكا بصمجه وكما جعرفه جَدا ٖ َشارن أحدا أفكاره

لم أبدا فجابعت من فورهاومهما كان لكن ذلن لم َجعلها جسجس  

 وبضَك

 ما أن علمت بحمَمة نسبها لطعت عٗلجها بٍ ودون أن "

 جعطَنٍ فرصة وٖ للجبرَر ، أنت لم ججعلها جخسرن فمط بل

 " وأخسرجنا إَاها جمَعا



 جحرن من مكانه لَؽادر فؤمسكت َده بموة ودارت حوله حجً

 ولفت بَنه وبَن الباب ولالت بجدَة محدلة بوجهه

طر ٖ َكون جوابن الصمت ، أنا ٖ َمكننٍ جصدَك أنن لدم "  

 جفعلها وإن رأَت ذلن بعَنٍ ، ولن أصدق أن من انجظرها

 منذ كانت ابنة العشرة أعوام ولم َجزوج أن َفعلها بعد أن

 " أصبحت لدَه فلما للت ما للت ... لماذا ؟

 نظر لعَنَها ولال بحزم

 " ْنه كان علَا لوله "

 " !! لماذا "

 لالجها مباشرة وبنبرة لوَة ٖ جحجمل أٌ جبرَر ؼَر الجواب

 الواضح الحمَمٍ فرفع َده جانبا ولال بضَك من إصرارها

 ْنها لَست ألسً من حمابك أخري َا جوزاء فارحمَنٍ "

 " من اسججوابن العمَم هذا

 لالت بإصرار

 أخبرها جلن الحمَمة إذا ... هٍ سجكون أرحم لها مما للت "

نت لاسَةومهما كا  " 

 لوح بَده لابٗ برفض

 " ذلن لن َجدٌ .. لن َجدٌ أبدا بل وسجكون نجابجه أسوأ "

 لالت بضَك

 لست أفهمن َا مطر لما ٖ جكن واضحا ؟ ما هذا اْسوأ "

 " مما فعلت ؟

 خرجت أعصابه عن السَطرة هذه المرة بسبب إلحاحها

 فمال بحدة

ٍ شخصا آخر ،ْنها سجدفع نفسها للهٗن من أجل أن جحم "  



 إن علمت فلن ججوانً عن رمٍ نفسها للمجهول من أجل

 إنماذ حَاجه بل وسججر ابنجها معها وسؤخسرهما كلَهما

 " َا جوزاء وهذا ما لن أسمح بحدوثه أبدا

 حركت رأسها برفض لابلة بحدة مماثلة

 " أنت جخسرها اِن أَضا َا مطر ... جخسرها وبؤلسً الطرق "

ه واشجدت أناملها علً لمَصه جهة للبهثم رفعت َدها لصدر  

 ولالت بجدَة محدلة بعَنَه

 وجؤكد من أنها إن لجلت حبن فٍ للبها فلَس ٌْ لوة "

 علً وجه اْرض أن جحََه مجددا وٖ ركوعن عند لدمَها

 " طالبا الصفح

 أنهت عبارجها جلن ثم ابجعدت عن الباب وسارت عابدة حَخ

 كانت دون أن جلجفت لمن جركجه خلفها

 رؼم شعورها بما َخفَه خلؾ جموده وصمجه الماجل ذان ،

 لكنه من َخجار دابما أن ٖ َسجمع ْحد ؼَر نفسه

 وهٍ فعلت ما علَها وأوصلت له ما جرَد لوله

 . وجعرفه جَدا أذكً من أن ٖ َفهمه أو أن َسجهَن به

هنان فمط فالجربت ما أن دخلت الؽرفة كانجا بثَنة وجَما  

 من الجٍ كانت جنظر لها بحزن نظرة اسجطاعت لراءجها

 فورا وفهم سببها خاصة مع دخولها علَهم بذان الوجه

 المججهم والمٗمح الحانمة ، ولفت أمامها وأمسكت

 بوجهها ولالت بحنان محدلة بمملجَها الزرلاء الواسعة

َحجَما ٖ ججعلٍ مشاكلهما جإثر علَن صؽَرجٍ ، صح "  

 أن والدجن أكبر عنَدة عرفها الجارَخ ووالدن أكثر رجل

 َنساق خلؾ عمله فٍ الوجود لكنهما َحبان بعضهما



 أضعاؾ عنادهما الؽبٍ ذان فٗ جحزنٍ ْنه لَس ثمة

 " لوة علً وجه اْرض لد جفرلهما أبدا

 أومؤت برأسها وعَناها جمجلبان بالدموع هامسة ببحة

 " وذان عزابٍ الوحَد عمجٍ "

* 

* 

* 

 فجحت باب الؽرفة ودخلت ونظرت بصدمة للهاجؾ المحطم

 المرمٍ علً اْرض ثم للجالسة فوق السرَر جخط فٍ الورلة

 جحت َدها بعنؾ ثم جعدجها ورمجها مع كومة اْوراق جحجها

 أسفل السرَر فجوجهت نحوها وولفت أمامها جمسن خصرها

 بَدَها لابلة باسجؽراب

 " مارَه ما بن ؟ "

ها بجمود نظرة جثة خالَة من أٌ حَاة لبل أن جعودنظرت ل  

 لما كانت جفعل وكؤنها ٖ جراها أمامها فانحنت جهجها واسجلت

 اْوراق من َدها وجلست أمامها لابلة

 " ماذا حدخ ؟ "

 " ٖ شٍء "

 نظرت لها باسجؽراب من نبرة صوجها ومٗمحها ولالت

 " ماذا كان َرَد والده ؟ "

 أنزلت نظرها وابجسمت بمرارة هامسة

 جاء َؤمل بؤن أعالج شرخا بَنهما ما اسجطعت معالجة أصؽر منه "

 " بَنٍ وبَن ابنه

 نظرت للخلؾ حَخ الهاجؾ المحطم علً اْرض لابلة باسجؽراب



 " واجصلت به من أجل ذلن ؟ "

 وعادت بنظرها لها ما أن همست ببرود

" ٖ " 

 جنهدت بنفاذ صبر لابلة

ارَه بربن ٖ ججعبٍ لٍ رأسٍ أكثرم "  " 

 نزلت من السرَر وبدأت بجمع أورالها ومذكراجها بعنؾ لابلة

 " أنجٍ من ججلب لنفسها وجع الرأس "

 ولفت أَضا ولالت بضَك

 " مارَه هل أفهم مما َشجكٍ عملن ؟ "

 جولفت عما جفعل ونظرت لها ولد امجٓت جلن المملجان بالدموع

 وهمست ببحة بكاء

للبٍ هو ما َإلمنٍ وبشدة ساندٌ بل "  " 

 جؤوهت من فورها وأخذت منها الكجب ووضعجهم ..جانبا

 ثم أمسكجها من ذراعَها وأجلسجها علً طرؾ السرَر وجلست

 أمامها لابلة

 " ماذا حدخ مارَه ؟ ماذا لال حَن اجصلت به ؟ "

 انسابت أول دمعة علً وجنجها وكؤنها جمرة من نار من كثرة

لؾ جلن اْجفان المحجمنة بشدة وهمست بضَاعما سجنجها خ  

 محدلة بعَنَها

 " هو َعمل مع رجال مطر شاهَن هنا "

 نظرت لها ببٗهة لبرهة لبل أن جهمس

 " َعمل معه ؟ "

 أومؤت برأسها بنعم ولطعت عبرجها كلماجها حَن لالت

 " ... اجصلت به ... ْفهم منه ... لكنه لم َجب بل جلن المرأة "



 فصرخت الجالسة أمامها من فورها

 " الجافه السافل الكرَه المد..... سحما له من بَن الرجال "

 وؼادرت السرَر بل والؽرفة بؤكملها ٖ َجولؾ لسانها عن سبه

 وشجمه حجً وصلت ؼرفجها وضربت بابها بموة خلفها وجوجهت

 لهاجفها رفعجه واجصلت بالجٍ أجابت بعد ولت لابلة بنعاس

ندٌ ماذا هنان ؟أجل سا "  " 

 لالت من فورها وباسجهزاء

 " ٖ شٍء سمو اْمَرة النابمة ... ما الذٌ ؼَر طباعن فجؤة ؟ "

 وصلها صوت جثاإبها الواضح لبل أن جمول بكسل

 " ٖ شٍء سوي أنٍ أعمل إن نسَت ذلن وسؤكون فٍ المطار باكرا "

 لالت ساخرة

كذا ؟طوال حَاجن جعملَن هنان ولم جكونٍ دجاجة ه "  " 

 وصلها ذات ذان الصوت الخدر

 انظرٌ للساعة لبل أن ججحدثٍ ثم علَا أن أكون نشَطة ؼدا "

 " وفٍ أفضل حال ٖ أرَد أن أذهب بعَنان منجفخجان من للة النوم

 لالت باسجؽراب

 " ولما ؟ "

 جبدل صوت الجٍ فٍ الطرؾ اِخر للحماس فجؤة ولالت

ساعد علً الطابرة الجٍأجل لم أخبرن من سَكون الكابجن الم "  

 " سجهبط أرض المطار الساعة السابعة

 جحضت عَناها باسجؽراب وهمست

 " من ؟ "

 وصلها صوجها فورا

 " ؼَهم أَوب الشعاب "



 أدارت حدلجَها بجفكَر لبل أن جمول

 " ومن َكون هذا ؟ "

 وصلها صوت جؤففها لابلة

 " ما أسرع ما جنسَن ساندٌ إنه ابن جوزاء شاهَن الحالن "

 ضحكت من فورها لابلة

 " لولٍ هذا من البداَة ... هو الخطَب الصورٌ إذا "

 وصلها صوجها المجضاَك فورا

 لَس صورَا ووالدجه جحدثت مع والدجٍ مجددا فمالت لها بؤنه "

ؽجهَمكن أن نجعرؾ ببعضنا فٍ الحفل فٍ منزل عمجٍ ولد أبل  

 " هو بذلن

 علمت ساخرة

 لالت الحفل إذا ولَس المطار فحاذرٌ أن جذهبٍ صباحا "

 " بفسجان الزفاؾ

 وصلها صوجها الحانك سرَعا

 ساندٌ َكفَن سخرَة منٍ فهو ٖ َعلم بؤنٍ أعمل هنان ولن "

 أجرن له الفرصة لَجعرؾ علَا بل سؤراه أنا أوٖ فمد ٖ َعجبنٍ

 " وٖ أحضر الحفل أساسا

حت بَدها لابلة ببرود " حضا موفما إذا َا بلهاء واجركَنالو  

 " من هذا اِن أرَد رلم هاجؾ ابن عمن

 " !جَم ؟ "

 لالت من فورها

 " أجل جَم هل لدَن ابن عم ؼَره ؟ "

 " لماذا جرَدَن رلم هاجفه "

 أمسكت خصرها بَدها الحرة لابلة



ار فٍ داخلٍٖ عٗلة لن آنسة كنانة فؤعطه لٍ لبل أن جخمد الن "  " 

 وصلها صوجها فورا

 " لكنٍ ٖ أملكه "

 لالت بضَك

 اِن جمولَن هذا بعد سَل من الجحمَمات ؟ أعطنٍ رلم زَر "

 " النساء ذان إذا فمد َخدمنا أكثر منه

 جنهدت جلن باسجسٗم لابلة

 " حسنا وٖ جزعجَنٍ مجدداً فما اسجطعت النوم بسهولة "

 لوت شفجَها ولالت مجشدلة

 ٖ جملمٍ فاسجرخٍ لجخجفٍ ججاعَدن وٖ جنسٍ لطعجٍ الخَار "

 " لعَنَن

 " بلهاء "

 ضحكت فور أن أؼلمت الخط فٍ وجهها وما هٍ إٖ لحظات

 وأرسلت لها رلم هاجفه فٍ رسالة ، كانت سججمنً الموت

 وسماع صوت المدعو جَم علً أن جسمع صوت ذان الولح

ذا ما لم جفكر فَه سابما ،لكنه الوحَد الذٌ سَوصلها للحمَمة وه  

 اجصلت به من فورها وهمست باشمبزاز جسجمع لصوت رنَنه

 فٍ الطرؾ اِخر

 " من أجل مارَه سؤجحملن هذه المرة "

 لوت شفجَها بامجعاض ما انفجح الخط ووصلها صوجه الساخر فورا

 " ! ما هذه المفاجؤة السارة ؟ اْمَرة ساندرَن بجٗلة لدرها ججصل "

ا لابلةشدت فكَه  

 " جولؾ عن السخرَة لم أجصل من أجلن وٖ شولا لسماع صوجن "

 وصلها صوجه فورا



 حما !! وأنا ما كنت ْجزم بؤن جفعلَها لكن ظنونٍ لم جكن "

 " بمحلها وها لد اشجمت لسماع صوجٍ

 شعرت باْدخنة ججصاعد من رأسها ولالت من بَن أسنانها

 " مجعجرؾ "

 ضحن من فوره ولال

ألَس كذلن ؟ َحك لٍ "  " 

 مررت َدها فٍ شعرها ورمجه علً كجفها لابلة بسخرَة

 " هه ٖ جصدق لول عشَماجن لن فكل ذلن من أجل مالن فمط "

 كاد َمجلها ؼَضا بضحكجه الجٍ لال بعدها مباشرة

 " سبك وألسمت أنٍ لم البل ؼَرن "

 صرخت بضَك

 اصمت َا ولح وٖ جكرر هذا أمامٍ مجددا ... ما به حظٍ "

 " الجعَس الَوم مع مؽفلٍ الهازان ؟

 لال وكؤنه لم َسمع ما لالت

 " سجؤجَن للحفل َا شمراء الحالن ألَس كذلن ؟ "

 ابجسمت بمكر من فورها فكما جولعت هو من كان وراء إصرار

 والدها لكنها لن ججرن له الفرصة هذه المرة لَسخر منها وسَري

 المفاجؤة الجٍ جخببها له ولشمراواجه ، لالت ببرود

 " أرَد رلم ابن خالن وخلصنٍ بسرعة من سماع صوجن الجمَل "

 وصلها صوجه مباشرة

 وماذا جرَدَن برلم جَم وزوججه بمربن ورلمه لدَها ! أم "

 " سججحدثَن معه من وراء ظهرها ؟

 لالت بضَك

، بل أرَد معرفةلن أسجؽرب هذا فالخابن َري الجمَع مثله  "  



 " ما َخفَه لرَبن وشبَهن من مؽامرات مع اٖنجلَزَات

 وصلها صوجه المصدوم فورا

 " من لال لن ؟ "

 صرخت فَه بؽضب

 " جعجرؾ إذا بؤنن جعلم عنها "

 " هََه ٖ ججهمَنٍ بما لم ألله وٖ جلصمٍ بٍ أخطابه "

 أمسكت خصرها بَدها اْخري لابلة

 " من جكون جلن الفجاة ؟ "

 لال بعد صمت لحظة

 " من أخبركم أو لن ألول "

 صرت علً أسنانها بؽَظ فهو أمكر منها كما جولعت وٖ سبَل

 ؼَره لجعلم ومن الجَد أنه لم َضع لها شرطا من شروطه السخَفة

 جلن ، لالت ببرود

 " هو طبعا "

 وصلها صوجه المصدوم فورا

 " !! جَم "

 لالت بذات برودها

 أجل وٖ جخبره أو لطعت عنمن فهو من اعجرؾ بذلن ولزوججه "

 " أَضا وأرَد أن أعرؾ من جكون جلن المرأة

 ساد الصمت من ناحَجه حجً ضنت بؤنه أؼلك الخط فؤبعدت

 الهاجؾ ونظرت له لبل أن جعَده ْذنها لابلة

 " رواح ؟ "

 جؤوه من فوره لابٗ

 " نعم َا للب رواح ... وأخَرا نطمت اسمٍ "



 لالت بضَك

 " اصمت َا ولح وأخبرنٍ من جكون "

 ضحن ولال

 حسنا فمط ْنٍ ٖحظت بؤن أمورهما الَوم لَست علً ما َرام "

 ولد َكون بسبب جلن الجٍ لم أراها سوي مرة واحدة وهٍ من

 لطعت الطرَك علَنا وأخذجه معها وعلً فكرة لم َبدوا لٍ

رال ؼامسون لابدبؤنه مسرورا برإَجها أبدا ، وهٍ ابنة الجَن  

 الموات البحرَة ٖ أحد َراها وٖ َعرفها فصورها كانت فٍ

 " جمَع المجٗت

 أؼلمت الخط فٍ وجهه ما أن أنهً كٗمه فوظَفجه انجهت بالنسبة لها ،

 جَد إذا هو صادق ووالده أكد ذلن ثم هذا الدبور ، ما أن جحركت

نظرهاجهة الباب حجً رن هاجفها برسالة فخرجت من الؽرفة و  

 علَه جمرأ أحرفها

 ( سجرٌ حسابن منٍ لَلة ؼد َا اسجؽٗلَة )

 ضحكت من فورها لابلة جلعب بالهاجؾ بَن أصابعها وهٍ جسلن

 الممر الؽربٍ للمنزل

 " بل سجري أنت أٌ مفاجؤة أخببها لن َا زَر النساء "

 فجحت باب الؽرفة بهدوء فجسلل نور الممر الموٌ وسط الظٗم

حزن للنابمة فٍ سرَرها عَناها مفجوحجانونظرت مبجسمة ب  

 ... ججمع كفاها جحت خدها وجنظر للفراغ فكم جعجب لحال هذه الفجاة

 بكت نحبت صرخت وفعلت كل ما عبرت به عن جرحها وألمها

 وصدمجها فٍ الرجل الذٌ أحبجه بل وعشمجه بجنون حجً وهٍ

 ٖ جراه أمامها لكنها سرعان ما عادت للولوؾ علً لدمَها مجددا

 مسحت دموعها أمسكت كجبها ومذكراجها ، بل وفاجؤجها حَن



 اكجشفت بؤنها سمعت صوت جلن الفجاة ججَب علً هاجفه ولم

 ججدها جبكٍ وجنحب وها هٍ اِن أَضا جخجار الموت فٍ صمت ،

  َجخَل أن فٍ داخلهامن َراها برلجها وهدوبها وعذوبجها جلن ٖ

 امرأة لوَة جسجطَع اججَاز صدمجها خٗل َوم واحد وإن كانت مولنة

 من أنها جشجعل فٍ داخلها فما مرت وجمر به لَس بالسهل أبدا خاصة

 وأنها جري فٍ ذان الشاب عابلجها وماضَها وأمانها بل ومسجمبلها

دةوفجؤة دمر كل ذلن وجركها جواجه جلن الحمَمة الماسَة وحَ  ... 

 لم َكن بجانبها وهٍ جججازها .. احجواها وجركها جلكمه وجصرخ

 به وجضربه أَضا ثم حضنها ودسها وسط أضلعه وأخبرها بؤنه

 َحبها ولن َجخلً عنها أبدا لكن الرجال حممً دابما مجرد آٖت

 وَرَدون المرأة مثلهم جماما وهم َعجزون حجً عن احجواء

ٌ كانت جنجظره مثٗ من شابؼضبها وحزنها وألمها .. ما الذ  

 . مثله لم جراه َبجسم َوما ؟ بل ولم َرق للبه لوالده وألربابه ْعوام

 كانت لد لررت سابما إخبارها بما علمجه من ابن عمجه ذان لكنها

 اِن جراجعت فلن جرجعها لنمطة البداَة مجددا وجعلمها بآمال لد

ن جكون جلنجكون كاذبة فلَبرر لها هو وَشرح مولفه أكثر وم  

 الفجاة بدٖ من أن ججمع المعلومات من رجال عابلجه لجخلك له

 . أعذارا لم َهجم هو بجمدَمها

 سحبت الباب مؽلمة له مجددا جاركة خلفها الجٍ أؼمضت عَنَها

 مع انحسار ذان النور معه وكؤنها لرأت أفكارها جماما فكل ما

ججمنً فمط كانت جحجاجه ولجها أن جمطع جمَع حبال آمالها فَه  

 أن جشفً منه َوما ما فكل ما جحاول اِن فمط ججاوزه هو الجفكَر

 بؤنهما معا اِن ... معا ... وهٍ وحَدة وبعَدة جحجرق من مجرد

 . الجفكَر فٍ أنه ثمة امرأة جنام فٍ حضن رجل هٍ اْحك به



* 

* 

*  

 <َجبع ـــــــــــ

2الفصل الرابع عشر   

 

 جمسكت بخصره بموة جلؾ ذراعَها حوله ججكا علً كجفه

 العرَض ولالت ضاحكة لمن َمؾ ممابٗ لهما مبجسما

 " أجل أبٍ فجَموثٍ بطل حمَمٍ "

 حول الوالؾ أمامهما نظره لطرَمة جمسكها به وجال بنظره

 بطرَمة جعلت الوالؾ أمامه َدرن سرَعا ما َفكر فَه عمل

المَادَة العسكرَة الموَةذان الرجل الحذق ففوق شخصَجه   

 ونظرجه الحذلة الذكَة هو عمل ٖ َؽفل شَبا أبدا وهذا ما ٖحظه

 علَه ما أن رآه ، لبض أصابع َده بجانب جسده بموة ... َعلم

 بؤن دخوله لهذا العالم معناه أن َُكره نفسه علً أمور كثَرة

 ٖ َحبها ، رفع َده ببطء وأراحها علً خصرها النحَل دون أن

عله َنجبه بؤن حركجه جلن كانت ممصودة ٖنجباهه لنظرجهَج  

 فسرعان ما ارجخت مٗمحه وابجسم ولال رافعا نظره لعَنَه

 وموجها حدَثه للمجعلمة به

 لوسٍ كنت دابما جنهَن عٗلاجن بؤبناء عابٗت معروفة "

 أؼلبهم أصدلاء لٍ وكنت ٖ أعجرض ، هذه المرة أنا من لن

بهذا الشاب ْسباب جافهة كجلن َسمح لن بإنهاء عٗلجن  " 

 اشجدت أصابعه ٖ شعورَا علً خصرها فٍ حركة فهمجها



 الجٍ ضحكت برلة أنه إثبات لما َموله والدها ولالت ولد رفعت

 نظرها له

 " لَس جَموثٍ أبٍ فجمَعهم لَسوا مثله ... ألست معٍ فٍ هذا ؟ "

 ضحن من فوره ولال ناظرا له

 " بالجؤكَد "

حدَثه له وجابع موجها  

 " وكلت لكم مهمة فٍ مَناء لَفربول لبل عامَن جذكرها بالجؤكَد ؟ "

 أومؤ برأسه إَجابا ولال بجدَة

 " بلً فٍ الرابع من ابرَل "

 ضحن وأمسن كجفه بَده لابٗ

 ولم أنسً أنا اسم الشاب الذٌ لفز من المروحَة بدون مضلة "

 حماَة لجلن البارجة البحرَة رؼم أنٍ لم ألجمٍ بن حَنها لكن

 اسمن حفر فٍ ذاكرجٍ وحدَخ الجنرال جاَروا عنن لم َجولؾ

 أبدا حَن الجمَنا لبل عام فٍ حفل جسلَم الرجب لخرجٍ الكلَة

 " البحرَة ولن أسجؽرب ذلن ممن اخجلطت دمابه باْسٗؾ الَونانََن

ؤشار بَده حَخ وضعجها لابٗمرت الخادمة بصَنَة المهوة ف  

 هَا لنجلس وحدثنٍ عن مهمجكم اْخَرة فٍ جنوب إفرَمَا "

 " فجلن البٗد جحمل مفاجاءات ؼرَبة دابما

 جلس هنان وجبعاه من فورهما ولم جبجعد عنه جلن حجً جلس

 وجلست ملجصمة به ولالت بضَك حاضنة لذراعه

هام ؟أبٍ هل سجمضَا السهرة ججحدثان عن السفر والم "  " 

 ضحن من فوره جرالب عَناه صاحب اٖبجسامة المؽصوبة ولال

 سنمَم حفٗ مهما هنا مساء الؽد وأرَد جمدَمن وبشكل رسمٍ "

 " لمججمعنا َا جَم ... رفالن َنادونن هكذا ألَس كذلن ؟



 جنفس بعمك شادا لبضجَه فلم َكن مكرها حَاجه علً المبول أو

وَشعر بؤنه علً اسجعدادالرفض فٍ لرارات جخصه كما اِن   

 ٔنهاء هذه المهزلة السخَفة فٍ أٌ ولت وإخراج هذه العاهرة

 من حَاجه ولٓبد لكن النجابج لن جضر البٗد وحدها بل ووضعه

 هنا وحجً مارَه أَضا ولن َسجفَد من الجراجع اِن فٍ شٍء

 خاصة أنه كما َبدوا سَدخل حَاة وعالم بل وأسرار هذا الرجل

ة خصوصا إن جحمك جولع مطر وفكر فٍ جوجَهبموة وسهول  

 بعض مهامهم السرَة جلن له فسَمفز بمصَر بٗده لفزة واسعة

 ولوَة لٓمام .. لكن لَس هكذا لَس أن َحددوا مصَره أمامه دون

 أن َجحدخ أو َعجرض فهذه المرأة ٖ جخجلؾ عن والدها أبدا

نهاوَبدوا أنها جراجعت عن كٗمها السابك واعجذرت عنه ْ  

 واثمة من أن والدها سَسجلم المهمة عنها وَحاصره بل َبدوا

 بؤنها فكرجه منذ البداَة وهو من اخجاره ٖبنجه وعلَه الجنفَذ فمط

 وهذا ما َجولعونه من أٌ شخص فٍ مكانه اِن فؤٌ انجلَزٌ

 كانت سجسر أسارَره وَوافك علً هذا العرض مباشرة ْنهم

 سَمفزون به لفزة واسعة فٍ عالم السلطة والشهرة .. لكن هو

 . لَس َعنَه كل ذلن وهذا ما ٖ َمكنه لوله أو الجعبَر عنه

 رفعت الجالسة بجانبه بضع خصٗت من شعرها اْحمر المسجرسل

 علً كجفها وجمعجها خلؾ أذنها لبل أن جنجمل أصابعها ماسحة بنعومة

ا لابلة بابجسامةأسفل دلنه وأدارت وجهه ناحَجه  

 بالجؤكَد سَكون هنا أبٍ وسججكفل أنت بالكلونَل جاَروا لَعفَه "

 " من أٌ مهمة مسجعجلة

 " ما رأَن أنت جَم ؟ "

 نظر فورا لصاحب جلن العبارة محررا ذلنه وفكه من ملمس جلن



 اْصابع وجنفس بعمك ولَس َفهم هل ثمة من َرمٍ بنفسه

دمر بٗده واِخر َدمر زواجه ؟ْسباب دماره ؟ لشخصَن أحدهما َ  

 لطالما امجاز ببروده وجحكمه الفرَد من نوعه فٍ انفعٗجه وأعصابه

 . لكنه لم َعد َجزم بؤن ذان لد َسجمر لٓبد

 همس مسجؽفرا هللا بَنه وبَن نفسه لبل أن َمول بجمود

 " بالجؤكَد سؤكون هنا وَشرفنٍ حضور حفلكم "

* 

* 

* 

ا له خلفه فكان رماح أول من اسجمبلفجح باب المنزل ودخل ضارب  

 ذان الوجه العابس فمال فورا

 " ماذا حدخ ؟ "

 ارجمً علً اْرَكة وحضن رأسه بَن َدَه ولال بصوت مجعب

 ونبرة جوفاء

 دخلت جهة جوز واخجفت هنان .... ٖ أحد َعلم أَن جكون وما حل "

 " بها وزوج شمَمجن منعنٍ من دخول جلن المدن

ب حاله المزرَة فهو ٖ َنادٌ ابن شاهَنجنهد بضَك َرال  

 بؽَر اسمه أو لمبه إٖ إن كان مسجاء منه بالفعل وإن سمعجه

 الؽاضبة اْخري جلن َنسبه لها فلن جكون النجابج مرضَة أبدا ،

 لال بعد برهة وبهدوء حذر

 اعذرنٍ َا رعد لكن جلن الفجاة مجهورة ولم جفكر فٍ مصَر "

 " .......ؼَرها وهٍ جرجكب هكذا حمالة وجز

 ارجد للخلؾ ٖ شعورَا حَن حدلت به جلن العَنان المجعبة

 الؽاضبة ولد صرخ صاحبها به



 الحمالة كانت أن جبمً لهم لَزوجوها بذان الرجل ولن جكون "

 آسجَرَا الجٍ أعرفها حَنها والجٍ أفنَت عمرٌ أنجظر أن

 " ججمعنا وإن معجزة ما

دها لنفسه مجابعا بجدَةأشار بع  

 فمط ..... فمط لو أسجطَع أن أصل لمكانها لسما أن أخرج "

 بها من البٗد ولجحجرق اْرض هنا ومن فَها فَكفٍ ما ضاع

 " منا نراعٍ هذا وذان

 حرن الجالس هنان رأسه بَؤس منه ولال

 مجنون .... ما الذٌ سججنَه إن أعلنت لبابل ثنان الحرب "

َدون لبعضهم فٍ كل مكان وجمَع الضحاَاضد صنوان ؟ سَجص  

 " سَكونون فٍ عنمن َوم جمؾ أمام خالمن

 ججاهله وأشاح بوجهه للجانب اِخر ولم َعلك علً ما لال

 فجنهد بضَك لابٗ

 لست أفهم لما جعمدت أمور عابلجنا بعودة ذان المدعو "

 ابن شاهَن وكؤنه خرج من العدم فمط لَحرن مصابر أفراد

وكؤننا لطع شطرنج بَن َدَه والمثال اْلوٌعابلة شراع   

 " موجود فٍ اْعلٍ اِن

 نظر له الجالس علً مبعدة منه ولال بجمود

 " ماذا حدخ أَضا ؟ "

 حرن كجفَه ولال ببرود

 من ولت خروجن وهٍ جرفض الجحدخ معٍ أو حجً سماع "

 ما ألول ولعلمن فمط أنت أَضا جشملن العموبات الجدَدة ولد

ٍ أن لسانها لن َخاطب أَا منا حجً نجد حٗألسمت أمام  

 لجعمَدات حَاجنا وبما جراه هٍ مناسبا طبعا ، حجً ولت الؽداء



 جلست وأكلت فٍ صمت ججَب فمط الكاسر إن سؤلها عن شٍء

 أما أنا فلم جنظر ناحَجٍ وٖ مجرد النظر فثٗثجنا بالنسبة لها

 " مجرمٍ حرب وعلَنا اٖثنَن دفع ثمن ما َفعله ابن عمها بها طبعا

 ولؾ علً طوله وجحرن من هنان نظرات رماح المسجؽربة ججبعه

 وهو َججازه مجوجها جهة السٗلم فمال مدركا له وهو َصعد

 عجباجه بسرعة

 " ٖ ججعب نفسن َا رعد فلن جسجمع لن وٖ جزد أمورها سوءاً  "

ولم َهجم بما لال حجً كان عند باب ؼرفجهالكنه واصل صعوده   

 وما أن رفع َده لَطرله ولؾ مكانه وهو َسمعها جحدخ أحدهم

 فٍ الهاجؾ لابلة بضَك

 ولما الرفض وكل ما أرَده شراء جلن المطاعم عند الشٖٗت "

 " وبشكل لانونٍ وسلَم ومن مالٍ ؟

 ٖ لَست خارج اسجطاعجن سَد عمَل فلست أعجمد أنه ثمة "

ا َجبرن علً الرفض لكنٍ أعلم جَدا من وراء ذلن وَرفضهم  

 فٗ شٍء فٍ هذه المملكة َحدخ بدون أوامر منه وأنا لم َعد

 َعنَنٍ منها شٍء وحجً المنزل سؤسلمه لكم فمإكد هو لَس

 " من حمٍ أَضا

 سكجت لولت لبل أن جمول بضَك أكبر

ٖٗ لست أفجرض أمورا من رأسٍ وهذا ما علَه الحدوخ فع "  

 " فاعذرنٍ علً إهدار ولجن .... وداعا

 رفع لبضجه َشد أصابعه بموة وجنهد بعمك فها هو خلؾ

 هذا الباب للب َجحطم أكثر منه .... هنا من َؽفل الجمَع عن

 النَران المشجعلة بداخلها فمط ْنهم َرونها صامدة مكابرة

 عنَدة جرفض حجً اٖعجراؾ بؤلمها فَجناسون اِمها بل وَلمون



ً ب اللوم علَها فٍ كل ما َحدخ معها وَجركونها جنهار شَبا  

 ً  . فشَباً أمام أعَنهم دون أن َجحرن لهم ساكنا

 انفجح الباب فٍ وجهه فجؤة فؤنزل لبضجه َنظر للجٍ ولفت

 مكانها جنظر له باسجؽراب جرجدٌ مٗبس الخروج وجلؾ

 حجابها وجمسن حمَبة فٍ َدها مٗمحها الجامدة الصامدة

 والفاجنة ٖ جخفٍ أبدا نظرة الحزن فٍ عَنَها ... وما سَجولعه

 من امرأة اعجرؾ زوجها وعلً العلن بعشمه ْخري وهجرانه

 لها من أجلها بل وججرَدها من كل ما امجلكجه ْعوام طوَلة

 وبنجه بجعبها وسهرها وها هٍ كما فهم من مكالمجها جلن جخسر

جزبَا ... لو َفهمحجً فرص النهوض بنفسها من جدَد وإن   

 فمط ما َطمح ذان الرجل للوصول له من جدمَرها بهذا الشكل ؟

 كان مولنا من أنه َعشك هذه الفاجنة لحد الجملن لكنه بات

 اِن ٖ َفهم شَبا وٖ أحدا وٖ حجً نفسه ! نظر لها بصمت

 وهٍ جججازه مشَحة بوجهها عنه وها هو ما جحدخ عنه

أمسن برسؽها لبل أن جبجعدرماح حدخ بالفعل ، مد َده و  

 مولفا لها ولال

 " أَن جنوَن الذهاب َا ؼسك ؟ "

 لكنها لم ججبه جحاول سحب َدها من لبضجه والمؽادرة

 فشدها بموة وأدارها ناحَجه ولال بضَك

 مسجاءة من الجمَع ٖ بؤس .. سجطردَننٍ من منزلن أَضا "

ول عننٖ مانع لدٌ أَضاً لكن أن ججصرفٍ وكؤنه لَس ثمة مسب  

 " فٗ َا ابنة والدٌ

 حدلت فَه بصمت فمال وأصابعه جشجد علً رسؽها

 سمعت مكالمجن جلن مصادفة ولن أسمح لن بالخروج ما لم "



 " أعلم أَن جنوَن الذهاب

 همست بجمود

 للشٖٗت أم ممنوع عنٍ زَارجها أَضا بعدما خرجت من "

 " ملكَجٍ لها

فلت رسؽها فؽادرتنظر لها بصمت واسجؽراب لبرهة لبل أن َ  

 .... من فورها جهة السلم الذٌ جاء منه

 الشٖٗت !! مشروعها الذٌ صممجه بنفسها وكان من فكرجها

 ولد حولت جلن الجداول العذبة الجٍ كانت جصب فٍ بحَرة

 الرلراق سابما لشٖٗت اصطناعَة وظاهرة ضاهت الظواهر

ابما أبدا وطَلةالطبَعَة المشابهة لها .... المكان الذٌ لم جزه س  

 اْعوام الماضَة وكان مجؤكدا من أن ماضَها مع ذان الرجل

 السبب فٍ رفضها الذهاب لجلن اْماكن ... جبل ؼضنفر الذٌ

 جحول اسمه لجبل الرَاحَن حدَثا والَنابَع الجٍ جحولت لذان

 المشهد المبهر فما سر زَارجها لها اِن جحدَدا ... ؟

 أجل َفهم السبب ولن َسمح لنفسه أن َؽفل عنها أكثر فهٍ

 وصَة والدهم اْولً ولبل حجً حفَده الوحَد ، أخرج هاجفه

 من جَبه واجصل فورا بالذٌ أجاب علَه بعد برهة لابٗ

 " أجل َا رعد "

 سند كؾ َده الحرة علً الجدار ولال

 " أَن أنت اِن َا مطر ؟ هل ؼادرت الحمَراء ؟ "

* 

* 

* 

 ضمت ركبجَها لحضنها أكثر ودفنت وجهها فَهم وانسابت



 دموعها رؼما عنها ، لم َإثر بها َوما ما كان َمال عنها ولم

 جهجم لكل جلن الجساإٖت حول زواجها الصورٌ بابن شراع

 وٖ بجركها معلمة ْعوام وكل جلن الجهم والشكون حول سبب

ل الجدَدة بؤنهاذلن ، وٖ حجً طٗلها اِن منه وكل جلن اْلواَ  

 هٍ من جخلت عنه حَن أصبح ممعدا وعلَٗ ... وٖ حجً سماعها

 لحدَخ لجنة إدارة الجمعَة الَوم مصادفة عن أنه ٖ َمكن جرشَحها

 لرآسجها وجلن اْلاوَل جدور حول سبب طٗلها الذٌ لم جمدم جبرَرا

 عنه وبؤنها ٖ جصلح لحمل ذان المنصب ْنها من وجهة نظر الرأٌ

عام امرأة مذنبة ... كل ذلن لم َإثر بها أبدا وكانت ججولعه لكنال  

 ما حطمها جماما وبكل لسوة هو حدَخ والدجها مع شمَماجها ،

 كانت سجسجحمل اْحادَخ أو اْذي من أٌ شخص ومن جمَع

 . البشر إٖ والدجها .... وإٖ عابلجها

شجداشجدت أناملها جمبض علً اللحاؾ المؽطٍ لسالَها بموة وا  

 بكابها وعبراجها وهٍ ججذكر حدَثهم ولت دخولها عابدة من

 الجمعَة ووالدجها جحدخ شمَمجَها لابلة بضَك

 ومن هذا الذٌ لد َجمدم لها وهٍ فٍ الثالثة والثٗثَن اِن "

 ومطلمة أَضا ؟ حجً العجوز لن َطرق بابها بعدما لَل وَمال عنها

 بنات شمَماجها اْكبر منها جزوجن لبلها وهذا حالها سَجزوج

 " أحفاد العابلة جمَعهم ... فضحجنا بَن خلك هللا جمَعهم

 ما ذنبها هٍ فَما حدخ معها ؟

 هل اخجارت مصَرها مثٗ ؟

 ومن لال أنها جرَد الزواج أو جفكر فَه ؟

 منذ ولدت فٍ هذه العابلة لم جعرؾ معنً الحنان ومعنً الدؾء

 اْسرٌ فمد أنجبت والدجها شمَمها وثاب وسط سبع فجَات



 جعلت بهن والدهم َكرههن دون سبب وكان فٍ كل حمل لها

 َنادَها بؤم النعاج فحضٍ شمَمهن بكل ما حرمن هن منه

 فكان َزوجهن من لبل بلوؼهن العشرَن ، حجً والدجها كانت

َولدن جشعر بؤنها جبجعد عنهم شَبا فشَبا وكؤنهن من اخجرن أن  

 إناخ ، وبعد حادخ دخول ؼسك أراضٍ الحالن وجحمَلها هٍ

 الذنب فٍ ذلن وجلمَها كل ذان الضرب من شمَمها حجً اعجرفت

 بكل شٍء جم معاملجها كمنبوذة ْعوام ولم ججؽَر معاملة

 والدَها لها إٖ بعد زواج رماح منها ... معاملة سرعان ما عادت

والسنوات وهٍ زوجة له لسابك عهدها ما أن ججابعت اْشهر  

 وعذراء فٍ منزل والدها ولد بدأت اْسبلة جنهال علَهم من الجمَع

 حول السبب ورمَت علكة فٍ أفواه الجمَع ْعوام صامدة مكابرة

 جعَش علً الوعد الكاذب ولم جكن ججخَل بؤن الرجال ٖ َعرفون

 معنً الحب ومعنً الوفاء وأنهم جمَعهم مجشابهون ، فها هٍ

خالجها أَضا دمر حَاجها عشك رجل اسجبدلها بؤخري وجرحابنة   

 أنوثجها وعلً العلن جاركا إَاها جسدا بٗ روح ، وها هٍ حبَبة

 رماح أَضا فعلت كل شٍء من أجله حجً إجبار عابلجها علً

 العودة للوطن وؼفرانها لكل ما فعله معها فٍ الماضٍ وفٍ

ٍ جكبرها بعامَنالنهاَة رفض وجودها فٍ حَاجه ! شمَمجها الج  

 فمط جزوج علَها زوجها من ألرب صدَماجها وحججه بؤنهما

 سججحابان وججعاشران معا لججلمً ضربجان كل واحدة ألسً من

 اْخري فما سججولع من الرجال مثٗ ؟ لكنها ٖ جهجم ... لسما

 لم جعد جهجم لذلن ولَست جنجظر أن َطرق بابها أحد ٖ أرمل وٖ

 مطلك كمثال لفارس اْحٗم الذٌ َنجظرونه لها وٖ َجولعونه ،

 وٖ العجوز الذٌ سَعافها وَجرجونه لَوافك علً جحرَرها



 من لمبها الجدَد .. هٍ فمط جمنت مساندجهم لها وأن ٖ َكونوا

 مع الجمَع علَها ، أن َعلموا بؤن هذا هو الولت الذٌ جحجاجهم

جشعر بؤنها وحَدة فٍ مواجهةفَه بالفعل لَمفوا فٍ صفها فٗ   

 . كل شٍء

 رفعت رأسها ومسحت دموعها بموة لحظة أن رن هاجفها معلنا

 وصول رسالة فرفعجه جنظر باسجؽراب للرلم الؽَر مسجل وفجحجها

 سرَعا فكان فَها

 أنجٍ اْحك برباسة جمعَة الؽسك فمولٍ فمط بؤنن جرَدَن )

 ( ذلن وسَحدخ وإن أوصلت اْمر للزعَم مطر

 رمت الهاجؾ من َدها جشعر بضربات للبها جرجفع بشكل مرعب

 ولد ظهرت فوراً صورة ذان الرجل الطوَل عرَض المنكبَن

 أمام عَنَها ولَست جفهم لما ! أجل هم وحدهم َنادونه بالزعَم

 ... وٖ أحد ؼَره َعرفها

 لكن كَؾ علم برلم هاجفها ؟

 ! بل وبؤنه سَجم جرشَح ؼَرها

 ! ٖ جعلم كَؾ

عر بؤن هذا الرجل َعلم عنها أكثر مما لد ججخَل ، وجلجش  

 ما جخشاه أن َكون أخبره رماح عن لصجها ولت طلب منه

 جوثَك أوراق الطٗق ... لكن ٖ مسجحَل رماح لن َفعلها أبدا

 جعرفه جَدا كما جعرؾ ابنة خالجها الجٍ جربت معهم فهم َحملون

نت جخبرها عنهمذات الطباع الجٍ رباهم علَها والدهم وكم كا  

 وعن شخصَة كل واحد منهم وها هو حمل سرها ْعوام دون

 . أن َخبر عنه أحد فهل سَفعلها اِن ؟ ٖ هذا مسجحَل

 مررت أصابعها فٍ شعرها وكررت ذلن عدة مرات ججمع ؼرجها



 خلؾ أذنَها ونظرها علً هاجفها المرمٍ لربها علً السرَر ،

 ٖ جسجطَع أن ججَب علً رسالجه فهذا سَإكد له بؤنها علمت

 من َكون وٖ َمكنها ججاهلها أَضا فالنجَجة سجكون واحدة وإن

 أرسلت له جسؤله عن هوَجه فسَمول لها من َكون بكل جؤكَد ،

 مدت أصابعها له بجردد ورفعجه ببطء وكؤنه لنبلة مولوجة

كجبت ردها فورا سجنفجر فَها فٍ أٌ ولت ، وبؤصابع مرججفة  

 شكرا لن َا راوَة فؤنا كما سبك وأخبرجن ٖ أرَد أن َجم جرشَحٍ )

 ( لهذه المهمة فلست علً اسجعداد لجحملها

 أرسلجها سرَعا لبل أن جؽَر رأَها ولم جكذب فَما كجبت فٍ شٍء

 سوي فٍ اسم المرسل إلَه فهٍ بالفعل كانت سجرفض حال جم

بؤذنها فلن جمبل وإن كان الممابلاخجَارها وبعد أن سمعت ما لَل   

 . طردها من الجمعَة ونهابَا

 ارججؾ جسدها ٖ شعورَا حَن وصلت رسالة أخري للهاجؾ الذٌ

 ٖزال فٍ َدها لم َعطها مرسلها ولجا وٖ لجمرر أَن سجضعه ،

 فجحجها بجوجر َزداد ٖ شعورَا واجسعت عَناها ما أن لرأت حروفها

أعلم بؤن سكرجَرة مدَرة الجمعَةاسمٍ لَس راوَة ولم أكن  )  

 جسجطَع الوصول لمطر شاهَن بؤٌ طرَمة كانت أو أنن ٖ جملكَن

 رلم هاجفها ؟ ... وعموما الخَار كان لن رؼم أنٍ أران اْحك

 ( بذلن من ؼَرن .... آسؾ ٔزعاجٍ لن

 اشجدت أناملها علً الهاجؾ وجنفست بموة مؽمضة عَنَها

ن الرجل كما الجمَع ؟ولَست جفهم لما ٖ َراها ذا  

 لد َكون رماح أخبره فمط بؤنه هو من َرَد الطٗق وَصر علَه ؟

 حركت رأسها وكؤنها جنفض منه كل جلن اْفكار وفجشت عن

 رلم ؼسك ... جشعر بؤنها جحجاج ْن ججحدخ مع أحدهم وعن



 أٌ شَا فوحدها من جشعر بما جمر هٍ به ... وحَدة مخذولة

َع مثلها جماماوأنثً مشوهة أمام الجم  . 

 اجصلت بها مرارا ولم ججب فرمت الهاجؾ من َدها وؼادرت

 السرَر جهة الحمام جسجحم للمرة الثالثة الَوم علها جطفا

 شَبا من النَران المشجعلة فٍ للبها

* 

* 

*  

 

 مررت أطراؾ أصابعها جحت جفنها الواسع جمسح الدمعة

 الَجَمة لبل أن جفكر فٍ مفارلة رموشها الكثَفة وجمدمت من جلن

 الصخرة ببطء ججٗعب النسابم بخصٗت شعرها المفجوح جحضن

 ذراعَها بموة ، لم جسجطع َوما دخول هذا المكان وٖ زَارجه

 ... وكان شرخا عمَما فٍ روحها صعب علَها اججَازه بسهولة

بها بسحب مَاه بحَرة فكرجها جم جطبَمها كما جمنجها وحلمت  

 الرلراق بمضخات ضخمة لوَة وإعادة ضخها بموة من فوق

 المنحدر الصخرٌ المرجفع .. أٌ جؽََر مسار الجداول الثٗخ فٍ

 المدَنة والجٍ كانت جمسمها لثٗخ ألسام وجوجَهها فٍ مسارات

 جدَدة مجماربة جهة ذان المنحدر لجنزل بموة كشٗل طبَعٍ

وله لجكون ظاهرة طبَعَة ممَزةولد صممت المنطمة ح  

 واخجارت هذا الجدول الذٌ زاراه سابما جحدَدا لَكون مسارا

 لجلن المَاه فجعود لمكانها الطبَعٍ وهو البحَرة ، وكان هذا

 المشروع َفجح سنوَا ولت موسمٍ الربَع والصَؾ

 وَبدأ فٍ كل عام كما هذا الولت بعد حفل الجمعَة السنوٌ



رَجٍ واٖفججاح بعد ثٗثة أَام أٌ فٍوَجم جشؽَله بشكل جد  

 الؽد لَصبح هذا المكان بمطاعمه ومنجزهاجه وجسره المعلك

 مزارا للكثَرَن من داخل البٗد وخارجها لجشكل الملب النابض

 لعابدات جلن المدَنة ، ولد حولت لمة جبل ما َسمً الؽضنفر

 فٍ الماضٍ أَضا لثٗخ مطاعم مججاوره بشكل دابرٌ بواجهات

جاجَة كاملة جطل علً جمَع جفاصَل جلن المدَنة البَضاء كماز  

 كان ذان الجبل سابما .. وهو الشٍء الوحَد الذٌ كانت جرَد

 اٖحجفاظ به من جلن المدَنة وكانت جرَد شرابها بمالها لَكون

 بداَة ؼسك من جدَد لكنه حطم حلمها هذا أَضا كما دمر أحٗمها

فٍ الماضٍ هنا لجراح جإلم سابما وكما حول كل مكان عرفهما  

 للبها كل حَن وإن لم جزرها أوجراها بعد ذان الَوم لجمثل فشلها

 اْكبر فٍ نسَانه ولَكون الدلَل الماسٍ والفاضح لمشاعرها

 المكبوجة داخلها ، والَوم ... فمط الَوم اعجرفت لنفسها بؤنها

 كانت أجبن من أن جواجه جراحها وأنها مجرد صورة للمرأة

 الموَة الجٍ أثبجت للجمَع بؤنها دفنت الماضٍ خلفها وسافرت

 للمسجمبل لوجها فٍ وحدجها لكانت اسجطاعت دخول هذا الجزء

 . من مدَنجها دون أن جخشً سَطرة عواطفها علَها

 نزعت حذابها اْرضٍ المسطح والجربت من جلن الصخرة الجٍ

المكاناخجارجها من ضمن الجفاصَل الجٍ لم َجم جؽََرها فٍ   

 والمدَنة الجٍ كانت وٖزالت اْجمل بَن مدن البٗد جمَعها ،

 ولفت فولها حافَة المدمَن ٖزالت جحضن نفسها بموة وجمدمت

 لحافجها جنظر للبعَد بحزن وكؤن الزمن عاد بها أربعة عشر عاما

 للوراء حَن جلسا علً هذه الصخرة وفوق ذان الجبل وجبادٖ

بٗت .. كَؾ كانت حمماء بذان الشكلاْحادَخ كما الشؽؾ والم  



 المخزٌ ولم جفهم ما عناه بكلماجه جلن ؟ ألم َخبرها بؤنها سجكون

 فٍ المإخرة دابما وبؤنه جربً علً أن َسلب من ؼَره كل شٍء

 وأن ٖ َعطٍ إٖ لنفسه وأن َصعد علً جراح الؽَر ؟

 ابجسمت بؤلم وحسرة دموعها الحارة جمٓ جلن اْحداق الواسعة

هٍ ججذكر كل جلن اْدلة الجٍ داست علَها بعاطفجها الحمماءو  

 وؼبابها أٖ محدود

 (مطر هل خرجت من الحمام ؟ اجصال لن وصاحبه ٖ َجَب )

 (آه َا رجل أنت ٖ جعرؾ طرق اْبواب أبدا )

 اشجدت أصابعها علً ذراعَها بموة وذكري ذان الصوت

 الرجولٍ العمَك الؽاضب جطرق رأسها أكثر

رأة داس علً كرامجه وجنازل من أجلها ... عشمها سمعجٍ ؟ام )  

 ( .. عشمها هٍ وحدها لَكجشؾ أنها لؽَره .. أنها باعجه بؤرخص منه

 ( لٍ أنا لَست له حجً دمابها الجٍ ججرٌ فٍ عرولها ملكٍ )

 انسابت دمعجها علً وجنجها ببطء وذكري ذان الصوت الرجولٍ

مرة ودون رحمةالهادئ المبحوح جصَب للبها هذه ال  

 بسبب عبخ رجولٍ و... نزوة سخَفة ... عبخ رجولٍ )

 ( ونزوة سخَفة

 مسحت دموعها بباطن كفها بموة ... هٍ لم جسمح لهذه

 المَاه المالحة الحمماء بالنزول سابما وْعوام طوَلة ، لم

 جبكه أبدا ... لم جبكٍ جراحها النازفة منه .. لم جبكٍ الفمد

 ... والحرمان وجمَع ما خسرجه بخسارجها له .. جكرهه

 .. جكره جمَع ذكرَاجها جلن ْنها لم جسجطع أن جنساها َوما

 . ْنها كانت أضعؾ من أن جدفنها مع من دفنجهم ولٓبد

 أؼمضت عَنَها وابجسمت بسخرَة بل وبمرارة وهٍ ججذكر



 كلمات رسالة رعد الجٍ وصلجها لبل أن جنزل من سَارجها

 وبعد أن رفضت اٖجابة علً جمَع اجصاٖجه

 ؼسك فكرٌ فٍ أمر واحد فمط .. رجل كمطر شاهَن لما )

 سَمول ما لاله وأمام وسابل أعٗم لَهز صورجه بذان الشكل

 أمام الرأٌ العام وهو َحجاج لجلن الصورة أكثر من أٌ ولت مضً ؟

 ؼسك شمَمجٍ لَس ابن شاهَن من َكشؾ عن عَوبه وأخطابه

لعلن وأنجٍ من َعرفه أكثر من الجمَع بالجؤكَدول  ) 

 جدحرجت دمعجها من بَن رموشها الكثَفة المطبمة وجلن

 العبرة والمرارة جخرج فٍ لهمهة مكجومة حارلة جشعر بها

 جفجت للبها لبل أضلعها ... جعرفه !! أجل جعرفه جَدا درجة

جعدادأنها كانت جملن كل جلن اْدلة عما لال اِن وكانت علً اس  

 لمسامحجه .. رؼم أنها سمعت صوت جلن المرأة بؤذنها ورؼم أنه

 اعجرؾ أمامها بلسانه وكانت ... سجسامحه !! سجحكم عملها علً

 عواطفها وجسجمع لجبرَراجه ! لو كانت ؼسك الماضٍ ٖسجطاعوا

 خداعها بكل ذلن كما فعلت عمجه لبل أربعة عشر عاما لكن

ن وفٍ منزل عابلة الشاهَنؼسك الماضٍ بمَت هنان فٍ حورا  .. 

 دفنت فٍ جلن الؽرفة الجٍ انجظرجه فَها لَلة كاملة جسمٍ ؼراس

 ..... أملها فَه بكرامجها المهدورة وكبرَابها المجروح والنجَجة

 . أرسل عمه لَخرجها منها لخارج حدوده بؤكملها

 رفعت َدها ومسحت عَناها بموة وبسرعة ونظرت جحجها

ة بحدة وضربات للبها جشعر بؤنها طعناتأنفاسها جخرج مندفع  

 . سكَن فٍ صدرها ما أن شعرت بؤنها لم جعد وحدها فٍ ذان المكان

 أؼمضت عَناها بموة جشجم نفسها وؼبابها ورعد معها ما أن

 شعرت بجلن الَدَن علً كجفَها لبل أن جلجؾ حولها جلن



 الذراعان الموَجان مرفوعجا اْكمام حجً المرفمَن جشدانها

 لذان الجسد الموٌ الصلب وأصبحت جلن اْنفاس المجٗحمة

 أنَنا خافجا ولبٗجه جعبخ بخصٗت شعرها وبشرة عنمها الناعمة

 جحاول فن ذراعَه عنها ودون جدوي وهمساجه الدافبة جكاد

 جوصلها للجنون

 " ٖزلت جذكرَن َا ؼسك ؟ "

 شدت أصابع َدها علً ذراعه بموة حجً كانت جشعر بؤظافرها

لمصَرة سجخجرق جلده جكاد جفمد جوازنها وجنزلك من بَنا  

 ذراعَه فهمست ببحة منحنَة الرأس للَٗ

 " اجركنٍ ٖ أرَد أن جلمسنٍ ... ابجعد "

 فن ذراعَه عنها لكن ذلن لم َكن خٗصها اْخَر وهذا ما جولعجه

 وهو َمسن ذراعها وَدَرها ناحَجه بموة كادت جولعها من فوق

َرة وكانت ذراعه مجددا ما ثبجها عن السموطجلن الصخرة الكب  

 لجصبح فٍ حضنه هذه المرة أنفاسها الموَة المجٗحمة جداعب

 بشرة صدره المكشوفة من زرٌ لمَصه اْبَض المفجوحان

 َشدها لجسده ولد عاد للهمس المجعب للحواس مجددا َده

 اْخري ججسلل لخدها من بَن خصٗت شعرها الكثَؾ

ن لكن هنا ٖ حك وٖ سلطة لنطردجنٍ من منزل "  " 

 ودفن وجهها فٍ صدره َشد رأسها بَده َضمها أكثر محبطا

 أٌ مماومة لها فمنذ أن اجصل به رعد لم َجرن له أرضا من

 سماء لَكون فَها مرسٗ إَاه للجنون ، هو علً علم مسبك

 بؤنها لم جزر هذه اْمكنة سابما ولدومها الَوم لها وبعد كل

معناه أمر واحد فمط أنها سجدفنه فَه ولٓبد ما حدخ باْمس  

 . ما أن جخرج منه وهذا ما لن َسمح بحدوثه أبدا



 شدها لحضنه أكثر وكؤنه سَدخلها وسط أضلعه مججاهٗ

 جمَع محاوٖجها الواهنة لٕبجعاد َسجنشك بخدر خصٗت

 ذان الشعر الحرَرٌ الذٌ أضناه الشوق لرابحجه لَال طوَلة

 َنام َبحخ عن ذكراه فٍ صدره .. عن المرأة الوحَدة الجٍ

 داست أرض جلن اْضلع وعبثت أصابع َدها وحدها بمسمات

 وجهه وخصٗت ذان الشعر الكثَؾ وعرفت شفجاها فمط طرَك

 الوصول لشفجَه ... حاربت حجً شكوكها من أجله وعلمجه

 معنً أن َحارب الرجل بشراسة من أجل أنثاه وإن بحرمان

فسه منها كٍ ٖ َخسرها ولٓبدن  . 

 شد أصابعه وسط جلن الخصٗت الناعمة َدفنها فٍ صدره

 أكثر وهمس عند أذنها

 " هذا مكانن َا ؼسك .. خلك لن جفهمَن هذا ؟ "

 لبضت أصابعها علً لمَصه بموة جحاول جحرَكها فٍ حصاره

 لها وهمست بصعوبة

 " كاذب ... ابجعد عنٍ "

ها أن جسجعَد لوجها بعَدا عن حضنهكانت جرَد فمط أن َفلج  

 وعن سٗحه الذٌ َسجخدمه بدهاء فٍ كل مرة فلن جسجمع

 ْكاذَبه مجددا ولن جصدلها فلَس ما لجلها جرحه ْنوثجها

 و كرامجها أمام الجمَع بل اعجرافه وأمامها بما كسرها به

 . لبل أعوام وأعوام عمرها بعمر معاناجها وألمها وفمدها

أكثر جشعر به سَجمزق بَن أصابعهاجمسكت بممَصه   

 ما أن شعرت بجسدها َرجفع ولدماها جبجعدان عن اْرض

 وشهمت بموة وبٗ شعور حَن لفز بها فٍ مَاه الجدول

 جحت جلن الصخرة وأفلجها حَنها من حضنه فكادت جسمط



 فٍ المَاه جحجها لوٖ َده الجٍ أمسكت ذراعها بموة فاسجوت

ً وجهها ونفضت َده عنهاوالفة جبعد شعرها الذٌ ؼط  

 مبجعدة عنه ونظرت له بعَنان فوق برَك الدموع الحبَسة

 .. وسطهما كان الؽضب أعلً من أٌ شٍء .. من اْلم

 من الخدٖن.. ومن اٖنكسار ..، رفعت رأسها فٍ مواجهة

 عَنَه وأشارت لصدره بسبابجها ولالت بموة وثبات جنظر لعَنَه

للنزوات ولَس لٍهذا خلك للنساء .. للعبخ و "  " 

 شد لبضجَه ونظراجه لم جفارق عَنَها ولم َعلك بشٍء فرمت

 َدها فٍ الهواء وصرخت فَه بعنؾ حَن لم َبدٌ أٌ ردة فعل

 " لماذا أجَت ؟ لما لم جبمً معها هنان ؟ "

 كان جوابه الصمت مجددا والذٌ لم َزدها إٖ اشجعاٖ أخمدجه

 سرَعا بنبرجها الساخرة

 " خانجن مجددا ومع رجل آخر ؟ "

 ارجسمت ابجسامة طفَفة علً شفجَه ولال ونظره لم َفارق

 جلن اْحداق السوداء الؽاضبة

 " هٍ لم جخنٍ َوما "

 لالها بهدوء وكؤنها ٖ جشجعل أمامه بل وأضاؾ َفمدها آخر

 حصون ثباجها الذٌ لم َخذلها َوما ولم َرفض جمسكها به

ة ووحدٌ من كنت أجرحها بذلنبل هٍ ٖ جعرؾ الخَان "  " 

 انسابت دمعة وحَدة َجَمة من رموشها للمَاه جحجها فورا

 ولم جسجطع ٖ منعها وٖ الجحكم بها وهمست ونظرها معلك

 فٍ عَنَه

 " أجل فؤنت خنجها معٍ مرة "

 مد َده نحوها وشدها من َدها وجحرن من مكانه وسار بها



فه ولال َشَع جثمانهافٍ المَاه وعكس الجَار ساحبا إَاها خل  

 فٍ كل مرة

 بل لم أخنها مع أٌ امرأة ... ولن جسجحك امرأة فٍ الوجود "

 " أن جؤخذ مكانها

 سار بها مججاهٗ شدها لَدها منه ومحاولة إَمافه جضرب

 بَدها اْخري رسػ َده الممسكة لَدها ودون جدوي فلم

 َجرن لها خَارا سوي أن ججبعه مكرهة وخطواجهما السرَعة

 فٍ المَاه ججعلها ججناثر حولهما فٍ كل اججاه ، وبَنما حسب

 هو حساب كل ما سَفعله ولد رفع بنطلونه مسبما لنصؾ سالَه

 هٍ لم جخطط لهذا ولم جفكر فَه فجشبع بنطلونها الكحلٍ بالمَاه

 درجة أن أشعرها بالججمد فٍ سالَها حجً كانت سجفمد جوازنها

ولَست جفهم فَما َفكر عدة مرات بسبب فمدها الشعور بهما  

 هذا الرجل وما َنوٌ فعله جحدَدا ولما لحمها إلً هنا أساسا

 إن كان أمرها ٖ َعنَه ؟

 ولم َجؤخر عنها الجواب كثَرا ولد ظهر لها أسفل المنحدر

 الذٌ جصب منه جلن المَاه كرذاذ مطر جسالطت لطراجه مجباعدة

 مججالَة جصطدم بالصخور والمَاه جحجها فضخ جلن المَاه َكون

 جدرَجَا لبل أن َجم دفعه بالموة المصوي لَكون كشٗل حمَمٍ

 . َنزل علً ثٗخ ألسام منفصلة وكؤن كل واحد منهم شٗل لوحده

 شهمت بموة ما أن سحبها وأدارها أمامه لجصبح والفة جحت

مطار مججاهٗ شهمجهاجلن المَاه جحدَدا ججسالط فولها كاْ  

 وارججاؾ جسدها جحجها بل أمسكها من كجفَها ولم َهجم وٖ

 لما َبلله أَضا منه ونظر لها من بَن خصٗت شعرها وؼرجها

 المبلله جنزل رأسها لٓسفل وشد علً ذراعَها لابٗ بحزم



 كم مرة نبهجن علً أن ما بَننا جَما خارجه ؟ "

 " هل جنجممَن منٍ فَها َا ؼسك ؟

 لم ججحدخ ولم جرفع رأسها له بل ولم جماومه َداها مرمَجان

 جانبا وكؤن كل ما لاله سابما حولها لجثة مَجة ، هزها بموة

 ولال بحدة

 أَعنَن أن جعلمٍ بؤنها ألمت اللوم علً نفسها فَما حدخ "

 ودافعت عنن ؟ هل سؤلت نفسن َوما أكانت هٍ السبب أم

ن َوما سعَدة معٍ ولن جكوناخجارت ابجعادها عنن ؟ جَما لم جك  

 كذلن معن ْن حلمها ومنذ كانت طفلة أن جعَش مع كلَنا ،

 ابنجن لم جكن َوما ضعَفة وٖ كثَرة بكاء واجهت وحدجها

 وؼربجها لوحدها بل وفعلت أمرا أنا لم أكن أجخَل أن جفعلَه

 أنجٍ والدجها ولَس مراهمة صؽَرة ومن أجل ماذا ... ؟

اِن من أجلن لَس من أجل نفسها من أجلن أنجٍ ، جبكٍ  

 وٖ علَها لكنن جرفضَن رإَة أٌ شٍء ؼَر حمدن وؼضبن

 من والعن ورمَجها هٍ بهم ولبل الجمَع وخلمت فجوة

 " بَنكما لن جججازاها أبدا

 هزها مجددا وصرخ فَها بعنؾ

 هٍ ابنجن لبل حجً أن جكون ابنجٍ ٖ جحاسبَها علً أفكارها "

 وإن كرهجها نفسن ، ٖ جدمرٌ شخصَجها بسبب ما حدخ بَننا

 " فهذا ما حرصت أنا ْعوام أن ٖ َحدخ

 خرج له حَنها صوجها فمط من خلؾ ذان الشعر المبلل ٖزالت

 المَاه جنساب من بَن خصٗجه لابلة بهمس مرججؾ

 " بل أنت سبب كل ما حدخ وَحدخ "

فؤؼمضت عَنَها أمسن رأسها بَدَه ورفع وجهها له لٓعلً  



 برفك بسبب لطرات المَاه الجٍ جنزل علَها بموة رؼم جباعدها

 ولال بحزم

 " إذا أنا من َحاسب ولَس هٍ .. حسابن معٍ فمط َا ؼسك "

 فجحت جلن اْحداق السوداء الواسعة جسدل رموشها علَها

 جزبَا لجحمَها بل ولجهدم بها حصونه الحامَة ولطرات الماء

جلن البشرة الثلجَة والشعر اْسود الكثَؾ جنساب بنعومة فوق  

 ازداد فجنة عندما ابجل بها وجلن الشفاه الناعمة المؽرَة رؼم

 ارججافها لونها الدمٍ َٖزداد إٖ لجامة ، لبست اْسود حدادا

 علً فمداها ولم جزدد به إٖ فجنة بات َرفض أن َراها أٌ رجل

 . فٍ الوجود ؼَره

بمة شفجَها جنساب المَاه فولهماأسدلت جفناها الواسعان مط  

 ججنفس كالؽرَك لبل أن جهمس بصوت مرججؾ

 " أكرهن ...... أكرهن مطر شاهَن "

 شد أصابعه علً وجهها أكثر وانحنً بجبَنه علً جبَنها

 أنفه َٗمس أنفها الصؽَر َنظر لجفناها الواسعان المطبمان

دار أنفهورموشها الكثَفة المبللة بالمَاه ولم َماوم أبدا إنح  

 عن مساره فوق جلن البشرة الناعمة المبللة مجمردا علً طاعجه

 وأسدل جفنَه ببطء ولد همس بخفوت َشعر بملمس شفجَها

 علً شفجَه

 " ومطر شاهَن َحبن ... َحبن َا ابنة دجً الحالن "

 رمت َدَها عنه فورا مبجعدة جحت رذاذ جلن المَاه ولد نظرت

 له صارخة

 " كاااااذب "

* 



* 

* 

 خرجت من باب المنزل الخلفٍ راكضة وولفت فٍ الخارج

 جمسن رأسها بَدَها جنظر بذهول للنَران المشجعلة فٍ ؼرفة

 اْعٗؾ لبل أن جلحك بها الجٍ شهمت من فورها لابلة

 " َا إلهٍ ما هذا الذٌ َحدخ هنا ؟ "

 همست الوالفة بجانبها بعَنان دامعة مصدومة

حلٍ والحمابب وكل شٍء جمَلاحجرق كل شٍء ... الثَاب وال "  

 " فٍ هذا العالم

 الجربت منهما الوالفة لرب جلن الؽرفة المحجرلة جنفض فسجانها

 بؽضب جنظر للجٍ لالت جمسن كجفٍ الباكَة والوالفة بجانبها

 " ٖ جملمٍ َمامة السَد أبان سَشجرٌ لن أكثر من هذا بؤضعاؾ "

 لالت الجٍ ولفت أمامهما جمسن خصرها بَدَها

 " جحركا بسرعة وحاوٖ إخماد النار "

 كان جواب الجٍ ٖ حَلة لها فٍ شٍء الصمت بَنما لالت اْخري

 " نحن لم نشعلها فلَطفبها الذٌ فعل ذلن "

 وصلت َدها لشعرها المجموع للخلؾ سرَعا وأمسكجها منه

 بموة مججاهلة صرخجها المجؤلمة وصرخت فَها جهزها منه بموة

سَدجن جماما ، لسما إن لم جبلعٍ لساننخادمة سلَطة لسان ك "  

 " رمَجن فٍ جلن الؽرفة لجحجرلٍ مع الخرق الجٍ أحضروها معن

 أمسكت َمامة برسؽها فورا لابلة برجاء باكٍ

 " اجركَها خالجٍ أرجون ولن جعَدها مجددا وسنخمد النار حاٖ "

 جركت شعرها بعنؾ ولالت

بحرق الؽرفةأٌ كلمة ؼَر الجٍ سؤلولها سججهم صاحبجها  "  



 " واْعٗؾ وسججلمً الضرب عمابا لها حَنها بالطبع

 وجابعت مؽادرة من هنان

 هذا كٍ ٖ ججلهَا عن أعمالكما مجددا بسبب جلن الجفاهات ، "

 " وعلً عنمٍ جخرج إحداكما من هذا المنزل

 رالبجاها حجً اخجفت خلؾ الباب ولالت َمامة بحزن مجوجة

 للصنبور المرَب

 " هَا نحاول إخمادها فمد ننمذ أٌ شٍء "

 جبعجها فورا الجٍ فكت شعرها جعَد شده مجددا لابلة بضَك

 لما جسجحملَن كل هذا ؟ صمجن َمجلنٍ َا فجاة ! لست أعلم "

 " مجً سججذكر السَدة جوزاء أنها نسَجنٍ هنا وؼادرت

 رفعت دلو الماء دون أن جعلك وجوجهت به نحو الؽرفة المشجعلة

لت اٖلجراب منها لكن الدخان وحرارة النَران بداخلها منعجهاوحاو  

 من ذلن رؼم أن كمَة اْعٗؾ فَها كانت للَلة والنَران بداخلها فمط ،

 حاولت سكبه فَها من بعَد والنجَجة كانت أن انسكبت المَاه لرب

 الباب دون أن جدخلها فمالت الجٍ أخذت منها الدلو

د من نفسها بعدما جلجهم كل شٍءٖ ججعبٍ نفسن بهذا وسجخم "  " 

 نظرت للمكان بحزن فبعدما أصبح َشكل عالم النجوم بالنسبة لها

 ها لد جحول لهباء كبالٍ أحٗمها الجٍ فمدجها بالججابع منذ كانت طفلة ،

 جحركت من هنان جنظر لٓرض بحزن ودخلت المنزل وجوجهت

اجها الَوم ،لؽرفجها فورا جشعر بؤنها فمدت كل ما هو جمَل فٍ حَ  

 أؼلمت باب الؽرفة وجوجهت للخزانة وأخرجت الهاجؾ الذٌ كان

 صوت اهجزازه بسبب اجصال أحدهم َمكنها جمََزه ما أن جدخل

 فَمان من الجرح علَها ذلن فمد َضطر لٗجصال بها علَه إن

 واجهجه مشكلة ما وهو خارج المنزل ، وْن زوجة والدها ٖ



ذا أنسب حل كٍ ٖ َججاز صوتجدخل ؼرفجها مطلما وجد أن ه  

 . رنَنه الباب المؽلك

 نظرت لشاشجه المضاءة وعضت شفجها ٖ شعورَا وهٍ جري

 اٖسم فَه فهو َجصل به منذ ولت ولم جسجطع أن ججَب علَه

 لكنه لن َجولؾ عن اٖجصال إن لم ججب وجخشً أن َجصل

 بوالدها نهاَة اْمر وَمان ؼادر من لبل ولت الفجر ومإكد

نوب ولن َرجع لبل آخر اللَل ، فجحت الخط بعد صراعللج  

 طوَل مع نفسها ووضعت الهاجؾ علً أذنها ولالت فورا

 وبصوت منخفض

 " َمان لَس هنا "

 وصلها ذان الصوت الرجولٍ المسجؽرب فورا

 " وأَن هو ! ولما َجرن هاجفه فٍ المنزل دابما ؟ "

 لَست جفهم لما جشعر بجسدها َرججؾ بمجرد سماع صوجه

 فهٍ لم جعجد الجحدخ مع أحد فكَؾ إن كان رجٗ ! لالت بذات

 الصوت الشبه هامس

 " ٖ أعلم "

 وصلها صوجه الحانك فورا

 " وسكرجَرجه لما إن لم جكونٍ جعلمَن أَن هو ؟ "

 زمت شفجَها فورا ومٓت الدموع مملجَها الرمادَة الواسعة

بل أن جهمس بصوت مرججؾ من اخجنالها بعبرجهال  

 " .. لم َخبرنٍ "

 لال من فوره

 آوه بربن َمامة ما الذٌ للجه َبكَن َا طفلة ؟ ما أن َرجع "

 " أخبرَه َجصل بٍ .. وآسؾ فهَا جولفٍ عن البكاء



 مسحت عَناها بموة هامسة

 " حسنا سؤخبره "

 وصلها صوجه لابٗ

 " شكرا لن ... وداعا "

ت الهاجؾ مكانه جحت مٗبسها ومسحت عَناها بموةأعاد  

 وؼادرت الؽرفة مجددا فعلَها جنظَؾ ؼرفة اْعٗؾ ما أن

 جخمد النار كٍ جخفؾ من ؼضب والدها وإن للَٗ حَن َعلم

* 

* 

*  

 

 دس هاجفه فٍ جَبه ونظر للذٌ خرج من ؼرفة عملَات المطار

نالشون حولمع مجموعة المضَفَن وكابجن الرحلة حَخ كانوا َج  

 رحلجهم مع فرَك المٗحة الجوَة لبل إلٗع طابرجهم ، الجرب منه

 َمسن أوراق معلومات رحلجه فٍ َد بَنما َمسن لبعة بذلة الطَران

 فٍ الَد اْخري فعلم بؤن ولت رحلجه لد حان ، وما أن وصل عنده

 سحب أبان المبعة منه ووضعها له علً رأسه وضرب له الجحَة بَده

 لابٗ بابجسامة

 " رحلة موفمة َا شمَمٍ "

 ابجسم له وجعانما ثم ابجعد عنه لابٗ بضحكة

 " اسجمع لنصَحجٍ إن لم جعجبن العروس فٗ جرجع أبدا "

 أزال الوالؾ أمامه المبعة عن رأسه ولال بضَك

 " هل هذا ولت الحدَخ عن ذلن ؟ ما أسخفن َا رجل "

 كشر فٍ وجهه لابٗ



َس ذنبٍ وأخشً أن جنمذ أنت نفسن من المؤزقأحسدن َا رجل ل "  

 " وأبمً فَه لوحدٌ

 لال ببرود

 " جحمل نجابج أفكارن "

 حرن َده لابٗ بضَك

 كانت فكرة ناجحة والدجن هٍ الجٍ ٖ َمدر علَها وٖ زعَم "

 " الشَاطَن وخطبٍ كان أنٍ اسجهنت بمدراجها

 وجابع بٗ مباٖة لبل أن َعلك الوالؾ أمامه

ٖ مشكلة فهٍ لررت أن جضَؾ فردا جدَدا لفرَك فجَاجهاحسنا  "  

 وجخزَنها لولت من الزمن أٌ أنٍ الكاسب فهٍ سجكون ابنجها

 " ولَست زوججٍ حسب لانونها الرابع

 حرن الوالؾ أمامه رأسه لابٗ

 " ٖ جسجهن باْمر فمد جندم لرَبا علً موافمجها ذلن "

ؼَهم أمال طرؾ شفجه بٗ مباٖة ولم َعلك فمال  

 " أنت سلمجها مصَرن وجحمل النجابج "

 لال بضَك

 " أجل جشدق فؤنت لم ججورط مثلٍ "

 رفع كجفَه لابٗ

 " لست أري أٌ اخجٗؾ فكٗنا سَجزوج حسب ذولها ومزاجها "

 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه لابٗ

 بلً فثمة فرق شاسع بَن أن ججزوج من فجاة فٍ الثانَة والعشرَن "

 من عمرها وفجاة فٍ الثالثة عشرة ، علً اْلل هٍ لن جبكٍ ما أن

 " َرجفع صوجن للَٗ

 حرن رأسه مبجسما ولال



 " وما سبب ؼضبها منن هذه المرة ؟ "

 مرر أصابعه فٍ شعره وجؤففا لابٗ

 أخبرجها أن جعجل فٍ الزواج وجلؽٍ فكرة الحفل السخَفة جلن "

ا وكؤنها هٍ من سَجزوجلكنها طبعا ٖ جسجمع سوي لرأٌ عمله  " 

 لم َسجطع الوالؾ أمامه أن َمسن ضحكجه المصَرة المنخفضة

 ولال مؽادرا من عنده

 " ! جنالض نفسن َا رجل "

 نظر له بضَك وهو َبجعد جهة الممر المإدٌ لبوابة المسافرَن

 الخاصة والجٍ بدأ أفراد الطالم بالجوجه نحوها فلن َفهم أحمك

علك بَمان ولَس بنفسه ، َشفك علَه حمامثله أسبابه فاْمر َج  

 من كثرة ما َضطر للذهاب للجنوب خفَة َذهب وَرجع فٍ ذات

 الَوم كل جلن المسافة كٍ ٖ َفمد عمله وكل ما َمسكه عن أن

 َمَم هنان هو خروج شمَمجه من ذان المنزل وإن جرن اْمر لوالدجه

اة وشمَمهافلن َجحمك مراده أبدا فمخططها أطول من عمر جلن الفج  

 . معها ولَس َفهم ما الداعٍ لكل جلن السخافات الجٍ ججمسن بها النساء

 ؼادر من هنان ومن المطار بؤكمله وما أن وصل سَارجه رفع نظره

 للطابرة الجٍ عٗ ضجَجها فٍ اْجواء وابجسم َرالبها جرجفع عالَا

 معانمة السماء ، فها هٍ والدجه أجبرت حجً شمَمها علً السماح

ه بالجحلَك فٍ رحلة دولَة خشَة أن جنفره الرحٗت الجدرَبَةل  

 والججارَة وَموت حلمها فٍ مهده ْنها جعرؾ ابنها جَدا لد َمدم

 طاعجها علً كل شٍء لكنه إن لرر فعل ما فٍ رأسه وججاهلها فلن

 . جمدر علَه أبدا

 فجح باب سَارجه وركبها ورمً المؽلؾ الموضوع علً ممدمجها

 فٍ الخلؾ فعلَه اِن أن َنجظر حجً َوم الؽد لَرجع ابن الجنوب



 . الجدَد ذان

* 

* 

* 

 ولؾ أمام باب الشرفة وكما جولع هٍ هنا ومنذ الصباح الباكر

 أَضا فَبدوا أن هذا المكان أصبح عالمها الخاص فحجً من دون

 دفجر الرسم ججلس فٍ ذات الزاوَة جضم ساعدَها وججكا بهما

رفة مرخَة ذلنها علَهما وجهَم بنظرها للبعَدعلً حافة الش  

 ٖ َظهر من مٗمحها سوي الملَل ججطاَر خصٗت شعرها الذهبَة

 ... حوله دون أن جهجم وٖ ٔبعادها وكؤنها منفصلة عما حولها جماما

 ٖ َمكنه جصور أن هذه الفجاة لد جمجل فعٗ ... اِن وهٍ فٍ سن

كَؾ وهٍ ابنة العشرة أعوام ؟الثامنة عشرة ٖ َصدق أن جفعلها ف  

 علً الرؼم من جمَع عمدها النفسَة والكره اْسود الذٌ َؽذٌ

 للبها ضدهم إٖ أنه َسجبعد أن جإذٌ أحدا بذان الشكل فهو اكجسب

 خبرة طوَلة فٍ معرفة أنواع المجرمَن وطرق جفكَرهم ، كان َراها

نفٍ السابك لؽزا ؼامضا من لبل أن َكجشؾ عنها أٌ شٍء واِ  

 بات َري ذان اللؽز َججسد فعٗ فٍ جسد امرأة ججحرن أمامهم

 لم َعر أحدهم باٖ ْن َفهم لما هٍ هكذا بل ومن هٍ جحدَدا ؟

 لم َنم لَلة البارحة ولم َؽمض له جفن َجنمل بَن سرَره

 وأوراق لضَجها جلن ... وكَؾ له أن َنام وهو َعجز وْول مرة

جدا فثمة ثؽرات كثَرة فٍأمام لضَة ما ، لكن اْمر طبَعٍ   

 المضَة ولن َسجطَع فهم خباَاها وهو هنا وساحة الجرَمة

 والشهود جمَعهم هنان وإن كانت ثمان سنَن ما َفصلهم عن

 . الحادثة



 " هل جبت لجمنعنٍ أَضا بحضور حفلكم ذان ؟ "

 ابجسم ولم َعلك وٖزال َرالبها وهٍ علً ذات حالها لم جزح

سابك ، َحار فٍ هذه الفجاة كَؾ جشعروٖ نظرها عن مكانه ال  

 بوحوده رؼم أنه َدخل دون أن َصدر أٌ صوت ! حجً أن رابحة

 عطره ذاجها الجٍ َسجخدمها جده ورواح فهم َجشاركون فٍ هذا

 أَضا رؼم الجنالض الرهَب فٍ شخصَاجهم إٖ أن ذولهم فٍ

 العطور الفرنسَة مجشابه فهل ججولع دابما أنه هو ؟ لما ٖ جحاول

 الجؤكد فٍ أٌ مرة فمد َخونها ذكابها إٖ إن كان ثمة أمر ؼَره

 جعرفه به ؟ جنفس بعمك وجمدم نحو الخارج خطوجَن لابٗ

 " والدة رواح جحدثت معن عن الحفل إذا ؟ "

 ابجسم رؼما عنه حَن همست ببرد

 " بل وأراها أفضل منن فٍ أسلوب ألناع "

 لال ونظره لم َفارلها كما ابجسامجه

 أعرفها جَدا حَن جصر علً أمر ما ججحول لمزعجة فٗ جفكر فٍ "

 " شٍء سوي الخٗص منها لكنها جفعل ما جفعله رؼبة منها فعٗ

 أبعدت هذه المرة جلن الخصٗت المصَرة المجطاَرة من أمام عَنَها

 ولالت بعد صمت لحظة وببرود

 " أجرَد إلناعٍ بؤنن لست من طلب منها ذلن ؟ "

 لال من فوره

 " إن للت ٖ ؟ "

 " كاذب "

 لالجها مباشرة ودون جردد فابجسم لابٗ

"  ً  " أنا سؤلت فمط ولم َكن ذان جوابا

 اسجوت فٍ جلسجها مبعدة ذلنها عن ساعدَها وٖزالت شبه جولَه



 ظهرها ولالت

 " وأنا أجبت عن الشطر الذٌ جرَد إَصاله لٍ من سإالن "

 حرن رأسه مبجسما ولال

أنن سجكونَن فٍ حفل اللَلة ؟أفهم من كٗمن  "  " 

 ولفت علً طولها والجفجت له محدلة فٍ عَنَه بجلن اْحداق

 المشعة بلون السماء الصافَة فولها ولالت بجمود

 " جكون مرافما لٍ ؟ "

 نظر لها باسجؽراب ظهر علً مٗمحه واضحا فمالت بابجسامة ساخرة

 " لست أعرؾ أحدا ؼَرن بالطبع "

 حرن رأسه وابجسم ولال

 " موافك "

 لالت من فورها

 " ولن جهجم برأٌ زوججن أو زوجة والدن المهذبة جلن ؟ "

 ضحن ولال

" ٖ " 

 أهدجه أول ابجسامة َراها جزَن جلن الشفجَن ْول مرة ؼَر

 ابجساماجها الساخرة الماجلة جلن وإن كانت مجكلفة وؼامضة

لعَنَه ولجها وهٍ جنزلأَضا ككل شٍء َصدر عنها بل ولم جنظر   

 بنظرها لدفجرها فٍ َده ولالت ونظرها علَه

 " هٗ أعدجه إلٍ؟ "

 نظر له فٍ َده ثم مده لها من فوره لابٗ

 " بالجؤكَد فؤنا جبت ْعطَن إَاه "

 الجربت منه وأخذجه منه وأمسكجه بكلجا َدَها وحدلت بعَنَه

 حَن لال بهدوء حذر



َؤخذ لذان اْرنب بحمه ؟هل ثمة من جثمَن فعٗ بؤنه س "  " 

 كان جوابها المبدبٍ الصمت وهذا ما جولعه منها وواثك جماما

 من أنها فهمت بؤنه َجحدخ عن ذان اْسد ، كان َنجظر بفضول

 جوابها وَعلم ذات الولت بؤنه لن َسجطَع جولعه وأول ما جبادر

 لذهنه بؤنه سَكون سإاٖ ممابل سإال كعادجها وذان ما حدخ

ن لالت وٖزالت محدلة بعَنَهفعٗ حَ  

 " هل جم جبربة صاحب لضَة حبَبجن اٖنجلَزَة جلن ؟ "

 أدار حدلجَه جانبا وجنهد مبجسما .. شخص ؼَره كانت لجؽضبه

 عبارجها جلن لكن هو وفٍ مواجهجها هٍ جحدَدا فالعكس جماما

 ولد لال مبجسما ما أن عاد بنظره لها

ضَة شمَمها ظهرت براءجهإَلَنا لَست حبَبجٍ والمجهم فٍ ل "  

 " بالفعل

 لالت من فورها

 " من جرافع عنه ؟ "

 نظر لها باسجؽراب عالدا حاجبَه لبل أن َمول

 " أنا "

 ظهر شبح ابجسامة مابلة علً طرؾ شفجَها ونزلت بنظرها

 لدفجرها هامسة بجمود

 " إذا ثمة من سَمجص لذان اْرنب "

 نظر لها باسجؽراب لبرهة لبل أن َمول بذهول

 " إن كان أٌ شخص آخر ؼَرن لظننت بؤنه َثك بٍ فعٗ لفعلها "

 رفعت نظرها له مجددا وفهم فورا من نظرجها جلن بؤنها رافضة

 لكل ما لال بل وعلً اسجعداد لمجله بسببه فورا لكنها خانت

 جولعاجه مجددا ولد لالت بجمود



لرجل أكثر من محامَه السابك لذلنوهل وثك بن ذان ا "  

 " كسبت المضَة ؟

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ

 الثمة أمر ضرورٌ لكن من جانب المحامٍ َا زَزفون ولَس "

 " المجهم فعلَه أن َثك فعٗ بؤن موكله برٌء أو لن َربح المضَة أبدا

 أبعدت نظرها مشَحة بوجهها عنه ولالت ساخرة

فهذان حَن َكون المانون فٍ ص "  " 

 اسجشؾ المرارة بسهولة فٍ نبرجها جلن وإن كانت جحاول

 إخفابها بحرفَة ، ٖ َسجطَع خوض حدَخ معها فٍ أمر

 المضَة وجلن الجرَمة فهذا ما حذر منه طبَبها فٍ الجمرَر

 الذٌ كجبه عن حالجها فهٍ فٍ جلن الحالة ألل ما لد جفعله

ذا ما ٖ َرَدهأن جصبح عدابَة جداً ناحَجه ولن جثك به أبدا وه  

 خاصة أن طباعها ناحَجه جؽَرت كثَرا وإن لم َكن بشكل كامل ،

 لال بهدوء حذر

 " المانون فٍ صؾ الضعفاء دابما "

 " واهم "

 لالجها بحدة وكؤنها ججهمه هو بذلن .. بلً سجفعلها فهو فٍ

 نظرها رجل لانون أَضا ، لال بجدَة

حمَمة جبمً مدفونةبلً ولَس ثمة مجرم َنفذ بجلده طوَٗ وٖ  "  

 " طوال العمر

 لالت ساخرة

 " جرَد أن جمنعنٍ بؤنه لَس ثمة أبرَاء فٍ السجون ؟ "

 لال مباشرة

 بلً َوجد لكن العدل سَمام وسَمجصون من ظالمَهم َوما ما "



 " بالجؤكَد

 لالت بجمود

 حدَثن هذا ٖ َجب أن َصدر عن نابب مدعٍ عام َعرؾ أكثر "

 مما َجهل ؼَره عن الموجودَن خلؾ زنزانات السجون إٖ إن

 " كنت جعنٍ بذان المصاص َوم الحساب

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ بالكثَر من الصبر

 لَس َوم الحساب أعنٍ .. الحممً فمط من َعجمدون أن المانون "

 من َؤخذ لهم بحمهم مباشرة .. جمَعنا جحركنا لدرة هللا َا زَزفون

ص للمظلوم بذكابه فمط صدلَنٍ ومن َإمن بذلن سَعلمٖ أحد َمج  

 " بؤن هللا ٖ َنساه

 أشاحت بوجهها عنه وهمست

 " حدَثن لَس حدَخ محام أبدا "

 جنهد بموة ولال

 حسنا برأَن ظهرت براءة المجهم فٍ ممجل شمَك إَلَنا ْنه "

 " لم َكن َثك فٍ محامَه السابك ؟

 نظرت له مجدداً ولالت بسخرَة

من وضع نظرَة الثمة جلن ولَس أنا ورؼم ذلن فبرأٍَ أنت "  

 " أنه لم َكن أؼبً من عابلة حبَبجن جلن سوي محامَه

 رفع َدَه وجنفس بضَك لابٗ

 زَزفون بربن أنا رجل مجزوج أٌ حبَبة جلن الجٍ "

 " ججحدثَن عنها ؟

 رفعت حاجبها لابلة

 " مجزوج !! أٖ جخبرنٍ أَن هٍ زوججن جلن ؟ "

فٍ جَبَه ولال ببرود محدلا بعَنَهادس َدسه   



 " وإن َكن فمن حمها أن ٖ أعبخ مع ؼَرها أبداً  "

 لالت وهٍ جججازه مؽادرة

 " أجعلم بؤنها ٖ جسجحمن "

 رالبها بنظرات مصدومة عجز معها عن الجعلَك وهٍ جدخل

 الؽرفة الواسعة لكنها وككل مرة لم ججركه َسجمجع بلذة انجصاره

 الجدَد علً رأَها السلبٍ فَه فمد جابعت وهٍ جبجعد جهة الباب

 ولد رمت شعرها المربوط برباط مطاطٍ عن كجفها للخلؾ منسابا

 بنعومة علً ظهرها

 لذلن أنصحن بؤن جعَد النظر بشؤن جلن اٖنجلَزَة فجبدوا "

 " مجَمة بن

 وؼادرت جاركة الباب مفجوحا خلفها فحرن رأسه بعجز ممررا

فٍ شعره اْسود الكثَؾ هامسا أصابعه  

 أحَانا جشعرَننٍ بؤنن لادرة علً المجل فعٗ َا حفَدة ضرار "

 " ! الحمَمَة

 أدار بعدها للباب ظهره وجمدم بخطواجه نحو الشرفة وجحدَدا

 عند الجهة الجٍ جمؾ فَها دابما وأخرج هاجفه واجكا بساعده

رة الحجرَةعلً حافجها ورفعه ْذنه جرالب عَناه منظر النافو  

 من بَن الشجَرات المنسمة ، علَه أن َبحخ فٍ المكان السلَم

 وهو أرض جلن الجرَمة فلن َنكشؾ له شٍء وهو هنا والحمابك

 . المخفَة هنان

 ما أن انفجح الخط فٍ الطرؾ اِخر حجً لال من فوره

 " مرحبا أوَس "

* 

* 



* 

نداس علً فرامل دراججه النارَة بموة أكبر َجحرن بها بَ  

 السَارات بمهارجه المعجادة وبسرعة ضعؾ الجٍ اعجاد علَها

 سابما وٖ َري هدفا أمامه سوي الطرَك الربَسٍ فما أن

 وصلجه جلن الرسالة حجً خرج من المنزل راكضا كالمجنون

 ( جعالً لمسجشفً المدَنة وٖ جخبر أحدا ... مطر شاهَن )

 والدجه خرجت لوحدها لبل ساعجَن جمرَبا ولن َكون أحدا

 ؼَرها وٖ َسجطَع جخمَن السبب ْنه سَجن حَنها فطلب مطر

 شاهَن لدومه جحدَدا جعل عمله َمفز من مكانه فهو ؼادر من

 هنا صباحا مع ابنجه فما سَرجعه اِن وما جمعه بها ؟

 وصل المسجشفً أخَرا وكاد َسجد هلل شكرا لجولؾ جلن

 اْفكار عن العبخ بؤعصابه وإجٗفها فؤحَانا معرفة الحمَمة

 أفضل مبة مرة من انجظارها ، جرن دراججه فٍ الموالؾ

 الخاصة بها هنان وركض فورا جهة مدخل المسجشفً َججاز

 المارة ٖ َعلم من صدمه ومن اصطدم به منهم وجل ما َخشاه

 . أن جكون جعرضت لحادخ سَر

بالكاد اسجطاع نطك اسمها فٍ اٖسجعٗماتوصل ممر ؼرفجها الذٌ   

 لَخبروه عنه من شدة ما كان نفسه مجمطعا من الركض والخوؾ ،

 ولؾ مكانه لبرهة عند أول الممر َجلمؾ أنفاسه ونظره علً الحرس

 المنجشرَن فٍ المكان والذَن لحظ وجودهم منذ دخوله المسجشفً

ر اْطباءَمنعون أٌ شخص من الصعود لهذا الطابك بؤكمله ؼَ  

 وأشخاصا معَنَن كما َبدوا وبدأت جبحخ نظراجه عن شخص واحد

 . لم َجده بَنهم حجً اِن

 ركض فورا ما أن انفجح باب إحدي الؽرؾ فٍ الممر وخرج منها



 الذٌ كان َبحخ عنه جحدَدا مؽلما الباب خلفه ، ولؾ أمامه ولد نظر

شعره المبللله َجلمؾ أنفاسه نظراجه المسجؽربة الوجلة جنجمل من   

 لممَصه المشبع جزبَا بالماء أَضا ولال بصعوبة

 " أمٍ ... ما بها ؟ أ....أهو حادخ ؟ "

 ومٓت الدموع عَناه فورا وهو َمول

 " إن ماجت فالجلنٍ لبل أن جخبرنٍ "

 رفع الوالؾ أمامه َده وأمسن بها جانب وجهه لابٗ بجدَة

عجمد علَه فٍهٍ بخَر َا كاسر ٖ جكن ضعَفا هكذا ، من سؤ "  

 " أن َحمَهما بعدٌ ؼَرن أنت ؟

 مسح عَناه فورا ٖ َصدق ما لال وسمعه ! كان ذلن أعظم علً

 للبه من معرفجه بؤنها بخَر ، لال مبجسما بجفاإل

 " حما هٍ بخَر ؟ "

 ربت علً كجفه لابٗ

 أٖ جثك فٍ صدق كٗمٍ ؟ الطبَب لال أنها بخَر ٖ أحد َعلم "

 بعد هللا أكثر منه وأنا اخجرجن أنت ْنن خَارٌ الوحَد فؤنت جعلم

 بحالة رماح وظروؾ رعد ، أرَدن أن جكون لربها حجً جؽادرا

 " من هنا

 وجابع َخرج له شَبا من جَب بنطلونه

 سَارجها فٍ اْسفل وهذا مفجاحها ، أنا مضطر للذهاب لمدن "

سؤعجمد علَن ثنان اِن ولوٖ الضرورة ما كنت سؤؼادر ...  " 

 نطر له فٍ َده بصمت وكان َرَد سإاله عن الكثَر وأوله

 لما هٍ هنا وهو معها ؟ لكن ٖ الزمان وٖ المكان مناسبان كما َري ،

 أخذه منه ولال ناظرا لعَنَه

 " كن مطمبنا "



 ثم مرر أصابعه فٍ شعره وجردد للَٗ لبل أن َمول

ٍ ، لم اخبرها أننفٍ الحمَمة أنا اجصلت بجلَلة لبل مجَب "  

 " ....من طلب منٍ ذلن لكنٍ أعلم عن لوة عٗلجها بها وأ

 لاطعه ناظرا لهاجفه الذٌ بدأ بالرنَن

 " ٖ بؤس َا كاسر أعلم أنٍ أخطؤت فٍ عدم إخبارن بؤنها بخَر "

 أولؾ اٖجصال ثم عاد بنظره له لابٗ

 " ٖ جخبر أعمامن حجً جرجعا للمنزل اجفمنا ؟ "

موافما ولال أومؤ برأسه  

 " بالجؤكَد سَدٌ "

 ابجسم له من فوره لابٗ

 " ! سَدن "

 حن شعره ولال بإحراج

 " حسنا ... َا زعَم "

 وضحن ما أن رأي نظرجه المسجهجنة ولال

 " بما أنادَن إذا ؟ "

 ابجسم له لابٗ

 أنا زوج الجٍ أرضعجن ومن لبل أن جولد أنت َا كاسر وحملجن "

 " بَن َداٌ رضَعا فنادنٍ كما جنادَنٍ شمَمجن

 ابجسم بدهشة ولم َسجطع امسان الدموع الجٍ مٓت عَنَه وشد

 لبضجَه لابٗ ببحة

 " أجسمح لٍ بمعانمجن ؟ "

 فرد له الوالؾ أمامه ذراعَه مبجسما من فوره وجبادٖ عنالا لوَا

 حمَمَا ثم أبعده عنه وشد ذراعَه ونظر لعَنَه لابٗ بجدَة

 أنا والدن َا كاسر وسجنادَنٍ كذلن من اِن وصاعدا ومجؤكد من "



 " أنٍ سؤكون فخورا بن دابما

 مسح دمعة ؼلبجه ولال

 " بل أنا الفخور بن وبؤن أكون ابنن "

 " مطر علَنا المؽادرة فالولت َسرلنا "

 نظرا كلَهما للذٌ ولؾ لربهما ولال مطر مؽادرا من هنان

اد ذان البركان هنان سرَعاأجل َا عمَر فعلَنا إخم "  " 

 رالبه َبجعد وربَس المخابرات الجدَد َسَر بجانبه لَطولهم الحراس

 من كل جانب َسَرون بخطوات واسعة جشبه خطواجهم وابجسم بحب

 ! فلم َسجطع َوما أن َكره ذان الرجل مهما فعل وٖ َفهم لما

 . أجل َعلم بسبب حدَخ جده شراع اْخَر معه لبل موجه

ن اخجفوا خلؾ الممر نظر للحارسان اللذان بمَا هنا ومإكدما أ  

 بؤوامر من ذان الرجل ، جوجه جهة باب الؽرفة فجحه ببطء ودخل

 وولع نظره فورا علً النابمة علً السرَر مؽمضة العَنَن

 َدها فوق اللحاؾ ناصع البَاض الذٌ َؽطٍ جسدها والمؽذٌ

اْبَض الذٌ محمون فَها فؽضن جبَنه مسجؽربا َنظر للممَص  

 جرجدَه والجرب منها حجً جلس علً حافة السرَر لربها ، مسح

 بَده علً شعرها الرطب ونظر بحزن لمٗمحها الجمَلة المجعبة ،

 كانت جبن بخفوت ووجنجاها جكادا جشجعٗن احمرارا وشفجاها

 المرججفة جهمس دون جولؾ من بَن جلن اْنفاس المجمطعة

 وبكلمة واحدة

 " كاذب ...... كاذب ...... كاذب "

 ولَس َفهم ما حدخ ولما جمول ذلن ! لكن ما هو مولن منه

 أن ذان الرجل هو المعنٍ بذلن بالجؤكَد ، لبل جبَنها واجكؤ علَه

 بجانب وجهه هامسا بحزن



 " لَحفظن هللا لٍ أمٍ "

*  

 

 

 دخلت من باب المسجشفً مسرعة وهٍ الجٍ كانت عازمة

ؽادر ؼرفجها الَوم أبدا وٖ أن جري أحدا ووجدتعلً أن ٖ ج  

 نفسها فجؤة ججلس فٍ كرسٍ سَارجها وجؽادر منزلهم مسرعة ،

 لَجه أخبرها ما الذٌ َجرٌ لكان أرحم لها ألؾ مرة من جركها

 هكذا ججٗعب بها الظنون فؤول من سافر له خَالها هٍ ابنة خالجها

ساعة وأن َسجعَنْنها كانت ججصل بها وٖ ججَب من أكثر من   

 الكاسر بها هٍ فمعناه أن المكروه بؽسك بالجؤكَد لكان اجصل بها

 هٍ فورا لو كان أٌ شخص ؼَرها ، ولفت فٍ صالة المسجشفً

 الواسعة وفجحت حمَبجها لكٍ جخرج هاجفها منها لججصل به فهو

 اشجرط أن ٖ َخبرها حجً جكون هنا ، أخرججه بحركة ؼاضبة

 مجمجمة

مَن مدمرة لٓعصابحركات مراه "  " 

 وما أن رفعجه لجفجش عن رلمه أبعدت نظرها عن شاشجه وحدلت

 باسجؽراب فٍ الوالؾ بَن مجموعة حراس شخصََن والبعض

 من الموات الخاصة ، الجربت للَٗ حجً ظهر لها بوضوح الوالؾ

 مع مدَر المسجشفً َجحدثان لبل أن َوما له ذان باحجرام وَؽادر

عد بشدةفهمست وخوفها َجصا  

 " َا إلهٍ إنها هٍ بالجؤكَد "

 أعادت الهاجؾ لحمَبجها وجحركت جهجه وما أن منعها أحد الحراس

 من اٖلجراب منه أولفجهم إشارة َده ودون حجً أن َجحدخ فاججازجهم



 والجربت منه حجً ولفت أمامه وحدلت فٍ عَنَه هامسة بجوجس

 " ما بها ؟ ٖ جمل أنها هٍ فعٗ ؟ "

 كانت أنفاسها المجٗحمة والمجوجرة جخرج من صدرها بموة أنهكجه

 .. درجة أن اعجرفت لنفسها بؤنها لن جعَش ذعرا كهذا فٍ حَاجها

 لكن سرعان ما خانجها جولعاجها وهٍ جفمد ذان الشعور فٍ لحظة

 ولد ججمد كل شٍء فَها حجً ذان الشعور بالخوؾ ما أن جحرن

حدخ أحدا ما وظهر لها ما أن ولؾالذٌ كان َخجفٍ خلفه َبدوا َ  

 بجانبه فشعرت بجسدها لد جصلب وكؤنه لطعة خشب جحاول أن

 ٖ جنظر جهجه وجمنت حَنها بالفعل أن لجلت الكاسر،أولت انجباهها

 للذٌ لال من فوره

 " هٍ بخَر ٖ جملمٍ وسجؽادر الَوم علً اْرجح "

  جسجطَعزمت شفجَها جمنع نفسها من لول ما جرَد لوله لكنها ٖ

 فذان فوق لدرجها علً كجمانه فهٍ الَوم جحدَدا ؼاضبة من كل

 شٍء ومن الجمَع والرجال أولهم ، حررت شفجَها المجساوَجان

 ونظراجها الشبه دامعة معلمة بعَنَه ولالت بؤسً

 كنت أعلم أن ما حدخ باْمس سجكون هذه نجَججه ، لَجن فمط "

 " مهدت لها فٍ طرَمة لجلن لملبها

جبالٍ لما لالت وٖ لجبدل مٗمح الوالؾ أمامها من الجمودلم   

 للضَك وٖ حجً لمكانجه ومركزه وأن احجرامها له َعد لانونا

 اخجراله جرَمة َحاسب الشخص علَها ولم ججراجع عن مولفها

 وٖ حجً حَن لال بضَك

 " جلَلة ٖ جكونٍ حمماء كابنة خالجن "

 نظرت له بحنك لابلة

مدت حما الثمة فٍ جمَع الرجالاعذرنٍ لكنٍ ف "  " 



 رفع حاجبه مبجسما بَنما لم َسجطع الوالؾ بجانبه إمسان ضحكجه

 المكجومة المنخفضة وجاء الجعلَك منه لابٗ ونظره علً عَنَها

 المحدلة به بضَك جظنه َسخر مما لالت

 " َبدوا أن جلن الجمعَة جخرج عدوات رجال عن جدارة "

عجادة كجعبَر أولٍ دابم عن أؼلبزمت شفجَها فٍ حركجها الم  

 انفعٗجها فٍ حركة ٖ جزَد مٗمحها سوي جاذبَة جمَزها عن

 ؼَرها جنظر له بحنك فجراجع للخلؾ مبجعدا ورافعا َدَه ولال

 بابجسامة ونظره لم َفارق حدلجاها البنَة الواسعة

 حسنا أنا أمزح فمط وها أنا سؤبجعد فَبدوا أن لرَبة زوججن "

 ٖ جطَمنٍ فعٗ

 أبعدت نظرها الحانك عنه للوالؾ أمامها والذٌ كان َجبعه بنظره "

 لبل أن َنظر لها حَن لالت ببرود

 هل رجالن جمَعهم هكذا ٖ َمبلون أن َعارض أحدا أوامركم "

 " والجراحاجكم ؟

 نظر لها باسجؽراب رافعا حاجبه الطوَل لبل أن َنمل نظره جهة

ا ثم عاد بنظره لها ولالالوالؾ بعَدا َنظر لهم  

 " ما لصجن معه ؟ "

 جوجرت فورا وزمت شفجَها لبرهة لبل أن جمول

 " ٖ شٍء "

 ابجسم وأومؤ برأسه لابٗ

 حسنا كونٍ هنا بمرب الكاسر وابنة خالجن وؼطٍ عن ؼَابها "

 " عن منزلها كٍ ٖ َعلما شمَمَها باْمر

 ثم ؼادر مججازا لها ولابٗ بجدَة

ضاضجن معٍ فمط ْن لن دَنا فٍ عنمٍ عمره خمسةوسؤججاهل ف "  



 " عشر عاما

 رالبجه بنظرات مسجؽربة وهو َؽادر وبلعت رَمها بصعوبة حَن

 فهمت مؽزي كلماجه فها هٍ جلن الحادثة وإدخالها لؽسك لحدوده

 ٖزالت جطاردها ، ؼادرت من هنان فورا مجنهدة بضَك ، علً اْلل

ها فَما حدخ سابما فحجًهو أول شخص لم َلمٍ باللوم علَ  

 زوججه جلن صرخت فَها فٍ إحدي ثوراجها لابلة

 ( لَجن لجلجنٍ وما جركجنٍ دخلت حدوده وعرفجه )

* 

* 

* 

 رفعت الهاجؾ أمام وجهها جنظر بانجصار للرلم الذٌ َضَا علً

 شاشجه وصوت رنَنه َمٓ صمت جلن الؽرفة الجٍ ججحرن فَها

 بعشوابَة وما أن انمطع اٖجصال حجً لفزت فٍ مكانها لجمابل

 الجالسة علً السرَر جحضن سالَها المؽطاة بلحاؾ ربَعٍ

 خفَؾ بنفسجٍ اللون جرجدٌ بجامة زهرَة بدون أكمام جرفع

 شعرها البنٍ بعشوابَة وجمسكه بمشبن شعر جرالبها بصمت

ربعةونظرة عدم رضً ولد أشارت جلن ضاحكة بؤصابعها اْ  

 جضم أبهام لكفها ولالت

 " المكالمة الجاسعة ولَس من مجَب "

 أسدلت جفناها الواسعان جخفٍ الحزن فٍ جلن اْحداق الذهبَة

 وهمست ببرود

 " لست أفهم ما سجسجفَدَن من كل هذا ساندٌ ؟ "

 ضحكت جلن من فورها ولالت جلعب بهاجفها فٍ َدها ولد وضعت

 شرَحجها فَه عمدا لجشؽلها



 " أن َحجرق ذان الكنعانٍ البارد طبعا "

 وجابعت ولد جحولت نبرجها للسخرَة

 هه ... لست أفهم َجصل بن لَمول ماذا ؟ كانت جلن الحمراء "

 " ! مرَضة وألوم بفحصها ممربة منجصؾ اللَل

 شدت أناملها علً اللحاؾ بموة جكابد عَناها دموعها جرفض كل

نزلت وأراحت احجراقواحدة منهما اٖنصَاع لٓخري فٗ هٍ   

 جفنَها وللبها وٖ عادت لمحجرها وانصاعت لها فبمَت معلمة

 هكذا بَن ماء جلن اْحداق العسلَة الواسعة ولسعات الهواء الخارجٍ

 حولها جحكٍ لصصا حزَنة عن الخذٖن واْلم .. عن اٖحجَاج فٍ

 أشد حاٖت الرفض والحرمان فٗ جشبع أرواحنا الفمَدة وٖ جمنع

بارات أٖ موجودبع  . 

 مسحت بظهر كفها عَناها بموة لحظة أن شعرت بالسرَر

 َنخفض لربها ثم جلن الَد الناعمة جٗمس ساعدها ووصلها ذان

 الصوت الحزَن رؼم نبرة الضَك فَه

 مارَه أنجٍ جخَفَننٍ من الحب فعٗ ... السم أن َندم ذان "

جراْحمك علً أن اسجبدلن وإن بعمله السرٌ ذان وسجض  

 منه جلن اٖنجلَزَة سرَعا وجرمَه كالسابمَن وسَعَش بعد ذلن

 " وحَدا منبوذا حجً َموت

 لم جعلك علً ما لالت ولم جرفع نظرها لها وأناملها جشد ذان

 اللحاؾ أكثر وأكثر فهٍ من عاشت منبوذة طوال حَاجها ولَس

 هو والجمَع َرججٍ فمط أن َرضً عنهم وهو من َرفض

 ذلن فؤٌ حَاة نبذ جلن الجٍ سَعَشها ؟ هو اعجاد أن َرفض

 من حوله وأن َعَش بدونهم فلن َصعب علَه فعلها معها

 بالجؤكَد ، هذه هٍ الحمَمة الجٍ علَها أن جمجنع بها مهما رفض



 . عملها ذلن

 ولفت ساندرَن وسحبجها خارج السرَر لابلة

جع بَوم أجازةهَا إذا نخرج لشراء ما سنلبسه اللَلة ولنسجم "  

 " وسحما للحب وللرجال

 سحبت َدها منها ولالت برفض

 " ! ساندٌ إنها الجاسعة هل سنشجرٌ السوق بؤكمله "

 دفعجها جهة الحمام لابلة

 وإن َكن سنزور مَدان بَكادَللٍ ونلؾ المجاحؾ ودور العرض "

 " جمَعها ونسجمجع بَومنا

رأسها َكسر انصاعت لها وإن مكرهة فهٍ جعرؾ عنادها جَدا  

 الصخر دون أن َجصدع مطلما ، ما أن وصلت باب الحمام ولفت

 والجفجت جهة السرَر الذٌ جركجه خلفها والهاجؾ الذٌ عاد للرنَن

 مجددا لبل أن جنظر للجٍ ضحكت ولالت جفرد أصابعها

 " المكالمة العاشرة "

 وجوجهت جهة باب الؽرفة وخرجت منه جدندن لحنا فرنسَا

بنظرها لذان الهاجؾ الزهرٌ الذٌ أخذ فجنهدت وعادت  

 الَوم مكان هاجفها المحطم منذ لَلة البارحة وكم جمنت أن

 حطمجه سابما والشرَحة معه فهما سبب حرمانها من النوم

 لَلة كاملة جحجرق فَها بصمت وكؤن ما َوجد وسط أضلعها

 جمرة مشجعلة ولَس للبا َجؤلم من مجرد جخَلها فمط بؤن جلن

بمة فٍ حضنه ، ابسجسمت بمرارة جبعد ببطء نظراجهاالفجاة نا  

 الملَبة بالدموع عنه ودخلت الحمام مؽلمة الباب خلفها حاجبا

 ذان الرنَن الملح عنها فلن جسجؽرب حجً أن جكون جلن المرأة

 . هٍ الجٍ ججصل بها



* 

* 

* 

 ضؽط بموة زر الخروج من لابمة أجصال ورمً الهاجؾ علً

 الكرسٍ ونظر للنافذة المفجوحة أمامه ومرر أصابع َدَه فٍ شعره

 للخلؾ مجؤففا بموة نفسا طوَٗ أفرغ هواء ربجَه بؤكمله ونظره علً

 السحب البَضاء المجفرلة فٍ السماء البعَدة ولد ظهرت أمامه فورا

 صورة جلن العَنان العسلَجان الدامعة والشفاه الزهرَة الهامسة بذان

ثوٌ الرلَك الحزَنالصوت اْن  

 لم ألجلها بل هٍ من رحلت معن ... مع والدجن ومع كل اْشَاء )

 ( الجٍ جشاركنا فَها فٍ جلن البلدة وابجعدنا عنها بعد رحَلنا

 جركت أصابعه ذان الشعر الناعم الكثَؾ لَجحرر عابدا كما كان

 ومد َده لجَب بنطلونه وأخرج علبة السجابر ودس سَجارة منها

َه وأشعلها ثم رمً العلبة والمداحة أَضا علً ذان الكرسٍبَن شفج  

 وبدأ بسحب النفس جلو اِخر َخرج ذان الدخان اْبَض من بَن

 شفجَه بموة وبطء فٍ كل مرة ونظره علً الشارع وحركة المارة

 فَه دون جولؾ فٗ شٍء ألل ملٗ َفعله الَوم ؼَره بعدما أعفاه

ان الجنرال طبعا وكؤنه دمَةالكولونَل من أٌ مهام وبطلب من ذ  

 بَن أَدَهما ، لم َعجد علً أن َكون ممَدا وأن َحدد ؼَره مصَره

 ولراراجه وٖ َحب ذلن وذان أكثر ما َنفره من كل جلن المهمة

 المدمرة لٓعصاب وٖ َمكنه الرفض لَس بسبب مصَر بٗده فمط

ما فجلن البٗد لم جمدم له شَبا طوال حَاجه ومنذ كان طفٗ وكل  

 َربطه بها شعور اٖنجماء الذٌ ؼرسه الخالك فٍ للوب جمَع

 الشرفاء ، بل ومن أجل الرجل الذٌ لدم له الكثَر منذ ذان الَوم



 الذٌ زاره فَه فٍ منزل عمة عمَر لبل أربعة عشر عاما وحمك

 له كل ما طلبه ولرره بل وألسم بؤنه لن َحاسبه حَنها علً موت

 ذان الرجل إن كان مَجا بسببه ، هو من انجشله من ذان المنزل

 والعابلة الجٍ كان سَبمً خادما لها حجً الَوم لو لم َخرجه من

 هنان بل وجكفل به منذ أصبح هنا وصنع منه الرجل الذٌ ما كان

 لَصنعه أحد وٖ حجً نفسه فهل سَنسً له كل ذلن من أجل

 . جمثلَة ودور كرَه مزَؾ ؟

جفه نظره وانجباهه منجشٗ إَاه من جلن اْفكار حَنسرق ها  

 عٗ صوت رنَنه فجؤة فؤطفؤ السَجارة فٍ المطفؤة الكرَسجالَة

 الممجلبة بؤعماب السجابر الجٍ لم َنهٍ أَا منها ثم رفع الهاجؾ

 وأجاب مجوجها لسجرجه ورافعا إَاها

 " نعم َا رواح "

 وصله صوجه فورا

 " أَن سجكون الَوم ؟ "

من الؽرفة وهمس ببرود َلبس سجرجهخرج   

 " لماذا جسؤل ؟ "

 لم َجؤخر عنه ذان الصوت الحانك أبدا

 " سحما لن َا رجل .. حمدا هلل أنٍ لست زوججن وأنن لست زوججٍ "

 جصرؾ كالعادة بٗمباٖة وهو َمول خارجا من باب شمجه

 " لل ما لدَن أو أؼلمت الخط "

 لال ذان بسخط

ت أود إخبارن مجددا عن الحفل اللَلة ،جفعلها طبعا ... كن "  

 " هو من أجلٍ َا جَم ٖ أحد آخر ففكر فٍ اْمر

 نزل عجبات السٗلم لابٗ ببرود



 " هل لابلت رَجشارد الَوم ؟ لال بؤنه سَجحدخ معن "

 جنهد ذان لابٗ

 جبا لعملن العنَد َا رجل ، أجل جحدخ معٍ وأري كٗمه أسخؾ "

رمن أن َإخذ بعَن اٖعجبا  " 

* 

* 

* 

 دخلت جحمل مجموعة ملفات فٍ َدَها دافعة باب المكجب بممدمة

 حذابها وجوجهت فورا جهة طاولة الذٌ كان َجلس علً كرسٍ

 المكجب الجلدٌ مولَا ظهره للمكان وَجحدخ بالهاجؾ ، كانت سجرمٍ

 جلن الملفات الكرَهة الجٍ لضت ساعجَن جبحخ عنها بَن كل جلن

 اْكوام وجؽادر لوٖ أولفها حدَثه لابٗ لمن فٍ الطرؾ اِخر

 بالجؤكَد سؤحضر ما كنت أحجاج لدعوجن أَضا َكفٍ رواح ، "

 وهو َسجحك بالفعل اٖحجفال به فؤن َمسن شركة طَران خاصة

 وجدَدة وَثبت كفاءجه فَها فٍ ؼضون أشهر بسَطة َعد انجازا

ٍ عدة أماكنفٍ حد ذاجه ! لمد أصبح اسمها َجكرر ف  " 

 سكت للَٗ لبل أن َمول

 " ٖ لَس اِن "

 جنهد بضَك لابٗ

 خدَجة أخبرجن سابما بؤنه ما أن َحَن الولت ْعرفن علَها "

 فسؤفعل بنفسٍ ، ثم هٍ مجرد خطبة من َسمعن َضن أنٍ

 " جزوجت وسَولد لٍ طفل لرَبا

 رفعت حاجبَها لَس بصدمة بل باسجهجان ولَس من جهربه

كها فٍ حَاجه الخاصة وحَاة شخص َبدوا جزءا منمن إشرا  



 ... عابلجه فهٍ ٖ جهجم بذلن مطلما بل من أن َذهب للحفل بدونها

 جعمل جعمل طوال النهار كالرجل اِلٍ وولت الحفٗت والجروَح

 عن النفس َرفض أخذها ! أَن بنود عمده السخَؾ ذان بؤن

 جكون مرافمجه الدابمة ؟

لها صوجه لابٗ ببعض الجرددابجسمت بسخرَة حَن وص  

 " هل سَكون جَم موجودا ؟ هل اجصل به رواح ؟ "

 جمَل َبدوا أنها سجعرؾ أسماء أفراد عابلجه علً اْلل ، سكت

 للَٗ لبل أن َمول بامجعاض

 كان دابما جوابه الصمت ثم فٍ النهاَة ٖ َذهب حجً إن لم "

ب أَضاأكن أنا موجودا ، زوججه سجكون هنان ظننجه لد َذه  " 

 اجسعت ابجسامجها فورا ... جمَََل هذا َبدوا ابنه الذٌ لم جراه

 َوما منذ أصبحت جسكن مٗصمة له .. ٖ َزوره وٖ َجصل به

 وٖ َجحدخ هذا الرجل عنه أبدا وَبدوا أنه ثمة ما َحدخ فٍ جلن

 العابلة وفٍ وضع هذا البابس فَها ، ٖحظت الَوم بؤنه لَس علً

 طبَعجه السابمة وخمنت أن مشواره البارحة السبب وظنت أن فٍ

 . الموضوع امرأة ما لكن اْمر َبدوا مخجلفا كلَا

 ابجسمت بمكر جعود بخطواجها للوراء ببطء لجؽادر دون أن َشعر

 بها ، جرَد إبعادٌ عن حَاجن الحمَمَة َا شاهر كنعان ؟

لجه بٍها لد جاءجنٍ الفرصة ْنجمم منن فٍ جزء مما فع  . 

* 

* 

*  

 

 



 رفعت َدها عالَا بالكوب الخزفٍ الذٌ ججصاعد منه أبخرة المهوة

 الساخنة حَن كادت جصطدم بؤحد المارة وولفت أمام الذٌ كان

 َفصله عنها حاجز زجاجٍ َصل لذلنها ومججاهلة الفجحة النصؾ

 دابرَة الموجودة أسفله مدت َدها بالكوب من فوله جنظر مبجسمة

شمر الذٌ أخذه منها لابٗ بابجسامةللشاب اْ  

 " هل أخبرجن سابما أنن أروع فجاة فٍ انجلجرا ؟ "

 أجكؤت بساعدها علً حافة الحاجز الزجاجٍ وأراحت ذلنها علَه

 ولالت مبجسمة

 بلً وكل صباح وفٍ المرة المادمة سؤوثك هذا بالصوت "

 " والصورة ْرَه لزوججن

 جؤوه ضاحكا ولال

َا جمَلة بالجؤكَد ؾ) شَرٌ ( جحبن بجنون أنجٍ لن جفعلَها "  " 

 أبعدت ساعدها وجمعت شعرها للخلؾ بعَدا عن كجفَها وجركجه

 " مسجرسٗ علً ظهرها ولالت جشَر له بسبابجها ؼامزة بعَنها الَسري

 جذكر فمط بؤن وظَفجٍ هنا أرلً من وظَفجن وأجلب لن هذا

 " الكوب كل صباح َا كسول

ن لهوجه فرفعت نظرها حَنهاحرن رأسه ضاحكا ورشؾ م  

 ٔحدي شاشات عرض الرحٗت ثم نظرت للساعة فٍ معصمها

 وكؤنها لَست واثمة جماما من أنها صحَحة ، نظرت لبالٍ

 الشاشات اْخري ومررت أصابعها فٍ ؼرجها الطوَلة نسبَا

 بجوجر ، الرحلة جؤخرت عن ألٗع ثٗخ ساعات كاملة فبدٖ

 من أن جهبط طابرجه عند السابعة سجهبط عند العاشرة أٌ بعد

 ألل من نصؾ ساعة وجشعر بجوجرها َجصاعد جدرَجَا كلما جمدم

 ! الولت وكؤنه سَجعرؾ علَها ولَس ٖ َعلم حجً أنها جعمل هنا



 جبا له لم َكلؾ نفسه وٖ عناء أن َسؤل عنها أو َفكر فٍ

الدجه من رجبجه معرإَجها فحجً لمابهما فٍ حفل اللَلة و  

 والدجها وجشن أساسا أن َهجم لكنها لن ججخذ أٌ لرار مجهور

 ! حجً جلجمَه أوٖ ... حسنا لكن لما الجوجر هكذا كالبلهاء

 مررت أصابعها فٍ شعرها مجددا ونظرت عالَا لجلن الشاشة

 من جدَد مجؤففة فوصلها صوت الجالس خلؾ ذان المكجب َرممها

 بنظرة ماكرة

أن أعلم من َوجد علً مجن جلن الرحلة الجٍ جسجعلمَنهل لٍ  "  

 " عنها منذ ولت ؟

 وجابع َكجم ضحكجه مججاهٗ نظرجها الحانمة

 لما ٖ ججؤكدٌ إن كانت جلن الطابرة جطَر فٍ الجو فعٗ أم "

 " عادت أدراجها ؟

 نظرت له بضَك ولالت جمسن خصرها النحَل بَدَها

 " ٖ شؤن لن أنت واهجم بعملن "

ن ؼامزا لها دون أن َعلك وكانت سججحدخ لوٖ أن الجفتضح  

 الجالس أمامها َمَنا ولال

 " ماذا َجرٌ هنان ؟ "

 نظرت برَبة حَخ كان َنظر ولفت انجباهها جلن الحركة المرَبة

 خلؾ أحد اْبواب الذٌ جعرؾ جَدا أَن َإدٌ وجبعت نظراجها

زاصاحب الزٌ اْزرق الذٌ جوجه بخطوات شبه راكضة مججا  

 زوار المطار ودخل ؼرفة معَنة لبل أن َخرج منها بذات سرعجه

 واثنان من هنان خلفه ، نظرت فٍ جمَع اٖججهات وٖحظت أن

 الجو بات مشحونا أكثر وبعض الموظفَن جحركوا من أمكنجهم

 فجوجهت نحوهم مسرعة جشعر بضربات للبها ججعالً بشكل



 مرعب فهٍ جعرؾ ما َكون معنً ذان جَدا ... إحدي الطابرات

104جواجه مشكلة ما فٍ الهبوط ولن جسجبعد أن جكون الرحلة   

 . الممصودة فهذا ولت هبوطها الجدرَجٍ علً اْرجح

 ما أن الجربت من هنان حجً أصبحت فٍ مجال سماع بعض جلن

وب أمامالعبارات المجناللة بَن الجالسَن َرالبون شاشة حاس  

 طاولة أحدهم جشعر بعباراجهم جلن جضرب للبها لبل أذنَها

 ( الهَدرولَن الربَسٍ َخجفٍ من الطابرة )

 ( الهبوط سَكون كارثَا إن لم َجدوا حٗ )

 أوه َا إلهٍ سججحطم ما أن جصل اْرض إن لم َجم انزال )

 ( جمَع العجٗت

نركضت مؽادرة ذان المكان بؤكمله واججازت رجال اْم  

 عند أحد الممرات ومن لم َمم أَا منهم بمنعها ٖنجمابها

 لموظفٍ ذان المكان وجلن اْلسام منه جحدَدا ، كانت

 وجهجها ؼرفة المرالبة الجوَة رأسا والجٍ دخلجها فورا

 ججلمؾ أنفاسها جنظر لجلن الشاشات الضخمة المعلمة

 َجلس جحجها ما ٖ َمل عن عشر مرالبَن جوََن

ات الجوَة أمام طاولة مموسة وأجهزةوضابط العملَ  

 حاسوب خاصة والذٌ كان علً اجصال مباشر بجلن الطابرة

 . َرالب كل ما َفعله المهندسون حوله

 انفرجت شفجاها بذهول حَن ضرب أحدهم علً الطاولة

 براحة َده صارخا

 سحما ... فمد الطَار وعَه بسبب انخفاض الضؽط ، وكؤنه "

 " جنمص جلن الرحلة مشكٗت

 وولؾ مؽادرا الؽرفة مسرعا ومججازا الوالفة هنان كجمثال حجرٌ



 جرالب عَناها الدامعة الذٌ حمل سماعة اْذنَن ووضعها حول

 رأسه ولال ونظره معلك باْعلً حَخ الشاشات الملَبة بالمعلومات

 واْرلام

 " أخلوا مدرجات الهبوط بسرعة نحن نواجه كارثة "

 وضؽط زرا آخر لبل أن َمول

 ... مساعد طَار ) ؼَهم أَوب ( أنت علً اجصال مباشر بنا "

 جلمً الجعلَمات فورا فٗ َمكنن الهبوط آلَا وسنلجؤ ْجهزة الرادار

 فسجعجمد الطابرة فٍ هبوطها علَن ... جذكر أن جمَع جلن اْرواح

 " بَن َدَن

* 

* 

* 

 اشجدت لبضجاه علً الممود ٖ شعورَا ورؼم أن نظره كان

ك المظلم الذٌ شمجه أنوار سَارجه الموَة والسَاراتعلً الطرَ  

 السابرة معها إٖ أن عمله ابجعد مجددا عن والعه سامحا لجلن

 اْفكار بجذبه لها من جدَد ، مرر أصابع َده الَسري خٗل

 خصٗت شعره الجٍ اسجمرت فٍ الحركة من بَنها بسبب الهواء

مله أبداالموٌ المندفع من نافذجه وصورجها ٖ جفارق ع  ... 

 عَناها الؽاضبة وجفناها المحمران بشدة وشعرها المبلل ولد

 الجصمت خصٗت كثَرة منه بوجهها بسبب حركجها العنَفة

 الؽاضبة حَن ضربت بَدها ذان الماء المنساب فٍ لطرات كثَفة

 وكؤنها جرمَه به فٍ وجهه صارخة بكل ما دفنجه فٍ جوفها ْعوام

لم َكجشؾ شعبن حمَمجن بعد ... ظالم أنت لست سوي رجل أنانٍ )  .. 

 لم جسجطع أن جكون عادٖ مع من هم ألرب لن من ذان الشعب وهذه



 . ( البٗد ونهاَجن سجموت وحَدا ومنبوذا

 شد لبضجه جحت ذلنه َرخٍ مرفمها علً إطار النافذة المفجوحة

 وذكري ما حدخ جهاجمه بمسوة أكبر ولبضجها جضرب صدره جهة

وصرخت محدلة فٍ عَنَه وجلن اْحداق الواسعةللبه جحدَدا   

 بدأت الدموع بجدمَر حصونها المنَعة

 ماذا َوجد فٍ هذا ؟ "

 حجر .. ! صوان ... ؟

 " أٖ جشعر ؟ ألست بشرا ؟

 لبضت بعدها علً لمَصه جلن الجهة وصرخت جهزه بموة

 " أكرهن ... أكرهن بشدة أجسمع هذا ؟ "

 أؼمض عَنَه ما أن جابعت بحدة وؼضب باكٍ جضرب براحجها

 جهة للبه

 كَؾ جخبر امرأة أنن جحبها ولبلها بلحظات جصؾ ما جمعن "

 ... بها سابما بؤنه ألل من أن َكون خَانة لؽَرها

 " كَؾ جفعلها كَؾ ؟

 وجفجر اْلم الموٌ فٍ أعمالها عند حدود جلن الفكرة وهو

ها جمارس عمابها علَه دون أنحبها الجملكٍ اججاهه فجرك  

 َحرن ساكنا أو َمنعها .. ضرباجها لملبه َشعر بها جخرج

 من أعماق جرحها المدفون كما جصَب عمك جراح جركه لها

 مكرها ، جضربه علَه وجضرب وجضرب وجفرغ كل ؼضبها

 بإَذابه بمسوة حَخ لم ججركه اِِم أساسا ْعوام وحَخ جوجد

ا..بصورة وجهها..بابجسامجها وصوجهاوحدها وحَخ احجفظ بذكراه  

 فجرن لها حرَة إَذابه والبحخ عنها فَه مجددا حجً جعبت وانهارت

 جالسة وسط جلن المَاه جسجند بَدَها داخلها منحنَة لٓسفل بعض



 خصٗت شعرها المبلل ؼطست معها فَه وعبراجها خرجت عن

هحدود سَطرجها كاسرة حواجز الصبر والصمود فنزل علً ركبجَ  

 أمامها وسحبها لحضنه َدفن جلن العبرات فَه كما َدفنها داخله بموة

 حَخ جنجمٍ وحَخ َجب أن جكون ، َمسم بمن خلمها وخلك كل

 شٍء أنه لم َجعمد كل ذلن ... أن َحرم هذا الحضن ْعوام طوَلة

 كانت جسرق روحه وجسجنزؾ مشاعره ِخر رمك ... كانت أربعة

هم أنها سجفصله عمن جركوهم خلفهمأعوام فمط ما ضن كل واحد من  

 ورحلوا بذكراهم العمَمة فٍ للوبهم .. من كان لَجولع أن ججضاعؾ

 جلن السنَن وججضاعؾ وججضاعؾ الواحدة جسحب معها اْخري ؟

 كَؾ كان له أن َبمً حَنها وَماجل صنوان جمَعهم فٍ حرب

 الموجً فَها أكثر من اْحَاء وسجنجهٍ بخسارة الطرفَن

ها هٍ ضمن ما سَخسره ؟ كَؾ َؤخذها معه وَفمدهاوبخسارج  

 بعدها ولٓبد ؟ لما ٖ َشعر أحد بحجم جضحَجه ؟ لمد جرن كل شٍء

 لَكسبها هٍ فكَؾ سَسمح بؤن َخسرها اِن ؟

 شد أصابعه علً شعرها َدفن وجهها فٍ صدره مؽمضا عَنَه

 بموة وكؤنه َرَد أن جشعر بؤنه بالفعل ثمة شٍء َنبض هنان

 وسط أضلعه ... للبا َسجمد الحَاة من الموجود وسط أضلعها فمط ،

 ما كان لَسمح لها بؤن جمجله داخلها .. لن َحدخ ذلن أبدا ، َعلم

 بؤن مشواره ٖسجعادجها طوَل وهو علً اسجعداد للمضٍ فَه وإن

 كلفه عمرا آخر كالذٌ خسراه مفجرلان فمسما لن جمنعه أٌ لوة

دا وٖ احجراق البٗد ومن فَها ، شدهاعلً وجه اْرض عنها مجد  

 له أكثر َدفن وجهه فٍ خصٗت شعرها المبلل َشعر بعبراجها

 جخرج من صدره ومن للبه لبلها فها هٍ جعلن انهزامها مجددا

 وفٍ سابمة فرَدة من نوعها فلم َشهد انهَارها هذا سوي ثٗخ



لَدمرات منذ عرفها .. موت شمَمها ، معرفجها بؤن والدها علً   

 الحَاة وحربها اِن مع مشاعرها اججاهه ... لسما كانت سجدفنه

 الَوم هنا مع ذكرَاجهم جلن وذان ما كان سَرضً بؤن جفنً

 . البشرَة وٖ َحدخ أبدا

 حضنها بموة أكبر حجً لم َعد ثمة لوي أخري َملكها لفعلها

 هامسا بؤسً من بَن جلن الخصٗت المبللة والعبرات الموجعة

جلع أشواكا ؼرزت فٍ لحمهوكؤنه َم  

 " سامحَنٍ َا ؼسك "

 أخرجه رنَن هاجفه من كل ما كان فَه فمرر أصابعه فٍ شعره

 وجنفس بعمك مسجؽفرا هللا بهمس ثم رفعه ونظر للرلم علً شاشجه

 باسجؽراب .. أرلام هواجفه جخضع لمرالبة مشددة ولَس أٌ أرلام

شؾ هوَةأو أشخاص َمررون له ولَس لبل اسججواب مطول وك  

 صاحب الرلم أَضا سوي أرلام وأشخاص معَنَن فمن سَكون هذا

 الذٌ سمحوا له بالوصول لهاجفه من دون أن َؤخذوا له أذن أوٖ

 ! علً اْلل

 فجح الخط ورفعه ْذنه فوصله فورا ذان الصوت الرجولٍ

 الخشن المجهكم

 " مطر شاهَن ... ؟ "

 ... عمد حاجبَه باسجؽراب .. َعرؾ هذا الصوت ! سمعه سابما

 " من أنت ؟ "

 لم َكن سإاله ألل كلفة وجهكما منه وكؤنه اسجشعر نفورا مجبادٖ

 لم جسجطع جمنَات أجصاٖت منعه وأجاه الجواب سرَعا وبنبرة

 جمطر سخرَة هذه المرة

 " جبران شراع صنوان ... وكابوسن المادم "



* 

* 

* 

باب الؽرفة ودخل مؽلما إَاه خلفه لَصبح حَخ ذانفجح   

 .. السرَر الحدَدٌ والخزانة الصؽَرة والنافذة الحدَدَة المؽلمة بإحكام

 عالم كان َعنٍ له سابما الرفاهَة والوجود واٖنجماء ٖ َعرؾ وٖ

 َرَد ؼَره .. مكان بات اِن سببا لدماره .. َحطمه وَمجل روحه

ؽادره َوما ، أن بمٍ فَه حجً مات وأنببطء فكم جمنً أن لم َ  

 . حمل لمب اللمَط لبالٍ حَاجه وما عرؾ حمَمجه الماجلة جلن

 حمل الشمعة المضاءة مصدر إنارجه الوحَد لَٗ وجلس خلؾ

 السرَر فٍ ذان الحَز الضَك بَنه وبَن الجدار َحضن سالَه

 بموة َخفٍ أؼلب وجهه فٍ ركبجَه َنظر للهبها المجرالص أمامه

هذا حاله منذ سبعة أعوام بل منذ عاد هنا مجددا َنام أؼلبو  

 اللَالٍ فٍ جلن الزاوَة بعد أن َجؽلب النعاس علً عَنَه الباكَة

 حَنما جهاجمه جلن الذكرَات كوحش لاجل وطوفان مدمر َسلبه

 . كل شٍء حجً روحه المعلمة بَن الحاضر الماسٍ والماضٍ اْلَم

اد لجمع أورالها المجطاَرة من جلنولع نظره علً الجرَدة الجٍ ع  

 المزرعة الواسعة صباحا وجمنً أنه لم َفعل ذلن وَري ذان

 الممال جحدَدا بل العبارة الجٍ كجبت بالخط اْسود العرَض

 مطر شاهَن َزلزل المحاكم بموانَنه الجدَدة لَخرج المضاَا )

 العالمة للسطح مجددا باعثا اْمل فٍ للوب أصحاب الحموق

ورةالمهد  ) 

 بدأ ساعداه فٍ اٖرججاؾ َجمسن بسالَه بموة وذان اللون اْحمر

 المانٍ َلون جفناه والؽضب المكبوت َشع كذان اللهب من جلن



 اْحداق الزرلاء الواسعة وعادت أشباح الماضٍ وجلن الذكرَات

 الماجلة لمهاجمجه مجددا وذان الصوت الطفولٍ الصارخ المنادٌ

 باسججداء من خلؾ الباب الخشبٍ المؽلك َشعر به َضرب فٍ

 للبه وكؤنه َسمعه اِن

 .. ٖاااااا أمٍََ .... ٖااا ابجعد .... جعالوا أرجوكم ... أمٍَََ )

 ( إسحااااااق

 نزلت دموعه محرلة كل ما جمر به وهو َري أمامه ذان الفجً

أنالعاجز عن فعل أٌ شٍء أمام صرخاجها المسججدَة سوي   

 َطرق ذان الباب اْصم صارخا بالملب المَت داخله َعجز عن

 فعل أٌ شٍء سوي البكاء مثلها والصراخ معها والنحَب كنحَبها

 وهو َشعر بمعنً العجز الحمَمٍ عن منعهم من لجل روحه وعن

 جمزَمها معها بالداخل وعن إنماذها وإن كان الثمن حَاجه َٔماؾ

، لكنه لم َكن َملن شَبا سوي أنمعاناجها لبل معاناجه ولٓبد   

 َموت وأن َجمزق َبكٍ ملجصما بذان الباب الذٌ َحجبها عنه

 ٖ َخرج سوي صوت بكابها وصراخها المسججدٌ وهو َجحول

 ْنَن مجمطع جدرَجَا حجً َخجفٍ جماما خلؾ السكون الممَت

 والموت البطٍء والصمت الماجل فٗ َبمً سوي أنَنه الباكٍ

ان الباب البارد اْصممنكمشا أمام ذ  . 

 أبعد َده المرججفة عن سالَه دموعه جنزل دون جولؾ من جلن

 اْحداق الزرلاء الجٍ جرالبها جمجد ببطء نحو ذان اللهب المشجعل

 فَسدل جفناه بؤلم مع ارججاؾ جلن اْصابع بموة من حرارة النار

 . علً بشرة ساعده الذٌ جركت عٗماجها علَه فٍ كل مكان

* 

* 



* 

 حملت الصَنَة الجٍ جحوٌ كوب عصَر وخبز محمص وجبن

 وبعض الزبدة وؼادرت المطبخ مسرعة فما أن رأجها عادت

 لؽرفجها جلبجهم فورا لججناول وإن الملَل فهٍ إن لم جضع الطعام

 . أمامها ٖ جسؤل عنه أبدا بل وجضطر أحَانا ٔجبارها علً جناوله

 ما أن دخلت الؽرفة شهمت بصدمة ووضعت الصَنَة علً اْرض

 شبه مولعة لها علَها وركضت نحو الجٍ كانت ججلس منحنَة

 علً اْرض جمسن للبها بموة َخفٍ ذان الشعر الحرَرٌ مٗمحها

 عنها فٗ َخرج سوي صوت أنَنها المجمطع ، وصلت عندها

بخوؾ وارجمت علً اْرض أمامها وأمسكت بكجفَها ولالت  

 جحاول رفع جسدها ورأسها

 " زَزفون مابن بنَجٍ ؟ زَزفون أرجون أخبرَنٍ ما بن ؟ "

 لكن المنحنَة لٓسفل جبن كالضبٍ الجرَح لم جكن جسمع شَبا

 مما جمول جلن وٖ جشعر بوجودها أساسا فلَست جسمع سوي

 ذان الطنَن المرجفع فٍ أذنَها وٖ جشعر سوي باْلم َفجن

بَن أضلعها جشد علَه بموة وكؤنها سجخرجهأوردة الموجود   

 . من مكانه لججخلص من آٖمه

 انحنت لٓرض أكثر أنَنها المرججؾ َجحول لشهمات مجمطعة

 مخجلطا ببكاء الجٍ كانت جحضنها منحنَة فولها ٖ جملن أن جفعل

 لها شَبا ككل مرة ولَست جعلم ما بها وٖ جفهم وٖ همسها من بَن

لَةجلن الشهمات المجثا  

 " إسحااااق ... إسحاااق جولؾ أرجون "

 ~ المخرج

 Reeo / بملم



 ::::من مطر لؽسك

 أجخَل عالم ملَا بالجمال

 ملَا بؤصوات الفرح الجلَة

 بضحكات عَون اْطفال

 وطن آمن مزَن بالحرَة

 مجوحد ٖ َعرؾ اْنفصال

 َلعب الصؽار فَه دون أذَة

 وَال جمال هذا الخَال

زلَةالذٌ أصبح أحٗمٍ اْ  

 أسعً له بعزَمة كالجبال

 أضحٍ ْجلة بؤؼلً البرَة

 ألؾ ثابجا ثبات اْبطال

 أحمل بَدٌ البندلَة

مالِأدافع عن وطنٍ أحمك ا  

 فعذرَنٍ لو جرحجن َا فجَة

 فعذرٌ أحٗمٍ اْبَة

 وألبلٍ حبٍ لكٍ كهدَة

 هدَة أعجذار َا فجاجٍ البرَة

******* 

 Anabeth 21 / بملم

 مطر

 رحلت رؼما عنٍ

 رحلت بعملٍ ،،ونفضت للبٍ منٍ

 سمط جرَحا ،،َكابد أوجاعه الً ان َخر صرَعا



 للت لنفسٍ : ٖ باس ،، سؤعود سرَعا

 وأعَده الً صدرٌ ،، هانىٍءا سعَدا

 لكنٍ اطلت المؽَبا ،،،

 رؼما عنٍ

 لكنٍ اطلت المؽَبا

 فهل َشفع لٍ َا خافمٍ ،،

 أنٍ لهوان دمت مخلصا مطَعا

ا جشفعهل جشفع ،،،وٖ اظنه  

 أسباب،، ومبررات

 جصدلها العمول ،،،

 لكنها عند الملوب ،،جرهات

 هل جسامحَنٍ؟؟؟

 ،،،َا للبٍ،، سامحَنٍ

 أبدا لن الولها ،،ولكنن دون كٗم ،،،جفهمَنٍ

 وهل جصدَمَنٍ؟؟

 َا للبٍ صدلَنٍ

 كان ،،ما كان ،،رؼما عنٍ

 فهل جصدَمَنٍ ؟؟؟

****** 

 نهاَة الفصل

1الفصل الخامس عشر   

 

 ~ المدخل



 بملم أنة ؼرَب

 °°°من جَم لشاهر°°°

 ً  َاأبجٍ لد ُكنَت َظلوما

 ..!أوجطلَب ِمنٍِّ الؽفراْن؟

 لد عانَُت زمانٍ المرُّ 

 ...وُسِمَُت بكؤِس الخذٖنْ 

تْ   لن أنسً أَاماً َمرَّ

 ...أسِرُق بالحمِل الّرمانْ 

 لْم أفرْح َوماً أو أمرحْ 

 ...لْم ألعب مثَل الصبَانْ 

ٍ مَ  ً وُّْمِ ْن ماجْت ألما  

 ...كْم عانْت ُظلَم الجَرانْ 

 هْل أنسً ظلماً من أهٍل؟؟

 ..أْم أنسً حَاة الحرماْن؟

****** 

 °°°من شاهر لجَم°°°

 َاولدٌ َكفَنٍ عذابٌ 

 ...ماعدُت أطَُك الحرمانْ 

 روحٍ فٍ وطنٍ ساكنةٌ 

 ...ولجسدٌ بمٍ اْحزانْ 

ن كانْت نبضٍ وللبٍ  أُمُّ

 ...كانْت فٍ جوفٍ الشرَانْ 

 لد أهملُت حمولٍ وسرتُ 

 ...نادانٍ حبُّ اْوطانْ 



 أُّمَن من دفعجنٍ َْمضٍ

 ...َاولدٌ ِمنَن الؽُفران

 فحَاجٍ ذهبْت فٍ َعَملٍ 

 ...كٍ َرجَع بالوطِن أمانْ 

****** 

 اشجدت أصابعه علً الهاجؾ فَها حجً كان سَحطمه بَنها فهو

د من َحمل له ثؤرا لن َرجاح إن لمالرجل الوحَد فٍ هذه البٗ  

 َوفَه ووحده من لن َضمن أن َكون عادٖ فَما َخصه وَفهم

 جمرَبا لماذا اجصل به بل وهذا جل ما كان َخشاه ، لال بجمود

 " أَن الفجاة الثنانَة ؟ "

 وصله صوجه المسجفز فورا

 " عندٌ طبعا "

فٍ حدودَعلم بؤنه ٖ َكذب فؤمر اخجفابها لم َشع بعد وٖزال   

 لبابل ومدن الثنانََن وهذا سبب ذهابه لهم شخصَا وفٍ أسرع

 ولت لبل أن َخرج اْمر عن السَطرة جماما ، لن َجعب نفسه

 بإسماعه سَٗ من المواعظ وبؤنه َجر البٗد ولبابل صنوان

 جحدَدا للحرب فلن َجدٌ ذلن مع شخص أنانٍ حالد مثله ولَس

ت السخَفة لذلن لال وفوراهو ممن َحبذون إلماء جلن الخطابا  

 " والممابل ؟ "

 هو واثك من أنه َعلم بؤنه سَجبع معه هذا اْسلوب وأنه لن

 َهدده بمحاربجهم فهو َعرفه جَدا لم َصمت عن جلن اْفعال حجً

 اِن إٖ ْنه َرفض إرالة الدماء وهذا أكثر ما َراه َشجعه علً

ه الجٍ جإلمه وهٍما َفعل هو وأمثاله وَحاول اِن إمساكه من َد  

 الحروب ودمار البٗد فحرب الثنانََن للعرب معناها دماء سجسفن



 ْعوام طوَلة خاصة أن الدول المجاورة ذات الحدود المشجركة

 معهم جلن الجهة َسكنها لبابل ثنانَة أَضا وسَدخلون فٍ مجاهات

 لَس لها آخر والحالن والهازان سجنمسمان أَضا ومنهم من

 سَشارن فٍ الحرب حَنها بسبب اْنساب وبسبب الحمَة ْن

 عدوهم لَس منهم كما َرونه ، ومنهم من سَماجل صنوان أَضا

 ْن اْمر لن َمؾ عند ذان الحد بما أن بعضا منهم َجهمون

 الحالن بالطمع فٍ السلطة وبممجل الزعَم شراع وهذا ما َسجؽله

علً سٗح لوٌ ابنه وأجباعه أفضل اسجؽٗل وها لد حصلوا  

 . ٔضعافه

 أجاه جوابه سرَعا

 " ؼسك ... وامرأة بامرأة "

 جوابا كان كافَا ٔشعال من كان سمجه البرود والجمود منذ للَل

 بل وفٍ أؼلب حاٖجه لكنه أخمد جلن النَران وإن كانت أنفاسه

 الؽاضبة ٖ جخفٍ اشجعال جوفه وأول ما ظهر أمامه صورجها وهو

ه وَخرج بها من المَاه مبللة كلَا َضمها لهَحملها بَن ذراعَ  

 بموة ، لال من بَن أسنانه

 جحجرق البٗد ومن فَها وما سلمجن ظفرها وٖ أٌ رجل فٍ "

 " الوجود ... ؼسك لٍ زوججٍ سجعَش وجموت هكذا

 وجابع بسخرَة َعلم بؤنها سجصَبه فٍ ممجل

عوامثم لو كنت جعنٍ لها شَبا لكانت هٍ من ذهبت إلَن ومن أ "  

 " ولكنت اسجطعت جعلها جمبل بن

 جحولت نبرجه للحدة وكما جولع ولد لال

 ولن جكون لن مثلما لن جكون لٍ ْنن من خسرها بكل ؼباء "

 " وأنا من َعرؾ ؼسك جَدا وجربً معها



 لال بذات نبرجه الساخرة الماجلة

 وأنا أعرؾ أفكار أمثالن جَدا وأنت جعلم بؤنها لن جكون لن "

إَاها فجسدها لن َرضَن ْن للبها لن جؤخذه معن وإن سلمجن  

 " فاخجصر علَنا الحدَخ

 شد لبضجه ما أن سمع جلن الضحكة الواثمة وكما جولع لال

 صاحبها فورا

 ... الَرمون ... معسكرها مطارها العسكرٌ ومخازن الذخَرة فَها "

 " أٌ باخجصار الَرمون كاملة ممابل جلن الثنانَة أو انسً أمرها جماما

 رمً الهاجؾ علً الكرسٍ بجانبه بعدما لطع علَه اٖجصال وأولؾ

 السَارة علً جانب الطرَك واجكؤ برأسه للخلؾ علً مسند الكرسٍ

 مؽمضا عَنَه وضؽط علَهما بؤصابعه بموة ... جولع ذلن وجولعه

ارجهم لها سابما لم َعد َهجم ْمرهم وجركهمكان صاببا فهم بخس  

 لمبابلهم ججخلص منهم ما أن َكجشفوا حمَمجهم وَجعبوا من انفصالهم

 عن البٗد بسببهم لكن دخول جلن الفجاة وولوعها فٍ لبضجهم دمر

 كل شٍء وٖ َمكنه جرن اْمر للمصادفات علً أمل أن َكون جهدَده

فهو رجل حرب ٖ َعجرؾ بشٍء لَس حمَمَا أو حجً جهدَد الثنانََن  

 اسمه ) لد َحدخ عكس ما أظن ( وها لد حاصروه بمكر ولعبت

 . الظروؾ لصالحهم

 " مطر هل من مشكلة ؟ "

 اسجمام فٍ جلوسه بعدما وصله صوت الوالؾ فٍ الخارج أمام

 نافذجه وشؽل سَارجه مجددا لابٗ بجمود

 " ٖ َا عمَر وسنجابع سَرنا فكدنا نصل "

علً أن َكون فَها لوحده بدون مرافمة ْنه ثمة من كانفمد أصر   

 علَه اٖطمبنان علَها كل حَن بل واٖنفراد بؤفكاره كعادجه دابما



 َجد الحلول لمشاكله بانزوابه مع أفكاره فمنذ حكم الحالن لبل أكثر

 من خمس وعشرون عاما وهو ٖ َجد حلوٖ لجعمَدات اْمور أفضل

حَدا مهما طالت المسافات لذلن لم َكنمن ولت لَادجه لسَارجه و  

 َشعر بطولها وٖ َجعب منها بسهولة وهذه المرة َحجاج فعٗ ْن

 َدور حول اْرض دورة كاملة لَجد لهذه المشكلة حٗ َنمذ به

 . الجمَع من اٖنزٖق فٍ حرب أهلَة أسوأ من سابمجها

* 

* 

* 

 نملت نظرها بَن الوالؾ فٍ الطرؾ اِخر للسرَر والذٌ

 حدق بها بدوره للجالسة علَه مكجفة ذراعَها لصدرها جنظر

 للفراغ مٗمحها جامدة خالَة من أٌ جعبَر وكؤنها جسبح فٍ

 بعد آخر ٖ وجود فَه ْحد ؼَرها وهذا حالها منذ أفالت

 فمد خرجوا بها من المسجشفً جحت إصرار كبَر منها وبثَابها

 الجٍ دخلجه بها فؤول ما طالبت به كان جلن الثَاب فالذٌ أخذها

 إلً هنان طلب ؼسلها وكَها وكؤنه َجولع جماما بؤنها ما أن

 جفَك سجطلبها وهذا هو المجولع فهٍ لن جرضً بلون آخر

 فكَؾ إن كان أبَض ؟

 جنهدت بعجز ونظرها ٖزال علَها ، لو جفهم فمط ما حدخ

ا الذٌ جفكر فَه أَضا ؟بَنهما جعلها هكذا ! وم  

 جحركت من مكانها ودارت حول السرَر وسحبت الوالؾ هنان

 معها خارج الؽرفة وما أن أصبحا فٍ الممر سؤلجه بصوت منخفض

 " ! ماذا حدخ ؟ لما هٍ هكذا "

 حرن رأسه نفَا وهمس أَضا



 " ٖ أعلم "

 لالت بضَك

 " ومن سَعلم َا كاسر ؟ أنت من كنت هنان لبلٍ "

َه لابٗ بعجزفرد كف  

 أنا أَضا وصلت هنان بعد رسالة منه ولم َخبرنٍ شَبا "

 سوي أنه علَا أن أكون بجانبها ْنه ٖ َسجطَع إخبار رماح

 وٖ رعد ، كان مثلها شعره مبلٗ ولمَصه أَضا ولست أفهم

 " فٗ أمطار هنا وٖ بحر أَضا لَكونا ؼطسا فَه

ل أن جنظر له لابلة فجؤةحركت رأسها بعجز ونظرت للفراغ بجفكَر لب  

 .... الشٖٗت ... هٍ المكان الوحَد الذٌ جوجد فَه المَاه "

 " هل كانت فَها ؟

 لال بجفكَر

 ... هذا محجمل فهٍ خرجت وحدها وبالفعل هنان فمط جوجد مَاه "

 لكن كَؾ علم ولما عاد وهو ؼادر بابنجه صباحا وجَما حَن اجصلت

ة الجٍ جسكنها عمجهابها لالت أنهما مجوجهان للمدَن  ! " 

 كانت الوالفة أمامه سججحدخ لوٖ أولفها الباب شبه مؽلك لربهما

 حَن انفجح وخرجت منه الجٍ كانت جلؾ حجابها ومرت من بَنهما

 فٍ صمت وجوجهت جهة السٗلم فجبادٖ نظرة مسجؽربة لبل أن

 َجبعاها كلَهما فالمطمبن فٍ اْمر أنها ببجامة حرَرَة ولن جفكر

 فٍ الخروج بها بالجؤكَد ، نزٖ خلفها لٓسفل وحَخ كان رماح

 وعمجه هنان فجلست معهما مججاهلة جماما نظراجهما المسجؽربة

 والجٍ نملوها فورا جهة النازٖن خلفها ما أن كانا فٍ اْسفل

 ولن َسجؽربا ذلن فحالجها جلن جلفت أٌ انجباه فما بالن بمن

 ! عاشوا معها



ها بها حَن نظرت لَدَها فٍ حجرها وهمستحدلت اْعَن جمَع  

 ببحة جعب ظهرت بوضوح فٍ صوجها

 " كاسر نادٌ علً رعد فورا ثمة ما علَا إخباركم به "

 نمل الوالؾ خلفها نظراجه بَن الجمَع لبل أن َؽادر من هنان فٍ

 صمت فجحركت الجٍ كانت جمؾ بجانبه ووضعت َدها علً كجؾ

لت خدها لابلةالجالسة أمامها وانحنت لها ولب  

 " سؤران ؼدا ... عمجم مساء "

 وؼادرت ما أن أنهت جملجها جلن ووجهجها باب المنزل فحجً

 إن جم الجعامل معها بؤدب كفرد منهم جعلم بؤنه علَها أن جؽادر فٗ

 . شٍء َخولها لٗطٗع علً خصوصَاجهم

 خرجت مؽلمة الباب خلفها لحظة خروج الكاسر من جهة الممر

د َجبعه ولم جكن نظرجه لها جخجلؾ عنهم رؼم علمهالؽربٍ ورع  

 المسبك بلحاق ذان الرجل بها فجولع حجً أن جضربه بؤٌ شٍء

 فٍ َدها علً رأسه ما أن جراه بسبب إخباره .. أن جصرخ فَه

 بؽضب أن جلمٍ باللوم علَه .. أن جفعل أٌ شٍء لكن أن َكون

بدا ! ولَسرد فعلها هذا الهدوء الؽرَب فهذا ما لم َجولعه أ  

 َمكنه جسمَة حالجها هذه بالهدوء مطلما وكؤن عملها َعَش

 !! حالة صدمة لم َفك منها بعد

 جلسا كلَهما معهم والصمت سلون الجمَع محدلَن بالجٍ جملن

 وحدها دفة الحدَخ والجٍ شدت أنامل َدَها الممبوضة فٍ حجرها

 بموة ونظرها علَهم لبل أن جمول بصوت منخفض

 " سنؽادر هذا المنزل "

 جبادلوا نظرات صامجة مسجؽربة ورؼم علم رعد المسبك بمكالمجها

 جلن إٖ أنه كان أول من علك لابٗ



 " ؼسك هذا منزلن ٖ أحد له الحك فٍ إخراجن منه "

 نظرت له ولالت بحزم

 ٖ لَس منزلٍ هو جزء من مبنً الجمعَة ومجصل بها ، حجً "

بعة لها وأنا لم أعد أرَد شَبا من هذهاْرض الجٍ بنٍ علَها جا  

الدولة ملكَة أراضَها جمَعها فهذا المنزل المدَنة بعدما سلمت  

 " أَضا من ضمنها

 كان رعد أَضا من علك هذه المرة فوحده من اججاز صدمجه سرَعا

 لابٗ بضَك " ٖ ابن شاهَن وٖ أٌ أحد ؼَره أجبرن علً جرن

لم أعرفن انهزامَة هكذا سابما الجمعَة وٖ حجً جسلَم العمران ،  ! " 

 ولفت علً طولها ونظرت له لابلة

 ها لد علمت بؤنٍ كذلن وفاشلة أَضا ، إن كنت جرفض أنت أو "

 " رماح اسجمبالٍ فٍ منزل أحدكما فسؤعَش فٍ منزلنا المدَم وحدٌ

 أنهت عبارجها جلن وصعدت من فورها عابدة من حَخ جاءت

ن بَن أسنانهونظراجهم ججبعها فهمس رعد م  

 " جنت هذه المرأة بالجؤكَد "

 لال رماح بهدوء

 هٍ امرأة راشدة وجعرؾ ما جرَد فعله وٖ جنسً وصَة والدٌ "

 " َا رعد

 ولؾ علً طوله ولال بضَك

 وما أوصلها لكل هذا سوي كلمة راشدة وعاللة ؟ لو كنا أشمابها "

احما لكانت جؤخذ برأَنا ولَست جعلمنا بمراراجها فمط هكذ  " 

 لال رماح فورا وباسجنكار

 رعد ما هذا الذٌ جموله ؟ ؼسك لم جعصٍ لنا َوما أمرا وٖ "

 والدٌ أما ما َحدخ اِن فؤنت جعلم سببه جَدا وٖ أحد َمكنه



 " لومها فَما جفعل ، َكفَكم ولوفا فٍ صؾ ذان الرجل

 جحرن من هنان دون أن َعلك وجوجه لؽرفجه ودخلها ضاربا الباب

 خلفه ورفع هاجفه واجصل بمن ضن أنه سَجد حٗ لٓمر ولَس

 َعمده أكثر والذٌ أجاب علَه بعد ولت لابٗ

 " هل هٍ بخَر ؟ "

 لال بضَك

 جسؤل إن كانت بخَر ؟ إن كان َعنَن أن جكون بخَر لكنت "

 " أخبرجنٍ من البداَة

 وصله صوجه الجاد فورا

جخرج ، الكاسر أنت جعلم عن وضعن وما كان الحراس لَجركون "  

 لم َجب علً اجصاٖجٍ وٖ ابنة خالجه ولوٖ أنهم فٍ المسجشفً

 " أخبرونٍ أنها ؼادرت لكنت عدت أدراجٍ

 لال بذات ضَمه

 أنا من أخذ هاجفَهما وإن كنت أعلم أنن سجسجعَن بالمسجشفً "

 " لكنت أخبرجهم بؤنها ماجت لَزفوا الخبر لن

ك أَضا ولد لالجحولت نبرة من فٍ الطرؾ اِخر للضَ  

 " ٖ جكن طفٗ َا ابن شراع وجولؾ عن المزاح السخَؾ "

 لال بحدة

 معن حك .. طفل لما كنت أخبرجن لجذهب لها والنجَجة عمدت "

 " اْمور بدٖ من أن جحلها

 وصله صوجه فورا

 " ماذا حدخ ؟ "

 لال بذات نبرجه الحادة

عمرانماذا برأَن ؟ جرَد جسلَم منزلها أَضا ومؽادرة ال "  " 



 وصله صوجه فورا

 " ٖ بؤس وما المشكلة فٍ هذا ؟ "

 شد شعره للخلؾ بموة من ٖ مباٖجه بجمَع هذه اْمور لابٗ بضَك

 ٖ مشكلة طبعا ؼَر أنها جضَع أمامنا وجمَعنا نجفرج علَها وها لد "

 انضممت أنت أَضا للموكب ، وحَن جرفع علَن لضَة طٗق وافك

 " هكذا باهلل علَن

ذان عن جموده مجددا لابٗ بحدة خرج  

 رعد لما جحملون بشرا فوق طالجه ؟ لو كان اْمر بَدٌ "

 ما جركت حَاجٍ وصلت لهذا المنحً أبدا ، اْمر أكثر جعمَدا

 من أن أشرحه وأن َكون حله بَن لَلة وضحاها ، وؼسك لٍ

 مرجعها لٍ رضٍ من رضٍ وكره من كره وإن كان الممابل

 " أن ججناحر المبابل

 نظر لهاجفه فٍ َده بصدمة ما أن أؼلك الخط بعد آخر عبارة له

 !! ولَس َفهم ما مناسبة ما لال وما سببه ومما ؼاضب هكذا

 رمً هاجفه حَخ كان وخرج مجددا ووجد أٌ منهم لم َجحرن

 من مكانه محدلَن به وكؤنهم َجولعون ما كان َنوٌ فعله ،

ناظرا لهمأمسن خصره بَدَه ولال   

 " سجنجملون جمَعكم لمنزلٍ فٍ حوران "

* 

* 

*  

 

 ولفت سَاراجهم أمام أحد بوابات أسوار جلن المدن والجٍ فجحت

 أمامه لعلمهم المسبك بمدومه ونزل أوٖ ولد أشار لبالٍ مرافمَه



 بَده فلحك به عمَر فمط ودخٗ من دون حراسة وٖ حجً أسلحة

البوابة المفجوحة وسارا وسط جلنومن دون أن َججاز بسَارجه جلن   

 اْعَن المحدلة بهما بفضول من كل مكان وجهة وكما جولع حجً

 دباباجهم وراجمات الصوارَخ مجهزة فمن ضمن مطالب اسجمٗلهم

 كان عجاد حربٍ كامل ٖ َسجخدمونه إٖ فٍ الحاٖت المصوي ولن

نفسهمَلومهم فٍ طلبهم هذا فهم كانوا بحاجة لما َدافعون به عن أ  

 حال أعاد الماضٍ نفسه والجحم العرب مدنهم لَجبروهم علً

 . الخضوع لهم مكرهَن

 سارا فٍ خطوات موحدة وكؤنهما رجل واحد ووجهجهما الوالفَن

 علً مسافة منهما ولد أؼلمت اْبواب بعد دخولهما علً الفور وها

 هو َسلمهم نفسه بنفسه فإن أرادوا المماَضة به فلن َمنعهم شٍء

أسره لدَهم وهم ٖ َعلمون أن شمَمة زعَمهم لَست عندعن   

 رعد شراع وأنه ٖ َعلم عن مصَرها شَبا وأنها رهَنة عند ألد

 أعدابه ودخل لهم بدون حماَة جاركا حرسه الشخصٍ ولوات الحماَة

 الخاصة خارج جلن اْسوار ْنه َعرؾ جَدا كَؾ َفكر هإٖء الناس

 وَعرفهم أكثر من أٌ عربٍ ْنه سبك وجعامل معهم ْعوام حَن كان

 زعَما لذان المطر من البٗد ووحده من فجحت اْبواب أمامه بعد

 عودجه وهم من رفضوا اٖندماج مع العرب أو اسجمبال أٌ منهم

 بسبب ما عانوه فٍ الماضٍ ولبل اسجٗمه هو لزعامة الحالن

ٍ حمنت دمابهم وأعادت لهم حمولهموابرام اٖجفالَات معهم والج  

 المهدورة كما ضمنت لهم حمهم كؤفراد من ذان الشعب وحجً بنود

 اٖجفاق الجٍ جركها بعده ضمنت لهم جلن الحموق حال لبولهم باٖندماج

 مع جلن البٗد أو رفضهم فبمٍ مطر شاهَن رمزا للعدالة والثمة لدَهم

 . رؼم اخجفابه ومرور كل جلن اْعوام



  عند ججمع العشر رجال الوالفَن فٍ اسجمبالهم برفمة زعَمهموصٗ

 وأشمابه أثنَن وجبادلوا السٗم باَْدٌ ولم جفجه أبدا نظرات ساجٍ

 . وهو عمبجه اْعظم إن جخطاها حدخ ما َرَد

 بعد أن جبادلوا السٗم والعبارات الرسمَة المخجصرة لال مطر نالٗ

 نظره بَنهم

وشمَمَه للَٗ ؟هل أنفرد بزعَمكم  "  " 

 لم َبدوا علً نظرات أولبن الرجال الرضا أبدا فمال

 اْمر َخص امرأة وهٍ شمَمجهم ولهم هم الحرَة فَما َرَدون "

 " إخراجه فَما بعد

 بدا اٖلجناع واضحا علً أشمابها فجفكَره كان سلَما جماما لكن

حدهممن حولهم لم َبدوا له أن جمَعهم الجنعوا بما لال ولد لال أ  

 مشَرا برأسه للوالؾ بجانبه

 " وماذا عن الذٌ دخل معن ؟ "

 نظر مطر لعمَر لبل أن َعود بنظره لهم لابٗ

 هذا َكون ربَس مخابرات البٗد بؤكملها ووجوده أمر طبَعٍ "

 بل ولانون ٖ نماش فَه فٍ هذا الوضع والحال وأثك فَه كما أثك

نفٍ نفسٍ فاسجمعوا لٍ أوٖ ثم لكم ما جرَدو  " 

 جحدخ سنمار حَنها لابٗ ولد أمسن بذراعه

 لن ما جرَد فدعونا نمم بواجبكما أوٖ فالطرَك كان طوَٗ "

 " بالجؤكَد والعشاء َنجظركم

 لال مطر من فوره

 دعونا نجحدخ أوٖ ونصل لحل َرضٍ الجمَع ثم نجناول عشابكم "

 " فلن أزور مدنكم وٖ أجناول طعامكم اللذَذ بالجؤكَد

 ربت سنمار علً ظهره وهو َحثه علً السَر معه وؼادروا خمسجهم



 المكان رؼم أنه مولن من أن ما َحمله سنمار فٍ داخله ٖ َشبه

 دواخل شمَمَه أبدا وٖ حجً من جركوهم خلفهم فسنمار َشبه والدهم

 جماما وكم سعد بؤن جم اخجَاره الزعَم بعده فله ذكاء وحنكة وصبر

 . والده

أبنَجهم الجٍ جشبه الخَام فٍ شكلها وألوانها والجٍ وصلوا ٔحدي  

 َجفننون وحدهم فٍ بنابها بجلن الطرَمة وما أن جدخل لها جكجشؾ

 بؤنها جشبه صالة اسجمبال مجكاملة وهذا ما َمَزهم عن بالٍ البٗد

 أنهم ٖ َنسالون أبدا خلؾ الجطور المعمارٌ بل َجمسكون بجذورهم

َات الحدَثةبموة مهما اسجعانوا بالجمن  . 

 جلسوا جمَعهم حول طاولة بَضاوَة الشكل صنعت من خشب

 الزان الثمَل وبدأ مطر حدَثه أوٖ لابٗ

 أود فعٗ أن ٖ َنفض اججماعنا هذا إٖ ولد وصلنا ٖجفاق َرضَكم "

 " لبلٍ

 علك ساجٍ فورا وكما جولع

 لن َرضَنا سوي دمها ودم ذان الرجل معها أو كانت حربا ٖ آخر "

 " لها

 " ساااجٍ "

 كانت لهجة سنمار الجحذَرَة جلن ما طمؤن مطر لكنها لم جإثر بالذٌ

 حاولت الجحدخ مجددا

 " .... أنت "

 فصرخ فَه هذه المرة

 " اصمت ودعنا نسجمع له أوٖ أو أخرججن من هنا "

 ٖذ بالصمت وإن مكرها ولال مطر

 " شمَمجكم لَست عند رعد شراع "



 شخر ساجٍ بسخرَة بَنما كان جواب شمَمَه الصمت وهذا ما جولعه

 فمال بجدَة

 " والدكم كان َثك بٍ وجعلمون ذلن جَدا "

 لال اوسو هذه المرة

 كان َمول بؤنن العربٍ الوحَد الذٌ َثك فٍ َمَنه وبؤنن من إذا "

 " لال فعل

 لال بجدَة

ه ولم جصلوأنا السم لكم بمن عرشه فوق السماء أنها لَست مع "  

 " له ولم َكن َعلم بهروبها إٖ منٍ

 لال سنمار

 " وماذا عمن لالوا بؤنهم رأوه وكَؾ سجخرج وحدها ؟ "

 نظر لعَنَه ولال بجدَة

 ذان جوابه عند من لال هذا وَمكنكم معرفجه بسهولة ، فكروا "

 فٍ اْمر جَدا فحجً رعد شراع ما كان لَفجح لها اْبواب لجخرج

وأنا سبك وألسمت لكم بؤنه لم َراها وحراسها رجالكم  " 

 جبادلوا نظرات صامجة علم فورا ما ورابها فهم َعلمون بالجؤكَد من

 مصدر ذان الخبر وإن جهله هو ، لال ساجٍ وبجمود

 " أَن هٍ إذا ؟ "

 لال نالٗ نظره بَنهم

 " سنجحدخ فٍ هذا لكن لبل ذلن ثمة ما علَنا الجفاهم فَه "

سجؽراب فجابع بجدَة ملمَا طعمه الذٌ َعلم بؤننظروا له ثٗثجهم با  

 أَا منهم لن َرفض الجماطه

 حددوا مهر شمَمجكم ولكم ما جطلبون وأَا كان ؼَر الحرب "

 " والدماء وسجنسون أمرها جماما



* 

* 

* 

 لم جكن ججولع َوما أن جعَش رعبا وجوجرا كالذٌ عاشجه الَوم

 واللحظة ، كانت جشعر بجسدها َجعرق بؤكمله ولم جعد جفكر فمط

 فٍ ذان الذٌ َمود الطابرة وْول مرة كما أخبرت والدجه والدجها

 بل وفٍ جمَع جلن اْرواح من بٗدها فؤن ٖ جنزل عجٗت الطابرة

 جمَعها جعد كارثة خاصة أنهم لجؤوا لجمَع الحلول فٍ الحاٖت

َسجطع مهندس الطابرة فكها َدوَا ْنالمشابهة ولم جنجح فلم   

 مفصلها كان عالما بسبب فمدان الهَدرولَن الربَسٍ من الطابرة

 وجبدد زَجه بالكامل وٖ حجً بنفضها فٍ الهواء عن طرَك جذبها

 بطرَمة معَنة ضد الجاذبَة علها جنفن بذلن فجهودهم جمَعها

نزع أَضاذهبت أدراج الرَاح ومما زاد ذعرها ذان المهندس الذٌ   

 سماعجه من رأسه لابٗ

 " سلمت جلن اْرواح للرب "

 مما جعلها جمسن للبها ٖ شعورَا فؤن َمول ذلن أحد المهندسَن

 الجوََن فمعناه أن الحلول لدَهم لد نفذت وسَعجمدون علً مهارة

 مساعد الطَار فٍ الهبوط بها بشكل سلَم موازنا بَن عجلجٍ الطابرة

جن الطابرة كان كارثة فٍ حد ذاجه فؽالباوالجناحَن فإؼماءة كاب  

 ما جحدخ هذه الحاٖت ْسباب عرضَة أكثر منها مرضَة ولَست

 جفهم حما إن كان حمَمة أم أن ذان الطَار َجهرب من مسإلَة

 ما َجرٌ أو بسبب سوء حظ مساعده فؤن جفمد الطابرة اٖجصال

بةاِلٍ بؽرفة المرالبة ومدرج الهبوط َعد فٍ حد ذاجه مصَ  

 فالهبوط اِلٍ َوجه الطابرة ذاجَا لمكان هبوطها وبدلة أما أن



 َسجعَنوا برادار الهبوط فمعناه أن َكون هبوطهم َدوَا بشكل

 مطلك ٖ جدخل ٌْ أجهزة الكجرونَة حدَثة فَه وهذا وحده َحجاج

 لخبَر فٍ الهبوط وفولها بثٗخ عجٗت فمط ولَس أربعة أٌ إن

لمدمر واسجمرت علً اْرض بشكل سلَمنجت الطابرة من الهبوط ا  

 فلن جنجوا من خطورة السَر علً المدرج بشكل مابل واحجكان

 جناحها باْرض ومن ثم جعرضها لخطر اٖنفجار بنسبة أكبر من

 . نجاجها

 نملت نظراجها بَنهم بجوجر وكان صوت المرحل الجوٌ وحده

 ما َمٓ صمت ذان المكان َعطَه جعلَمات الهبوط وبشكل مجكرر

 حجً كانت سجحفظها ولَست جعلم كَؾ جكون اْجواء لدي من

 َجلمً كل جلن المعلومات فٍ الطرؾ اِخر فمن جكرار المهندس

 الجوٌ لكٗمه َبدوا أن الجالس خلؾ ممود الطابرة هنان َلوذ

 . بالصمت

دخلوا أَضا َرالبون الوضع نظرت لموظفٍ ذان المسم الذَن  

 وهمساجهم المسججدَة هلل ٖ ججولؾ واْعَن جمَعها محدلة

 بجلن الشاشات الجٍ ظهر فَها جسم الطابرة فٍ السماء كنمطة

 بعَدة لدخولها المجال الجوٌ للمطار فجوجهت جهة السماعات

 فٍ الممعد الشاؼر ورفعجها ووضعجها علً أذنَها جمسكها بكلجا

جولعت ٖ صوت لمابد جلن الطابرة الحالٍ ولوٖ إشاراتَدَها وكما   

 أزرار اْجهزة أمامها ٖجصاله بهم لضنت أنه ٖ َسمعهم ولم َجلمً

 أٌ معلومات منهم ، وإن دل ذلن علً شٍء فهو َدل علً أنه لم

 َعد بحاجة لجلن المعلومات الجٍ َكررها علً مسمعه كالببؽاء

ما َحجاجه اِن فعٗ هو وَنمصه فمط أن َصرخ فَه لَصمت بل  

 أن َشعر بؤنهم َثمون فٍ لدرجه علً فعل ذلن فهم َهملون هذه



 النمطة ْنهم َرونه مجرد مساعد طَار لم َمد رحلة سابما وَعولون

 علً الحظ أكثر من ثمجهم فٍ مهارجه وهذا ما علَها هٍ فعله فهو

له منذبالجؤكَد وكما َبدوا حفظ جَدا جلن اٖحداثَات الجٍ َكررها   

 . ولت

 امجدت أصابعها ودون جردد لذان الزر اْخضر أمام الكرسٍ الذٌ

 جمؾ بجانبه وفجحت مجال اٖجصال بجلن الطابرة وجحدثت هٍ هذه

 المرة وبالعربَة لابلة

 " نحن هنا نثك بن كما الجمَع فٍ الطابرة وسجنجح بالجؤكَد "

محدلَن كانت جعلم بؤنه َسمعها وَفهمها عكس الموجودَن حولها  

 بها باسجؽراب وكما جولعت لم َمنعها المرحل أو َطردها لَس ْنها

 موظفة فٍ لسمهم بل وْنها جحدثه بذات لؽجه اْم وإن لم َكن َفهم

 ما جمول فهوا َعلم بالجؤكَد أنها جحاول فعل ما لم َفعلوه هم حجً

 اِن وأثبت لها ذلن إَماءجه لها مبجسما فبادلجه اٖبجسامة فورا

 ورفعت نظرها مجددا بجلن الشاشة الممابلة لها والطابرة الجٍ

 أصبحت جمجرب من مجال الرإَة أكثر وجحركت شفجاها من جدَد

 أمام ذان المَكرفون اْسود الرلَك الموصول بالسماعات علً

 أذنَها لابلة

 " أنت سجفعلها السم بذلن ... أنا أثك بن "

ن حَن خرج ذان الصوتانحسبت أنفاسها وجولؾ للبها عن الخفما  

 الرجولٍ العمَك ضاربا أذنَها بنبرة باردة

 " أسجطَع حجً أن ألؾ بها علً رأسن لو جصمجٍ للَٗ "

 ضربت براحة َدها علً الطاولة جحجها جزم شفجَها الرلَمجان

 بحنك من هذا البارد المجعجرؾ الذٌ باجت شبه مولنة من أنه

 . لم َكن َلوذ بالصمت كما جولعت



مجددا وبضَك هذه المرةلالت   

 أرنٍ كَؾ سجمؾ بها علً أرض المطار ولَس رأسٍ وأرَد أن "

 أران والفا علً لدمَن فٍ مبناه ولَس علً حمالة لسَارة أسعاؾ

 " جثة هامدة طبعا

 ونزعت بعدها فورا السماعات كٍ ٖ جسمع جعلَمه رؼم أنها جسجبعد

علً الشاشة ججمعذلن واكجفت كالوالفَن خلفها بمرالبجها جمجرب   

 كفَها أمام شفجَها جدعوا هللا هامسة وضربات للبها ججصاعد جدرَجَا

 مع الجرابها أكثر حجً أصبح بإمكانهم رإَجها كاملة فٍ وضع اٖسجعداد

 للهبوط الجام وهمست وللبها َكاد َجولؾ

 " َا رب ٖ ججعل ساندرَن جسخر منٍ بجحطم طابرجه وموجه فَها "

من عَنَها ٖ شعورَا مبجسمة بحمك علً مسحت دموعا جسربت  

 أفكارها الؽبَة ولاومت بشدة كٍ ٖ جؽمض عَنَها مسججَبة لرأٌ

 عملها بالهرب من مشاهدة هبوط لد َكون كارثَا وانسابت دموعها

 دون جولؾ ما أن أزال المرحل الجوٌ سماعاجه ولال محدلا

 بالشاشة فٍ اْعلً

ٍ لمهارة ذان الطَار الصامتفعلنا كل ما بوسعنا وسنجرن البال "  " 

 كانت الطَارة جمجرب من المهبط جشعر بها وكؤنها سجسمط علً

 جسدها وجسحمها معهم ، كان شعورا لم َضاهَه أٌ شعور وكؤن

 جمَع من فٍ جلن الطابرة َمربون لها ... وألَسوا هم كذلن ؟

 من دمها من وطنها البعَد الؽالٍ فكَؾ ٖ جشعر بكل ذلن اججاههم ؟

 كانت جعصر لبضجاها بموة لم جعد جشعر وٖ بؤلم اخجراق أظافرها

 للحم كفَها ونظراجها الدامعة جرالب عجٗت الطابرة وهٍ جمجرب

 من أرض المهبط وجعالت جؤوهات الفرحة ما أن حطت علَه

 باجزان جام ولد وازن بالفعل فٍ هبوطه بها بَن وزنها وجناحَها



م بموة اثنجان َسارا وواحدة فمطوالثٗخ عجٗت الجٍ ارجكزت علَه  

 َمَنا لكن الخطر لم َنجهٍ عند ذان الحد وجمَعهم َعلمون ذلن ولد

 هبطت الطابرة علً جناحها اَْمن الذٌ انحرؾ جهة اْرض وٖزالت

 جسَر علً المدرج مصدرا صرَرا عالَا واحجكاكا كبَرا باْرض

ؼطت وجههاأفمدها إَاه ولد انحرفت عن مسارها فؤؼمضت عَنَها و  

 بَدَها فٗ َمكنها رإَة ذلن أبدا فإن انفجرت الطابرة سَنفجر للبها

 . معها بالجؤكَد

 بمَت علً ذان الحال حجً سمعت صوت الصرخات والجصفَك الحار

 من الموجودَن لربها فؤبعدت َدَها ونظرت بعَنَن باكَة وابجسامة

طفاءواسعة للطابرة المجولفة بشكل مابل جحَط بها سَارات أ  

 وأسعاؾ من كل جانب وجم فجح أبواب الطوارئ لَنزل الركاب

 فالجفجت للوالفة خلفها وجبادلجا حضنا لوَا جبكٍ وجضحن فٍ آن

 واحد فلَست جصدق أبدا أن جلن الطابرة وصلت اْرض فعٗ وأنها

 جولفت بنجاح ودون أٌ أضرار ، بدأ الموظفَن جمَعهم بجهنبجها

لفعل فٍ اسجمبال أحد الموجودَن ضمنوكؤنهم َعلمون بؤنها با  

 . جلن الرحلة لعلمهم فمط بؤنها رحلة من دولة عربَة

 بدأ المهندسون بالخروج من هنان فنظرت لشاشات العرض

 وكانت الطابرة لد جم إخٗإها جماما فخرجت أَضا راكضة من

 هنان وجوجهت فورا حَخ صالة أسجمبال الخاصة بطوالم الطابرات

ولفت مكانها جنظر للمضَفات والمضَفَن َدخلون مع وما أن دخلت  

 طمم المهندسَن الفنََن ووجدوا اسجمباٖ رابعا فٍ انجظارهم َهنبهم

 الجمَع بوصولهم بسٗم فٍ حادثة لم َكن لها سابمة أبدا وفرصة

 . نجاجهم منها كادت جكون صفرا

 كانت نظراجها جبحخ من بعَد عن شخص لم جراه بعد وكانت



 سجسجطَع الجعرؾ علَه من زَه الممَز لكن ٖ أثر له علً ما َبدوا

 !وٖ حجً الطَار اِخر فهل أؼمٍ علَه أَضا ونملوهما معا بأسعاؾ ؟

 . هل َبدٌ كل جلن الشجاعة والثبات ثم َؽمً علَه ... !مسجحَل

 جمدمت بضع خطوات لبل أن جمؾ مكانها وعضت طرؾ شفجها

َها ما أن دخل ذان الشاب المفمود منبموة جرفع شعرها خلؾ أذن  

 البوابة والذٌ الجفجت اْنظار جمَعها له ولد بدأوا بمصافحجه وحجً

 طمم مضَفَن الطابرة ولد جبادل اْحضان مع الرجال منهم فمط

 وحجً موظفات المطار الثٗخ صافحهن بَده فمط عكس من دخلوا

ذا أوللبله لم َمانعوا اسجمبال جلن اْحضان بالجرحاب وه  

 . ما أعجبها فَه

 كانت جضع َدها علً للبها ٖ شعورَا جشعر به سَخرج من مكانه

 ونظراجها ججنمل فٍ جفاصَله ، كان بشعر بنٍ ناعم ومصفؾ للخلؾ

 بعناَة لحَة خفَفة بنَة أَضا أبرزت بَاض بشرجه وعَنان جبدوان

 واسعجان كثَفجا الرموش لم ججبَن لونهمابعد َعلوهما حاجبان

ٗن ... كان َلبس سجرة الطَران الزرلاء بخطوطها الذهبَةطوَ  

 الممَزة وربطة عنك من ذات اللون جلجؾ حول َالة لمَص ناصع

 البَاض جحجها وكان َمسن بالمبعة جحت ذراعه ،كان رابعا وفوق

 ما جخَلجه وَبدوا شخصا واثما من نفسه لوٌ عزَمة بالفعل ورجل

ن له جلن الشخصَة والثمةللمهمات الصعبة ولن جسجؽرب أن جكو  

 فهو حسب ما لالت والدجها عابلة والده ذات نفوذ فٍ بٗده ووالده

 رجل أعمال كبَر ومعروؾ زد علَه أن خاله َكون اْسطورة مطر

 . شاهَن فما كان علَها أن ججولع شابا ألل من هذا

 كاد َؽمً علَها وججولؾ جمَع أجهزة جسدها الحسَة ما أن ولع

جبادٖ نظرة طوَلة جشعر بؤنفاسها جولفت بسببهانظره علَها و  



 فٗبد وأنه خمن أنها من جحدثت معه .. نظرجه أثبجت ذلن جَدا

 وزاد علَها جلن اٖبجسامة الجانبَة الجٍ زَنت شفجَه وأمسن

 لبعجه ووضعها علً رأسه لجكجمل جلن الصورة الرابعة وكؤنه

 َمول لها

 ( ها لد ولفت فٍ مبنً المطار علً لدمٍ )

 فضحكت فورا وبصمت ورفعت إبهامها مبجسمة له ، وماجت

 ابجسامجها ما أن ولؾ ذان اٖنجلَزٌ الطوَل بَنهما وأخفً رأسه

 وجهه عنها فمدت شفجها بعبوس وسرعان ما عادت وعضت علً

 طرفها ما أن أحنً الوالؾ هنان رأسه ناظرا لها من خلفه وكادت

 جمفز حَنها صارخة بسعادة لوٖ أمسكت نفسها بصعوبة ولَست

 جعلم هل النساء جمَعهن حمماوات مندفعات هكذا أم هٍ الجٍ سلب

 عملها ذان الشاب ومن أول لماء لهما ؟ لم جهجم أبدا بؤن جبحخ عن

 إجابة لسإالها هذا ولد وجدت لدماها جمودانها ٖ إرادَا حَخ ذان

رة أمام من لم َزح نظره عنها فؤبعدتالججمع هنان وولفت مباش  

 نظرها عنه وكما جولعت لد نزل بنظره لجَب سجرة بذلجها الخاصة

 بعملها َبحخ عن المطعة المعدنَة الجٍ جحمل اسمها كموظفة هنان

 وكما بالٍ الموظفَن لكنها كانت أذكً منه ونزعجها من لبل أن جصل

اوٌ لهبوط طابرجه ،الطابرة لما كانت جذكرجها ولت انجظارهم المؤس  

 عادت بنظرها له ما أن ارجفعت نظراجه لعَنَها مجددا وابجسم من

 فوره ابجسامة كادت جحولها لرماد فمدت َدها له لابلة بابجسامة

 " كان هبوطا رابعا ... هنَبا لن "

 صافحها مدمرا بالٍ مشاعرها المشجعلة ولال بابجسامة ونظره لم

 َفارق عَناها البنَجان

م أن المهبط بخَرالمه "  " 



 جؽلبت ضحكجها علَها ودون شعور منها ولد فهمت ممصده فورا

 وهذا ما جولعجه فهو اسجطاع معرفجها سرَعا وهذا طبَعٍ فثٗخ

 نساء فمط هنا واحدة منهن فٍ الخمسَن من عمرها واثنجان

 شمراوجان مٗمحهما انجلَزَة بحجة فلم َجبمً ؼَرها رؼم أنها

هو السبب ولوٖ بحثه عن اسمها لكانت شكتجشن بؤن َكون هذا   

 . بؤنه َعلم من جكون

 سحبت َدها من كفه ورفعت كجفَها لابلة بابجسامة

 " بلً وطابرجن ولفت فوق رأسٍ بسٗم ... نحن فخورَن حما بن "

 نظر لعَنَها مبجسما بصمت نظرة وابجسامه أنَمة أوصلجا للبها

 للجنون ولد علمت نظراجهما ولم َعد بإمكانها إبعادها عن عَنَه

 ولم جعد جعٍ شَبا حولهما وٖ أحادَخ وضحكات الموظفَن والمضَفَن

 لَمطع كل ذان اٖجصال الصامت الذٌ رؼم لصر مدجه شعرت به

 طوَٗ جدا بمدر روعجه ،ولوؾ ذان الجسد لربهما والذٌ سرق

َر المطار والذٌ صافحه فورا لابٗانجباه الجمَع ولم َكن سوي مد  

 كنت رابعا َا بطل ... منذ للَل كنت علً اجصال مع السفارة وسَجم "

 إرسال لجنة ٔؼٗق الملؾ من الناحَة المانونَة ما أن َجم فحص

 " الطابرة وأخذ شهادة الطَار

 ابجعدت حَنها ولت انشؽالهما بالحدَخ معا ولد أوٖه كامل انجباهه

ب وجهه وجسده فاكجفت بالمرالبة من خلؾ الزجاجوأعطاها جان  

 المعجم الفاصل جرَح راحة َدها علَه جنظر مبجسمة لصاحب جلن

 اٖبجسامة والولفة الواثمة َده فٍ جَب بنطلون بذلجه واْخري

 َمسن بها المبعة الجٍ نزعها مجددا فسجكجفٍ بهذا المدر ولن ججركه

بالنسبة لها وللبهاَكجشؾ من جكون خاصة أنه نال خمس نجوم   

 َكاد َجن كلما جذكرت الطرَمة الجٍ نظر لها بها . الجربت من الزجاج



 الفاصل ملجصمة به جنظر مبجسمة بشؽؾ للذٌ ما أن ابجعد عنه مدَر

 المطار جال بنظراجه فٍ المكان والموجودَن حوله َبحخ عنها ،

 أولت الزجاج ظهرها واجكؤت به علَه جرفع رأسها لٓعلً مؽمضة

 عَنَها بموة وهمست بسعادة

 َا إلهٍ أهكذا َكون الحب ؟ أهو رابع بهذا الشكل وَحدخ "

 " أسرع من أٌ شٍء ؟

 كجمت ضحكجها جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها وؼادرت من

 . هنان فعلَها أن جبجعد عن أٌ مكان سَكون فَه

* 

* 

* 

 أشاحت بوجهها جانبا ولالت بضَك

ما جصرَن دابما علً معاملجٍٖ أرَد ... للت أننٍ بخَر ل "  

 " كطفلة بل وجلبت ولٍ أمرٌ معن هذه المرة

 جنهدت الوالفة فولها بعجز والجفجت للوالؾ خلفها والذٌ بادلها

 نظرة صامجة لبل أن َنظر للجالسة علً السرَر مكجفة ذراعَها

 لصدرها ومشَحة بوجهها بعَدا عنهما ولال بهدوء

 زَزفون إن كنت مجعبة نسجدعٍ الطبَب ٖ جكونٍ عنَدة علً "

 " حساب صحجن ، ومربَجن ما كانت لجملك لو كان هذا أمرا معجادا

 نظرت لها فورا نظرة فهمجها جلن سرَعا فهذه لَست أول مرة جمر

 بمثل جلن الحالة وهٍ جعلم ذلن جَدا لكنها اْولً الجٍ جسجعَن

َزعجها فهٍ جراه َجمرب منها كثَرفَها به وهذا أكثر ما بات   

 وهٍ مرحبة جماما بالفكرة رؼم أنها شرحت لها مرارا بؤنها ٖ

 جرَد مساعدة منه وٖ من أٌ أحد ، كسر ولاص ذان الجو



 المشحون مجددا ونظره علً الجٍ ٖزلت جحدق فٍ مربَجها بضَك

 " حسنا ٖ بؤس إن كنت جرٌ أنن بخَر فٗ داعٍ ٔحضار الطبَب "

عدت نظرها لَدَها فٍ حجرها وٖذت بالصمت فمال مجدداأب  

؟ ماذا بشؤن خروجكما من أجل حفل اللَلة "  " 

 الجفجت له الجٍ خشَت أن جصطادها نظرات الجالسة أمامها لبل

 أن ججحدخ ولن جسجطَع لول شٍء حَنها فمالت سرَعا

 سابك المنزل لال بؤنه مشؽول ولن َرجع لبل أول المساء وأنا "

حجاج من السوق لشٍء كنت أود فمط أن َؤخذ زلن أ ... " 

 " ... خالجٍ "

 أسكججها جلن النبرة اِمرة المهددة فورا فؤؼمضت عَنَها وسحبت

 نفسا عمَما لبل أن جفجحهما مجددا محدلة بالوالؾ أمامها ومن

 فهم سرَعا نظرجها جلن فؤومؤ لها برأسه بهزة خفَفة فابجسمت

ً خرجت مؽلمة الباب خلفها فعادله وؼادرت نظره َجبعها حج  

 بنظره للجالسة علً السرَر أمامه ولال

 " ....هٍ جحبن وجملك علَن وهذا ما َدفعها لمساعدجن وأ "

 لاطعجه بضَك

 " .... ٖ أرَدأهجماما من أحد "

 " اجركَنٍ انهٍ حدَثٍ َا زَزفون "

 صرخجه اِمرة جلن جعلجها جصمت جماما بل ونظرت له وإن كانت

 نظرة جهدَد ٖ مكان للرلة فَها فجابع بحدة مججاهٗ نظرجها جلن

 أو حجً رأَها هذه المرة

 هل أخطؤت ْنها جحبن ؟ إن كانت جكرهن لوجدنا لن عذرا ، "

 هٍ جملك علَن حما وجلجؤ لمن سَساعدن كان من َكن وإن

 " كان ألد أعدابن



 وجابع مشَرا للباب بسبابجه

عند باب ؼرفجن جسجمع حجً حجً أنٍ أجدها مرارا جمؾ "  

 ْنفاسن وأنجٍ نابمة من خلؾ الباب وفٍ الممابل جعاملَنها

 " كخادمة لدَن

 لالت بامجعاض

 " وما الذٌ جفعله أنت خلفه ؟ "

 صرخ فَها فورا

 " ٖ شٍء سوي أنٍ مؽفل مثلها "

 حدلت فٍ عَنَه بصمت لبرهة لبل أن جبجسم بسخرَة لابلة

برن َنفذ وسؤرجاح من زَاراجن لرَباجَد هذا َعنٍ أنه بدأ ص "  " 

 همس من بَن أسنانه

 " أبدا "

 حدلت فٍ عَنَه بضَك دون أن جعلك فجابع ببرود

 لَكن معلوما لدَن َا زَزفون بؤن صبرٌ أطول من صبرها هٍ "

 " علَن كل هذه اْعوام

 كانت سججحدخ فسبمها لابٗ بؤمر

 " هَا سآخذن لجشجرٌ ثوبا وكل ما َلزمن "

بضَك لالت  

 " ٖ أرَد ولن أحضر حفلكم السخَؾ ذان "

 لال بضَك مماثل

 سخَفا كان أو رابعا سجحضرَنه ولست أظن أنن ممن "

 " َخلفون وعودهم للناس أبدا

 شدت علً أسنانها بموة جنظر له بؽَظ فهو أمسكها من َدها

 الجٍ جإلمها ونسَت أنها وعدت جلن المرأة اللحوحة المزعجة



 بالفعل أن جحضر الحفل فهٍ لم ججركها أساسا حجً أخذت منها

 ذان الوعد أحبت ذلن أم كرهجه وَبدوا أنها أخبرت هذا المزعج

 اِخر أَضا ، رمت اللحاؾ عنها بموة وؼادرت السرَر مجمجمة

 بكلمات ؼاضبة لم َفهمها فؤمسن برسؽها ما أن مرت بجانبه

به المعجادونظر لنصؾ وجهها الممابل له ولال بهدو  

 إن لم َكن حدَثٍ من أجلها ولَس نفسٍ لكنت اعجذرت "

 " أجفهمَن هذا َا زَزفون ؟

 نظرت لوجهه المرَب منها ولعَناه ومملجاه الجٍ باجت جحار

 فعٗ فٍ لونهما فجراهما أحَانا بلون عسلٍ ؼامك وفٍ ضوء

 الشمس خضراء وفٍ حاٖت ؼضبه النادرة سوداء مدمرة كما

شعره الذٌ َجؽَر للبنٍ إن واجه ضوء أشعةجحار فٍ لون   

 الشمس فجراه فٍ كل مكان بمٗمح مخجلفة ! حدلت فٍ جلن

 اْحداق بصمت شاركها فَه كما فٍ النظر لحدلجَها السمابَة

 اللون الواسعة المسجدَرة لبل أن جشَح بوجهها عنه ولد

 همست ببرود

 " أنا إذا لم أعد أحدا بالخروج لشراء أٌ ثوب "

ونظره ٖزال علً مٗمحهالال   

 " جعنٍ أنه َوجد لدَن واحدا علً اْلل ؟ "

 ججنبت النظر له أَضا ولم جعلك ، جعلم من نبرة صوجه وسإاله

 بؤنه َجولع العكس بل وواثك منه أَضا فهٍ لم جحضر حفٗ َوما

 ولم جخرج للسهر فٍ أٌ مكان فلما كانت سجحجاج لها ؟ جحرن

ولال مجوجها جهة خزانة ؼرفجهاجاركا رسؽها حَن لم جعلك   

 الضخمة

 " دعَنا نري إذا "



 ركضت خلفه مسرعة وولفت أمامه رافعة ذراعَه جانبا

 ولالت بضَك

 " لن جفجحها "

 حدق فَها باسجؽراب رافعا حاجبه فجلمفت أنفاسها لبل أن جمول

 " هذا أمر شخصٍ لن أسمح لن بؤن جفجش أؼراضٍ "

 لال بجمود

 أنا لن أفجشها بل سؤلمٍ نظرة علً الفساجَن الجٍ َفجرض "

 " أن جكون معلمة فَها

 شدت علً أسنانها بؽَظ فٗ جسجبعد أبدا أن جكون أخبرجه

 حلَفجه الجدَدة جلن بؤنها كانت جعَش فٍ فَٗ رَفَة معزولة

 فثمجه جبدوا واضحة من نظرجه ونبرة صوجه ، لالت بإصرار

نجٍوإن َكن ٖ جفجح خزا "  " 

 لال من فوره

 " أخرجَها أنجٍ ْري "

 صرخت فَه بضَك

 " ولااااص .... لما أنت مزعج هكذا ؟ "

 ابجسم ممَٗ طرؾ شفجَه ولال

 " ثوب واحد إذا ْجؤكد "

 جؤففت بضَك لابلة

 " لَس لدٌ ... هل سَخلصنٍ هذا منن ؟ "

 لال بذات ابجسامجه

َزفون إن بالطَبٖ بالطبع وسجؽادرَن معٍ لجشجرٌ ثوبا َا ز "  

 " أو أكراه وجعلمَن جَدا بؤنن جحجاجَن ذلن فجولفٍ عن العناد

 أشاحت بوجهها عنه فجرن رسؽها ولال مكجفا ذراعَه لصدره



 " هَا ؼَرٌ مٗبسن سنؽادر اِن "

 لالت ببرود وٖزالت جججنب النظر له

 " اخرج أم سؤؼَرها وأنت هنا ؟ "

ب لابٗجحرن من مكانه حَنها ووجهجه البا  

 " سؤنجظرن لرب الباب ٖ ججؤخرٌ "

 وخرج مؽلما إَاه خلفه وولؾ بجانبه مسندا كفه بالجدار َنظر

 لٓرض فلَس َضمن أن ٖ ججهرب منه أبدا ، خزانجها جحوٌ

 سرا ما جخفَه هو مجؤكد من ذلن ورد فعلها كان أكبر دلَل لكنه

َدا عنهالن َسجعجل وسَؤخذ بنصابح طبَبها جَدا فعلَه البحخ بع  

 . أوٖ وحَن جحَن فرصة مواجَة سَري ما جخفَه هنان

 ؼَر ولفجه واسجند بالجدار َنظر لساعجه كل حَن َخشً أن

 ! َصَب جولعه وجكون نابمة فٍ سرَرها وهو َنجظرها هنا

 ولؾ مبجعدا عن الجدار وما أن فكر فٍ أن َطرق الباب لَفجحه

 بعدها انفجح من جلماء نفسه وولفت أمامه الجٍ خانت جولعاجه

 بالفعل وؼَرت مٗبسها اسجعدادا للخروج فمد ارجدت بنطلون

 جَنز أسود وسجرة طوَل مفجوحة بلون عَناها لها نموش سوداء

 عند َالجه الدابرَة وأكمامها ولمَص أسود ضَك مظهرا جسدها

لممصان المطنَةالنحَل المجناسك وْول مرة جلبس ؼَر ا  

 والبَجامات الحرَرَة فهٍ ٖ جخرج أساسا من ؼرفجها سوي

 لؽرفة الشاٌ جلن مإخرا ووحَدة ، أما شعرها فجركجه مفجوحا

 واكجفت فمط بموس شعر أسود رلَك رفعت به ؼرجها لٓعلً

 والجٍ كانت أساسا بمصة خفَفة ولم جكن كثَفة أبدا فنزلت

صوٖ لخصرها النحَلخصٗت من ذان الشعر علً كجفها و  

 كما بعض الشعرات الحرَرَة علً جبَنها ... َحار هذه الرابعة



 لما جكون عدوة للرجال وَمكنها أن جكسب للب من جخجاره من

 نفسها ودون عناء ولَس بسبب جمالها الخارجٍ فمط بل ولوجها

 . وذكابها

 ابجسم من سذاجة أفكاره الجٍ لو علمت عنها لمطعت عنمه

شار لها بَده لابٗباجؤكَد وأ  

 " نؽادر ؟ "

 جحركت ولد سار بجانبها لابلة ببرود

 " هل أعلم ما المضحن ؟ أنا أم أنت أم كلَنا ؟ "

 أطلك العنان لضحكجه هذه المرة وإن كانت لصَرة ومنخفضة

 ولال َججازان الممر المإدٌ لبهو المنزل

 " بلً كلَنا ولن ألول السبب كٍ ٖ جرجعٍ أدراجن "

لجَها بملل ولم جعلك وما أن الجربا من باب المنزلحركت حد  

 جولفا بسبب اللذان دخٗ منه وكانا رواح وضرار الجد الذٌ

 نظر لكل واحد منهما فٍ صمت وكان الجعلَك من الذٌ ٖ َمكنه

 جرن أحد وٖ شٍء فٍ شؤنه لابٗ بابجسامة ماكرة

 أرأَت َا ضرار سلطان ؟ لم جرحمنٍ الَوم أبدا بَنما حفَدن "

 " ! اْكبر َخرج للجنزه مع ابنة عمه

 أشاحت الوالفة أمامهما بنظرها الذٌ لم جدع له المجال أساسا

 للنظر ٌْ منهما بَنما جنهد ولاص بضَك وكانت نظرات جده

 مسلطة علَه جحدَدا ولد لال بجدَة

 " أَن ذاهبان ؟ "

ه ولال مباشرةنظر ل  

 لدَا موعد فٍ اكسفورد وسآخذ زَزفون فٍ طرَمٍ للجسوق "

 " هنان من أجل حفل اللَلة



 نمل نظره منه للوالفة بجانبه ٖزالت جرفض النظر وٖ للجهة

 الموجود فَها أصابعها جكاد ججمزق من شدها لمبضجَها لبل أن

 َعود بنظره للذٌ لال له بجمود ومحدلا بعَنَه

جصل بزوججن ؟لما ٖ ج "  " 

 كان الضَك من نصَبه هو هذه المرة فها هو َضؽط علَه

 مساوما بزَزفون مجددا ولن َسمح لهذا أن َسجمر وَجكرر دابما ،

 لال ببرود وإن كان الؽضب بات َشجعل كالجحَم داخله

 " أظننا جحدثنا عن هذا سابما جدٌ "

 لال ضرار بمٗمح مشدودة

ه جَدا َا ولاصجعرؾ أنت أَضا ما جحدثنا فَ "  " 

 جنهد بحدة مؽمضا عَنَه وها هو كما جولع بل وَسجمر بالضؽط علَه ،

 لم َكن َرَد الجحدخ عن اْمر ٖ أمام رواح وٖ زَزفون خاصة لكنه

 من دفعه لذلن وعلً هذه المهزلة أن جنجهٍ ، لال بؤحرؾ مشدودة

 هذه المرة

ا جحجاجهجدٌ لسما جرجع زَزفون لؽرفجها وسؤحضر لها أنا م "  

 " ولن جلعب بٍ جلن اللعبة مجددا

 نظر له بجحد فبادله ذات النظرة َعلم كل واحد منهما عن عناد اِخر

 جَدا وما الذٌ لد َصٗن له بسبب هذا ، وما أن جحركت الوالفة

 بجانبه لجؽادر من هنان شد َدها بموة مانعا إَاها من جنفَذ ما جفكر

ؾ أمامه والذٌ ما أن كان سَجحدخفَه بَنما نظراجه لم جفارق الوال  

 حجً سبمه رواح لابٗ بابجسامة وحدها المخالفة لكل ذان الجو

 المشحون

 اوه حسنا ٖ ججشاجرا بسببٍ كنت أمزح فمط وزَزفون أنا "

 " أَضا مسجعد ْخذها حَخ جرَد وأَنما جرَد



 وجابع بضحكة وكعادجه مججاهٗ مزاج من حوله

 إنها الحفَدة اْنثً الوحَدة هنا وَفجرض أن جكون مدللة من "

 " لبل الجمَع

 شدها ولاص من َدها وسار بها بَنهما خارجان من الباب دون أن

 َعلك أٌ منهما بشٍء وٖ أن َهجم برأٌ الذٌ رافمجه نظراجه

 الؽاضبة وهو َججازه ؼَر مبال بجهدَده الصرَح فلن َرضً بالجدخل

ا َكفٍ أن جركه لعب فٍ مصَره سابما حَن ربطفٍ شبونه مجدد  

 طٗلها من نجَب باسجمرار زواجه من جمانة ولٓبد فٗ َجخلص هو

 . من جلن المرأة أو ٖ ججخلص هٍ من حفَده المنحرؾ ذان

 سار بها حجً وصٗ السَارة البنجلٍ السوداء المركونة لرب الباب

ح بصمت فؤؼلمهوفجح لها بابها فجلست فٍ كرسَها الجلدٌ المرَ  

 ودار حولها وركب كرسَه وؼادر من هنان فورا وبدأت جلن السَارة

 الحدَثة فٍ ابجٗع الطرَك كمرش عمٗق لَس بسبب سرعجها الممَزة

 فمط بل وؼضب الجالس خلؾ ممودها والذٌ اسجشعرجه الجالسة

 بجانبه بسهولة فهذا الشاب َصعب جعكَر مزاجه والعبخ بؤعصابه

ه مرارا لذلن فاسجَابه َمكنن أن جشعر به وإن كانكما ٖحظت علَ  

 . َخفَه خلؾ صمجه

 كجفت ذراعَها لصدرها ونظرت جهة نافذجها فهذه هٍ نجابج عناده

 وإلحاحه فلَجحملها ... لكن لما لال ما لاله لجده ! هو حاول الضؽط

 علَه لَجصل بزوججه وَبدوا أنها هٍ ذان السٗح لكن ما كانت السابمة

دخ عنها ؟ ولما َضؽط علَه بسببها ! بل ولما َرضخ هو لهالجٍ جح  

 من أجلها ؟

 نظرت له ولنصؾ وجهه الممابل لها جحاول جفسَر وفهم ما حدخ ؟

 إذا هذا هو سبب جحرَرها من سجنها فٍ اْعلً وكؤنها سجَن



 سَاسٍ خطَر حجً النوافذ مإمنة بالكامل وكاجمة للصوت والباب

 ٖ َمكن فجحه إٖ بكلمة معَنة ؟ لكن ما كان الممابل ! أَخص

 زوججه جلن ؟ بالجؤكَد سَكون كذلن والدلَل أنه لال جلن اللعبة

 . مجددا أٌ أن السابمة جشبهها

 " ٖ جحاولٍ جفسَر ما حدخ كثَرا فهو لَس مهما ولن خاصة "

 زمت شفجَها بحنك واسجوت فٍ جلسجها مكجفة ذراعَها

الت ببرود ناظرة للطرَك أمامهالصدرها ول  

 " أجعلم بؤنن أكبر مؽفل فٍ الجارَخ "

 شمت ابجسامجه جلن المٗمح العابسة المججهمة وسرق نظره

 لها لبل أن َعود به للطرَك مجددا فهذه الفجاة ٖ َهنا لها بال

 إن لم جملب مزاجه وكَفما كان ، َعلم بؤنها اسجطاعت فن وفهم

بَنما عجز رواح عن فعلها لذلن لم َكنخباَا حدَثهما بسهولة   

 َنوٌ لول ما لال لوٖ اسجفزاز جده له ولَس لسبب َخصه

 بل ْنه َرفض أن ججمع سلبَات أكثر عن جدهما ناحَجها لكنه

 ٖ َراه إٖ َصر علً إجساع الفجوة بَنهما وكؤنه َجعمد أن

 . َزَد من معدل كرهها المرجفع له

عه علً الوضع الصامترن هاجفه فؤخرجه من جَبه ووض  

 ما أن نظر ٖسم المجصل وأعاده لجَبه وججاهل بعدها جمَع

 اجصاٖجه حجً بات رنَنه مزعجا بالفعل فؤجاب علَه هذه

 المرة لابٗ باخجصار

 " مرحبا "

 ولم َسجطع ذكر اسمه احجَاطا بسبب الجالسة بجانبه فمال من

 فٍ الطرؾ اِخر وبضَك

رها ثمان سنوات أكثر جعمَداجكلفنٍ بالبحخ عن لضَة عم "  



 " من حَاجٍ ثم أجصل وٖ ججَب ؟

 نظر بطرؾ عَنه للجالسة بجانبه لبل أن َعود به للطرَك لابٗ

 " َمكن للمضَة أن جنجظر للَٗ سؤجصل بن أنا حَن َكون لدٌ ولت "

 وصله صوجه فورا

 " حسنا َبدوا الوضع ؼَر مناسب لدَن نجحدخ ٖحما ... وداعا "

جنا لذكابه وأعاد هاجفه لجَبه وما هٍ إٖ لحظاتابجسم مم  

 وجحدثت الجالسة بجانبه مجددا وببرود ساخر هذه المرة

 " لست أفهم لما َعجمدون فٍ لضاَاهم علَن "

 كجم ضحكجه ؼارسا أسنانه فٍ شفجه السفلً وحرن رأسه

 مبجسما فهذه الفجاة جصر علً اٖنجمام منه الَوم وٖ َفهم

 لما فؽضبها ؼامض كمزاجها جماما ! مرر أصابعه علً لفا

 عنمه لابٗ

 " لو كانوا ٖ َثمون بمدراجٍ ما لجبوا لٍ أساسا "

 لم َجؤخر جعلَمها الٗذع المسجفز أبدا ولد نظرت له لابلة

 كان علَهم أن ٖ َعجمدوا علً محام مهمل مثلن َركن المضاَا "

 " علً الرؾ حجً ولت ٖحك

ها سرَعا فؤشاحت بنظرها عنه جهة نافذجها ، فهم اِننظر ناحَج  

 سبب اسجَابها منه !آآخ منن َا حفَدة ضرار ، عاد بنظره للطرَك

 ولال

 المحامٍ الناجح َعمل بصمت بعَدا حجً عن موكله أحَانا وعلَه "

 " أن َثك دابما به َا زَزفون

 نظرت له فورا وكما جولع ولد لالت بحدة

ذا ؟ما جعنٍ بكٗمن ه "  " 

 لال بٗمباٖة ولم َبعد نظره عن الطرَك



 " لم أعنٍ شَبا فما الذٌ فهمجه أنجٍ أؼضبن هكذا ؟ "

 نظرت جهة نافذجها مجددا هامسة بحنك وصله بوضوح

 " مؽرور "

 فابجسم واسجمر فٍ المَادة فٍ الصمت فالنجَجة حصل علَها وأوصل

َه بل اعجاد علَهالها ما َرَد إَصاله وردود أفعالها الؽاضبة ٖ جعن  

 وألفها فإن لم جسجمبله وجودعه بها فٍ َوم ما سَكون علَه عرضها

 . علً الطبَب حَنها

 دخلت سَارجه شوارع لندن بعد ساعة ونصؾ جمرَبا من خروجهما

 ولم َجبادٖ فَها ؼَر ذان الحدَخ ولم جبعد الجالسة بجانبه نظرها عن

بما أن موعده سَكون فٍنافذجها وٖ بسبب شوارع لندن المزدحمة ،   

 ذان الشارع فسَكون وصل بها للمكان المناسب فهو أشهر شارع

 . أوروبٍ للجسوق وسججد الخَارات أمامها مفجوحة

 ركن سَارجه عند مركز ججارٌ خاص بمجاجر جون لوَس المشهورة

 ثم فجح باب السَارة ونزل فٍ صمت ففجحت بابها ونزلت أَضا وجبعجه

 حجً كانا فٍ الداخل ونظرت حولها بملل .. لَست جرؼب فعٗ فٍ

 الجواجد هنا لكنها ما كانت لججخلص من هذا المزعج إن لم جؤجٍ

 . معه ثم هٍ بحاجة لثوب فعٗ ولن جخرج لهم ببجامة نوم بالجؤكَد

 ولؾ والجفت لها فولفت لولوفه ما أن كانا حَخ محٗت المٗبس

ناظرا حولهما والماركات المشهورة ولال  

 " هنا سججدَن أفضل وأنسب ما سجبحثَن عنه "

 وجابع ولد عاد بنظره لها

 " وبعض اْسعار خَالَة أَضا فكم بحوزجن من مال ؟ "

 أدارت مملجَها الزرلاء بعَدا عنه ولالت ببرود

 " ومن أَن لٍ بالمال وأنا والجدار فٍ منزلكم سواء ؟ "



 ابجسم وأخرج لها بطالجه لابٗ

ٍ نظر نفسن فمط َا زَزفونف "  " 

 وجابع من لبل أن جعلك مادا لها إَاها

 " هذه بطالجٍ َمكنن شراء ما جرَدَنه ومهما كان ثمنه "

 نظرت لها فٍ َده ثم لعَنَه فؤمسن َدها ووضعها فَها لابٗ

 السم أنه مالٍ وٖ عٗلة لجدٌ به فؤنا ٖ عٗلة لٍ بؤعماله سوي "

ت آخذ أجعابا علَها أَضافٍ اسجشارات لانونَة ولس  " 

 جنهدت بضَك ولبضت أصابعها علَها وأبعدت َدها ولالت ناظرة

 َمَنا حَخ حركة الناس والمحال الججارَة مصطفة بواجهات زجاجَة

 وكؤنها محل واحد مشجرن

 " أجعنٍ أنن سججركنٍ هنا ؟ "

 نظرللساعة فٍ معصمه ولال

 " علَا زَارة صدَك لٍ هنا وأعدن أن ٖ جؤخر "

 وجابع ولد عاد بنظره لها

 ثم أنا لن ازعجن بوجودٌ فٍ اخجَارن لما سجشجرَن وأرَدن حما "

 أن جؤخذٌ كل ما جرؼبَن به وَمكنن الخروج والججول فٍ بالٍ الشارع

 " إن لم َعجبن شٍء هنا

 نظرت له ولالت ببرود

 " وكَؾ سجعرؾ أَن سؤكون فٍ هذا المكان ؟ "

 مرر أصابع فٍ شعره ناظرا للبعَد ولم َعلك .. أجل كَؾ نسٍ هذا

 اْمر فهٍ ٖ جملن هاجفا والبحخ عنها فٍ مبنً بسبع طوابك أمر خَالٍ

 ! فكَؾ فٍ شارع طوله َمارب الكَلو مجرَن وبَن نصؾ ملَون شخص

 إنه أمر أصعب من المسجحَل عَنه حجً أن سَارجه ٖ َمكنها أن جكون

  َمكنه جركها هنا فركن السَارات ممنوع حجً أن دخولعٗمة لها فٗ



 السَارات الخاصة مخالفة َحاسب علَها المانون لوٖ صٗحَات مركزه

 الجٍ جخوله لذلن ، نظر حوله ممررا أصابعه فٍ شعره َرَد حٗ سرَعا

 . لٓمر

 " اْفضل أن جعود بٍ للمنزل "

 نظر لها وأمسكها من َدها وجحرن بها لابٗ

جخرجٍ من هنا إٖ بما جبنا من أجله ، سؤركن السَارة فٍ لن "  

 " المولؾ ثم نرجع هنا معا

 ولم َجرن لها مجاٖ ٖ للرفض وٖ للنماش ججبعه منصاعة وإن

 مكرهة جحاول فمط ججنب اٖصطدام بؤحد المارة بسبب إسراعهما جكاد

 ٖ جسجطَع مجاراة خطواجه ، ولؾ بها فجؤة حجً كادت جصطدم به

ر جهة أحد المجاجر بعَدا عنهم للَٗ لرب المخرج وابجسم فوراونظ  

 . وهو َنظر للموجودة داخله فها هو وجد الحل المناسب
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 نظرت لها ما أن أعادجه للبابع ولالت بضَك جمسن خصرها بَدها

 مارَه لن ندخل مجاجر اكسفورد جمَعها حجً َؽمً علَا من السَر "

 " فمط لججدٌ هاجفا َعجبن

 رفعت جلن حزام حمَبجها لكجفها ولالت ببرود

 " لن أشجرٌ شَبا لم َعجبنٍ ، ثم لنؽادر أنا ٖ مانع لدٌ "

 لالت بذات ضَمها

 لولٍ هذا منذ البداَة فؤنجٍ ججهربَن من شراء هاجؾ جدَد ولَس "



 " ْنه لم َعجبن شٍء َا جبانة

 نظرت لها بضَك فجابعت دون اكجراخ

 " أنجٍ أجبن من أن ججركَه َجصل وٖ ججَبٍ ألَس كذلن مارٌ ؟ "

 لالت بحنك

 " مارَه "

 لالت بعناد

 " بل مارٌ "

 خرجت حَنها بخطوات ؼاضبة وهٍ ججبعها لابلة بحنك

 سَكون علَنا العودة للمنزل ولت العصر كٍ ٖ جفوجنا الصٗة ونجلمً "

هار بطوله هنا ولمعمابا لن َعجبن أبدا من أمٍ وها لد أضعنا الن  

 ... نزر مما خططنا له شَبا ٖ مَدان بَكادلٍ وٖ مجاحؾ وٖ أٌ شٍء

 فسجان لففنا بسببه نصؾ هذا الشارع الطوَل لنرضٍ دولن كونجَسة

 " مارَه

 ججاهلجها وخرجت من المحل فجبعجها حجً سارت بجانبها ٖ ججولؾ

 . عن الجذمر وجذكَرها بما أضاعاه من ولت

ندرَنمرحبا سا "  " 

 ولفجا مكانهما والجفججا فورا لصاحب ذان الصوت الرجولٍ المجزن

 العمَك بَنما نظرت مارَه له باسجؽراب لجهلها لهوَجه وجحدثه

 بالعربَة ولالت الوالفة بجانبها بصدمة

 " ! ...ولاص "

 لبل أن جنمل نظرها للوالفة بجانبه ججفحصها نظراجها المندهشة

له ولالت ما أن عادت بنظرها  

 " !! جزوجت من أخري "

 وجابعت بحماس من لبل أن َعلك ولد لالت بضحكة ملوحة بمبضجها



 فٍ الهواء

 " فعلت الصواب أخَرا َالن من رابع "

 نظر لها ضاحكا بَنما اكجفت الوالفة بجانبه بالجحدَك بها بصدمة

 ولال هو

 " ٖ لم أجزوج هذه زَزفون ابنة عمٍ "

 لوحت بَدها مجمجمة بضَك

 " ....سحما لن ظننجن جخلصت من جلن الباردة ال "

 لطعت حدَثها ولد فؽرت فاها لابلة بصدمة

 " !! للت ابنة عمن "

 نظر للوالفة بجانبه ولال

 " أجل وسبك والجمَجها فٍ منزلنا أم نسَت ذلن ؟ "

 أشارت لها بسبابجها ولالت بصدمة ونظرها ٖزال علَه

ها َومها جَدا بسبب حالجها جلنرباه الخرساء جكون هذه ! لم أرا "  " 

 وجابعت جنظر لها بدهشة

 " َا للبٍ لَجنٍ أصاب بالخرس أنا أَضا "

 لم َسجطع امسان ضحكجه فنظرت له ولم جنجبه للجٍ ابجسمت من

 كٗمها ولالت ناظرة له بضَك

 جضحن َا ؼبٍ ؟ أهذه جكون زوجة شمَمن النذل ذان وجلن زوججن "

جضعون كل شخص فٍ مكانه المناسب ؟أنت ! مجً باهلل علَكم س  " 

 حرن رأسه مبجسما ولال ناظرا للوالفة بجانبه

 زَزفون هذه جكون ابنة لرَب لنا من جهة والدة رواح وأسمها "

 " ساندرَن

 نظرت له لبل أن جنظر لها ولالت بابجسامة خفَفة مجاملة

 " سررت بمعرفجن "



لمصدومة لبلولم جسجطع امسان ابجسامجها أمام جلن النظرات ا  

 أن ججحول لضحكة صؽَرة مكجومة ما أن الجربت منها جنظر لشفجَها

 ! ولربت أذنها منها وكؤنها ججؤكد من أن الصوت خرج منها فعٗ

 بَنما نظرات الوالؾ بجانبها الجصمت بضحكجها جلن وبمٗمحها

 الجٍ جؽَرت جذرَا بسببها وإن كانت جعد شبه ضحكة فهذه أول

َها ، من لال أنها جمَلة سابما ورآها اِنمرة َراها جضحن ف  

 ! فسَشن بممدرجه علً جمدَر الجمال بالجؤكَد

 بَنما نظرات ساندرَن ٖزالت جرالبها باندهاش ثم نظرت للذٌ كان

 َنظر لها ضاحكا ولالت

 " !! هٍ ججحدخ "

 أومؤ برأسه بنعم مبجسما ولال

 " وجسمعن أَضا "

 شهمت بصدمة لابلة بعدها بضَك

 " ! وججركنٍ أجحدخ هكذا عنها وعن زوججن جلن "

 لال بذات ابجسامجه

 مر علً ذان المولؾ عامان وٖزلت جكرهَن جمانة بسببه "

 " حجً اِن ؟

 لالت باشمبزار

 " أنا لم أحبها َوما "

 نظرت بعدها للوالفة بجانبها ولالت

 " آه أجل نسَت أن اعرفكما بهذه المزعجة "

 وجابعت باشمبزاز

ه مارَه زوجة ابن خال شمَمن اْحمك زَر النساء ذانهذ "  " 

 ضحن ولم َعلك علً كٗمها بل مد َده للوالفة بجانبها



 لابٗ بابجسامة

 " أنجٍ هٍ زوجة جَم إذا ؟ سررت بمعرفجن مارَه "

 مدت َدها لها وصافحجه هامسة

 " شكرا لن ... وأنا سررت بلمابن "

بعضوجولت ساندرَن بالٍ مهمة جعرَفهما ب  

 ولاص َكون شمَك ابن عمة زوجن من والدجه وٖ جحاولٍ فهم لرابة "

 العابلجَن ْنن سجصابَن بالجنون حَنها فزوجن ذان سبب مشكلة كبَرة

 " فٍ جشابكها حَن ولد بَن العابلجَن

 نظر الوالؾ أمامهما للساعة فٍ معصمه ثم لها ولال

جَار ما جحجاجهعلَا المؽادرة ْمر مهم فهل جساعدا زَزفون ٖخ "  

 " من هنا ثم أصل لها عن طرَمن فٗ هاجؾ لدَها

 لالت ساندرَن باسجؽراب

 " من هنا ؟ "

 حرن كجفَه ولال

 " من حَخ جحبان "

 لالت بحماس

 رابع إذا لشارع بوند سجرَت فورا ماذا جفعل ابنة عابلة ثرَة "

 " مثلكم هنا ؟

 لال مبجسما

 جَد فؤنا كنت أنوٌ أخذها له فعٗ لكن خشَت أن جرفض بسبب "

 أسعاره ولجشجرٌ منه ما جرَد وٖ جهجموا للسعر أبدا ، هو لرَب من

 " هنا َمكنكم الوصول له سَرا أو أوصلكم له بنفسٍ

 أمسكجها من َدها وسحبجها معها لابلة

 " ٖ شكرا فمط خذ معن هذه المملة للمنزل وحمك لها امنَجها "



 وؼادرت بها خارج المبنً ونظره َجبعهما لبل أن َنمله للجٍ بمَت

 والفة أمامه جنظر لمكان اخجفابهما ولال مبجسما

 " َمكننٍ إَصالن حَخ جرَدَن "

 حركت رأسها بالرفض ولالت ناظرة لٓكَاس فٍ َدها

 سَارجٍ هنا شكرا لن ، علَن فمط إَصال جلن المجنونة للمنزل "

 " فَما بعد

ت مججازة لهوجابع  

 " أنا اشفك علً ابنة عمن منها حما "

 وؼادرت جهة المخرج أَضا نظراجه ججبعها مبجسما ثم ؼادر من

 . هنان فمد جؤخر عن موعده وجلن لَست عادجه

* 

* 

* 

 دخل ؼرفجه فٍ الفندق ووضع حمَبجه علً السرَر وفجحها

 وأخرج منها مٗبسه لَسجحم وَصلٍ فالَوم كان مرهما بالفعل

وق أنها رحلجه اْولً اضطر فَها لَكون الطَار اْساسٍفف  .. 

 ٖ وهبوط كارثٍ كاد َذهب ضحَجه أكثر من مبة شخص ، أٌ

 اخجبار لدرات مجلؾ لٓعصاب هذا ؟ ومن الجَد أن خاله مطر

 علً علم مسبك بؤخذه لمهمة مساعد الطَار وساعات خبرجه

 ألل منه بكثَر لكان أصبح فٍ مشكلة كبَرة لد ٖ َجد وٖ هو

 حٗ لها إن جؤخر خاصة فٍ هذه البٗد ، وها هو لم َخن جولعاجه

 فلم َسمح وٖ بالجحمَك معه والنظر لملفه السابك وجلن هٍ النمطة

 الجٍ إن جؤخر عنه فَها لكان جعرض لمسابلة لانونَة وما كانوا

 . لَهجموا بما فعل وأنجز



 أخرج بنطلونا مرَحا واسجمام فٍ ولفجه ونظر جهة باب الشرفة

 الزجاجَة المطلة علً أهم معالم جلن العاصمة ففندق هَلجون من أحد

 أهم وأفخم الفنادق المرَبة من مطار هَثرو حَخ هبطت طابرجه ولد

 جم اخجَاره حسب جدول رحلجهم ، جحرن نظره مع الطابرة الجٍ

وزَنت ابجسامة ؼامضة شفجَه ما أن جذكرحلمت فٍ السماء بعَدا   

 ذان الوجه واٖبجسامة ، لم ججذبه فجاة سابما ولَس َفهم ما السر

 فٍ جلن ! عفوَجها وابجسامجها و جمالها الرلَك جسحرن بسهولة

 وبساطة ٖ بل هو من انشد لها ما رآها من بعَد فما أن دخل مبنً

َة الجٍ كل ما فكرتالمطار كان لدَه فضول ؼرَب لرإَة جلن العرب  

 فَه هو دعمه معنوَا وإشعاره بؤنها جثك بمدرجه علً إنجار ذلن رؼم

 أنها ٖ جعرفه ورؼم أنه مساعد طَار مبجدئ فٍ مواجهة كارثة لد َعجز

 حجً الطَارَن عن اججَازها ، ٖ وبل جحدجه أَضا لَمؾ علً اْرض

 ! سالما وكؤنها لَست جلن

لحمام فاسجولفه صوت رنَن هاجفهحرن رأسه مبجسما وجحرن جهة ا  

 وكان سَججاهله فهو بحاجة ْن َسجحم فعٗ لكنه جراجع عن ذلن وعاد

 ناحَجه ورفعه ناظرا لٗسم فَه ثم جلس علً طرؾ السرَر وفجح الخط

 مجَبا فوصله صوجها الباكٍ فورا

 " ؼَهم بنٍ أنت بخَر ؟ لل أنن بخَر َا للب والدجن "

 ابجسم ولال

ما البكاء هكذا ؟ لو أنن جعلمَن أنٍ لست بخَربخَر أمٍ ل "  

 " ما كنت اجصلت بٍ

 ما كان لَطمبن للبٍ إن لم أسمع صوجن ، السم إن حدخ لن "

 " مكروه أو خسرجن ما كنت ْسامح نفسٍ أبدا

 مرر أصابعه فٍ شعره لابٗ



 أمٍ ما هذا الذٌ جمولَنه ! من هذا الذٌ َمسن لدر هللا أو "

 " َحركه ؼَره ؟

 وصله صوجها المخجنك بعبرجها

 ونعم باهلل لكن ثمة فرق بَن أن َموت شخص بسببن أو من دون "

 " سبب ، هذه آخر رحلة لن ولن جركب طابرة مجددا

 لال بضَك

 أمٍ باهلل علَن ألست من أصر علً هذه الرحلة وعلً أن أكون "

 طَارا ؟ هل هٍ لعبة جشجرَها لٍ ثم جؤخذَنها منٍ لجعطَنٍ ؼَرها ؟

 هذه أعوام ودراسة وجدرَب ولن أبدأ من الصفر مجددا وأنا سؤبلػ

 " السابعة والعشرَن بعد أَام

 وصله صوجها فورا لابلة بسعادة وحماس وكؤنها لَست من لررت

 أنها آخر رحلة له منذ للَل

 خالن مطر لال بؤنه سَمام احجفال لن ولت اسجمبالن وسَجم منحن "

به ، السم أنٍ َوم رأَجن ببذلة الطَران شهادة طَار لٗنجاز الذٌ لمت  

 كان َوما لم َضاهَه َوم فٍ حَاجٍ وٖ حَن ولدت ْن هذا ما كنت

 " أرَدن أن جكون علَه

 وجابعت لبل أن َعلك

 اعجنٍ بنفسن جَدا بنٍ فسَجم منحكم فجرة راحة لبل رحلة عودجكم ، "

  كل ماأنافخورة بن ولَس ثمة أم أسعد منٍ فٍ الوجود ... رزلن هللا

 " َحبه للبن لطاعجن لٍ ووالدن منذ كنت صؽَرا

 ابجسم ونسٍ همومه وجعبه مما مر به حَنها فرضاها عنه هو ما كان

 منؽرسا فٍ للبه دابما وٖ َسجطَع النوم لَٗ إن كانت مسجاءة منه ،

 لن َنسً أبدا ما لاسجه حَن أخذوهما منها طفلَن أحدهما حدَخ

احد فمط بل ورفضت الزواج وهٍ شمَمةوٖدة واِخر عمره عام و  



 زعَم الحالن ولجها وجطلمت صؽَرة فٍ السن وطالبَها كثر كٍ ٖ

 َؽضبا منها وعلً أمل أن َبحثا عنها َوما ما فمط لَس وٖ حجً أمٗ

 فٍ رجوع والدهم لها ، ورؼم حزمها وشدجها معهم ؼالبا إٖ أنها أكثر

 النساء حنانا وكل ذلن كان من أجل مصلحجهم فمط .. كانت جرفض أن

 جربَهم علً الدٖل وعدم جحمل المسإلَة وحَن كبر علم معنً ذلن وهو

 َري نماذج حمَمَة أمامه لمن جحدثت عنهم فشعر بالفخر ْنها والدجه

 وربجهم علً الجمسن بدَنهم وأخٗلهم فحجً أبان ورؼم عناده المجوارخ

عدم اهجمامه لما َلمَه لسانه إٖ أنه كان ناجحا مجفولا دابما وهامنها و  

 هو طموحه لم َجولؾ عند شهادة محاماة بامجَاز ولم َكن له عٗلة بؤٌ

 فجاة من لبل والفضل بعد هللا لها فوالدهم أكثر لَنا منها ورؼم ذلن لم

هَعارض أسلوب جربَجها لهم َوما فمد كان أشبه بزابر لَل بسبب أعمال  

 ومنذ صؽرهم وهذا أكبر ما َواجه من هم فٍ مكانه جؤخذهم أعمالهم من

 شٍء ولَس َلومه فهو ما فعل كل ذلن إٖ من أجلهم ولم َحرمهم أٌ

 . شٍء فٍ حَاجهم ومهما كان مكلفا

 جنهد بعمك ولال بهدوء

 ولَحفظن لٍ أمٍ حَاجنا من دون وجودن ٖ معنا لها وأنا من َفخر "

 " بؤنه ابنن

صوجها الحنون فورا وصله  

 شكرا بنٍ .. سؤجركن لجنام وجرجاح وٖ جنسً حفل اللَلة فٍ منزل "

 السَد ضرار فهم َصرون علً حضورن وسَرسلون لن سَارة لجملن

 لمنزلهم فٍ برَسجول وعلَن أن جلجمٍ بكنانة هنان َا ؼَهم فمد اجفمت

 " ووالدجها .. ٖ جضعنٍ فٍ مولؾ محرج معهم

راحة َده ناصبا مرفمه علً ركبجه َنظر لٓسفل ومرر اجكؤ بجبَنه علً  

 أصابعه فٍ شعره وجنهد هامسا



 " حاضر امٍ "

 لالت من فورها " ٖ حرمنٍ هللا من سماع هذه الكلمة من شفجَن َا

 " وداعا بنٍ ... عَنا والدجن

 رمً الهاجؾ جانبا ما أن لطعت اٖجصال وولؾ لَدخل الحمام فؤولفه

رق علً باب الؽرفة فجوجه نحوه وفجحه فكانتهذه المرة صوت الط  

 إحدي الموظفات ججر معها عربة خشبَة أنَمة من طابمَن ملَبة

 باْطعمة فابجعد فاجحا لها الباب أكثر وأدخلجها ولال ما أن بدأت برفع

 أول طبمَن لجضعهم علً الطاولة الزجاجَة

 " َمكنن جركها سؤهجم باْمر بنفسٍ "

 أعادت الطبمَن مكانهما ولالت مؽادرة من فورها

 " كما جرَد سَدٌ وأعلمنا ولت جرَد أن نخرجها من هنا "

 أؼلك الباب خلفها ودخل ونظر لكل جلن اْطعمة الجٍ سَحجاج لَوم كامل

 لَؤكلها ثم جحرن جهة الحمام لَولفه صوت رنَن هاجفه مجددا فرفع

جه ونظر لرلم المجصل فكان والدهرأسه وجنهد مسجؽفرا هللا ثم عاد ناحَ  

 وهذا شخص آخر ٖ َمكنه ججاهل اجصاله ، رمً مٗبسه علً السرَر

 ورفعه مجَبا

 " مرحبا أبٍ "

* 

* 

* 

 ابجعدت عن حضنه دافعه إَاه من صدره ولالت بحدة

 جولؾ عن هذا فؤمثالن ٖ َعجذرون إٖ من أجل المسجمبل ولَس "

 " الماضٍ

اسها وكؤنها جفمدها ببطء جنظر لعَناه السوداءكانت جنظر له ججلمؾ أنف  



 المحدلة فَها بصمت .. جعلم جَدا بؤن كلمة آسؾ لدَه معناها جرح آخر

 وصدمة جدَدة فؤمثاله ٖ َعجذرون عبثا ، لم جسجطع الجحكم فٍ دموعها

 الجٍ عادت لملا حدلجَها السوداء الواسعة جنظر لعَنَه المحدلة بها

سجرخَة ... لشعره ولحَجه المبللجان بالماءبهدوء ... لمٗمحه الم  

 لَعكس ضوء النهار سوادهما الشدَد .. بل لجماسَم وجهه الجٍ عشمجها

 َوما وبجنون وجملن وبشؽؾ ولم جكن ججخَل أن عواطفها جلن سجواجه

 بجلن المسوة منه بؤن َمجلها وَطعنها حَخ دفنجه وحَخ احجفظت به ،

رموشها همست بؤسً ودمعجها ججدلً من بَن  

 لَجن لجلجنٍ بطرَمة أخري َا مطر .. لَجن فمط اخجرت سٗحا آخر "

 " جخرجنٍ به من حَاجن

 أمسن وجهها ورفعه له أكثر ولال بجدَة ناظرا لحدلجَها السوداء

 الواسعة

 أنصفَنٍ َا ؼسك واجعلٍ مكانا لٍ فٍ عملن مرة واحدة فعواطفن "

 " لن جنصفنٍ أبدا

 جٗحمت أنفاسها ولد همست بسخرَة ألرب لٓلم

 أعجمد بؤن أربعة عشرة عاما كافَه لَجخذ عملٍ جمَع لراراجه "

 " أما عواطفٍ فمد لجلجها ولت رحَلن

 ؼرس أصابعه أكثر فٍ خصٗت شعرها المبلل ولال بجصمَم

 " اجركٍ عملن َخبرن َا ؼسك .. اسجمعٍ لحدَثه مرة واحدة فمط "

ً ركبجَها أكثر جدفن وجهها فَهما وانسابت جلنشدت ذراعَه عل  

 الؽرة الحرَرَة مجدرجة علً بشرة ساعدَها الثلجَة جشد ذراعَه

 بؤناملها بموة درجة أنها جركت عٗمة حولهم وكل جلن الكلمات جنهال

 علً للبها بحجم الوجع الذٌ عاشجه ْعوام

 )هذا مكانن َا ؼسك .. خلك لن أجفهمَن هذا ؟)



) نها مع أٌ امرأة ... ولن جسجحك امرأة فٍ الوجود أن جؤخذبل لم أخ  

 )مكانها

 ومطر شاهَن َحبن ... َحبن َا ابنة دجً الحالن ... َحبن َا ابنة)

 (دجً الحالن

 أشجدت أناملها علً ذراعَها أكثر وسمطت الدمعة الَجَمة فٍ حجرها

 وسَل ذكرَات الماضٍ البعَد َخجار له مكانا فٍ ألمها أَضا

( أة داس علً كرامجه وجنازل من أجلها ... عشمها جسمعَن ؟امر  

 (.. عشمها هٍ وحدها لَكجشؾ أنها لؽَره .. أنها باعجه بؤرخص منه

 (لٍ أنا لَست له حجً دمابها الجٍ ججرٌ فٍ عرولها ملكٍ)

 ؼسك فكرٌ فٍ أمر واحد فمط .. رجل كمطر شاهَن لما سَمول ما)

رجه بذان الشكل أمام الرأٌ العاملاله وأمام وسابل أعٗم لَهز صو  

 وهو َحجاج لجلن الصورة أكثر من أٌ ولت مضً ؟ ؼسك شمَمجٍ لَس

 ابن شاهَن من َكشؾ عن عَوبه وأخطابه وللعلن وأنجٍ من َعرفه

 (أكثر من الجمَع بالجؤكَد

 أنصفَنٍ َا ؼسك واجعلٍ مكانا لٍ فٍ عملن مرة واحدة فعواطفن لن(

 )جنصفنٍ أبدا

ومررت أصابعها فٍ ؼرجها لٓعلً جنظر للفراغ وهمست رفعت رأسها  

 وأنفاسها ججمطع فٍ حلمها وجفناها مجوهجان بشدة من حبسها لدموع

 جرفضها بجاجا

 لن أسمح له بؤن َؽفر لن َا مطر .. لن أبحخ لن عن أعذار وإن "

 " جوضحت أمامٍ ... لن اسامحن علً ما فعلجه بٍ أبدا

 مسحت عَناها بظهر كفها بموة حَن طرق أحدهم باب ؼرفجها ولم َجرن

 لها المجال وٖ ْن جوافك أو جرفض دخوله ولد انفجح سرَعا وظهر لها

 رأس الكاسر الممدود منه ونظر لها مبجسما ولال



 " أمٍ أنجٍ لم جنامٍ بعد ؟ "

 أبعدت ؼرجها لٓعلً مجددا وجمعت شعرها علً كجفها اَْمن لابلة

 بصوت منخفض جججنب النطر له

 " سؤنام اِن "

 دخل وأؼلك الباب خلفه مججاهٗ ما لالت والجرب من سرَرها لابٗ

 " المهم أنن لم جنامٍ بعد "

 لالت بجمود جنظر له وهو َجلس أمامها

 " إن كنت جرَد الجحدخ عن مؽادرجنا المنزل والمدَنة فٗ ججعب نفسن "

 لال مبجسما

كون سعَدا بانجمالنا لحوران ْن جَما حَنها لن جحجاجٖ فؤنا حما سؤ "  

 لمطع كل هذه المسافة لجكون معنا وسؤراها كل َوم وأزورها إن لم جؤجٍ

 " هٍ لزَارجنا بل وسؤدرس فٍ مدرسجها ذاجها ولن أرحمها منٍ أبدا

 ابجسمت بحزن علً حماسه وجعلمه بشمَمجه الجٍ لم َعرفها سوي من

َهجم لمؽادرجه المدَنة الجٍ عاش فَها صؽَراولت لرَب حجً أنه لم   

 ودرس وله أصدلاء كثَرَن َعَشون فَها وباجت جَما بالفعل عالمه

 الجدَد ! جفهمه جَدا فهو حرم اْشماء كما الوالدان وعاش وجربً

 ولعب وحَدا بَنهم كجَما جماما كانت طفولجها وحَدة ولن جعرؾ هٍ

عاملوها كاْمَرة المدللة ولممعنً هذا ْنها عاشت مع أربعة أشماء   

 َشعروها َوما بؤنها جخجلؾ عنهم ْنها فجاة ولم َجعلوها نسخة ذكورَة

 عنهم أَضا فحجً ولت لعبهم وركضهم جكون علً عنك أحدهم َركض

 بها كفرَك ولم َعلموها خشونة أن جواجههم وحدها مطلما حجً أنهم

كٍ ٖ جبكٍ فلم جكن كانوا َمولون بؤنها الفابزة فٍ أٌ لعبة َلعبونها  

 . جرضً بؤلل من الفوز

 مسحت بكفها علً طرؾ وجهه ولالت بحنان



 " وجَما لن َزعجها ذلن بل وسجكون أسعد منن به "

 أمسن َدها ولبل باطن كفها ولال ما أن سحبجها منه

 " لمد الجمَت الَوم بمطر شاهَن فٍ المسجشفً "

 عبست مٗمحه ما أن أشاحت بنظرها عنه ولد ارجسم الضَك علً

 مٗمحها فمال بهدوء حذر

 " ....هو من طلب منٍ أن أكون لربن هنان و "

 ؼصت الحروؾ فٍ حلمه فهمسها بصعوبة

 " وأن أنادَه أبٍ "

 نظرت له فورا نظرة لم َفهم كانت نجَجة لصدمجها مما لال أم بسبب

اهٗ ما سجكون علَه رد فعلهارفضها له فجابع بحزن مجج  

 كنت أجمنً دابما أن أنطك هذه الكلمة ، أنجٍ لم ججركَنٍ أحجاج "

 لحنان أمٍ ولم أشعر بفمدانٍ لها لط لكنٍ جمنَت والدا لٍ ومنذ

 " كنت طفٗ كنت أشعر بؤنٍ َجَم اْب فمط

 لم جسجطع مماومة الدموع الجٍ مٓت مملجَها ومدت َدها له

 هامسة ببحة

الً بنٍجع "  " 

 الجرب منها فورا ونام فٍ حضنها فمبلت رأسه ومسحت علً

 شعره ودموعها وجدت سبَلها للنزول مجماطرة من رموشها

 الطوَلة ، إن كانت هٍ جفمد والده وشمَمها الوحَد وٖزالت

 عَناها جبكَه حجً الَوم فكَؾ به هو من حرم حجً من رإَجه

لة فمط ، جنسً دابماومن أن َعَش مع والدَه وإن ْعوام للَ  

 بؤنه ٖزال فٍ الخامسة عشرة وجرَده رجٗ لبل أوانه وٖ

 جساعده حجً لَكون كذلن ، كَؾ فكر ذان الرجل فٍ هذا ؟

 لن جعدها حسنة له لكنها حما جعجرؾ بؤنه أصاب فَما فعل



 وهذا هو حاله دابما ٖ َنسً أحدا من عدله وإنصافه إٖ هٍ

جدفعان ثمن بطوٖت مطر شاهَنوابنجها من بعدها وكؤنهما   

 . وثمن عدله وإنصافه للجمَع

 مسحت دموعها ما أن ابجعد عن حضنها ونظر لعَنَها لابٗ

 " أمٍ إن أنجٍ ذهبت للعَش معه فلن أكون إٖ معكما "

 نظرت له باسجهجان فمال سرَعا لبل أن َسمع منها جعلَما

 َعرفه جَدا

 لن أكون سعَدا إٖ بوجود عابلة لٍ أمٍ ... والدان وأشماء "

 " لن َمنحهم لٍ أحد وٖ أعمامٍ أو عمجٍ جوَرَة

 لالت بضَك ما أن أنهً كٗمه

 كاسر أنا لن أؼادر ٌْ مكان وسنبمً معا وٖ ججحدخ عن "

 " هذا أمامٍ مجددا

 لال باسجَاء

 " ...أمٍ أ "

 لاطعجه بؤمر

 " كاااسر "

ٗجؤفؾ لاب  

 " إن فرضنا مثٗ ... وها أنا للت إن فرضنا فسؤكون معن "

 وجابع بنظرة حزَنة

 " أنجٍ لن ججركَنٍ أمٍ ألَس كذلن ؟ "

 حضنجه مجددا ولبلت رأسه هامسة بحزن

 لن أفعلها َا كاسر لن َؤخذنٍ منن وٖ أٌ رجل فٍ الوجود "

 أنت ذكري شمَمٍ الوحَد ومن دونن ٖ َمكننٍ العَش بنٍ ولن

بجعد عنكم كن مطمبناأ  " 



 ابجعد عنها ولبل رأسها ولال مبجسما ومؽادرا السرَر

 " اِن َمكننٍ النوم ... جصبحَن علً خَر "

 وؼادر الؽرفة نظراجها الحزَنة ججبعه حجً أؼلك الباب خلفه

 ثم نظرت لهاجفها علً الطاولة بجانب السرَر ورفعجه واجصلت

م ججحدخ معها فما أنبمن هٍ لن جسجطَع النوم اللَلة إن ل  

 جؽادر منزلها جشعر بؤنها أخذت روحها معها وجعجرؾ بؤنها

 جخطا حَن جلمٍ باللوم علَها فٍ أمور ٖ َد لها فَها ، أجابت

 سرَعا ولد وصلها صوجها المجلهؾ لابلة

 " أمٍ ؟ "

 ابجسمت بحزن لابلة

 " هل أزعجت نومن صؽَرجٍ "

 وصلها صوجها فورا

 " أبدا أمٍ فؤنا لم أنم بعد "

 همست باسجؽراب

 " ألم جنامٍ حجً اِن ؟ "

 وصلها صوجها الحزَن

 لم أسجطع النوم وٖ اٖجصال بن خشَة أن جكونٍ نابمة ، أمٍ "

 " ... سامحَنٍ لم أكن أعلم أنه سَؽضب وسَلمٍ

 لاطعجها بهدوء

نٖ بؤس حبَبجٍ أنا من علَه اٖعجذار كنت مسجاءة وما كا "  

 " علَا لول ما للت

 وصلها صوجها فورا

 ... ٖ بؤس أمٍ أنا لم أؼضب منن أساسا ولن َحدخ ذلن َوما "

 أنجٍ ووالدٌ أثمن ما أملن فٍ هذه الحَاة ولن افكر َوما فٍ



 " أن أؼضب من أحدكما أبدا

 جنهدت بعمك ممررة أصابعها فٍ شعرها فهٍ فعٗ كما لال

ؽضب من كلَهما وٖ جحبجضعهما فٍ كفجا مَزان واحد ٖ ج  

 أحدهما أكثر من اِخر وبالجالٍ لن جكون سعَدة بوجودها مع

 . أحدهما دون اِخر

 لالت مماطعة ْفكارها جلن

 والدٌ أخذنٍ فمط من أجل زَارة عمجٍ جوزاء وأنا فٍ منزلها "

 " اِن بَنما ؼادر هو لمدن الثنانََن

حدخ معه ، لملبضت أناملها دون شعور ما أن جذكرت رعد وما   

 جكن ججصور َوما بؤن هذا سبب رفضه للزواج وكان علَها أن

 ججولع ذلن فؤبناء هذه العابلة ٖ َخجارون سوي النساء

 . ! الممنوعات عنهم وٖ جفهم لما ججعمد حَاجهم هكذا

 لالت بشبه همس

 "هل سَمضٍ اللَلة هنان ؟ "

 ٖ جعلم كَؾ خرج منها ذان السإال وٖ كَؾ لالجها لكن عملها

 ودون شعور منها فكر فٍ جلن الثنانَة الجٍ دفعجه للرلص معها

 فٍ الماضٍ وشعرت بذات جلن الجمرة ججمد فٍ داخلها ، ؼطت

 عَناها بكفها ججنفس بعمك ... سحما له هو السبب لم َجرن لها

جعلها جعَد اخجبار ملمسمجاٖ وٖ لججخلص منه داخلها ...   

 شفجَه وحضنه وكلماجه الهادبة الرزَنة حَن َعنَه حما أن

 َشرح أمرا ما لمن َحدثه وكؤنه اخجار لجلها لبل أن جمجله فَها

 لكنها لن جسجسلم لعواطفها مجددا ولن جسمح له وٖ لها بهزَمجها

 . فمطر شاهَن علَه أن َموت داخلها وإن لجلت نفسها معه

بل أن ججَب علً سإالهالاطعجها ل  



 " هل سَطول بمابن هنان ؟ "

 وصلها صوجها فورا

 " ٖ أمٍ سؤؼادر صباحا لحوران "

 جنفست بعمك لبل أن جمول

 " ونحن سننجمل هنان للعاصمة لرَبا "

 وكما جولعت وصلها صوت شهمجها المخجلطة بضحكة سعادة

 لبل أن جمول

مل خبر سمعجهحما أمٍ !! َا له من خبر رابع ، بل هو أج "  

 " ... وسَكون بإمكانٍ زَارجن كل َوم

 سكجت للَٗ لبل أن جمول باسجؽراب وكؤنها جذكرت لحظجها فمط

 أن جفكر فٍ ذان اْمر

 "لكن لماذا أمٍ ! هل من مشكلة ؟ "

 جنفست بعمك لابلة

 ٖ شٍء من ذلن أنا فمط علَا جسلَم المنزل أَضا فربَسة "

به وْن منزٖ رعد ورماح فٍ الجمعَة الجدَدة سجكون اْحك  

 حوران سَكون علَنا اٖنجمال هنان فلن َرضً أَا منهما بؤن

 أشجرٌ منزٖ بعَدا عن هنان خاصة رعد فهو كان َرَدنا

 دابما معه خصوصا بعد حادخ رماح ووضعه الحالٍ فهو

 " َضطر لزَارجنا دابما من أجله

 وصلها صوجها الهادئ فور أن أنهت حدَثها

 لم أكن سعَدة أبدا بمرار جركن الجمعَة والعمران ، لمد كنت "

 الجزء المكمل لها فعٗ لكنٍ أحجرم لرارن أَضا أمٍ وأرَد أن

 أكون مثلن جماما امرأة جمرر بنفسها وجعلم أَن جضع لراراجها

 " السلَمة



 ابجسمت بحزن ولم جعلك علً مالالت فها هٍ الجٍ جفهمها فعٗ

نها ججخذ لرارات سلَمة وأرادت أن جكونورؼم كل شٍء رأت بؤ  

 ! مثلها رؼم جنالض أرابهما خاصة فَما َخص والدها وعودجها له

 لالت بهدوء مماثل " جصبحَن علً خَر إذا صؽَرجٍ ونامٍ جَدا

 " فرحلجن سجكون طوَلة ؼدا

 وصلها صوجها فورا

 رحلجٍ سجكون بالطابرة وما كنت ْشبع من الجحدخ معن "

ٍ من علَها أن جنام وجرجاح ... أحبن أمٍ وأشجاقأبدا لكن أنج  

 " لن من اِن

 همست بحزن وحنان

 " وأنا أحبن بنَجٍ اعجنٍ بنفسن جَدا "

 " حسنا أمٍ .... جصبحَن علً خَر "

 وما أن فصلت الخط ضمت الهاجؾ لحظنها بموة مؽمضة

 عَنَها ولد جماطرت منها الدموع الجٍ حاربجها لساعات ،

حرمها منها ... من احجضانها طفلة ومنلَجه فمط لم َ  

 ... مرالبجها جكبر شَبا فشَبا أمامها .. جحبوا ثم جمؾ فجمشٍ

 ضحكاجها الصؽَرة كلماجها الطفولَة المجمطعة وزَها المدرسٍ

 ... الصؽَر بل وجمَع ثَابها الجٍ كانت جكبر معها روَدا روَدا

َن لَرجعهالَجه لجلها به فمط وما اخجار طعنها مرجَن مججالَج  

 لها فجاة ناضجة جكاد جساوَها فٍ الطول سجحجاجان لعمر آخر

 لسد الهوة الواسعة بَنهما ولجفهم كل واحدة منهما اْخري

 وجعجاد وجودها فٍ حَاجها فبؤٌ للب وعمل سجسامح ذان الرجل ؟

 أجل هٍ ؼبَة ولن جفهم أبدا معنً ما لال وحاول شرحه لها

ها بالجفكَر فَه مجددا فٗ مسوؼاتعند الشٖٗت ولن جسمح لعمل  



 . أبدا لذبحه لها مرارا وجكرارا وأمام الجمَع

* 

* 

*  

 

 

 وصل المنزل ممربة الفجر وركن سَارجه أمام بابه ونزل فالمسافة

 من مدن ثنان ؼرب الحالن حجً حوران أخذت منهم ممربة اْربع

 ساعات هذا ؼَر الولت الذٌ لضوه هنان وإصرار زعَمهم علً

 . أن َجناولوا العشاء معهم

 ٖ َصدق أن مطر لدم لهم كل ذلن ! كل جلن الجنازٖت من

 أجل امرأة ! رؼم أنها كانت سجسبب حربا بَنهم وبَن العرب

 بل ولدمها مهرا لها ! والمفاجؤة اْعظم كانت ما لاله وأمامهم

 بعدما عمدوا اجفالهم ذان بؤنه كان سَمنحهم كل ذلن فٍ جمَع

العربٍ والثنانٍ سواء فٍ جمَع حمولهم فٍ البٗد كما اْحوال )  

 جمنح الجنسَة لهم بأجماع ، جبنً لهم مدن جدَدة فٍ أماكن

 أخري من البٗد وٖ جكون الحدود مكانهم اْساسٍ والوحَد

 وكؤنهم جزء خارج بٗدهم ، لؽجهم جصبح أساسَة فٍ البٗد

رؼب منوجضاؾ لجمَع الٗفجات وجدرس فٍ المدارس لمن   

 العرب وشرط أساسٍ للثنانََن ، شرط زواجهم من العرب

 أسٗم كما أنه َمنع اعجناق دَانجهم علً العرب وهذا أكثر

 ما نولش وكانو َرفضونه حَخ أن الثنانٍ سَسمح له بدخول

 أسٗم بَنما العربٍ ٖ َرجد عن دَنه وكان شرطا إلزامَا رفض

ً اسجعداد ْن َلؽٍمطر الجراجع عنه أو جؽََره وكان عل  



 ( اجفالهم بؤكمله من أجله

 َعلم بلماء مطر السابك بهم وطرحهم لمجموعة مطالب

 ٖنضمامهم لبالٍ أطَاؾ البٗد لكنه لم َكن َجولع أن َمدم

 لهم أكثر مما أرادوا ! ولَس َعلم ما سجكون ردود اْفعال

َاعلَه داخلَا وخارجَا أَضا ؟ َعلم بؤنها سجكون أَجاب خارج  

 لكن داخلَا ... ؟ هنا سجكون المعضلة ولَس َفهم كَؾ سَدمج

 ثمافجَن وشعبَن مخجلفَن جماما ! َثك جَدا فٍ لدرات وأفكار

 مطر شاهَن وَمؾ فٍ صفه من حَخ أن جلن المبابل ظلمت

 بالفعل وفٍ كل بٗد جكون فَها فَكفٍ أنه ٖ وطن لهم َنجمون

 . له .. ٖ هوَة .. ٖ جنسَة ومطرودَن للحدود فٍ بلدانهم جمَعها

 أؼلك باب المنزل خلفه بهدوء ودخل بخطوات سرَعة فبالكاد

 سَجد ولجا لَسجحم وَلحك الصٗة فٍ المسجد وَبدأ بعدها

 . َومه الشاق المعجاد

 " عمَر "

 ولؾ مكانه عند أول السٗلم والجفت لصاحبة ذان الصوت

ت فجؤة من ناحَة المطبخ أو أنها كانت هنانوالجٍ خرج  

 ولم َنجبه لها ! نظر لها باسجؽراب ولال

 " بثَنة لما أنجٍ مسجَمظة حجً اِن ؟ "

 نظرت لٓسفل ولم جسجطع لول الحمَمة فمالت بصوت منخفض

 بالكاد سمعه

 " اشجمت لطفٌٗ ولم أسجطع النوم "

لً وجههاأنزل رأسه مبعدا نظره عنها ما أن نزل شعرها ع  

 بسبب حجابها الموضوع علً رأسها بإهمال ولال

 " ذان حمه َا بثَنة ٖ َمكننٍ نمض اٖجفاق معه "



 رفعت رأسها ونظرت له لابلة

 " وأنا لست أطالبن بنمضه َا عمَر "

 لال بهدوء وٖزال علً وضعه السابك

 " جرَدَن العودة له ؟ "

 انفجحت عَناها من الصدمة ولالت فورا

لطبعٖ با "  " 

 لال وٖزال َججنب النظر لها

 " بما َمكننٍ مساعدجن إذا ؟ "

 عبست مٗمحها ولالت

 " لَس هذا ما أردت الجحدخ معن فَه "

 لال ونظره علً مفاجَحه فٍ َده

 " فَما إذا ؟ إن أردت أٌ شٍء أخبرَنٍ "

 نظرت له بحزن ولالت

 عن صدودن عنٍ هكذا أجحدخ َا عمَر ، أنت جججنب حجً "

 " النظر لٍ وجشعرنٍ بالذنب مضاعفا علً ما حدخ فٍ الماضٍ

 دس مفاجَحه فٍ جَبه ولال ونظره علً عجبات السٗلم أمامه

 لَس اْمر كما ججخَلَن َا ابنة عمجٍ فؤنجٍ فٍ عدة اِن وأنا "

 " رجل ٖ أحل لن فٍ جمَع اْحوال

 لالت بؤسً ونظرها معلك بوجهه الذٌ َولَها جانبه

جكن هكذا فٍ الماضٍ وكنت ولجها مجرد خطَبةلكنن لم  "  

 " ... لن بل ولبل خطبجن لٍ لم

 لاطعها لبل أن جنهٍ حدَثها لابٗ بجمود

 ذان حَن كنت فٍ بداَة العشرَن من عمرٌ وأؼلب "

 " جصرفاجٍ خاطبة



 شعرت بسكَن ؼرس فٍ للبها وآلمها بشدة وأول ما حاول

ه السابمة نحوهاعملها فعله أن حارب فكرة أنه َعنٍ مشاعر  

 أَضا فمالت بؤمل كسَر

 أعلم بؤنن ؼاضب مما حدخ ولست ألومن فؤنا أَضا كنت "

 " أجصرؾ وأفكر بطَش حَنها

 لال مباشرة

 " ٖ لم جكونٍ كذلن "

 شمت ابجسامة أمل مٗمحها الحزَنة المحبطة لكن ذلن لم

 َدم طوَٗ وهو َحطمها مجابعا ولد نظر لها هذه المرة

بعدم انجظارٌ صاببا َا بثَنة فؤنا ما كنت كان لرارن "  

 أجولع أن جطول سنوات ؼَابٍ عن البٗد لكل هذا الحد فلو

 أنن انجظرجنٍ ما كان ابنن فٍ العاشرة من عمره اِن ،

 عٗلجنا كانت خاطبة من أساسها ولم نكن مجوافمَن أبدا

 وكنت أجؽاضً عن اخجٗفاجنا بسبب مشاعر كانت سجولعنا

بسة ولٓبدفٍ حَاة با  " 

 وجابع مججاهٗ نظرجها المصدومة له

 أنجٍ جسجحمَن رجٗ أفضل منٍ َا بثَنة وعلَن أن جشكرٌ "

 هللا أننا لم نخض ججربة الزواج ْنها كانت سجكون

 " فاشلة بالجؤكَد

 وصعد السٗلم ما أن أنهً كٗمه ولم َسمع ردها أو جعلَمها

 ولم َهجم لذلن فهو لن َجركها جعلك آمالها علَه بسبب ماض

 لم َعد َعنَه فٍ شٍء ، لَس ْنها جزوجت وٖ أنجبت أبناء

 فكان سَمبل بها اِن ولن َهجم لكنه اسجفاق لما كان سَمحم

 نفسه فَه فكم ججاهل سابما عَوبها حَن كانت جطالبه بمنزل



ٍ ذان الولتأحٗمها ومهرا َكفٍ ٔعالة عابلة كاملة ف  

 وْعوام ولم جفكر فٍ وضع البٗد وجدنٍ الوضع المعَشٍ

 ولجها ووضعه فٍ عابلجه فلم َعجمد علً والده لط لكنها

 أنانَة ولم جفكر سوي فٍ نفسها وكل ما كان َعنَها ولجها

 أهوابها ورؼباجها ، إن كانت جحبه لنفسه لكانت ضحت بكل

فٍ ؼرفة واحدة شٍء لَكونا معا وإن ناما علً بساط بالٍ  

 ولكانت انجظرجه علً الوعد بَنهما مثلما فعلت جلن الثنانَة

 الجٍ لم جعرؾ ابن شراع سوي فجرة شهرَن فمط ولَس

 أعواما مثلهما ، ومثلما أنكرت زوجها ونفرت منه ما أن

 مر بانجكاسة مالَة سجفعل ذلن معه أَضا حَن جزول مملكجه

مطر شاهَن الحالَة وٌْ سبب كان وإن بانمٗب ضد  

 . وإزاحجهم من الحكم جمَعهم

 دخل ؼرفجه وجوجه لؽرفة المٗبس فورا لَخرج ثَابا له

 وَسجحم سرَعا مبعدا جلن اْفكار من رأسه فهو َسجمبلها

 هنا احجراما لعمجه فمط وْنها لرَبجه وجحجاج إلَه أما أكثر

 من ذلن فلَست جعنَه فٍ شٍء فهو أَضا لرر الخَار السلَم

ب لحَاجه ولن َجرن عواطفه ججحكم فٍ لراراجه مجددا ،المناس  

 صحَح أنه انجذب لجلن الفجاة حَن الجمَا أول مرة وما أن

 ولع نظره علَها لكنه جرن لعمله مهمة المرار فَما بعد فإن

 . رفضها ما كان لَجبع عاطفجه ناحَجها أبدا

 رمً عنه السجرة والممَص وأخذ ثَابه من هنان ودخل الحمام

 هامسا بابجسامة

 " ولن أجعل طرَمٍ للوصول لن طوَٗ أبدا َا ابنة صنوان "

* 



* 

* 

 جولعت أن جكون مرافمجها هذه المرة أسوأ من مارَه وسججوبان

 شارع بوند سجرَت كامٗ لججد ما َعجبها رؼم أنه الشارع اْفخم

 فٍ انجلجرا .. شارع اْنالة والجمال وآخر صَحات الموضة

فكار المبجكرة وٖ َرجاده سوي اْثرَاء وجلن الحمماءالعالمَة واْ  

 مارَه رفضت أن جزوراه لجشجرٌ منه وجعرؾ لما فعلت ذلن ْنه

 ما َربط شارع اكسفورد بمَدان بَكدلٍ وهٍ ٖ جرَد أن جذهبا

 هنان بل أن جعودا للمنزل لذلن رفضت لكن هذه الشمراء الجمَلة

ٗت رَس وبارونٍ ولمخانت جولعاجها ولم جججازا أكثر من مح  

 جصٗ وٖ لمحٗت بازلر اْرلً فٍ ذان الشارع كما كانت جرَد ،

 حجً أنها لم جؤخذ رأَها أو رأٌ أٌ من العامٗت اللواجٍ ٖ َجم

 لبولهن فٍ جلن المجاجر إٖ ولهن خبرة فٍ الموضة وعالم

 اْزَاء بل جصرفت باسجمٗلَة جامة وكؤنها زابر دابم لجلن

ظرت للمعروضات أمامها بصمت واخجارت واحدااْمكنة فن  

 ولم جلجفت وٖ لحدَخ العاملة الجٍ كانت جنصحها بواحد ألصر

 منه بسبب طول شعرها ولوامها النحَل بل ورفضت حجً أن

 جخجار مجموعة لَممن عارضات اْزَاء بعرضها أمامها لجخجار

 من بَنها كما َفعلون هنان لجذب الزبابن ، ورؼم أنه جرن

الجه لها وحسابه مفجوحا إٖ أنها لم جشجرٌ سوي الفسجانبط  

 وملحماجه ! لو كانت مكانها لخرجت من هنا َداها ملَبجان

 باْكَاس وما اسجطاعت مماومة اؼراء كل جلن الثَاب والماركات

 . العالمَة لكنها جبدوا كمارَه جماما ٖ جمدر لَمة المال الذٌ جملكه

م ونظرت عبر نهاَة الشارعرفعت ؼرجها فٍ مواجهة النسَ  



 جمفان علً الرصَؾ ولالت مبجسمة

 " ها هٍ سَارة نابب المدعٍ العام الوسَم لادمة من هنان "

 نظرت الوالفة جانبها حَخ كانت جنظر وللسَارة البنجلٍ السوداء

 الجٍ جشك الشارع نحوهما ولم جعلك وجابعت ساندرَن وكعادجها

 ٖ جهجم إن بادلها الطرؾ اِخر الحدَخ أم ٖ لابلة باشمبزاز

 لست أفهم مجً سَجخلص من جلن البلهاء ... بل لست أفهم أَن "

 " وجدت ساحرة ساندرَٗ الجٍ زوججها به بل وجعلجه َجزوجها

 لالت الوالفة بجانبها ولد ابجعدت بنظرها لمحٗت الشارع الممابل

هالو لم جكن جعجبه ما جزوج "  " 

 لالت من فورها

 ٖ أنجٍ ٖ جعلمَن عن المصة كاملة فهو حجً لم َراها بل جده "

 " الجرح علَه جلن العابلة وهو وافك دون أن َهجم

 نظرت لها ولد ولفت سَارجه ممابلة لهما جهة الرصَؾ اِخر

 لابلة ببرود

 ٖ أراه َهجم بمظهرها الخارجٍ ونظرجه للنساء جبدوا مخجلفة "

أري هذا عذرا لجكرهَها عنن ولست  " 

 مطت شفجَها باشمبزاز ولالت بضَك

 مؽفلة وعملها كجسدها ملٍء بالشحوم فمط ، لن أنسً ما فعلجه "

 بٍ سابما جلن البلهاء ... هو أكبر منٍ بإثنً عشرة عاما وكنت

 حَنها فٍ الخامسة عشرة ولست أراه سوي كشمَك أكبر لٍ

من أوحً لها بؤننٍلكن كرشها المنجفخ طبعا ولَس عملها   

 معجبة به ! هل جضن بؤنٍ كنت سؤجركه لها لو أنه اهجم

 ْمرٌ حما ؟ ما كنت ْجركه لها لججزوجه حَنها فهو الجزء

 .. الحٍ الوحَد فٍ جلن العابلة والذٌ َملن للبا وعمٗ



 " طبعا إن اسجثنَنا والدة زَر النساء ذان

كة السَاراتنظرت له وهو َسلن الشارع نحوهما نظره علً حر  

 والحافٗت فَه ولالت بابجسامة جانبَة

 إن كنت ججحدَثن عنه هكذا أمامها فمن الطبَعٍ أن جضعن "

 "فٍ خانة أعدابها ؟

 لوحت الوالفة بجانبها بَدها لابلة بٗمباٖة

 أنا لست أمدحه بل أذمهم وأنا ٖ َعنَنٍ رأٌ أحد ْنٍ ألول "

 ما لدَا وأمام الجمَع فهم بالفعل عابلة ؼرَبة أطوار وأؼلبهم

 كرَهَن إن كان نجَب ووالدجه أو ضرار ووالدجه أَضا وذان

 " الولح المدعو رواح بل ووالدهم معهم طبعا

 وصل حَنها عندهم الذٌ مرر أصابعه فٍ شعره حجً لفً

 عنمه لابٗ بابجسامة

عنده سرَعا هل جؤخرت علَكما ؟ حاولت أن أخرج من "  " 

 لم جعلك الوالفة أمامه بَنما لالت اْخري

 " ٖ لم ججؤخر ابنة عمن الجمَلة هٍ الجٍ لم ججعبنا فٍ البحخ "

 لال مبجسما

 "وأنجٍ أَضا َا جمَلة شكرا لن وسؤوصلن حَخ جرَدَن "

 لوحت بكفها ولالت مؽادرة

 " شكرا لن أرَد زَارة معرض الفنون ْشجرٌ ؼرضا من هنان "

لفت بعد مسافة للَلة والجفجت له ولالت رافعة كَسا صؽَراوو  

 فٍ َدها

 " وشكرا علً الهدَة الجٍ اشجرجها لٍ من مالن ... أراكما اللَلة "

 وجابعت طرَمها حجً اخجفت خلؾ شارع فرعٍ فؤمسن حَنها

 بَد الوالفة أمامه وسار بها عابرا الشارع المزدحم حجً وصٗ



كَس منها وفجح لها الباب وما أنالسَارة وفٍ صمت ، أخذ ال  

 جلست أؼلمه خلفها ثم وضعه فٍ الممعد الخلفٍ وركب أَضا

 . وؼادرا من هنان

 ظنت أن رحلجهما انجهت عند ذان الحد فكٗهما فعل ما جاء

 من أجله لكنه خان جولعها ولد ركن سَارجه فٍ مكان لرَب بدٖ

خمنت بؤنه من أن َؽادرا جلن الشوارع بل والمدَنة بؤكملها ،  

 َرَد النزول من أجل أحدهم أو شراء ؼرض ما إٖ أنه مد َده

 لصندوق السَارة جهجها ولال وهو َضع فَه مجموعة أوراق

 " هَا انزلٍ "

 نظرت له باسجؽراب ففجح بابه ونظر لها ولال

 " ثمة مطعم رابع هنا فخم وممَز "

 لالت ببرود

 " ومن لال أنٍ أرَد أن آكل ؟ "

 لال من فوره

 " أنجٍ لم جؤكلٍ شَبا الَوم وأنا لم أسؤلن إن كنت موافمة "

 لالت بضَك

 " ٖ أعلم أهٍ الثرثارة أم أنت الذٌ ججدخل فَما ٖ َعنَن فعٗ ؟ "

 لال بحزم

 " بل كٗنا نهجم ْمرن َا زَزفون "

 لالت بضَك أشد

 هذا لَس اهجماما وأكره معاملجٍ كطفلة .. أنا أعلم جَدا "

أكثر من أٌ شخص آخرما َصلح لٍ و  " 

 جنفس بعمك مؽمضاعَنَنه ثم نظر لها ولال بهدوء

 أنجٍ ابنة عمٍ َا زَزفون وجعنَنٍ مصلحجن حما فمد أري "



 أٌ امرأة فٍ الوجود ججصرؾ كطفلة لكن أنجٍ ٖ ، وأن

 ججناولٍ كل جلن اْدوَة من دون طعام جَد فمعناه أن جمجلٍ

أبدا نفسن بالبطٍء وهذا ما لن أسمح لن به  " 

 حدلت فٍ عَنَه بصمت لبل أن جشَح بوجهها عنه فجنهد ببطء

 وفجح بابه ونزل فعلً اْلل لم جرمه بجعلَك من جعلَماجها الرابعة

 جلن ، أؼلك بابه ودار حول السَارة وفجح لها الباب فجنهدت

 . بضَك ونزلت ْنها جعلم جَدا ما نجابج العناد مع هذا الرجل

اْربعَن من برج هَرون والمطعم كان المطعم فٍ الطابك  

 اْعلً فٍ المملكة المجحدة فهو بذلن َوفر إطٗلة زجاجَة

 علً جمَع أنحاء المدَنة وكان بؤثاخ عصرٌ ممَز وأرآبن

 جلدَة بأضافة للمماعد والطاوٖت الخشبَة البَضاء الممَزة

 . والحركة فَه كانت جدل علً أنه َفجح أبوابه علً مدار الساعة

ن جلسا حجً جمدم منهما النادل مجججازا بالٍ الطاوٖت َمصدما أ  

 طاولجهما جحدَدا وما أن ولؾ عندهما لال للجالس ممابٗ له ومبجسما

 " مرحبا سَد ولاص "

 أومؤ له مبجسما فمال ذان من فوره

 "اْطباق البحرَة كالعادة ؟ "

 لال من فوره

 " أجل وٖ جنسً الجعلَمات المعجادة "

 لال مبجسما

 بالجؤكَد سَدٌ فالشَؾ مارجن ما أن َذكر اسمن َخجار أطبالن "

 " بنفسه وَعدها أوٖ

 وجابع َنمل نظره بَنهما

 هل سَكون الطبك الربَسٍ من اخجَاره كالعادة أم لدَكما "



 "طلبات محددة من المابمة ؟

 نظر للجالسة أمامه ملجهَة بجؽََر جرجَب مجموعة السكاكَن

لفضَة الّمعة والموضوعة فوق مندَل مطرز فخموالمٗعك ا  

 وممَز وبطرَمة أنَمة وملفجة للنظر ، هو َعلم أن هذه اْجواء

 لن جسجهوَها أبدا وهٍ من عاشت حَاجها منزوَة ومعزولة

 عن الناس وعن مظاهر الحَاة ورؼم ذلن لم َسجؽرب أن ٖ

 ججصرؾ كشخص َدخل لعالم ؼرَب عنه فخم وممَز ْول مرة

حَاجه بل كانت وكؤنها جزوره كل َوم لَس ْنها اعجادت هذافٍ   

 بل ْنها بالفعل مخجلفة فٍ كل شٍء جعلم كَؾ ججصرؾ كامرأة

 نبَلة ثرَة مجً أرادت وهذا ما جولعه أَضا وأصاب فَه بالنسبة

 لشرابها لما جحجاجه من ذان الشارع الذٌ ٖ َرجاده سوي اْثرَاء

ما َناسب ذولها وما عاشت وجربتفلم جؤخذ ولجا طوَٗ لجبحخ ع  

 علَه ولم جشجرٌ أكثر مما جحجاجه للحفل رؼم جركه لحسابه مفجوحا

 لها ، عاد بنظره للوالؾ لربهما ولال

 " فلَكن طبك سمن فالبعض ٖ َفضل جمَع المؤكوٖت البحرَة "

 أومؤ برأسه مبجسما وؼادر فورا وعاد هو بنظره للجٍ لالت

الفارغ وملحماجه ونظرها ٖزال علً طبمها  

 "....بشؤن المَدالَة الذهبَة الجٍ اشجرَجها لساندرَن فؤ "

 لاطعها لبل أن جنهٍ حدَثها

 أنا لم ولن أسؤلن عن هذا َا زَزفون وحَن جركت بطالجٍ لدَن "

 " أخبرجن أنن جسجطَعَن الجصرؾ فَها كَؾ جشابَن

 نملت نظرها جهة أطٗلة الزجاجَة للمطعم جرالب معالم المدَنة

 ولم جعلك ، لو أنها من طلبها أو لمح لذلن ما اشجرَجها لها ،

 لمد كان واضحا ذلن علً نظراجها وسؤلت البابع عن ثمنها



 وكانت جحصٍ ما لدَها دون أن َنجبه أحد ومن مٗمحها المحبطة

منال بالنسبة لها لذلن أرادتكان واضحا أنها كالحلم بعَد ال  

 جحمَمه لها وإن لم َكن من مالها فالذنب ذنبه ولَس ذنبها هٍ ،

 جابع مبجسما حَن لم جعلك

 ثم هٍ جسجحك ذلن فهٍ صدَمة طفولة بالنسبة لعابلجنا ، ٖبد "

 وأنن اسجمجعت برفمجها فهٍ فجاة مرحلة بمزاج جَد طوال

 " الولت جمرَبا

 نظرت له ولالت

َحة وواضحة ٖ جعرؾ منافمة أحد ولَست جهجم لرأٌبل صر "  

 " الناس بؤرابها فَهم

 وجابعت ولد عادت بنظرها لٓسفل

 " حجً أنها جدم شمَمن المفضل أمامن دون أن جهجم "

 لال مبجسما َرالب مٗمحها وجفناها المسدٖن لٓسفل وذان الشعر

خرةالحرَرٌ المجدلٍ بانثنابة ممَزة علً كجفَها كسجابر فا  

 هٍ ورواح كالزَت والماء دابما ومنذ طفولجهما ولست ألومها "

 فذان المزعج السبب رؼم أن مشاعره نحوها ٖ جشبه مشاعرها

 أبدا فبعض الرجال لد َجخذ أسالَب ؼرَبة بل ورهَبة لَعبر عن

 " مشاعره للطرؾ اِخر

 رفعت نظرها له ولالت

 " جعنٍ أنه َحبها ؟ "

رالب النادل الذٌ بدأ بوضع أطباقحرن كجفَه ولال ونظره َ  

 الممبٗت والسلطة أمامهما

 اجزم بذلن رؼم أننا لم نجطرق للحدَخ عن اْمر سابما فهو "

 " من ورابها ٖ َجولؾ عن جردَد أنها رابعة ومدهشة وشهَة



 نملت نظرها منه للطبك جحجها وجمجمت بضَك

 " َبدوا أنن بت جخلط بَن الطعام وشمَمن "

 اكجفً بضحكة صؽَرة ولم َعلك وججنب إحراجها أكثر فاللوم َمع

 علً عاجمه ولَس َعلم كَؾ خرجت منه جلن الكلمة ! لال وهو َمٓ

 طبمه من اْرز الموزع حول سمكة الكافَار المشوَة وزَنه بمطعة

 كبَرة منها

 هذا مطعمٍ اٖنجلَزٌ المفضل وسجفهمَن ذلن ما أن "

 " ججناولٍ هذا

ها واضعا طبمه مكانه وبدأ بملبه لنفسه فرفعتورفع طبم  

 الملعمة ولالت ببرود جحرن اْرز بها

 أجمَد نفسن بالطعام البحرٌ فمط لجكون فٍ مطعم انجلَزٌ "

 "مشهور ؟

 حرن رأسه مبجسما فهذه المرأة جؽذٌ نفسها بإهاناجها له

 بالجؤكَد لكنها لم جعرفه جَدا علً ما َبدوا رؼم كل ما علمجه

لال بلَونجه المعجادة وهو َضَؾ لطبمه بعض السلطة عنه ،  

 بل أرجاده ولت اججماعات العمل وبرفمة أصدلابٍ فٍ مكجب "

 المدعٍ العام أو أحد المحامَن فمط وؼَر ذلن فالمطاعم العربَة

 " هٍ وجهجٍ َومَا فؤنا ٖ أؼادر لندن ولت الؽداء أؼلب اْحَان

بل أن جعلكوجابع مبجسما ولد رفع نظره لها ومن ل  

 وطبعا جلبجن له وأنجٍ لست انجلَزَة ْنٍ أحب هدوبه "

 " وإطٗلجه الرابعة

 لم جعلك وؼرفت بملعمجها وأكلت وما أن بدأت بمضػ ذان اْرز

 مع السمن اكجشفت بؤنه ممَز بالفعل فلم ججذوق طعاما كهذا من

 لبل بكل ذان النضج واللَونة وجناسك المكونات فانسجمت فٍ



مت ٖ جماوم الملعمة بعد سابمجها وإن كانت جؤكل ببطءاْكل بص  

 ولبالة وساد الصمت بَنهما فكان نظرها َنجمل بَن طعامها

 وجلن المناظر الجٍ َطل علَها المطعم من كل جانب بَنما نظر

 الجالس أمامه انحصر علَها ٖ َسجطَع أن َولؾ عمله عن

فٍ العاشرةالجفكَر فٍ خباَا جرَمة ماضَها جلن ، حَن كانت   

 كانوا هم هنا لم َسافر أحد منهم لبٗدهم أبدا كان عمره حَنها

 أربعة وعشرون عاما وكان علً خط النجاح والشهرة فٍ عمله

 كمحام بَنما كان جده َعمد أهم صفمة فٍ جارَخ ججارجهم وكانت

 مملكجهم فٍ أوج ازدهارها بَنما هٍ أَن ؟ فٍ ماض جحول لمؤساة

 لجرابم مجراكمة ولطفلة عانت المرارة حجً أنها دخلت المحاكم

 ولضت بالٍ سنوات حَاجها فٍ مصح نفسٍ .. ماجت جدجها

 أمام عَنَها ثم والدجها ومحجرلة أمامها وما خفٍ كان أعظم

 وَلومونها علً حمدها علَهم ؟ ماذا َجولعون منها وهم عاشوا

من حمها أن جكون مججاهلَن وجودها وما عانجه وجعانَه بَنما  

 .. كؤٌ واحد منهم فلم ججد وٖ شخصا َوفر لها الحماَة والطمؤنَنة

 . أبسط مجطلبات الحَاة

 أخرجه رنَن هاجفه من بحر أفكاره العمَك ذان فنظر له علً

 الطاولة أمامه لبل أن َرفعه مجَبا ودخل فٍ حدَخ مطول مع

جزابَةأحد وكٗء النَابة العامة فٍ محكمجه عن آخر دعوي   

 وما أثرت به علً سَر عملهم وآخر لضَة أثارت جدٖ واسعا

 الَومَن الماضََن وشؽل نظره بكل شٍء عدا الجالسة أمامه

 والجٍ ٖحظ أن نظرها واهجمامها بات منصبا علَه وعلً ما َمول

 وهذا ما لم جفعله سابما وٖ حجً فٍ مكالماجه فٍ طرَمهما للندن ،

أعاد هاجفه مكانه وعاد لجناول الطعامما أن أنهً مكالمجه جلن   



 نصؾ جركَزه مع الجٍ شؽلت نفسها بشرب المشروب ونظرها

 لد أصبح شاردا فٍ الفراغ ٖ َفهم ما جفكر فَه جحدَدا لكنه

 مجَمن من أنه َدور فٍ مربع واحد ) ماضَها وجرَمجه .. المضاء

كانتوالدعاوي الجنابَة ( فالمضَة الجٍ نالشاها نهاَة المكالمة   

 جشابه فٍ بعدَن منها لمضَجها ) المجل العمد مع جوفر اْسباب

 وصمت المجهم عن الدفاع عن نفسه ( كانت لضَة هزت الرأٌ

 العام كامٗ اْسبوع الماضٍ ولَس النَابة العامة فمط خاصة

 أن الجانٍ زوجة رجل سَاسٍ َشؽل ممعدا فٍ البرلمان الحاكم

 . والمجنٍ علَه هو الزوج نفسه

 "أَدافع المحامٍ عن مذنب فمط من أجل المال والشهرة ؟ "

 اسجمام فٍ جلسجه ونظر لها فها لد وصل ْعمك نمطة فٍ

 بحرها الؽامض العمَك وحرن سكون عواصفه أخَرا ولن َضَع

 هذه الفرصة أبدا ْنها لن ججاح له دابما بل َشن بؤن ججاح له

 مجددا بسبب جكجمها الشدَد عن ذان الجزء من ماضَها حجً

 أمام المضاء ومحامٍ الدفاع عنها فٍ لجنة المحلفَن سابما فؤن

 جثك به وإن للحدَخ حول اْمر من نماط بعَدة للَٗ أمر لن َجكرر

 وعلَه أن َسجؽله بذكاء ، لال ونظره لم َفارق عَناها

خصَصا َا زَزفون ؟ جمصدَن بوجه عام أم السإال موجه لٍ " " 

 ؼابت بنظرها للشوكة الجٍ حركت بها طبك السلطة بجانبها لابلة

 " اعجبره كلَهما "

 ابجسم ولال فورا

 ثمة محامَن وكبار أَضا َجرافعون عن مجرمَن وهم مجؤكدَن "

 من إدانجهم وَزجون أبرَاء بالممابل فٍ السجون للدفاع عن رجل

ٖ لطعا وٖ من أجل أٌ مبلػ سَاسة أو أعمال أو مافَا لكن أنا  



 " مهما كان ضخما

 رفعت نظرها له مجددا ولالت

 " وإن كان المدان شخص َصعب أن ... ؟ "

 ؼضن جبَنه وجصلب ظهره لَس بسبب نظراجها الجٍ ارجفعت

 فوق رأسه فور لطعها لحدَثها اْهم فٍ حوارهما ذان بل وبسبب

وٌ الرلَكالَد الجٍ ٖمست ظهره جٗها ذان الصوت اْنث  

 " ولاص أنت هنا ؟ "

 نظر لٓعلً حَخ جلن العَنان الخضراء العشبَة واٖبجسامة

 اْنَمة وولؾ علً طوله مبجسما بجكلؾ ٖ َعرؾ أَضحن أم

 َسخر من لدره حَن جلب له من لطع طرَمه للوصول لماضٍ

 ! جلن المرأة الدفَن

 لال بابجسامة ممجضبة

 " مرحبا إَلَنا "

فورها وأراحت َدها علً كجفه لبل أن جرفعابجسمت جلن من   

 جسدها علً رإوس أصابعها وطبعت لبلة صؽَرة علً خده ؼَر

 مبالَة بصدوده المعجاد وهو من حذرها سابما من الجمادٌ فٍ

 عٗلجهما وجحت أٌ مسمً كان وبؤن ما هو عادٌ لدَهم كمبلة

 الجحَة جلن هو ؼَر ذلن لدَه وَرفضه لكنها ججد عذرا فٍ كل

 مرة كالصدالة والجعود والنسَان ولم َري ذلن فٍ ؼَر محله كما

 . الَوم

 لالت مبجسمة ونظرها معلك فٍ عَنَه

 لم أرن من فجرة وٖ ججَب علً اجصاٖت سوي بجلن المراسٗت "

 " المملة بؤنن مشؽول ... اشجمت لن ولاص

 فرن جبَنه بؤصابعه خافضا رأسه لٓسفل لبل أن َنظر للجٍ كانت



لطبمها جحرن الملعمة فَه بعشوابَة وجنفس بعمك ولال ولد جنظر  

 عاد بنظره لها

 كنت مشؽوٖ بالفعل الفجرة الماضَة فٍ مبنً النَابة وبالكاد "

 " أزور المنزل ولت النوم ... ما أخبارن أنجٍ ؟

 أمالت رأسها لابلة بابجسامة

 " اشجمت لن فمط "

ان ولال معرفافضل أٖ َعلك مجددا ْنه خمن سبب جصرفها ذ  

 إَاها بالجٍ أخذجها أفكارها بعَدا بسبب وجودها معه

 " هذه زَزفون ابنة عمٍ "

 نظرت ناحَجها بصدمة هذه المرة عكس الطرَمة الجٍ نظرت لها

 بها ولت دخولها ورإَجها معه ولالت ولد عادت بنظرها له

 " !أهذه ابنة عمن الخرساء ؟ "

 جنهد بموة لابٗ

 " ... زَزفون لَست "

 ولطع حدَثه ذان الصوت الذٌ رن مرجفعا بسبب ضرب الجالسة

 أمامهما لملعمجها علً الصحن فٍ إشارة فهمها فورا رؼم أنها

 كانت ٖجزال جشؽل نظرها عنه لٓسفل ، إن ججاهلها وادعً عدم

 الفهم َعلم ما سجكون النجَجة وأٌ فكرة جلن الجٍ سجؤخذها عنه

ا حبَبجه ونكرانه لذلن وكؤنهاخاصة بعد حدَثها اْخَر عن أنه  

 جمول له أثبت ذلن اِن ، لال مشَرا بَده

 " جفضلٍ اجلسٍ معنا إَلَنا "

 سحبت الكرسٍ بجانب كرسَه فورا وجلست فجنهد بملة حَلة

 وجلس أَضا مججنبا النظر للجالسة ممابلة لهما فمهما شرح

 وفسر عن حدود عٗلجه بإَلَنا لن َفهمه أحد ، ٖ َنكر أن ما



 جحمله له َعاكس جماما ما َشعر به ناحَجها لكنها فجاة عاشت

 طفولة مشججة ورأت نوعا ما فَه ذان الشٍء الذٌ سَجمع

 شجاجها فؤصبحت جحَن حوله أحٗما وردَة باٖسجمرار والعابلة

 والحنان المفمود وكانت صدمجها بزواجه عنَفة اججازجها بازدَادها

مرب فؤصبحت جكجفٍ وإن بالملَلجعلما به ثم وفاة جوش شمَمها الم  

 كالصدالة الصورَة ومشاعر مكبوجة ٖ جمانع فٍ إخراجها للسطح

 ؼالبا مججاهلة حجً ردود أفعاله الرافضة رؼم الجناعها جماما

 بمشاعره نحوها إٖ أنها ٖزالت جردد بؤنه ثمة أمل فٍ أن ججؽَر

 . نظرجه لها

كب لها الطعامرفعت َدها معجذرة حَن رفع الطبك أمامها لَس  

 فَه ونظراجها كانت مركزة هذه المرة علً الجالسة جؤكل صلصة

 السمن بجؤنٍ ٖ جنظر جهجهما وكؤنهما لَسا موجودَن جبعد

 بَدها اْخري شعرها الذٌ انساب مجمردا علً لوس الشعر

 منحن فوله كٍ لٍ َضاَمها وهٍ جؤكل أو َنزل علً أطباق

 . الطعام جحجها

عرضٍ وثمة أمل أن جشفً منه ؟خرسها دابم أم  "  " 

 نظر لصاحبة السإال والجٍ كانت جحدق به لبل أن َعود بنظره

 للجٍ كانت جنظر له أَضا هذه المرة وحركت الملعمة لرب

 وجهها جنظر له بجحد فهم مؽزاه سرَعا فزَنت ابجسامة خفَفة

 شفجَها ولال ونظره لم َفارلها

 " بلً ثمة أمل "

لً الطاولة لابلة بضَكضربت حَنها بمبضجها ع  

 " ٖ لَس عربَة أخري َا ولاص "

 نظر لها باسجهجان فسبمجه لابلة بؤسً لبل أن َعلك



 أعلم بؤن زوججن فٍ منزل والدها من فجرة وكنت مجؤكدة "

 من انفصالكما المرَب فلن جفعلها وجمجلنٍ مرة أخري وبعربَة

 " أخري َا ولاص

 لال بضَك

 " .... إَلَنا أنا لم "

 لاطعجه بؤسً

 أعلم أنن لم جعدنٍ بشٍء لكن للبٍ َرفض اٖلجناع وأنت "

 جمجله مرارا وجكرارا من لبَحة ؼبَة لخرساء مرَضة وجججاهلنٍ

 " وكؤنٍ لست موجودة

 لال بضَك من انفٗت مشاعرها هذه المرة وعلً ؼَر العادة

 إَلَنا جعلمَن جَدا بؤن زَزفون مجزوجة ومن شمَمٍ أَضا "

وجوأنا مجز  ... " 

 لاطعجه بضَك

 لكنه َضربها ورجل سٍء جدا وأعرفن لن ججركها زوجة له "

 "....أبدا ، كنت أري جَدا نظراجن ل

 " .... إَلَناااا "

 صرخجه بإسمها جعلجها جصمت رؼم بحر الدموع الذٌ طفا فوق

 مملجَها الخضراء بل وجعلت الرإوس حولهم جلجفت جهجهم

ولفت ونظرت لها مباشرةبفضول فدفعت زَزفون كرسَها و  

 فمرر الجالس أمامها أصابعه فٍ شعره مجنهدا بعجز فهو

 َعرؾ جَدا هذه المطة البرَة وَعلم ما جعنَه نظرجها جلن وما

 سجكون جبعاجها ولم جخنه جولعاجه أبدا ولد أهدجها جلن اٖبجسامة

 الساخرة بل والماجلة ولالت

كان البدَل لال لن بؤنه مجزوج وأنن خارج مخططاجه إن "  



 " أنا أو أٌ امرأة أخري فهٍ لَست أنت بالجؤكَد ... أٖ كرامة لدَن ؟

 وجابعت دون اكجراخ لنظراجها المصدومة

 ثم الخرساء المرَضة ٖ جهجم ْمر حبَبن هذا وٖ شمَمه فابحثٍ "

 " عن ؼَرٌ جلصمٍ فشلن العاطفٍ به

عاأنهت عبارجها جلن وؼادرت فولؾ ولاص فورا وجبعها مسر  

 َنادٌ باسمها جاركا جلن النظرات الفضولَة جنحصر جهة

 الجالسة مكانها ودموعها لد وجدت سبَلها فوق وجنجَها

 فصرخت جفرغ ؼضبها فٍ المجهول

 " انظروا ْطبالكم "

 وأخفت وجهها فٍ َدَها مجهشة بالبكاء ولم جشعر وٖ بالذٌ

 جلس مكان من ؼادر منذ للَل حجً أحاطها بذراعَه فنامت فٍ

 حضنه باكَة .. من نسَت جماما أنها كانت برفمجه منذ للَل وأنها

 . جركجه َنجظرها عند جلن الطاولة وحَدا

 لبل رأسها ولال َضمها لحضنه أكثر

 إَلَنا علَن إخراج ذان الرجل من للبن فها هو أمامن اِن "

جاة وجركن رؼم أنها من أهانجن وأمام الجمَع ،ؼادر خلؾ جلن الف  

 لو كان َحبن لبمٍ لَعجذر منن علً اْلل ولو كان المولؾ

 " معاكسا لبمٍ معها هٍ وجركن جؽادرَن وحدن بالجؤكَد

 ابجعدت عن حضنه بعنؾ صارخة فٍ وجهه

 "أنت ٖ شؤن لن فٍ هذا أجفهم ؟ "

ت بحمَبجهاثم ولفت وؼادرت المكان بخطوات ؼاضبة بعدما مر  

 . عند طاولجهم السابمة

* 

* 



*  

 

 أشار بإصبعه علً الورلة الكبَرة المفرودة علً الطاولة

 بَنهما ولال

 من هنا مد خط اْنابَب سَكون مسجحَٗ ، سججعرض لٓضرار "

 المسجمرة بسبب حركة السَارت وإن حفر لها عمَما بعض الشٍء

لَس معبدا وهوفكثر َججاهلون هذه النمطة خاصة أن الطرَك   

 زراعٍ رخو أؼلب أَام السنة بسبب اْمطار الموَة ومثلما

 جرفت المَاه الطرَك الشمالٍ سابما فمد جفعلها هنا أَضا

 خاصة مع عبخ البعض بخط سَرها الطبَعٍ ولت نزول اْمطار

 " لَسجفَدوا من رٌ اْراضٍ فٍ خط عبورها

 وجابع ولد حرن إصبعه للجهة اْخري

ابَب الدولة الربَسٍ ولطعه واٖمداد منه كما َفعلهنا خط أن "  

 الكثَرَن معناه مخالفة محججزة لولت ٖ أراه سَكون بعَدا ولن

 َؽفل ابن شاهَن عن مشاكل الجنوب طوَٗ فهو ذاجه لن َجؽَر

 فججنبها سَجنبكم مساءٖت لانونَة أنجم فٍ ؼنً عنها مسجمبٗ

 وجعوَضات لٓهالٍ وؼرامات ومشاكل ٖ حصر لها ، ولست

 أنصحكم باجباع فكرة اِبار وسحب المَاه الجوفَة ْن فعل ذلن

 بدون انجظام وإذن مصرح ورسمٍ وكمَات محددة سجكون

 " جرَمة أسوأ من سابمجها

 كجؾ الجالس ممابٗ له ساعدَه علً الطاولة مسجندا بها ولال

 ناظرا له

المَاه للمشروع إذا ؟ لست أنكر أن جفكَرن وكَؾ سنوفر "  

 " منطمٍ وسلَم بل وذكٍ لكنن سددت جمَع السبل أمامنا هكذا



 سحب ورلجه ولال وهو َلفها

 ثمة من َلجؤون لجنمَة مَاه الصرؾ الصحٍ كبدابل ومن ثم "

 اسجخدامها فٍ الرٌ لكنه أمر مكلؾ إن لم جكن الدولة داعما

أرباح المشروع خاصة مع الحاجةله فخسابركم سجكون أكبر من   

 " الدابمة لصَانة المصافٍ والمضخات

 وجابع ولد وضعها جانبا

 ومع مشكلة عدم المساواة فٍ مد أنابَب الرٌ وعدم اجفاق "

 أهالٍ هذه البلدان بشؤن ذلن وجضرر اْراضٍ من اْمطار

 أكثر من اسجفادجها منها فالحلول محصورة بل شبه مسجحَلة

َدة ؼَر جلن جمَعهاإٖ بفكرة جد  " 

 لال باهجمام

 أجل هذا ما كنت مجؤكد منه أنن لم جلحظ كل هذه الثؽر المانونَة "

 " إٖ ولدَن حل للمشكلة وأنا واثك من أفكارن وذكابن

 لال فورا

 ثمة حل سَنهض بشركجكم لَس هنا فمط بل وفٍ جمَع أنحاء "

أهالٍ البٗد ْنه سَكون حٗ لَس لكم وحدكم فمط بل ولجمَع  

 الجنوب ، سَحجاج فمط لصبر وجهد وجعاون وموسم اْمطار

 المادم َكون الجطبَك الفعلٍ للمشروع وأنا علً اسجعداد لشرح

 فكرجٍ واٖخجراع الذٌ سَجم به الجنفَذ وأنت لن أن جمبل أو

 " جرفض ذلن

 أومؤ ذان برأسه لابٗ

 لل ما لدَن وأنا مجؤكد من أنٍ لن أرفضها إٖ إن ولفت لبَلة "

 " ؼَلوان ضد فكرجن فٗ شٍء َحدخ هنا خارج موافمجهم

 أومؤ له بحسنا وبدأ بشرح فكرجه واٖخجراع الذٌ َؤمل أن



 ججبناه هذه الشركة فهو اضطر للمبَت هنا لَلة البارحة لَلجمٍ

د ٖ َجد فرصة أخريبمدَرها ْنه لم َكن موجودا َوم أمس ول  

 مواجَة كهذه ْنه ٖ َزورها إٖ أَاما معدودة فٍ الشهر جاركا

 إدارجها لناببه وكان َرَد الجحدخ معه مباشرة لَس أن َنمل

 . له ذان الرجل أفكاره فذان لن َجدٌ

 ولفا كلَهما ما أن انجهً وصافحه شاكرا له وممجنا هلل أن رآي

بؤن َمدم له جمرَرا نظرات الرضا فٍ عَنَه وهو َخبره  

 بفكرجه كاملة بعد دراسة للمكان مع المهندس الجَلوجٍ للشركة ،

 وما طمؤنه أَضا بؤنه لال بؤن اسمه سَوثك فٍ كل خطوة

 َمومون بها وإن نجح اخجراعه َضمن بذلن بؤنه سَحمل

 . اسمه ولٓبد

 خرج بعدها من مبنً الشركة وولؾ أمام سَارجه الحوض الجٍ

نا وَجركها حَخ المنزل الذٌ اسجؤجره كلما ؼادراشجراها من ه  

 ونظر لمبنً جلن الشركة الذٌ َؤخذ سمفها شكٗ منحنَا مابٗ

 وهٍ أشهر شركة زراعَة فٍ جنوب البٗد وفرصة عمله فَها

 ٖ جعوض وما كان َسجطَع جضََعها فلن َساعده والد أبان فٍ

َمههذا كل مرة فوحدهم من َمكنهم جبنٍ اخجراعه بل وجحم  

 . أو سَبمً حلما منسَا كبالٍ أحٗمه

 رفع نظره عالَا للسماء ججبع نظراجه هدَر الطابرة المدنَة الجٍ

 وصله صوجها بعدها وابجسم بؤلم فكؤنها مرت من هنا واِن

 جحدَدا لجذكره بوالعه اْلَم ، ما كان ْمثاله أن َحلموا بما ٖ

ده ما كانَمكنهم أن َنالوه َوما فحجً إن لم َعجرض وال  

 لَسجطَع جحمل جكالَؾ كلَة الطَران فهذا بالنسبة له كحلم

 الدجاجة بالطَران ، لكن من هذا الذٌ َمكنه الجحكم فٍ أحٗمه



 وطموحاجه ... لو جركه والده فمط َحاول جحمَمه كان سَحرخ

 اْرض لَخرج بالمال وَنهٍ دراسجه بدٖ من أن َضَع ذكابه

 ومسجمبله فٍ دراسة الهندسة الزراعَة كما اخجار هو له أحب

 ! أم كره ذلن وكؤنه َملن نصؾ أراضٍ البٗد لَجبره علً دراسجها

 ( فكل ما فعله حَن جخرج أن لال له ) أرضنا جنجظرن إذا

 !! وهل كانت جلن اْرض جحجاج لدراسة الهندسة الزاعَة

ها وؼادر فٗ أحدجنهد مسجؽفرا هللا وفجح باب سَارجه وركب  

 َعلم الخَر والشر فٍ اْمر إٖ هللا وعساه َكون خَرا له ،

 المهم اِن أن َسجمر هنا فلن َسمحوا له بالعمل دابما لَومَن

 فٍ اْسبوع فالمهلة الجٍ أعطوه إَاها جكاد جنمضٍ وٖ َمكنه

 جرن َمامة حجً َضمن أنها وصلت لمنزل زوجها فمن َعلم الؽَب

 . وما خفٍ فَه

 شمت سَارجه الطرَك الجرابٍ وسط حمول الشعَر الجٍ كانت

 كبساط أخضر مجموج جحت أشعة شمس الصباح الباكر فمن كان

 ! َجولع أن َعَش َوما فٍ جنوب الحالن وهو من الهازان

 هل درس الهندسة الزراعَة فمط لَحمله لدره إلً هنا ؟

َوما ؟ جري ما جخفٍ له جلن البلدة الجٍ لم َفكر فٍ زَارجها  

 خفؾ سرعة سَارجه َنظر باسجؽراب لججمع بعض العمال والصراخ

 المرَب عند طرؾ أحد الحمول فؤولؾ السَارة ونزل منها وركض

 جهجهم وما أن وصل عندهم ولؾ َنظر بصدمة للشاب الذٌ كان

 َفجرش اْرض وساله جنزؾ وأحدهم َمسن له الجرح بعمامجه

 بموة وهو َصرخ مجؤلما فمال

؟ ما به " " 

 الجفت له الجالس لربه ولال رافعا رأسه له



 " جرحجه آلة الجسطَر "

 لال بصدمة

 " ولما هو هنا ؟ علَنا أخذه للمسجشفً حاٖ "

 لال أحدهم

 ذهب شانجو ٔبٗغ أصحاب اْرض ولَجلبوا من َؤخذه "

 " لمسجشفً المرَة

 أشار بَده لابٗ بضَك

 وجنجظرونه حجً َذهب وَجلب أحدهم ؟ وأَن َكون أصحاب "

 "اْرض هإٖء ؟

 لال اِخر بامجعاض

 " فٍ الطرؾ اِخر من البلدة حَخ مزارعهم المثمرة "

 صرخ فَه بصدمة

 "وذهب لهم علً لدمَه ؟ "

 نظروا لبعضهم ولم َعلك أحد منهم فؤشار للمرمٍ علً اْرض ولال

 " وججركوه هنا حجً مجً ؟ "

 لم َعلك أٌ منهم أَضا فمال

 " هَا علَنا نمله للسَارة سآخذه للمسجشفً "

 ولؾ الجالس عند رأسه ولال

 " ٖ نسجطَع "

 نمل نظره بَنهم ولال باسجؽراب

 " كَؾ ٖ جسجطَعون أججركونه َموت هكذا ؟ "

 لال أحدهم بملة حَلة

 مالكٍ اْراضٍ ٖ َسمحون بذلن وسَؤجٍ أحدهم ْخذه فهم "

هنا من ولت ِخر وإن وصل لهم شانجو لبل ذلن َمرون  



 " سَرسلون معه سَارة

 صرخ فَه بحدة

 والجٍ معٍ سَارة أَضا فمد ٖ َصل الذٌ ججحدثون عنه ، "

 وإن وصل سَكون بعد أكثر من ساعجَن ، أٌ عبودَة واسجبداد

 "هذا الذٌ جرضون به ؟ بؤٌ حك َهملون حمولكم هكذا؟

 لال أحدهم بملة حَلة

إحدي أراضٍ شعَب ؼَلوان وأشمابه وهم لن َعجبهم هذه "  

 " ... أبدا أن نخالؾ أومرهم ولن َعطوا المال ٌْ منا هذا الشهر إن

 لاطعه بضَك

 ! من أجل حفنة نمود جسلمونهم أعنالكم بل وججخلون عن بعضكم "

 " هَا احملوه للسَارة أنا من سَؤخذه بنفسٍ ولَفعلوا ما َحلوا لهم

 حملوه ووضعوه معه فٍ السَارة وؼادر به من هنان وحَدا فلن

 َرضً أٌ منهم بزج نفسه فٍ العماب كما َسمونه ، بؤٌ حك

 َعاملوهم هكذا فمط ْنهم عمال لدَهم ؟ أمازلنا نفكر ونجصرؾ

 بعنصرَة وكؤننا لم نججز عصور الجاهلَة واْسود عبد لٓبَض

جة لمؽادرة بلدانهم وأهلهموخادم لدَه ! ما ذنبهم إن لادجهم الحا  

 للعمل لدي من هم لَسوا أفضل منهم فٍ شٍء فاْرزاق رب العباد

 . كما َعطَها َؤخذها والسَد َجعله عبدا بَن لَلة وضحاها

 كان َنظر له كل حَن وهو َبن من اْلم ممسكا فخذ ساله

 المصابة وَحاول أن َسرع لدر اسجطاعجه فهو ٖ َعلم منذ

ؾ من دماء ولد َؽمً علَه فٍ أٌ ولتمجً اصَب وكم نز  

 . وَبدوا جرحه بلَؽا وهذا هو المجولع من جلن اِِت الزراعَة

 وصل مسجشفً البلدة الذٌ ٖ َمل عن بالٍ مبانَها المجواضعة

 ؼَر أنه وضع أساسات المسجشفً الجدَد حدَثا بعخ اْمل فٍ



 للوب ساكنَها بجحسن وضعها الصحٍ كٍ ٖ َضطروا لنمل

هم دابما لمدن أخري ألرب لهم وأكثر كثافة وجعداد سكانٍمرضا  

 فؤصحاب اْراضٍ هنا ٖ َمكنهم جركها والعَش فٍ المدن

 وكان علً الدولة أن ٖ جهمل حاجَاجهم اْساسَة هكذا فحجً

 المدارس جمجصر علً المراحل اٖبجدابَة فمط وهذا ما َجم معالججه

وجلب اْطباء والمعلمَنحدَثا أَضا ببناء مدرسة كبَرة وحدَثة   

 وهو ما َري مطر شاهَن عازما علَه بل وبدأ بجنفَذه أَضا فمد

 أعطً أمرا ببناء مبة مسجشفً ومبجٍ مدرسة فٍ المدن الرَفَة

 فٍ البٗد والمشارَع َجب إجمامها لبل نهاَة العام وها هو العمل

 علَها علً لدم وساق وكان من الرابع أن َلجفت ٖحجَاجات هذه

مناطك للصحة والجعلَم وبسرعة هكذا ، وٖزالت الناس جؤمل بؤنال  

 جحل بالٍ مشاكلهم العالمة وَراه َبدأ باْهم فاْهم فكم من نساء

 هنا جموت هٍ أو مولودها أو كٗهما معا بسبب الجؤخر فٍ

 إَصالها لمناطك بعَدة بسبب المسافة أو وعورة الطرَك

 خاصة فٍ ولت اْمطار الؽزَرة وكذلن اْطفال المصابَن

 بالحمً ولدؼات اْفاعٍ والحوادخ الخطرة والجلطات الدماؼَة

 وؼَرها الكثَر َموت الناس هنا طوال العام بسببها وَصابون

 بعاهات مسجدَمة ْنه ٖ َجوفر لدَهم مسجشفً مجهز ججهَزا

للمدارس فالجهلكامٗ وكوادر طبَة مخجصة ، وكذلن بالنسبة   

 مجفشٍ فٍ هذه المناطك لرفض الكثَر من اْباء إرسال أبنابهم

 أو اٖنجمال خارجها ٖججَاز مراحل ما بعد اٖبجدابَة وخاصة

 الفجَات ، وحسب ما سمعه سَكون الجعلَم هنا إلزامَا َحاسب

 علَه المانون وسَجم مرالبة دراسة اْطفال من خٗل ملفاجهم فٍ

أحد َسجطَع إخفاء أحد أبنابه أو حجً إجباره علًالدولة أٌ ٖ   



 عدم الدراسة ، وبما أن أبان من لال هذا فهو لَس محض

 شابعات وكم جمنً لو َلجمٍ بذان الرجل مطر شاهَن لَمبل

 رأسه علً صنَعه هذا بل لَجه فعلها لبل أعوام لما كانت شمَمجه

 حرمت من دراسجها وبمَت حسرة فٍ للبه حجً َموت ، ولن

جحدخ عنه أبان فٍ آخر لماء لهما َسجؽرب هذا منه فحسب ما  

 بؤن والدجه جوفَت وهٍ جنجبه ولم َسجطَعوا إنماذها بسبب اْمطار

 والصحة المجدنَة أَام الحرب اْهلَة فٍ البٗد ولم َجركه والده

 َذهب للمدرسة رؼم ممدرجه ولجها علً ذلن ووجودها فهو

نا وَعلم معنً احجَاجهم لكلعانً مما َعانٍ منه الكثَرَن ه  

 هذا ولم َهمله أبدا حَن اعجلً عرش السلطة وجرفع عن مشاكل

 من هم ألل منه ، وحجً الثنانَن المهملَن المهمشَن فٍ أٌ بٗد

 َكونون فَها رفع حمولهم لمسجوي بالٍ أبناء البٗد من لبل أن

 َؽادرها ، وحربه الشرسة اِن ضد المانون ذاجه والفا فٍ صؾ

ن لم جنصفهم الموانَن الوضعَة السابمة أبدا وأصحاب الحموقم  

 المهدورة وعلً رأسهم اللمطاء واَْجام وضحاَا العنؾ اْسرٌ

 والزواج المسرٌ والجحرش الجنسٍ فالعظَم َبمً عظَما

 . والشرَؾ َبمً شرَفا ٖ َؽَره جاه وٖ مال

الفجَاتوآخر مفاجؤاجه كانت لوانَنه الجدَدة فَما َخص سن زواج   

 وهو َلؽٍ لانون جحدَد سن الزواج وضاربا بَد من حدَد فٍ ذات

 الولت كل من جسول له نفسه اسجؽٗل جلن النمطة فكل من ججزوج

 جحت سن السابعة عشرة المانون من َحدد مهرها وَسلم لها

 لانونَا وكذلن مإخرها وحدد لها نفمة خاصة حال طٗلها

 أو جرملها وجعوَضا مالَا خَالَا لمن جطلك منهن إن بطلب منها

 أو من الزوج وطٗلها ٖ َجم إٖ بجلسات محاكمة ٔجباخ حمها



 أو إسماطه ، ونفمجها ٖ جسمط حال الطٗق وأبنابها نفمجهم جحدد

 حسب راجب الزوج ولَس بالمجعارؾ علَه فٍ المحاكم وحضانة

هم ججكفل البٗد بنصؾ أجعابها أٌأبنابها من حمها كما أن لضاَا  

 أنه كل من َفكر فٍ أن َجزوج لاصرا سَكون علَه الجفكَر ألؾ

 . مرة فٍ عوالب فشل زواجه ذان وجحت أٌ سبب كان

 وصٗ المسجشفً ونزل وحده وركض للداخل وما أن اججاز بابه

 الحدَدٌ لال ْول ممرضة لابلجه

نٍ فٍ نملهثمة عامل مصاب فٍ سَارجٍ أرَد من َساعد "  " 

 جحركت من فورها مسرعة ولالت راكضة فٍ الممر

 " اركن سَارجن لرب الباب هنا "

 فخرج مسرعا ولربها أكثر فهٍ لم جكن بعَدة أساسا وما أن

 نزل منها خرجت ممرضجان بكرسٍ مجحرن وهذا ما جولعه

 شح أمكانَات فٍ هذا المكان فكَؾ سَسجمبلون حاٖت الحوادخ

جة ؟ ساعدهما فٍ وضعه علً الكرسٍ وأدخلجاهالخطرة والممَ  

 وهو َجبعهم وولؾ فٍ الممر فعلَه إعادجه من حَخ أحضره بعد

 ... أن َخَطوا له الجرح كٍ ٖ َعالب من أسَاده أولبن طبعا

 لبابل ؼَلوان والمدعو شعَب عبد المجَد ؼَلوان جحدَدا

 وعابلجه بات ٖ َسمع وَعلم عنهم إٖ السٍء واْسوأ وكم

 َخشً من فكرة جؤجَره ضمن أراضَهم لكنه َثك فٍ أبان

 وفٍ ثمجه فٍ صدَمه أوَس ذان وبلسانه لال له

 ٖ جمارن أٌ فرد فٍ جلن المبَلة أو العابلة به فهو رجل )

 ( شرَؾ جؤذي منهم كل اْذي فلن َكون شبَها بهم أبدا

 أخرجه من أفكاره دخول ثٗخ ممرضات للؽرفة الجٍ أدخلوه

هو فٍ الخارج َنظر لساعجه كل حَن فهو أَضا لها وجلس  



 ٖ َرَد الجؤخر فٍ العودة لمنزلهم وما َطمبنه أن والده فٍ

 هذا الَوم من كل أسبوع َخرج من لبل أذان الفجر لسوق

 الخضروات الربَسٍ فٍ ؼرَر وٖ َرجع حجً أذان العصر

 وسَكون وصل لبله إن لم َعطلوه هنا كثَرا فلن َلحظ ؼَابه

 . ٖ البارحة وٖ الَوم وزوججه سجظنه كان معه

 بعد لحظات من جلوسه بدأت الممرضات بالخروج جباعا من جلن

 الؽرفة وبدأ البحخ عن واحدة اسمها فجر ولد بات اسمها َجردد

 علً طول ذان الممر بل وجم اسجمبالها من باب المسجشفً

بدوا بؤنونظراجه ججبع حركجهم ولد عادوا لجلن الؽرفة مجددا فَ  

 جرح ذان الرجل بلَػ وثمة جمزق فٍ اْوردة وحالجه ٖ َمدر

 . علَها أحد ؼَر جلن الممرضة

* 

* 

* 

 ولؾ علً طوله ما أن خرجت الجٍ دخلت خصَصا لجخَط جرحه

 فهو جالس هنا َنجظر من ساعجَن جمرَبا ، لال لبل أن جؽادر

 الجٍ َبدوا لم جنجبه أساسا لوجوده أو لم جهجم

ا آنسةعذرا َ "  " 

 ولفت والجفجت له وجنملت نظراجها فٍ مٗمحه فورا من عَناه

 الرمادَجان بلون الفضة النمَة وبَاض بشرجه الذٌ كان عكس

 لبابلهم بَاض جشوبه حمرة خفَفة وممَزة وصوٖ لشعره المابل

 للكسجنابٍ ، هذا لَس من الجنوب ! ابجسمت ابجسامة واسعة

َعلم بؤنها أدخلجه حالَاجعلجه َنظر لها باسجؽراب ولَس   

 لحاسوب عملها وَجم فحصه والجؤكد من بالٍ بَاناجه فلم جهجم



 بوجوده سابما وظنت بؤنه أحد مالكٍ اْراضٍ أحضره إلً هنا ،

 لالت سرَعا

 "أنت جلبجه ؟ "

 أومؤ برأسه بنعم ولال

 "كَؾ هٍ حالجه ؟ هل َمكننٍ إعادجه لمكان عمله ؟ "

 حركت رأسها برفض لابلة

 مسجحَل فجرحه بلَػ ولوٖ إحضارن له سرَعا لكان سَفمد "

 ساله وٖ َمكنه الحركة لبل ست ساعات ثم نمله لمكان َرجاح فَه

 " وٖ َجحرن حجً َلجبم الجرح نسبَا

 وجابعت لبل أن َعلك

 " أنت لست من هنا ألَس كذلن ؟ "

 لال مومبا برأسه

ب له مالننعم وعلَا إعادجه من حَخ جبت به لبل أن َجسب "  

 " الحمل بمشكلة

 رفعت كجفَها لابلة

 أنت من لد َصبح فٍ مشكلة فما فهمجه منه أنه َعلم فٍ "

 " أراضٍ عابلة ؼَلوان

 لال بضَك

 وما الذٌ كنت ْفعله مثٗ أجركه َنزؾ حجً َموت هنان ؟ "

 .. فلَفعلوا ما َحلوا لهم وإن لجلونٍ فعلً اْلل أموت مرجاح الضمَر

ؾ هل هم عبَد لدَهم ؟ما هذ اٖجحا " 

 سرت أسارَرها ولالت بسعادة

 " وجدجن أخَرا "

 نظر لها باسجؽراب فمالت مبجسمة ببٗهة جدس َدها فٍ جَب



 معطفها ولد أخرجت منه ذان الشٍء الحدَدٌ الٗمع

 وجدت المشرط الذٌ كنت أبحخ عنه منذ ولت وحمدا هلل فٍ "

 " الولت المناسب جماما بل وبدل الضابع

ت نظراجه المسجؽربة جزداد حَرة وشعر للحظة بؤنها مجنونةكان  

 ٖ محالة ، لوحت بَدها لابلة

 بما أنه وصل هنا فَسجحَل إخراجه ثم أنت فٍ مشكلة فٍ "

 جمَع اْحوال إن أعدجه أو جركجه لذلن سَكون بمابه أفضل له

 " وواجه أنت لدرن

 لال بضَك مؽادرا من هنان

ما كل هذا اٖضطهاد والجهل ؟ فلَفعلوا ما َحلوا لهم ، " " 

 رالبجه نظراجها المجفاجبة وهو َبجعد حجً خرج من باب المشفً

 ثم ضمت َدَها لصدرها لابلة بسعادة

 " هذا هو منمذن َا ماَرَن سمط علَنا من السماء أخَرا "

* 

* 

* 

 فجحت باب المنزل ببطء مطمبنة بؤن سَارة أوَس لَست فٍ

 الخارج رؼم أنها جخشً لدومه فٍ أٌ لحظة فهٍ جدخل هنا

 لوالدجه من دون علمه كما أنها جؤجٍ من دون علم والدجها

 وأشمابها ، فمط شمَمجها فَحاء من جعلم بمجَبها لها كما لم

 . جخبرها بؤن أوَس ٖ َعلم كٍ ٖ جمنعها من المجٍء

ولع دفعت باب الؽرفة ونظرت داخلها وابجسمت بحزن ما أن  

 نظرها علً النابمة علً فراش أرضٍ بدون حجً ؼطاء مسبحجها

 ٖزالت فٍ َدها وسجادة الصٗة مفرودة لربها فالجربت منها وسحبت



 اللحاؾ الملمً جحت لدمَها علً جسدها ولبلت رأسها وجلست عنده

 جنظر لها بحزن ، هذه لَست عمجها فمط بل ووالدجها الجٍ أرضعجها

ٌ بات َنكر حجً الحلَب الذٌ رضعاه سوَاصؽَرة مع ابنها الذ  ... 

 ومن َسجطَع لومه فٍ ذلن ؟

 فٍ صؽرها رفضت حلَب والدجها بَنما فَحاء لبلجه فؤرضعجها

 عمجها الوحَدة كٍ ٖ جموت جوعا ، ابجسمت ما أن جذكرت فٍ

 طفولجهم حَن كانت جمازحها لابلة

كة مولود ذكرَالن من شمَمة رجال فما لبلت حلَبٍ إٖ ْنه بمشار )  ) 

 مسحت علً شعرها الذٌ بالكاد ظهرت فَه شعرات بَضاء رؼم

 أنها فٍ الخامسة والخمسَن من عمرها جنظر بعَنان دامعة

 لمٗمحها المسجرخَة وجفناها المحمران من جؤثَر العٗج أو

 لَست جعلم لد َكون البكاء وكؤنها لم جبكٍ كل جلن اْعوام

لبها ألما علَها فإن كانحجً فمدت بصرها ، كم َجمطع ل  

 أشمابها لم َرحموها فمن كان سَرحمها ؟ حمدت هللا أن كان

 لها ابنا بارا كؤوَس حجً بمابه هنا وفٍ منزلهم وأرضهم

 من أجلها فمط بل وَحرم نفسه حجً من أن َضع سرَرا أو

 كرسَا فٍ المنزل كٍ ٖ ججؤذي أثناء حركجها فَه خاصة إن

 كان خارجا ، بل حجً أرضهم حول المنزل هو من َعمل فَها

 بَدَه نزوٖ فمط عند رؼبجها ْن والده حَن كان طفٗ كان َمول

 لها وَده الصؽَرة جمسن بسبابجه

 ( هذا هو الذٌ سَحمل أرضٍ بعدٌ وَزرعها وَحرثها )

 . من بكت علً فراله حجً فمدت نور عَنَها

ت أوٖ من أن ابرَك الماءمسحت دموعها بموة وولفت وجؤكد  

 لَس فارؼا ثم ؼادرت الؽرفة وجوجهت جهة المطبخ ووجدت



 كوب الحلَب الذٌ جركجه لها البارحة فارؼا وصحن الجمر أَضا

 أٌ أنها جناولت فطورها ، خرجت بعدها من المنزل فٗ َمكنها

 . البماء أكثر من ذلن بما أنها نابمة

* 

*  
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 دخلت راكضة ما أن نزلت من السَارة الجٍ جولفت أمام باب

 المنزل فهٍ انجظرت هذا الَوم منذ وصولها لهذه البٗد ولم

 جصدق أنه أصبح هنا بالفعل حجً سمعت اجصال عمها صمر به

 منذ للَل وبؤنه وصل المنزل من دلابك فمط حجً أن والدها لم

فٍ المنزل ومن مدن ثنان انجمل َصل بعد فهو لم َنم البارحة  

 للمسجد فٍ حوران ثم المصر الرأسٍ ولال بؤنه سَكون هنا

 . بعد للَل

 دفعت باب المنزل بَدها ودخلت هامسة بعَنان دامعة

 " ... جدٌ "

 ما أن ولع نظرها علً الذٌ فجح لها ذراعَه فورا مبجسما

 فركضت ناحَجه وارجمت فٍ حضنه فورا جطوق خصره بذراعَها

 جدفن وجهها فٍ صدره العرَض هامسة بسعادة شابها الكثَر من

 الشوق والحنَن والحزن

 " اشجمت لن جدٌ ... اشجمت لن بجنون "



 فطولها بذراعَه بموة َمبل رأسها كل حَن .. حفَدجه المحببة لملبه

 وأجمل ما أهداه هللا وكانت عزابه الوحَد فٍ ؼربجه الطوَلة جلن وإن

فهٍ لطعة منه من ابنجه الجٍ لم َراها َوما لم َكن َراها كثَرا  

 وبمَت حسرة فٍ للبه بعدد أعوام عمرها ولن َكفَه عمرا آخر

 . َجحسر فَه علَها

 أبعدها عن حضنه وأمسن وجهها بَدَه ولال مبجسما

 " كَؾ حال دمَجٍ الجمَلة ؟ "

 ابجسمت مومؤة له برأسها ولد عجزت الكلمات عن الجعبَر عما

فٍ حضنه مجددا وطولها هو بذراعَه لابٗ بضحكة جشعر به فنامت  

 أران أجمل من السابك بكثَر ! هل هذا من جؤثَر رإَجن لوالدجن "

 " أم أنن أحببت شابا ما هنا ؟

 خبؤت وجهها فٍ حضنه هامسة بحَاء

 " ! .... جدٍََ "

 فضحن مجددا ولبل رأسها لحظة دخول صمر والذٌ لال

 مبجسما وفاردا ذراعَه له

حبا بن فٍ بٗدن أخَرا َا شمَمٍمر "  " 

 ابجعدت حَنها عن حضنه وجعانما كلَهما عنالا أخوَا طوَٗ

 جنظر لهما مبجسمة بسعادة فها لد اججمع بعض أحبابها أخَرا ،

 لكن جلن اٖبجسامة ماجت فجؤة ما أن ولع نظرها علً الوالؾ

 بعَدا لم جنجبه لوجوده ولت دخولها فلم جكن جري فٍ المكان

ر الذٌ ركضت لحضنه وارجمت فَه .. الذٌ كان الؽذاءؼَ  

 . لروحها الجابهة سنَن ؼربجها فٍ جلن البٗد

 جمطعت أنفاسها فٍ صدرها جنظر له بؤسً وهو َشَح بوجهه

 عنهم بل عنها جحدَدا وهذا ما هٍ أكَدة منه ولَست جفهم



 لما هو ؼاضب منها بَنما هٍ من جلمت إهاناجه الموجعة دون

وٖ لمشاعرهاأن َهجم   ! 

 أبعدت نظرها عنه ما أن شعرت بَد عمها صمر علً ظهرها

 ولد لال ضاحكا

 .. وهٍ من سَجنافس الجمَع اِن علً من َدللها أكثر من اِخر "

 " حفَدة العابلة الوحَدة

 اؼجصبت ابجسامة صؽَرة ولم جعلك فلم جكجشؾ إٖ ولجها بؤنه

 ثمة حدَخ بَنهما كان َدور عنها واجكؤت علً كجؾ عمها

 صمر هذه المرة فؤحاط كجفَها بذراعه ولال ناظرا للوالؾ

 هنان ومبجسما

 لن جصدق ما جنوٌ ابنة خالن جوزاء فعله وجخطط له وأخبرجنٍ "

 " به الَوم َا لاسم

 نظر له الوالؾ بعَدا مٗمحه ٖزالت جحجفظ بجمودها وحدق

ا وكؤنه َججنب مجعمدا النظر للجٍ أخفضت نظرهابعَنَه جحدَد  

 لٓرض فورا ججنبا له أَضا وجابع صمر ضاحكا

 َبدوا أنها سجنجمل من ابنَها لن فمد لررت أنه علَن أن "

 " ججزوج بل وسرَعا أَضا

 شدت النابمة فٍ حضنه لبضجاها بموة جرسم أَضا مٗمح ٖمبالَة

جهجه وشعرت بذان علً وجهها الجمَل وٖزالت جججنب النظر  

 السكَن الذٌ ضرب للبها مباشرة حَن لال وببرود

 " ٖ مانع لدٌ فلجبحخ هنان عن واحدة جعجبها "

 بلعت ؼصجها مع رَمها وشعرت بإهانة موجة لها جحدَدا

 ولَست جفهم لما لكنها واثمة من أن ممصده هو جرحها وهذا

 ما أثبجه لها فعٗ حَن جابع بذات بروده الماجل



ط أن جكون بماض نظَؾ بالطبعشر "  " 

 فرفعت حَنها نظرها له ودون شعور منها وكؤنها جرَد جوثَك

 إهانجه لها بؤفعاله وكان بالفعل َنظر لها نظرة جشبه كلماجه

 باردة لاجلة خالَة من أٌ جعبَر أو رحمة فزمت شفجَها وهٍ

 جبعد نظرها عنه لٓسفل مجددا جشعر بجسدها َرججؾ حنما

ت أن والدها موجودا حَنها لكانت ألرت بكل شٍءبؤكمله وجمن  

 . أمامه وأمام الجمَع لججخلص من ججرَحه لها ولٓبد

 جَما علَن بكجمان اْمر فالمجضررون منه كثر ولست وحدٌ )

 ( وأولهم والدن إن كان أمرٌ أنا ٖ َعنَن

 أؼمضت عَنَها وجنفست بعمك فكلمات عمجها ؼَسانة جلن ٖزالت

 جكبلها عن فعل أو لول أٌ شٍء لكنها لن جسجسلم ولررت

 محاربجه بذات أسلحجه فهٍ مشوهة فٍ نظره فٍ جمَع اْحوال

 ولن َجخطَا ذلن مهما لال ووعد ، رفعت نظرها للفراغ ججعمد

 ججاهله أَضا ولالت ببرود َشبهه

 " جَد فوالدٌ وجد لٍ زوجا مناسبا أَضا فلَكن ذلن فٍ َوم واحد "

جعلم أن حربجها أصابت الهدؾ وأن انجصارها كان لوَا لم جكن  

 فهٍ حرمت نفسها من لذة مشاهدة ذلن ورإَة مٗمحه الجٍ لم

 َسجطع اخفاء الصدمة فَها وكان الجعلَك لدجً الذٌ لال بضَك

 من هذا الذٌ لال بؤنن سججزوجَن وأنن فٍ سن مناسب "

 " للزواج أساسا ؟

ها جمجلع نصل حربجها جلن منرفعت نظرها له ولالت بجؤنٍ وكؤن  

 مكانه ودون رحمة

 " والدٌ لال وأنا موافمة "

 وما أن أنهت عبارجها جلن كان مطر لد دخل من الباب فجحركت



 من هنان جهة ؼرفجها جاركة خلفها اسجمباله لعمه ولم َكن أمامها

 طرَك آخر جسلكه سوي بالمرور بمرب الوالؾ مكانه هنان فلن

ه أبدا ، وما أن اججازجه جججنب النظر لهجسلن طرَك ممر ؼرفج  

 حجً أولفجها َده الجٍ أمسكت برسؽها بموة فنظرت له وعلمت

 نظراجهما .. النظرة الجٍ حاول كل واحد منهما جاهدا أن َخفٍ

 ما َكمن خلفها .. من ألم وخذٖن َدمر للبها الصؽَر لؽَرة لاجلة

د ، سحبتجفجن بحناَا للب ذان الرجل الصامت الصامد العنَ  

 َدها منه بموة وؼادرت راكضة لم ججولؾ خطواجها حجً كانت

 فٍ حضن أؼطَة سرَرها جدفن وجهها فَها وجشد لبضجاها

 علً لماشها بموة جحاول فمط أن ٖ جبكٍ فهو ٖ َسجحك أن جذرؾ

 ْجله دمعة واحدة من عَنَها ، َكفٍ بؤنه ٖ َشعر بها وٖ َحجرم

ودون سبب مشاعرها وٖ َجولؾ عن جرحها  . 

 شدت أناملها علً ذان المماش الناعم أكثر وأكثر حجً آلمجها

 ونزلت نهاَة اْمر جلن الدمعة الجٍ لم َعد َمكنها الجؽلب علَها

 أكثر من ذلن فما ألسً هذا النوع من الجراح .. إنه أعظم وأشد

 مما كانت ججخَل ! لمد فاق جحملها وجولعها درجة أن أشعرها

 . بجفاهة كل ما عانجه وآلمها سابما

 جلست جمسح دموعها ما أن رن هاجفها فؤخرججه لحظة أن

 رمت حجابها من علً رأسها وانسدل شعرها علً ظهرها وكجفَها ،

 وما أن نظرت ٖسم رعد علً شاشجه فجحت الخط ووضعجه علً

 أذنها فوصلها صوجه سرَعا لابٗ

ل أم أنه نابم ؟مرحبا جَما ... هل والدن فٍ المنز "  

 " أجصل به وٖ َجَب ؟

 مسحت عَناها بموة مجددا ولالت



 بلً هو هنا فٍ المنزل ومعه ضَؾ َبدوا مهما لذلن لم "

 "َجب بالجؤكَد

 وصلها صوجه مسجؽربا

 " ! جَما ما بن ؟ ما به صوجن هكذا "

 مررت أصابعها فٍ شعرها وهمست

 " ٖ شٍء "

 " !! جَما "

جعلجها جسجسلم طوعا لابلةنبرجه الجحذَرَة جلن   

 " ٖ شٍء مهم "

 وجابعت ولد نظرت لَدها فٍ حجرها جلعب أصابعها بطرؾ اللحاؾ

 " أ.... اممم ماذا حدخ بشؤن الفجاة الثنانَة "

 لال من فوره وبضَك

 اْخبار لدي والدن فؤنا محججز هنا كالسجَن وإن لم َجصرؾ "

أولبن ولنسرَعا فسؤجد لنفسٍ مخرجا من حرسه اْؼبَاء   

 َمنعنٍ شٍء عن الدخول لشمال صنوان وإخراجها أو الموت

 " دون ذلن

 ابجسمت بحزن فها هو الرجل الذٌ َعرؾ كَؾ جعشك النساء

 وكَؾ جعامل المرأة فلم جنسً أبدا كل ما حكاه لها عنها ولضَا

 لَلة كاملة َجحدثان وَجسامران ولد أخبرها برحلجه جلن لمدن

 ثنان وكَؾ جعرؾ علً جلن الفجاة الجٍ ٖزال َذكر جمَع جفاصَلها

 وجفاصَل ما حدخ بَنهما وكل كلمة لالجها ، حجً الكجب الجٍ

 لرأجها له حفظها عن ظهر للب من كثرة ما لرأها وهٍ بعَدة

 عنه ، إنهما أكبر مثال حٍ للحب الصادق وللوفاء اْبدٌ حجً

هول وبمبابلها للحرب علً أنأنها اخجارت أن جلمٍ بنفسها للمج  



 جكون لرجل ؼَره وإن مكرهة رؼم مرور كل جلن السنوات فلم

 جفمد اْمل فَه أبدا وٖ الثمة فٍ مشاعره نحوها ، لالت بحزن

 " كم أجمنً أن َجد والدٌ لكل ذلن حٗ وأن جججمعا سوَا "

 " شعرت بملبها َجحطم وهٍ جسمع جنهَدجه الواضحة لبل أن َمول

ٍ هللا ثم فَه َا جَما وأجمنً أن َحفظها هللا ولَرجعوهاوأملٍ ف  

 " لٍ حَة فمط ٖ أرَد شَبا ؼَر ذلن

 مسحت دمعة جؽلبت علَها وهمست ببحة

 " مجؤكدة من أن والدٌ لن َجوانً عن فعلها "

 لال من فوره

 ! اجركَنا من كل هذا اِن وأخبرَنٍ ما بن وما َضاَمن هكذا "

اجرا مجددا ؟هل والدان السبب ؟ هل جش  " 

 عضت طرؾ شفجها ولم جعلك .. كان ولجا سَبا جدا ٖجصاله

 . فكَؾ سجهرب منه اِن ولَس بإمكانها الكذب علَه ؟

 " !!جَما .... جسمعَننٍ ؟ "

 جنهدت باسجسٗم لابلة

 " بلً أسمعن "

 لال من فوره

 " أجَبٍ عن سإالٍ إذا "

 جنهدت مجددا لابلة

بٍ والدجٍ البارحة أَضا ٖ لم َجشاجرا ولد اجصلت "  " 

 لال مباشرة

 إذا ما الذٌ حدخ ؟ ذان الشاب السبب ألَس كذلن ؟ هل الجمَجه "

 " هنان الَوم ؟

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها وهمست بحزن



 " أجل "

 لال من فوره

 " وماذا حدخ أزعجن ؟ هل جحدخ عن موضوع زواجن مجددا ؟ "

 ابجسمت بؤلم هامسة

 " بل عن موضوع زواجه هو "

 لال بجذمر

 " هَا جَما لولٍ ما لدَن واخجصرٌ عنا الممدمات "

 نفضت لبضجها مع اللحاؾ فٍ حجرها ولالت بامجعاض

 ماذا سؤلول وأخجصر ؟ بؤنه ٖزال َفعلها وَنجمم منٍ كلما "

 اسجاء بسببٍ ولست أفهم أساسا ما الذٌ أفعله َجعله َسجاء هكذا ؟

فسه ثم َلمٍ باللوم علٍ بل وَشركنٍ اسجَابه منٍهو َؽضب من ن  

 " ولم أعد أفهمه أبدا

 لال ما أن أنهت حدَثها

 " احكٍ لٍ هَا ما الذٌ حدخ ؟ "

 جنهدت بعمك لبل أن جحكٍ له ما حدخ منذ للَل فلعلها جرجاح إن

 أخرجت ما بداخلها فهو علً علم واطٗع بكل ما حدخ بَنهما

عن أٌ جدَد بَنهما دون أن َحرجها سابما وَهجم دابما بسإالها  

 وٖ بسإاله عن مشاعرها اججاهه وجشعر بؤنها فٍ منطمة اْمان

 بجحدثها الدابم معه ْنه ثمة من َعلم بسرها ومسجعد لحماَجه

 . معها أَضا بل والدفاع عنها إن هٍ أصبحت فٍ مؤزق بسببه

 لال ما أن أنهت حدَثها

 " كاذب .. هل صدلجه فعٗ َا جَما ؟ "

 لالت باسجَاء

 ولما سَكذب وهو َعلم بؤن عمٍ صمر سَخبر عمجٍ جوزاء "



 " بالجؤكَد لجبحخ له عن زوجة

 لال فورا وبسخرَة

 " ومن دون ماضٍ سٍء ؟ "

 وجابع مباشرة

 أخبرجن سابما أنن ٖ جفهمَن الرجال كما أفهمهم أنا َا جَما ، "

 هو أراد فمط إزعاجن ْنه منزعج منن وكنت رابعة حَن صفعجه

 بالمثل ، ابمٍ علً مولفن هذا ولن أكون رعد ابن شراع إن لم َفجح

 هو الموضوع معن بل وسَعجذر عما لال ، وإن لم َفعلها فوافمٍ

 "فورا علً عرَس والدن المجهول ذان

 جمجمت ببرود

 " أنا موافمة علَه سلفا كابنا من َكون "

 لال من فوره

 " كاذبة "

 لالت بضَك

 " لست كاذبة ولن أعارض رأٌ والدٌ وأكسر كلمجه أبدا "

 لال بصوت باسم

 " سنري إذا كَؾ سجمبلَن بزوج ؼَره "

 لالت باسجَاء

 " رععععد "

 ضحن لابٗ

 " جلن هٍ الحمَمة َا ابنة مطر فٗ جراوؼٍ "

 نفضت لبضجها مجددا لابلة بعبوس

لدٌ فوق كل شٍءوإن َكن فرأٌ وا "  " 

 لال بجدَة هذه المرة



 " ٖ أنصحن بجضََع مسجمبلن ولجل عواطفن من أجل أٌ كان َا جَما "

 شعرت بؤنه أصابها فٍ ممجل فجمجمت ببرود

 " لما جمول هذا ؟ أنا ٖ أحبه كما ججخَل "

 اخجلط صوجه بضحكجه لابٗ

 " كااااذبة "

 لالت بضَك

 " وداعا "

ضحكجه من جدَد ثم رمت الهاجؾ ولطعت اٖجصال علً صوت  

 وؼادرت السرَر والؽرفة وسارت فٍ الممر ببطء حجً وصلت

 طرفه فسمعت أحادَثهم وضحكات جدها وشمَمه فعادت أدراجها

 فورا وأؼلمت الباب خلفها بضَك وجوجهت لهاجفها مجددا فلججصل

 بذان المزعج كاسر وجزعجه أفضل لها من أن جمضٍ الولت بَن

 . الجدران جحدخ نفسها جنجظر أن َؽادر ذان المؽرور

* 

* 

* 

 فجح له باب المكجب فدخل فورا وجبعه هو منصاعا وإن مكرها

 وأؼلمه خلفهما فلم َجركه وٖ لَصعد لؽرفجه وَسجحم فورابه

 ما هللا وحده َعلم ما َكون وكل ما سَفعله عمه وهو مجؤكد منه

ا ، وما جولعه حدخبؤنه سَجلؾ بالٍ أعصابه المدمرة أساس  

 فعٗ حَن الجفت دجً ناحَجه ولال بحزم

 أرَد أن أفهم اِن َا مطر ما سبب ما حدخ وما للت "

 " أمام اٖعٗم ؟

 أمسن خصره بَدَه من جحت سجرجه المفجوحة وأشاح بوجهه



 جانبا لابٗ ببرود

 " فعلت ما فَه مصلحة الجمَع وأولهم ابنجن "

 لوح بسبابجه لابٗ بحدة

م مرة حذرجن سابما من جرحها ومن إهانجها أو العبخك "  

 " بمشاعرها لكنٍ لو كنت أجحدخ مع جدار ٖسجوعب ما للت

 نظر له نظرة جشبة نظرجه السوداء فسبمه لابٗ بذات حدجه

 هٍ ابنجٍ ولن أرضً فَها جرح النسَم َا مطر وللت مرارا "

 " وجكرارا جولؾ عن جدمَرها والجعامل معها كآلة حرب

 كان سَجحدخ وبما َعلمه دجً جَدا وهو نسب الملكَات لنفسه

 كجبرَر واضح ْفعاله الدابمة فسبمه لابٗ بحدة

 " للت ابنجٍ ... هٍ ابنجٍ لبل أن جكون زوججن "

 أشار بَده جانبا لبل أن َشَر بها لنفسه وهو َمول بحدة مماثلة

 " ابنجن أجل ... لكنها حبَبجٍ "

 نظر له دجً بصمت فجؤفؾ ممررا أصابعه فٍ شعره لبل أن

 َجابع بؽضب

 هٍ زوججٍ وأم ابنجٍ َكفٍ ما ضاع من عمرٌ بعَدا عنها "

 " فلن اسلمها اِن لشعَب ؼَلوان وٖ لؽَره كابنا من َكون وٖ للموت

 همس عمه بجمود

 " اسجؽفر هللا َا رجل "

جفجرت فٍ ألويلكنه كان كبركان جؽلبت علَه حممه الراكدة و  

الضعؾ رؼم صراخه الؽاضب لحظات  

 لست أفهم مجً سَجركها الرجال وشؤنها ومجً سَمجنعون "

 بؤنها لٍ .. لمطر شاهَن فمط ، حجً مجً سؤدفع حبها لٍ ثمنا

 " ٔبمابها فٍ حضنٍ ؟ حجً أخسرها نهابَا والجمَع معٍ ؟



 واجهه بؽضب مماثل لابٗ َشَر له بسبابجه

مشاعرها نحون للهاوَة َا مطر فٗ جحاولأنت من َدفع  "  

 " إلماء اللوم علً اِخرَن

 رفع َدَه جانبا لابٗ بنزق

 أجل معن حك جرَد أن اخبرها وبكل بساطة بؤن لضَة الثؤر "

 ٖزالت جٗحمن وأن جلن العابلة َبحثون عنها هٍ جحدَدا وابنجها

 " من بعدها لجمدم نفسها لهم ممابٗ ٔنماذن ؟

ا بسبابجه جهجه لابٗلوح بعده  

 لسما أن جفعلها دون جردد وأنا من َعرفها أكثر منن بل "

 وجَما سجحذوا حذوها ودون جفكَر ونحن لم نعلم حجً اِن

 " ما ورابهم ولما َبحثون عن نسلن جحدَدا ؟

 وجابع ولد أشار لصدؼه اَْمن

 ٖ َخبرن عملن أنهما لن جدفعا ثمن لجٗهم الثٗثة وبؤبشع "

ججخَل فآخر ما وصلنٍ عن ذان البربرٌ أنه َمسم بؤن َذَكمما   

 " سٗلجن العذاب إن فمط أثبت وجودها

 صرخ دجً برفض

 " لَس بهذه الطرَمة َا مطر لَس بؤن جمجلها حَة "

 لال بضَك

 كَؾ إذا ؟ اشرح لٍ حٗ ؼَره ، ما الذٌ كنت سؤفعله مثٗ "

 " وهم َبحثون عنها عن طرَمٍ فٍ كل مرة ؟

 لال دجً بضَك مماثل

 " اجركها لؽَرن إذا وسَمجنعون حَنها بؤنها لَست ابنجٍ

 صرخ فورا

 " مسجحَل ... لسما لن َهنؤ لٍ بال حجً جرجع لحضنٍ مجددا "



 لال دجً ملوحا بَده بضَك

 " سؤسلمهم نفسٍ إذا ولَفعلوا بٍ ما شاءوا "

 لال الممابل له برفض لاطع ونبرة حازمة

شٍء سوي أن نخسرن معهما وأنت جعلمذلن لن َجدٌ فٍ  "  

 جَدا لوانَنهم فٍ الثؤر ... الرجل بدَه ْهله والرجٗن بعنك

 " لاجلهما والثٗثة بعنمه وبسٗلجه وأنت لم جمصر فَهم أبدا

 لال بذات ضَمه

 وما كنت ججولع منٍ وأنا أراهم َحاولون لجل شَخ مسن "

فكارا مجنونةوهجن عرض ابنجه ؟ أن ألؾ أجفرج فمط ْن لهم أ  

 فٍ الثؤر لد ولع والدن معهم عهودا بها فهو لم َفكر ْبعد من

 " أنفه َوما

 صرخ فَه فورا

 " ٖ جلمٍ باللوم علً والدٌ فهو لم َجبرن علً لجلهم "

 لم َعلك وابجعد عنه َجحرن فٍ الؽرفة بعشوابَة ممسكا خصره

دبَدَه وكؤنه َصارع أفكاره بالدوران حولها فمال مطر بجمو  

 ونظره َجبعه

 ذان الرجل َفكر حجً فٍ سبب عودجها زوجة لٍ اِن بل "

 وإن عادت للعَش هنا فلن َجوانً عن الجفجَش عن حمَمجها

 " مجددا وأنت جعلم جَدا بؤنن أَضا لن جراها ما لم جكن هنا

 ولؾ ممابٗ له مجددا ولال مشَرا بَده له

لملبها وٖزلتوالحل إذا ؟ ها أنت لم جبمٍ خنجرا لم جوجهه  "  

 " جردد بؤنها مهددة بالخطر

 لال فورا وببرود

 " الحل لدٌ "



 لكن ذان الجواب لم َكن كافَا لمن اشجعل مجددا لابٗ

 مطر لو أفهم ما جنوٌ فعله بنفسن وبها جحدَدا َا رجل ؟ "

 جحبها جعشمها وجدمرها ! ثم وجَما ما لصة جزوَجها هذه ؟

 " أنت جعلم بؤن زواجها لن َمسكهم عنها حال علموا بؤنها حفَدجٍ

 أشاح بوجهه عنه مجددا ولم َعلك فمال بحزم

 " جكلم َا مطر هل بالفعل سجزوجها وهٍ فٍ هذه السن ؟ "

 " أجل "

 لالها ببرود ودون أن َواجه عَنَه فصرخ فَه دجً من فوره

عاما فمط ؟ جننت َا رجل ؟ أٖ جعلم أن عمرها أربعة عشر "  " 

 نظر له ولال بذات بروده

 " أنا أعلم الناس بعمر ابنجٍ "

 صرخ فَه مجددا

 ٖ أنت فمدت عملن ٖ محالة ولم َكفَن لجل والدجها فانجملت "

 " لها هٍ

 لال بحدة

 " وجَما ابنجٍ لبل أن جكون حفَدجن "

 ارجفع صوت دجً أكثر وكؤنه َبارزه فٍ الصراخ فمط

مطر وأخبرنٍ اِن من هذا الذٌ جعلن ٖ جكرر كٗمٍ َا "  

 جسلمها له دون أن جفكر فٍ شٍء ٖ سنها وٖ عوالب هذا

 " وٖ شٍء أبدا ؟

 لال بجمود

 " شخص هو من سَمرر مجً َجب أن جكون زوجة له "

 لال دجً بصدمة

 " ! هو َمرر "



 لال من فوره

 " أجل وإن لال اِن كانت اللَلة زوججه "

 لال الممابل له وبضَك

 ما هذا الجنون بحك هللا ! هل ابنجن رخَصة درجة أن جعرضها "

 " علً الرجال َا مطر ؟

 لال من فوره وبحزم

 أنا لم أعرضها علً أحد ولن أفعلها أبدا وأخبرجن بؤنه "

 من سَمرر مجً َرَدها وأنا ٖ أثك فٍ شخص أكثر من ثمجٍ

 " به لَحمَها من كل شٍء حجً من نفسه

 مرر أصابع فٍ شعره مجؤففا ولال بضَك

 " ومن َكون هذا فؤنت جعرؾ نصؾ رجال البٗد وَعرفون جمَعهم "

 كجؾ ذراعَه لصدره ولال

 " حجً َحَن اْوان أوٖ "

 دجً من ضرب بؤصابعه علً صدؼه هذه المرة لابٗ بضَك

 لو أفهم فمط كَؾ جفكر ؟ ثم ماذا إن لم َطلبها منن ؟ "

َرها ؟ماذا إن جزوج بؽ  " 

 جنفس بعمك مؽمضا عَنَه لبل أن َنظر له لابٗ

 " حَنها سججزوج بؽَره وجمَعهم سَكونون سواء "

 حرن ذان رأسه بعجز مجؤففا وإن كان الضَك ٖزال مرجسما

 علً مٗمحه وَعلم جَدا أٌ أنواع الرجال َكون ابن شمَمه وأنه

هٖ أحد َمكنه كسر لراراجه أو جؽََرها لكنه لن َسمح ل  

 وسَحاربه أَضا فإحداهما ابنجه واْخري حفَدجه ، رفع سبابجه

 فٍ وجهه مهددا ولال بحزم

 احذرن َا مطر من اجبارها إن هٍ رفضت ذلن أو أنا من "



 " سَكون لٍ رأٌ لن َعجبن أبدا

 لال من فوره وبجمود

 " لن جرفض "

 صرخ فَه بحدة

علًأجل واثك طبعا وجعلم بؤنها لن جعصٍ أمرن وإن كان  "  

 " حساب نفسها

 جنهد بضَك ولال بذات جموده وكؤنه ٖ َشجعل أمامه

سابك ْوانه أخبرجن بؤنٍ لن اجبرها ثم هذا الحدَخ "  " 

 حرن رأسه بضَك وَبس منه وجحرن جهة باب المكجب لابٗ

 لسما لوٖ أنٍ مكبل بالعَش هنا ودون هوَة لكنت أخذجهما "

 " كلجَهما منن وافعل ما شبت حَنها

 وخرج ضاربا الباب خلفه بموة جاركا ورابه الذٌ لم َخرج

 حممه جمَعها مثله وبمَت عالمة داخله جدمره ببطء ولَس َفهم

 حجً مجً سَنظر له الجمَع بسلبَة وحجً من َعلمون أسبابه ؟

 كان َجولع هذه المواجهة العنَفة معه ولن جكون اْخَرة

لَس ؼسك ،بالجؤكَد حجً َدمروا مطر شاهَن هذه المرة و  

 ضرب بَده علبة اْلٗم المذهبة بموة ناثرا كل ما فَها

 علً اْرض وجوجه جهة النوافذ الطوَلة للمكجب وولؾ

 أمام إحداها ومرر أصابع كلجا َدَه فٍ شعره للخلؾ وأمسن

 رأسه بهما بموة وظهر أمامه فورا ذان الوجه الدابرٌ والنظرة

سوداء الواسعة وهٍالؽاضبة رؼم الدموع فٍ جلن اْحداق ال  

 جمول بحدة ) ألجلعه من مكانه إن فكر فٍ إَجاد أعذار لن َا مطر ،

 لن َؽفر لن أٌ شٍء وأٌ جبرَر ما فعلجه بٍ وٖ إنماذٌ من

 ( الموت فٗ جفكر َوما فٍ أن جشرح لٍ أٌ أسباب



 جؤفؾ وأخرج هاجفه من جَب سجرجه وبحركة عنَفة ما أن ارجفع

مكان وما أن نظر للرلم علً شاشجهصوت رنَنه مالبا صمت ال  

 شعر بنَرانه جشجعل أكثر من اشجعالها السابك ، فجح الخط

 ووضعه علً اذنه فوصله ذان الصوت المسجفز فورا

 " ماذا لررت ؟ "

 جنفس بموة نفسا كان كفَٗ بإحراق كل شٍء ولال بجمود

 " كَؾ سجسلمنٍ إَاها عند حدود الَرمون ؟ "

ً كان سَحطمهما حَن ضحن منوشد علً فكَه بموة حج  

 فٍ الطرؾ اِخر لابٗ

 ٖ أصدق هذا ... ! مطر شاهَن َجنازل عن منطمة عسكرَة "

 كاملة بدٖ من جمدَم امرأة لم جعد جحمل له فٍ للبها سوي

 " ! الكره والحمد

 كجم ؼضبه واشجعاله هذه المرة أَضا ولال بذات جموده

بؤكملها ولَس الَرمونجلن لن أسلمها لن وإن أخذجم البٗد  "  

 " فمط ولن جحصل علَها وٖ بعد موجٍ

 وفصل علَه اٖجصال هامسا بوعَد

 " أنا من سَجعلكم جندمون علً هذا وسؤرَن مكانن وحجمن َا طفل "

 جوجه بعدها جهة مكجبه ورفع سماعة الهاجؾ وضؽط أحد اْزرار

 فَه باسجمرار حجً انفجح له الخط فٍ الطرؾ اِخر ووصله

 ذان الصوت لابٗ

 " أجل سَدٌ "

 لال من فوره

 أبلػ جهاز المخابرات َجولوا اٖجصال مع صاحب الرلم اْخَر "

 فٍ هاجفٍ ، ٖ أرَد سماع صوجه مجددا وسؤعلمهم بكل ما



 " علَهم فعله

 " حاضر سَدٌ "

 ضرب بعدها سماعة الهاجؾ وؼادر ذان المكان أَضا فعلَه

َرمون جدرَجَااِن إعطاء اْوامر بإخٗء ال  

* 

* 

* 

 سارت حجً نهاَة الممر ثم عادت لباب ؼرفجها ودخلجها دون

 أن جؽلك الباب ثم سرعان ما خرجت منها مجددا وسارت حجً

 طرؾ الممر وولفت جنظر من هنان فلم َعد َمكنها البماء أكثر

 بعدما سمعت صراخهما الذٌ وصل لجمَع أنحاء المنزل جمرَبا

لم جطفا جلن النَران فَه فسجحرق جشعر بملبها َحجرق وإن  

 كل شٍء فَها ، مررت أصابعها فٍ شعرها لٓعلً حجً نهاَجه

 لججناثر جلن الؽرة الحرَرَة علً أطراؾ وجهها وجحركت من

 هنان مسرعة ومججازة بهو المنزل الفارغ جهة الممر الشمالٍ

 والذٌ ٖ َحوٌ سوي ؼرفة جدها ساكن المنزل الجدَد فجلن

كن مسجخدمة من لبل وجلن الؽرفة فَها جعجبر كملحكالجهة لم ج  

 للمنزل جفجح علً الخارج أَضا حَخ فناء المنزل الخلفٍ وجم

 اخجَارها خصَصا من أجله ومن أجل أٌ حالة طاربة لوجوده

 . السرٌ هنان

 وصلت باب الؽرفة وفجحجه دون طرق ودخلت وولفت مجسمرة

 مكانها جنظر لَس للذٌ كان جالسا علً السرَر َنظر لٓرض

 مجكبا بمرفمَه علً ركبجَه والذٌ جاءت لهذا المكان من أجله

 بل للذٌ ظهر أمامها وكان َمؾ خلؾ ذان الباب لبل أن جفجحه



 وَبدوا أنه كان هنا لذات السبب وهٍ من ظنت أنه فٍ ؼرفجه

ٗ من ولتالبعَدة عن كل ذان الضجَج خاصة أنهما وص  

 لرَب وخمنت بؤنه سَكون نابما أو َسجحم فخرجت هكذا دون

 حجاب وببنطلون جَنز ولمَص أحمر ضَك بالكاد َصل طوله

 لوركَها ، كان علَها أن ججعلم من أخطابها السابمة وٖ جخرج

 . هكذا فٗ َنمصها أن َجهمها بؤنها ججعمد فعل ذلن فٍ وجوده

و أَضا بوجهه جهة الجالسأبعدت نظرها عنه لحظة أن أشاح ه  

 هنان فكجمت وجعها ككل مرة وجخطجه ووجهجها الذٌ ٖزال

 علً حالجه جلن وَبدوا مسجاء بل وؼاضبا بشدة من مٗمحه

 الجٍ ٖ َمكن وصفها وصمجه المخَؾ ، جلست أمامه علً

 اْرض ورفعت رأسها ناظرة له لجبجعد جلن الؽرة الحرَرَة

نعن مٗمحها ولالت هامسة وبحز  

 " جدٌ ما بكما ججشاجران ؟ ماذا حدخ ؟ "

 أشاح بوجهه جانبا وجمجم ببرود وججهمه لم َخؾ أبدا

 " ٖ شٍء "

 أمسكت َده بؤصابع َدَها البَضاء ونصؾ ذان الكؾ َخفَه

 كمٍ لمَصها الطوَٗن ولالت ونظرها ٖزال معلما بوجهه الذٌ

 َشَحه عنها

حدخ جدٌ ؟اصواجكما لم جرجفع هكذا من لبل ! ماذا  "  " 

 ولؾ علً طوله لابٗ بضَك

 " للت ٖ شٍء َا جَما فجولفوا عن إزعاجٍ بهذا السإال "

 نظرت له بحزن وٖزالت ججلس بركبجَها علً اْرض أمامه

 فَبدوا أن الموجود هنا سؤله أَضا عن السبب ولم َحصل

 علً أٌ جواب لكن ٖ أحد مثلها َعلم عن عٗلجهما سابما فلم



 َجشاجرا َوما أو جسمع أصواجهما مرجفعة بذان الشكل ولم

 جري جدها بهذا المزاج السٍء أبدا فما الذٌ حدخ اِن وَخفونه ؟

 ولفت علً طولها ولالت ناظرة لعَنَه

 بل ثمة ما جخفَانه ومجخالفان فٍ أمره ومجؤكدة من أنه "

 " َخص والدجٍ

 لوح بَده لابٗ بضَك

د جعمله وعمله وبات َري اْذيٖ شٍء سوي أن والدن فم "  

 " حماَة والخطؤ صوابا ، بل وجنونه جخطً الحدود

 وجابع مجوجها لحمام الؽرفة

 " وٖ أسجبعد أن َهَم فٍ الطرلات لرَبا َهذٌ كالمجنون "

 وما أن وصل باب الحمام الجفت لها ولال بضَك

 " وأنجٍ أصحَح جوافمَن جزوَجه لن وأنجٍ بهذا السن ؟ "

بصدمة ولد انفرجت شفجاها وجاهت الحروؾ منهانظرت له   

 بَن أنفاسها المجٗحمة وانجمل نظرها ٖ شعورَا ناحَة الوالؾ

 لرب الباب َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه والذٌ كان َنظر لها ولد

 أشاح بوجهه عنها فورا فشعرت بجلن الؽصة المإلمة فٍ للبها

َنجظر وجنفست بعمك عابدة بنظرها للذٌ ٖزال والفا مكانه  

 جوابها وهمست بصعوبة جشد أناملها حجً كانت سجمزلها

 " ٖ أسجطَع مخالفجه فٍ شٍء جدٌ "

 لال بؤحرؾ مشدودة

 " وٖ إن للت أنا بؤنٍ لست موافما َا جَما ؟ "

 ؼصت برَمها وبالكاد وجدت صوجها ولد لالت برجاء

 جدٌ أرجون ٖ جضعنٍ فٍ خَار بَنكما فلست أجخَل أن جفكر "

والدٌ لد َفعل أمرا َإذَنٍ فٍ أن  " 



 دخل حَنها الحمام ضاربا بابه خلفه بموة أرجفت جسدها جنظر

 لمكان ولوفه بؤسً وجوجهت مسرعة جهة الباب لجخرج لبل

 أن جؽلبها دموعها فٍ وجود ذان الرجل لكن َده كانت أسرع

 منها ولد أمسن برسؽها وأدارها ناحَجه بموة جحرن معها

م حولها وأخفت ؼرجها أؼلب مٗمحها ،شعرها اْسود الناع  

 شد علً رسؽها من فوق كمها الطوَل ولال ناظرا لعَنَها

 وحدلجَها الزرلاء الواسعة

 " من َكون ؟ "

 جنملت نظراجها فٍ عَنَه الجامدجَن كحجرَن أسودَن ولالت

 بثبات وإن كان للبها َرججؾ وبشدة

 " وفَما َعنَن اْمر ؟ "

 حركها من رسؽها بموة كادت جولعها أرضا وخرج جؤوهها

 المجؤلم خافجا حَن اصطدم ظهرها بجدار الؽرفة لرب الباب

 وولؾ أمامها مباشرة بل والجرب منها بطرَمة بعثرت

 حواسها ومشاعرها وأنفاسها وكل ما َربط جسدها بالحَاة

 وهٍ جنظر لعَنَه المرَبجان منها بصدمة ولَست جعلم بؤنه

وم ولجها وبشدة رؼبجه فٍ دفن وجهه فٍ عنمها لَشعرَما  

 بدؾء بشرجها .. أنوثجها .. رلجها .. نعومجها .. فَنسً بها

 جمَع هموم حَاجه السابمة لكن كَؾ وأمَاٖ طوَلة جفصله عن

 كل ذلن ! رفع َده ورسػ َدها ٖزال فَها وضؽط بها علً الجدار

جلةفوق رأسها ولال ناظرا لعَنَها بعدابَة لا  

 أرأَت ما َوصلن له ؼبابن ؟ حجً عٗلة جدن بوالدن باجت "

 " ضحَة من ضحاَا شخصَجن المهزوزة

 اجسعت عَناها ولم جسجطع الجحرن وشعرت بؤنها عالمة فٍ



 مكانها وكانت أنفاسها سججولؾ جماما مع جولؾ للبها عن

 الخفمان ما أن لرب وجهه منها أكثر حجً كانا أنفَهما سَجٗمسان

من بَن أسنانه ناظرا لعَنَها وهمس  

 " من َكون ذان الرجل َا جَما ؟ جكلمٍ ْجد من أرجكب فَه جرما "

 سحبت أنفاسها بصعوبة مخجلطة بؤنفاسه الدافبة وهمست برجفة

 جججنب النظر لعَنَه

 " ابجعد عنٍ "

 وانجفضت كضبٍ صؽَر شعر بالخطر ما أن شعرت بملمس

د همس بجؤنٍأنفه فعٗ هذه المرة علً أنفها ول  

 " لَس لبل أن جنطمٍ بإسمه "

 كانت جعلم بؤنه َحاول إضعافها وإرباكها وكانت بالفعل سجسجسلم

 وجمر بالحمَمة فلم َعد بإمكانها السَطرة علً مشاعرها أكثر

 . من ذلن وٖ علً جوجرها بسبب لربه هكذا

 أؼمضت عَنَها وجنفست بعمك حامدة هللا فٍ سرها ما أن طرق

 أحدهم باب الؽرفة مبعدا له عنها وسامحا للهواء بالعبور

 لربجَها مجددا ، وما أن دار ممبض الباب حجً أفلجها مبجعدا

 عنها بحركة واحدة سرَعة لبل أن َدخل صمر الذٌ لال

 مبجسما َنمل نظره بَنهما باسجؽراب

 " شمَمٍ واسمه دجً هنا أم أنٍ أخطؤت فٍ رلم الؽرفة ؟ "

لجٍ كاد َؽمٍ علَها من اٖحراج وركضت خارجةجحركت حَنها ا  

 من هنان ونظره َجبعها لبل أن َنجمل للذٌ بمٍ والفا مكانه َنظر

 لٓرض ممررا أصابعه فٍ شعره ولال

 " هل لٍ أن أفهم ما الذٌ َحدخ هنا ؟ "

 نظر جهة الحمام مججنبا النظر له ولال



رخالٍ دجٍ فٍ الداخل وَبدوا مسجاء للؽاَة وثمة حوا "  

 " عنَؾ دار بَنه وبَن مطر

 كان صمر سَجحدخ لوٖ أولفه باب الحمام ولد انفجح وخرج

 منه الذٌ كان َمسح رسؽَه بالمنشفة مجمجما بالجشهد ورماها

 علً الكرسٍ لابٗ ببرود

 " أٖ ؼرؾ لدي أصحاب هذا المنزل ؟ "

 لال صمر مبجسما

رة فَها أكبربالطبع ثمة ؼرؾ ٖ حصر لها لكن ثمة ما جكون أثا "  " 

 حرن دجً رأسه بَؤس منه ولم َعلك ولد بدأ بإنزال كمٍ لمَصه

 فنظر صمر للوالؾ أمامه والذٌ كان لد عاد للنظر لٓسفل

 جفرن أصابعه شعر لفا عنمه ولال

 " هل لررت فعٗ مؽادرة المنزل ؟ "

 وؼضن جبَنه مسجؽربا حَن لم َجب ولال

 " ! لاسم أنا أجحدخ معن "

نها رأسه ونظر له فٍ صمت فمال بابجسامة جانبَةرفع ذان حَ  

 " كنت أسؤلن عن لرارن اْخَر بالمؽادرة من هنا ؟ "

 جحرن حَنها من مكانه ولال ببرود مؽادرا

 " ٖ أعلم "

 وخرج فورا فنظر صمر للذٌ رفع سجادة الصٗة ولال

 " ما به هذا الجنوبٍ فٍ كل َوم بمرار ؟ "

 فرد دجً السجادة لابٗ ببرود لحظة ارجفاع صوت اْذان عالَا

 ٖ أعلم سوي أمرا واحدا بؤنٍ رمَت نفسٍ هنا فٍ منفً "

 " حجً المسجد ٖ َمكننٍ الصٗة فَه

 ربت صمر علً كجفه لابٗ



 اسجعن باهلل َا شمَمٍ فوحده بَده الحل لكل هذا ، ثم ألَس "

 " مرحبا بمنفً فَه ابنجن وحفَدجن

لؾ علً طرؾ السجادة لابٗ بسخرَةو  

 " أخشً أن ٖ َكون فَه وٖ واحدة منهما "

* 

*  

 

 

 فجحت باب الؽرفة ودخلت فالجفجت لها الوالفة أمام المرآة جضع

 لرطا دابرَا صؽَراً فٍ أذنها فجوجهت نحوها وأمسكت َدها

 وأدارجها حول نفسها لابلة بدهشة

جمَٗ هكذا ! لمد ؼَرت رابعة مارَه .. !! لم أكن أجخَله "  

 " رأٍَ السابك به

 لمست بطرؾ أصابعها المرط الذٌ لبسجه منذ للَل ججؤكد من

 مكانه ولالت

 " أخبرجن أنه سَكون جمَٗ "

 لالت الوالفة أمامها جبعد ؼرجها عن طرؾ عَنها

 " حسنا علَنا اٖعجراؾ بؤن جناسك جسدن الرهَب السبب "

 وجابعت مبجسمة وملوحة بَدها

 " ٖ َسجطَع المرء أن َجد فَه عَبا أبداً  "

 لالت الممابلة لها بابجسامة صؽَرة

 " وفسجانن جمَل أَضا وها لد جؽلبت علً والدجن "

 مطت شفجَها بضَك لابلة

 علَها أن جمجنع بؤن هذا ما َناسب عمرٌ فؤنا فٍ السابعة "



 " عشرة ولست أفهم لما جرَد أن ألبس مٗبس مسنات ؟

 ابجسمت لها ودارت جهة المرآة مجددا جضع المرط اِخر ورفعت

 خصلة من شعرها خلؾ أذنها ونظرت لنفسها بعدما أصبحت جاهزة

 جماما ، كان فسجانها باللون اْحمر ومن المماش الحرَرٌ بكجؾ

 واحد ملجفا علً جسدها من اْعلً وَنساب بنعومة من خصرها

ض من المماش وبشكلحجً اْرض وَلجؾ حول خصره حزام أبَ  

 أزهار مطرزة وكجفه ججدلً منه لطعة لماش من ذات اللون بذات

 طوله لد جم إمساكها ودمجها جمرَبا مع جفاصَل الفسجان من

 اْمام مرورا بالحزام ومن الخلؾ جنزل من الكجؾ لٓسفل مباشرة

 دون أن َمسكها شٍء ، كان جفصَله ؼرَبا لكنه رابع وبشكل

ً عن نفسها جماما به حجً أن جركهامبهر وشعرت بالرض  

 لشعرها مفجوحا كما طلبت زوجة عمها بسبب كجفه العارٌ جناسبت

 معه وأبرزت مٗمحها وعَناها الذهبَة الواسعة كما أن أحمر

 ... الشفاه الدمٍ اللون انسجم جماما مع لون الفسجان

 .. العمد المصنوع من اللإلإ الطبَعٍ والسوار المماثل له والمرطَن

 . كانت جمَعها لطع فنَة مجناسمة

 نظرت لخاجم الزواج فٍ الدرج المفجوح أمامها وابجسمت بؤلم فهذا

 ما لن جحجاجه أبدا ، أؼلمجه بموة وشعرت حَنها بذراعٍ ساندرَن

 اللجان الجفجا حول كجفَها فرفعت نظرها للمرآة ونظرت لعَنَها

لالت الزرلاء الؽاممة الجمَلة وابجسامجها الممَزة حَن  

 رابعة ... لو فمط ججخلصٍ من هذه النظرة الحزَنة وجسجبدلَها "

 بابجسامة رابعة من ابجساماجن البرَبة الممَزة كٍ ٖ جفسدٌ

 " كل هذا الجمال

 أسدلت جفنَها لٓسفل ولم جعلك فمالت الجٍ ضمجها أكثر



 مارَه ٖ جهجمٍ ْمره واجركَه هكذا حجً َجد لنفسه حٗ لما "

 " ألحمن معه فَه وكونٍ أنانَة مثله

 رفعت نظرها لعَنَها مجددا وهمست بحزن

 " هل َمكنن انجزاع أوردجن من للبن ساندٌ ؟ "

 وجابعت مبجسمة بؤلم ولد رفعت نظرها لٓعلً

 " لكنٍ سؤعجاد وسؤنساه َوما مهما كان بعَدا "

 ابجعدت عنها ولالت جنظر لها فٍ المرأة وهٍ جمسح دمعة َجَمة

رفض أن جفارق جفنهاج  

 أعلم بؤنن لن جسجطَعٍ أن جكرهَه مارَه لكن الجنازٖت جحطم "

 المرأة صدلَنٍ ، فٗ جنسٍ ذلن أبدا وٖ جنسٍ أَضا بؤن الرجل

 أنانٍ ولن جسَطر علَه إٖ واحدة مثله جشعره دابما بؤنها

 اْهم لدي نفسها من أٌ شٍء آخر حجً هو نفسه ْنه إن شعر

لحظة داس علً كرامجها ، هم ٖ َعجرفونبضعفها فٍ أٌ   

 سوي بمسمٍ واحد للحب وهو موت أحد الطرفَن لَعَش

 " اِخر وإن لجل المرأة الجٍ َحبها كٍ ٖ جصاب كبرَابه

 حضنت نفسها جنظر لٓسفل بحزن وشعرت بملمس َدٌ الوالفة

 خلفها علً ذراعَها العارَان ووصلها صوجها هادبا هذه المرة

أن جفجحٍ رلم هاجفن وأن ٖ ججَبٍ علً اجصاٖجهلذلن أردت  "  

 وٖ جخجارٌ إؼٗله نهابَا ْن اْولً لوة بَنما اْخري

 " ضعؾ مارَه

 الجفجت لها بكامل جسدها ولالت بحزن والدموع الدافبة

 جمٓ عَنَها

 َمكننٍ جحمل أٌ شٍء وأن أدعٍ الموة أمامه فٍ أٌ ولت "

مجهومكان إٖ إن رأَت جلن المرأة برف  " 



 وجكسر صوجها ولد جابعت ببحة بكاء ودمعجها ججدلً من رموشها

 " السم أن أموت حَنها ولن ججدٌ مواعظ اْرض جمَعها معٍ "

 أمسكت وجهها ولالت ناظرة لعَنَها

 أنجٍ مرَضة بحبه مارَه وعلَن أن جشفٍ منه بنفسن "

 " ٖ أن َساعدن هو علً ذلن

 أبعدت نظرها عنها وهمست بحزن

 " لما ٖ نجولؾ عن الجحدخ عنه ساندٌ ؟ "

 جنهدت الوالفة أمامها بعمك وأبعدت َدَها لابلة

 أنا فمط أخشً أن َكون هنان مارَه وأن َحاول جؽََر "

 " رأَن ولرارن

 أشاحت بوجهها جانبا ولالت

 " لن َكون هنان فهو َرفضهم وحفٗجهم فما سَؤجٍ به اِن ؟ "

لالت بجدَة ناظرة لوجههاأمسكجها من ذراعَها مجددا و  

 الذٌ كانت جشَحه عنها

 للبٍ َخبرنٍ بؤنه سَؤجٍ للحفل فؤرَدن أن جسجمرٌ علً "

 مولفن وٖ جسمحٍ له بخداعن بكلمة ) جفَّهمٍ مولفٍ وظروفٍ

 وانجظرٌ وما إلً ذلن ( أنجٍ اْحك به من عمله ومن مهامه

 " ومن كل شٍء إن كنت فعٗ جعنَن له وإن شَبا بسَطا

نفجح باب الؽرفة فجؤة لاطعا حدَثهما ذان فرفعت ساندرَنا  

 نظرها للسمؾ فورا ولد وصلها صوت والدجها الحانك

 " فعلجها إذا ساندٌ؟ "

 أبعدت َدَها عن ذراعٍ الوالفة أمامها وأؼمضت عَنَها

 مجمجمة ببرود

 " رحمان ربٍ "



 لالت والدجها من خلفها وبحدة

 " أعَدٌ فلم أسمعن ؟ "

َجها ولالت بضَك فاردة ذراعَهادارت ناح  

 انظرٌ أمٍ ها هو أمامن لم َجعدي طوله ركبجاٌ بل َكاد "

 َصل لنصؾ سالاٌ ... هذا لَس لصَرا أبدا وأكمامه حجً

 " مرفماٌ ، هل جرَدَن أن ألبس معه بنطاٖ أَضا ؟

 ؼادرت جلن من فورها مجمجمة بحنك

 " اللهم ألهمنٍ الصبر علَها "

خلفها ودارت ناحَة من أصبحت ممابلة لها فجؤففت من جركجها  

 مجددا هامسة بضَك

 " ها لد نزعت بالٍ المزاج ولم ججرن لزَر النساء ذان شَبا "

 ابجسمت الوالفة أمامها جمسن ضحكجها فمالت مبجسمة بحماس

 " رابع هكذا أنجٍ أجمل "

 ثم سحبجها من َدها جهة الباب لابلة

 " بسرعة فالمسافة حجً برَسجول ممربة الساعجَن "

 وجابعت بضحكة وهما جؽادران ممر ؼرفجها

 ولم اخبرن أَضا أنٍ وجدت شبَه الفسجان الذٌ أحضره لن "

 ذان الهازانٍ سابما فٍ أحد مجاجر بوند سجرَت وكاد َؽمً علٍ

 حَن سؤلت البابعة عن سعره ... ٖ وٖ َوجد منه سوي لطعجَن

انجلجرا بؤكملها ! أجساءل أحَانا كَؾ َفكر ذان الشاب ؟فمط فٍ   " 

* 

* 

* 

 ولؾ أمام المرآة وأؼلك زر السجرة السوداء الفاخرة جحجضن



 ذان الصدر العرَض والممَص اْبَض الناصع جزَنه ربطة

 عنك رمادَة ؼاممة أعطجه مظهرا ممَزا ومخجلفا جماما عما َعرؾ

الممَدة كما َكره الحفٗتعنه فهو َكره هذه المٗبس المعمدة   

 وَججنبهما منذ كبر هنا وٖ َعجبه شٍء مما َحدخ فَها ، رفع

 المشط وسرح به شعره للخلؾ مجددا لكن اْمر لم َنجح هذه

 المرة أَضا فجؤفؾ بحنك ورماه علً الطاولة وفجح الدرج بحركة

 عنَفة َفجش فٍ اْؼراض المكومة فَه ، كثافة شعره ونعومجه

أبدا فٍ الجحكم به وَكره أن َكون ملزما بمظهرٖ جساعده   

 مرجب وكؤنه دمَة عرض ، أخرج علبة معَنة وسكب منها فٍ

 راحة َده ورماها فٍ الدرج مجددا ووزع ذان السابل بَن َدَها

 ثم مرر أصابعه بَن خصٗت شعره لٓعلً بالججابع فهذا أمر

نهآخر َكرهه وأكثر من سابماجه لكنه مضطر لوضع الملَل م  

 لَجحكم فٍ جصفَؾ هذا الشعر المزعج كٍ ٖ َجحرن مع حركجه

 وحركة الهواء ، مرر المشط خٗله مجددا ونجح اْمر هذه المرة

 فرماه وجوجه جهة هاجفه الذٌ ارجفع رنَنه مجددا ورفعه

 وأجاب لابٗ

 " مرحبا لوسٍ "

 وصله صوجها الرلَك فورا

 " جَموثٍ ٖ ججؤخر حبَبٍ والدٌ فٍ انجظارن "

 جنهد بعمك ولال بجمود

 " حسنا أنا لادم فما َزال المساء فٍ أوله "

 لالت مبجسمة

 " أجل .. أنا فمط ٖ أرَدن أن جنسً أو ججؤخر ... وداعا حبٍ "

 رمً الهاجؾ حَخ كان وعاد جهة مرآة الجزََن ولبس ساعجه



َجؤللم مع هذا الدور السخَؾ مسجؽفرا هللا بهمس ، علَه أن  

 بما أنه ٖ مفر له منه لبل أن َرجكب جرما فٍ أحدهم وجلن المدللة

 طبعا علً رأس المابمة ، مرر أصابعه علً فكه وصوٖ لمفا عنمه

 وجنفس بموة مؽمضا عَنَه لبل أن َرجع للهاجؾ مجددا ، رفعه

 وأجري اجصاٖ لم َدم طوَٗ وهو َسجمع لصوت المرأة الجٍ

 جخبره بؤن الرلم الذٌ َطلبه ممفٗ ، ضؽط زر إنهاء اٖجصال

 بموة هامسا من بَن أسنانه

 " مارَااا ... مارَا َا حمماء "

 ثم رماه مجددا حَخ كان وولؾ مواجها للنافذة ورفع َدَه

 مكبرا لبل أن َضمهما جهة صدره فلم َكن َرَد المؽادرة

شََن لد ٖ َكونلبل ولت صٗة العشاء فؤولبن اْثرَاء الهام  

 ثمة حدود لساعات سهرهم لَٗ ولن َجرن صٗجه لما بعد

 . منجصؾ اللَل مجهاونا أبدا

 ولؾ بعدها ودس هاجفه فٍ جَبه وؼادر الؽرفة من فوره بل

 وشمجه والمبنً السكنٍ بؤكمله ، ركب سَارجه ونظر لساعجه

 . لبرهة لبل أن َدَر المفجاح وَشؽلها وؼادر من هنان فورا

* 

* 

* 

 اندست جحت اللحاؾ أكثر ججمسن به بموة جدس وجهها فَه

 وجسدها بؤكمله َرججؾ كضربات للبها المججالَة فلم جعرؾ

 حَاجها شعورا مماثٗ لهذا ولم َمجرب منها رجل بذان الشكل

 من لبل درجة أن جصبح ججنفس أنفاسه الساخنة وجري جفاصَل

 حدلجَه بدلة فحجً حَن احجضنها سابما فٍ جلن اللَلة الجٍ



 أنمذها فَها لم َكن شعورها مماثٗ لهذا رؼم فضاعجه آنذان ،

 ! لو جفهم فمط ما َرَده منها

 ألَست ساذجة ذات ماض مجسخ ؟

 وشخصَة مهزورة ؟

 أٖ َرَد الزواج بواحدة بماض نضَؾ ؟

 إذا ما َرَد بالذٌ سججزوجه َسؤل عنه ؟

ً سَجولؾ عن إَذابها وإهانجها بهذا الشكل ؟مج  

 أٖ َعلم بؤن عمره فوق ضعؾ عمرها ؟

 أٖ َفكر فٍ أنها أضعؾ من أن جكون فٍ مواجهجه ومن أن ججارَه ؟

 لماذا ٖ َجركها وشؤنها ؟

 أٖ َكفَها أن جراه أمامها هكذا َنفر منها وَكرهها وَحكم علَها

 بالسوء وهٍ أبرأ من أن جكون كذلن ؟

 شدت أسنانها علً لماش اللحاؾ مؽمضة عَنَها بموة

 ما أن طرق أحدهم باب ؼرفجها ومن حمالجها نسَت أن جؽلمه

 بالمفجاح .. لد َكون جدها أو والدها أو حجً عمها صمر

 وكل واحد منهم سَفجح الباب بالجؤكَد إن طرق أكثر من مرة

 ولم ججب أما الخادمات جم صرفهن جمَعا لبل وصول جدها

ً َجم اسجبدالهن بؤخرَات من خارج البٗد ، لكن لد َكونحج  

 شخصا آخر لن َدخل إٖ إن أذنت له أو فجحت الباب بنفسها

 وهنا سجكون أولعت نفسها فٍ لبضجه مجددا لذلن لَس

 بإمكانها أن جسمح للطارق بالدخول اِن وكابن من َكون

 . وٖ أن جفجح له الباب

ؼادر الوالؾ فٍ الخارججلست مبعدة اللحاؾ عنها ما أن   

 وجنفست بارجَاح جضع َدها علً صدرها فها لد ذهب وكابن



 من َكون ، مدت جسدها وأخذت هاجفها من علً طاولة

 السرَر واسجوت جالسة مجددا جبعد ؼرجها عن وجهها وكجبت

 ( رسالة وأرسلجها لرعد فورا وكان فَها ) سؤلنٍ من َكون ولم اجب

 هو مجفرغ هذه الفجرة جماما وسَمرأ رسالجها سرَعا بالجؤكَد وهو

 من سَساعدها فٍ أن جمرر ما جفعل ْنها جخشً أن جفعل أمرا

 جندم علَه فَما بعد وَوبخها هو أَضا ْنها لم جؤخذ رأَه ، وصلها

 رده سرَعا كما جولعت ) ألم اخبرن بذلن ... جَد ابمٍ علً

ا وسجرٌ بعَنَنمولفن وسَحدخ ما للجه حرفَ  ) 

 !! أنزلت الهاجؾ لحجرها مجنهدة بَؤس ... َعجذر منها

 هٍ جري أن رعد َؤمل فَه كثَرا وكؤنها لم جحكٍ له ما حدخ

 . بالجفصَل ! بل هو لم َري جصرفاجه لما كان وثما من نفسه هكذا

 وصلجها رسالة أخري منه ففجحجها وكان فَها ) جذكرٌ َا جَما

الحمَمة له َوما ما وأنجٍ فمط من سَكون أنن لد جحجاجَن لمول  

 ( بإمكانه جحدَد مجً َكون ذلن

 أؼمضت عَنَها مجنهدة بعمك جشد أناملها علً الهاجؾ فَها بموة

 لبل أن جفجحهما محدلة فٍ الفراغ بحزن ، لَست جفهم ما َمصد

 فعٗ ولما َكرر هذا دابما ؟ أٌ ولت هذا الذٌ سجكون فَه مجبرة

له كٍ ٖ جعانٍ طوال حَاجها علً لول الحمَمة  ! 

 رمت الهاجؾ من َدها ومعه جمَع جلن اْفكار وؼادرت السرَر

 فعلَها رإَة جدها فسَكون ؼاضبا منها بالجؤكَد وهذا ما ٖ جرَده ،

 سحبت حجابها من العٗلة الخشبَة بجانب الباب وفجحجه لجخرج

 فمفزت مكانها بشهمة فزع ووضعت َدها علً للبها هامسة

فس مجمطعبن  

 " لمد أفزعجنٍ "



 نظر لها الوالؾ أمامها باسجؽراب ولال

 " ولما أفزعجن ! ممن أنجٍ خابفة ؟ "

 نظرت له بصدمة ولالت

 " أ.... ٖ أنا فمط كنت شاردة الذهن و... كنت أود الذهاب لجدٌ "

 أمسكها من َدها ولال مؽادرا بها

وٖ داع جدن نابم اِن .. جعالٍ ثمة أمر مهم علَنا فعله "  

 " للبس الحجاب فماسم ؼادر منذ للَل ولال لن َرجع لبل المساء

 وضحن مجابعا

 " ثم هو حفظ شكلن هكذا فما الداعٍ لجؽطَة شعرت ؟ "

 عبست مٗمحها وجمجمت ببرود

 " لم أكن أعلم بؤنٍ سؤجده هنان ... ظننجه نابما "

 لال مبجسما وسالكا بها بهو المنزل الواسع

 " هذا طبَعٍ طالما هو ممَم هنا وما أن َؽادر لن جمَدٌ نفسن هكذا "

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها ولالت بعد جردد ججارٌ خطواجه

 " مجً لال سَؽادر ؟ "

 لال وهما خارجان من باب المنزل

 ٖ أعلم فهو لم َحدد ولجا معَنا لكنه لال سَشجرٌ لرَبا "

 " منزٖ هنا فٍ حوران

م جعلك ولَست جعلم أسعدها هذا الخبر أم ٖ ؟جنهدت بصمت ول  

 مإكد سججخلص من مٗحمجه لها باجهاماجه وعباراجه الجارحة

 ولَست جعلم لما جشعر بشٍء ما َحزنها فٍ هذا وفٍ أن ٖ جراه

 هنا دابما رؼم أنها هربت لمنزل والدجها المدة الماضَة فمط كٍ

در لمنزل مسجملٖ جراه وجواجهه بعد لمابهما اْول فإن هو ؼا  

 لن َؤجٍ هنا أبدا إٖ إن أراد زَارة جدها ومإكد سَدخل من



 باب ؼرفجه الذٌ َفجح علً الخارج ، هذا إن لم َجزوج فلما

 سَشجرٌ منزٖ لَعَش فَه وحَدا وَجرن منازل عابلجٍ

 والده ووالدجه ؟ شعرت بالجعاسة للفكرة فمط فكَؾ إن كانت

هامسة والعا أمامها ؟ حركت رأسها برفض  

 " حمماء جولفٍ عن هذا هَا "

 ولؾ بها صمر حَخ حدَمة المنزل الواسعة ونظر لها

 ولال مبجسما

 " من جكون هذه الحمماء وعما علَها أن ججولؾ ؟ "

 نظرت له بصدمة فضحن ولال مشَرا للمكان خلفه بإبهامه

 هنا جوجد شجرة لكل فرد من العابلة ؼرسها بَدَه وها لد "

 " حان دورن

ت للمكان أمامها ولٓشجار المثمرة العالَة فَه ولالت بدهشةنظر  

 " ! كل واحد لدَه شجرة هنا "

 لال مبجسما

 أجل وكل واحد شجرجه جشبهه فشجرة الدراق جلن لوالدجن "

 وهٍ آخر من ؼرس واحدة هنا أما البرجمال فلجدن ، المشمش

 لنصَرة رحمها هللا والزَجون ٖبنها لاسم أما والدن فاخجار

 شجرة السندَان وأصر علَها منذ صؽره رؼم أنها لَست مثمرة

 " وأصبحت كما هٍ علَه اِن عمٗلة جضلل كل جلن اْشجار جحجها

 نظرت لها مبجسمة بحب فهٍ مثله بالفعل َحَط الجمَع برعاَجه

 واهجمامه ... ولوٌ وصامد وعنَد ، نظرت له ولالت مبجسمة

 " وعمجٍ جوزاء وأبنابها ؟ "

إصبعه ولالأشار ب  

 جوزاء شجرجها الجفاح هنان أما أبنابها فلم َعَشوا هنا "



 وزاروها مرجَن فمط هذا بالنسبة لؽَهم وأبان أما الفجاجان فلم جزورا

 " هذا المنزل حجً اِن

 وجابع ضاحكا َشَر لشجرة موز بعَدة

 جلن شجرة جدن شاهَن كان كابنه عنَدا علً مخالفة ؼَره "

جثمر هنا وهذا لَس مكانها وبمَت صؽَرةوأصر علَها وهٍ ٖ   

 " الحجم هكذا بالممارنة ببالٍ اْشجار

 لم جسجطع امسان ضحكجها ونظرت لجلن اْشجار لابلة بفضول

 " وفَما َشبه كل واحد شجرجه "

 لال من فوره وبذات ابجسامجه

 والدجن كالدراق جماما ناعمة وحلوة إن كانت كما أذكرها فهٍ "

ة بنعومة الحرَر حلوة فٍ كل شٍء فٍ حدَثهاكذلن جماما جمَل  

 فٍ طرَمة كٗمها .. صوجها نظراجها ابجسامجها ضحكجها وكل شٍء

 أما جوزاء فٍ ولت طفولجها كانجا وجنجاها مسجدَرجان وممجلبجان

 وحمراوجان بشدة كالجفاحجَن جماما وها هٍ مثله أَضا إن ضربن

صٗبجهاأحد بثمرة منه علً رأسن فمدت الذاكرة بسبب   " 

 لم جسجطع امسان ضحكجها ولالت

 " بل أراها رابعة "

 لال مبجسما

 بلً فداخلها أَضا مثل لب الجفاح ، أما نصَرة رحمها هللا "

 فكانت كالمشمش بالفعل طرَة لَنة وعطبها سهل أَضا ، وابنها

 لاسم كالزَجون جماما جسجفاد منه فٍ جمَع حاٖجه وفٍ كل شٍء

 كما حبة الزَجون مفَدة وهٍ هكذا وإن عصرناها أو طحناها أو

 خللناها وحجً نجاج عصرها َسجفاد منه وٖ َرمً منها شٍء وهو

 كذلن رجل َسجفاد منه فٍ كل حال وولت ومولن بؤنه سَنجح حَخ



 " سَكون كرجل كصدَك كزوج وكؤب

 نظرت لَدَها جسحب بؤصابعها كمَها الطوَٗن وابجسمت بحزن

ع هو بضحكة مشَرا بعَنَه جهة شجرة الموزوجاب  

 أما والدن ووالده فاخجارا أشجارهما بنفسَهما فلَفسرا بنفسهما "

 " عٗلجهما بها

 ضحكت ونظرت جبحخ بحدلجَها بَن اْشجار لابلة

 " وماذا عن شجرجن أنت "

 أشار بإصبعه ولال مبجسما

خلإنها جلن هنان شجرة أجاص مثلٍ جماما طرَة من الدا "  

 " والخارج جؤكلها بمشورها

 ضحكت ولالت ناظرة للشجلة لربه

 " وماذا اخجرت لٍ َشبهنٍ ؟ "

 رفعها من سالها الطوَل ولال مبجسما

 " شجرة اللوز "

 ماجت ابجسامجها ولالت

 " ولما اللوز ! هل أنا أشبه لشرة حبة اللوز "

 ضحن كثَرا ولال

الربَع ٖ بالطبع لكنن مثل شجرجها خضراء زاهَة فٍ "  

 والصَؾ وأؼصانها مؽطاة باْزهار الجمَلة شجاء ... أٌ

 " ٖ ججعري أؼصانها أبدا

 لالت بجذمر

 " والزَجون والسندَان ٖ جسمط أورالهم أَضا "

 أمسن خصره بَدَه ولال

 هل ثمة من َكره النظر لشجرة اللوز فٍ الشجاء ؟ إنها الشجرة "



 الوحَدة الرابعة الجمال فٍ ذان الموسم وأنجٍ مثلها فلما َضاَمن

 وصفن بؤنن جمَلة دابما ؟ ثم أنا ٖ أجراجع فٍ اخجَاراجٍ ، كان علَا

 أن أجولع ذلن فوالدن وجدن أَضا اعجرضا واخجارا بنفسَهما وأمامن

 " النجابج فٗ جعاندَنٍ كٍ ٖ جخسرٌ وجصبحٍ سخرَة لٓجَال المادمة

فجَها بعبوس فضحن ولالمدت ش  

 " ٖ مفر لن منها وفٍ الشجاء المادم سجكونَن اْسعد بهذا "

 انحنت ورفعت المعول بحركة ؼاضبة مجمجمة بضَك

 " لل بعد عشر سنَن حجً جكبر هذه الشجلة الهزَلة "

 ضحن ورفع هو الفؤس لابٗ

 " ولد َكون ابنن َركض حولها حَنها "

* 

* 

* 

الحلَب الدافا فٍ َدها ولالت مجوجهةدخلت الؽرفة جحمل كوب   

 ناحَة الجالسة علً السرَر جربط رأسها وجمسكه بَدها جبن بجؤلم

 " هذا سَفَدن كثَرا فعلَن شربه بؤكمله "

 أمسكت رأسها بكلجا َدَها لابلة بصوت مجعب

 " هل ؼسلت الكؤس جَدا ؟ "

 ابجسمت ووصلت عندها لابلة

 " أجل ومرجَن أَضا "

ربجه دفعة واحدة ثم وضعجه علً الطاولة بجانبهاأخذجه منها وش  

 فجلست لربها ووضعت َدها علً جبَنها لابلة بملك

 " ! حرارجن لم جنخفض أمٍ "

 " دفعت َدها عنها ووضعت المندَل علً فمها وأنفها لابلة بضَك



 ابجعدٌ عنٍ َا كنانة أجرَدَن أن جصَبن العدوي ؟ وؼادرٌ السرَر

َم والفَروساتبسرعة فهو ملٍء بالجراث  " 

 ولفت ولالت مبجسمة

 هل سؤبجعد عن المرض هكذا ؟ ثم أنا الزكام ٖ َؤجَنٍ مثلن بهذا "

 " الشكل وٖ خوؾ علٍ

 عادت ٔمسان رأسها جهز جسدها بؤنَن مجؤلم ولم جعلك لحظة أن

 دخل شخص آخر للؽرفة والجرب منهما لابٗ

 " كَؾ أنجٍ اِن؟ "

 لالت الجٍ ٖ زالت جحرن جسدها مجؤلمة

 لست بخَر ... لست بخَر ، ؼادرا بسرعة ٖ أرَد سماع أصوات "

 " أو الجحدخ أرجوكم رأسٍ سَنفجر

 نظرت كنانة لوالدها بحزن فحرن كجفَه بملة حَلة وخرج وهٍ

 خلفه وما أن كانا فٍ الخارج لالت بؤسً

م ! ومجً سجمرضنحن فٍ فصل الربَع اِن فلما جصاب بالزكا "  

 " كؽَرها من البشر ؟

 حرن رأسه بعجز لابٗ

 جعلمَن حَدا ما لال اٖطباء َا كنانة فهوس والدجن بنظافجها "

 ومحاربجها لجمَع أنواع المخلولات المجهرَة ضارة كانت أم نافعة

 لم َعزز مناعة جسدها فٍ مماومة المخلولات الؽرَبة الجٍ جدخله

ة جماوم أٌ مرض بل وحجً اْدوَة لم جعدفلم جعد مناعجها الطبَعَ  

 ججدٌ معها وٖ شٍء فٍ َدنا نفعله سوي البماء لربها حجً ججخطً

 " حالجها المرضَة كالعادة

 جحركت من هنان لابلة

 " إذا سؤعد لها شاَا بالزنجبَل فمد َفَدها "



 أمسكها من َدها مولفا لها وأدارها ناحَجه لابٗ

فَها سوابل ثم ألَس ثمة حفل فٍشربت كؤس الحلَب اِن َك "  

 " منزل عمجن ببرَسجول علَن أن جكونٍ فَه ؟

 فجحت فمها وأؼلملجه أكثر من مرة لبل أن جمول

 وأجرن والدجٍ وهٍ بهذه الحالة ؟ َمكنن أنت الذهاب نَابة "

 " عنا أو اجصل بعمجٍ واعجذر منها

 لال من فوره

 " بل علَن الذهاب وأنا سؤبمً مع والدجن "

 كانت سججحدخ فسبمها لابٗ بإصرار

 كنانة وجودن هنان أهم من وجودٌ فعلَن أن جلجمٍ بالشاب "

 الذٌ سجرجبطَن به وٖ أرَد أن جضَعٍ الفرصة وججزوجَه

 دون أن جرٌ وٖ شكله أو جمَمٍ طرَمة جفكَره ما أن

 " َجحدخ أمامن

اأحنت كجفَها بملة حَلة ولم جسجطع أن جمول بؤنها لابلجه صباح  

 لكنها حاولت مجددا ودون َؤس

 " ٖ داع لذلن أبٍ أنا موافمة من دون أن أراه ... أإكد لن ذلن "

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ

 وما سَكون مولفنا أمامه ومولؾ والدجن أمام والدجه إن ذهب "

 ولم َجدن وجحت أٌ سبب كان ؟ لن جظهرٌ جربَجنا لن بذان الشكل

ا عنا َا كنانة فإن كنت أنتالسٍء ولن نعطَهم انطباعا سَب  

 المرَضة ما كانت جلن حجة وسَظنون أننا نكذب أو أنن جدعَن

 ذلن كٍ ٖ جرٌ ابنهم ، سؤجصل بشمَمن لَؤجٍ ْخذن هنان فلن

 " جركبٍ سَارة أجري حجً برَسجول وحدن

 أومؤت برأسها موافمة وابجسمت له بحنان فوالدها كان دابما هكذا



ر وَكره جرن أٌ شٍء للصدؾ وهٍبعمل كبَر َزن كل اْمو  

 ما كانت لجفعلها وججؽَب عن الحفل دون أن َكون لذان الشاب

 علم مسبك بذلن بل وكانت سجخبره من جكون وٖ جضع نفسها

 وعابلجها فٍ مولؾ سٍء أمام جلن العابلة ، أمسن وجهها بَدَه

 وابجسم لابٗ

ا لد َمنحهٖ نرَد أن جضَعٍ زوجا مثل ابن جلن العابلة فؤلل م "  

 " لن أن جكونٍ فٍ بٗدن وجحممٍ حلم طفولجن وحَاجن

 ابجسمت ودموعها جمٓ عَنَها وأمسكت َده ولبلت بطن كفه

 فمال ماسحا علً شعرها

 هَا اذهبٍ وجهزٌ نفسن بالكاد سَكفَن الولت فالمسافة بعَدة "

 " بعض الشٍء وسجصلَن مجؤخرة

ه منادَا لهاأومؤت بحسنا وؼادرت من أمامه فؤولفها صوج  

 فالجفجت له فمال بجدَة

 أنا أثك بن َا كنانة فٗ جنفردا وحدكما أو َطلب منن الخروج "

 من هنان وجوافمٍ ، ٖ جشوهٍ جربَجنا لن وإن كان الثمن أن

 ٖ َكون ثمة زواج بَنكما فؤنجٍ أهم عندنا من رجال اْرض

 " جمَعهم

 عادت ناحَجه وحضنجه بموة لبل أن جؽادر مجددا جهة ؼرفجها

 ودخلت وحملت الفسجان الذٌ ظنت بؤنها لن جلبسه اللَلة أبدا ولن

 جراه وٖ َراها به ، صحَح أنه بسَط جدا أمام ما سَلبسنه النساء

 هنان لكنها ٖ جهجم وٖ بكونه ابن جلن العابلة الثرَة وجؤمل بؤن نظرجها

وفٍ أنه لَس ممن َنظرون للناس بدونَة ْنهم ألل منهمفَه لن جخَب   

 ومإكد َشبه والدجه الجٍ اخجارجها له دون أن جهجم بالفروق اٖججماعَة

 . بَنهم



 دخلت الحمام مسرعة لجسجحم سرَعا وججهز نفسها فٍ ألصر ولت

 ممكن فهٍ جشعر بحماس َكاد َمجلها لروَجه مجددا ومعرفة رد

ونفعله ما أن َعرؾ من جك  . 

* 

* 

*  

 

 نظر لساعجه مجددا ثم للباب لبل أن َنمل نظره بَن الحضور

 فٍ اْرجاء ، لم َجم دعوة سوي الممربَن وبعض رجال اْعمال

 وشخصَات سَاسَة معَنة إٖ أن ؼرفة اٖحجفاٖت الواسعة جلن

 باجت شبه ممجلبة رؼم أنها جؤخذ أؼلب مساحة الطابك اْرضٍ

ٍ ذلن بالطبع ، نظر جهجه وجنهد بضَكورواح السبب الربَسٍ ف  .. 

 ٖ َفهم ما سبب دعوجه لكل أولبن الفجَات ٖ وشمراوات جمَعهن ؟

 هو ٖ َجصرؾ بؽرابة هكذا إٖ والمدعوة ساندرَن فٍ الموضوع

 ومإكد َخطط ْمر ما ولن َسجبعد حربا طاحنة هذه المرة فملبه

مرة ، ومن الجَدَخبره بؤن هذه اللَلة لن جسلم من اْعاصَر المد  

 أن جده َرفض وجود الصحافة رؼم أهمَة ذلن بالنسبة لعملهم

 فإن سلمت الحفلة من رواح وجلن الفجاة لن جسلم من البمَة خاصة

 زَزفون ووالدة زوجها أو فٍ مواجهة أٌ كان فجلن الفجاة ظهر أنها

 جنافس حبَبة رواح بؤضعاؾ رؼم صمجها الدابم ، نظر لساعجه

 مجددا وجحرن من مكانه مؽادرا من هنان فلن َضمن أبدا أن ٖ

 جحظر رؼم َمَنه من أنها لن جخلؾ بوعدها لوالدة رواح لكن

 مزاجها المشجعل الذٌ عادت به للمنزل بعد خروجهما لن َسجبعد

 معه أن جرفض الحضور رؼم أنها لم ججحدخ طوال طرَك عودجهما



ولم َسجطع هو لول شٍء لكن رفضها وٖ النظر جهجه كان كافَا  

 وٖ منالشة اْمر معها ْنها سججعله مذنبا وبكل بساطة خاصة

 بعد العرض السخَؾ الذٌ لدمجه إَلَنا أمامها والذٌ هو مولن من

 أن وجود زَزفون معه كان السبب فَه ، هو ٖ َرَد أن َجعل من

 نفسه عدوا لها وعلَه أن َجحلً بضعؾ صبره السابك معها ْنه

بحخ وجمصً سجبمً هٍ حلمة الوصل اْلوي بحمابك ومهما  

 ماضَها ولن َكجشؾ كل شٍء وَصل للحمَمة كاملة إٖ من خٗلها

 خاصة أن ذان الطبَب ؼادر إنجلجرا بجواز سفر ونزل بٗده بآخر

 ولَس َفهم كَؾ فعل ذلن وٖ جفسَر لٓمر سوي بؤن جلن الَد

! ٖ زال ٖ َفهم لما الموَة والسلطة العلَا المجهولة وراء اْمر  

 لم َمم ذان الشخص بفن خَوط المضَة حجً اِن ! ما الذٌ

 َمنعه فمإكد هو لن َجوانً عن جمدَم أٌ شٍء من أجلها

 والثمان سنوات الماضَة جشهد له بذلن ! أوَس أَضا لم َحصل

 حجً اِن إٖ علً الملَل لكنه لن َبعد ذان المدعو بشَر عن حلمة

جثبت براءجه أمامه هو ولاص ولَس لضاء أٌ اٖجهام أبدا حجً  

 بٗد ، وما سَمومون به اِن هو مرالبجه وسَكجشؾ جمَع خباَاه

 وإن بعد حَن خاصة أنه وشمَمجاه لكل واحد منهم والدا لكن

 والدجهم واحدة وجمَعهم من الحالن بَنما والدجهم من الهازان

مجزوجه وهم والدة زَزفون والمدعو بشَر وأخري مجوفاة كانت  

 من خماصٍ وجركت بعدها ابن وإبنة ، وزَجاجها الثٗخ كانت

 سرَة ؼَر موثمة ونسبت أبنابها الثٗثة لعابلجها ولَس ِبابهم

 لذلن وافمت والدة زَزفون الزواج من والدها إسحاق فمصَرها

 َشبهه ابن نسب لوالدجه وعابلجها أما شمَمجها والمدعوة سٗفة

 فمد جزوجها لرَبها من والدجها الخماصَة وجزوج بعد وفاجها من



 امرأة من الحالن .. إٖ المدعو بشَر ثمة ؼموض كبَر حوله من

 اخجفابه صؽَرا حجً ضنوا أنه مَت ثم ظهوره مجددا والجحامه

 حَاة شمَمجه والدة زَفون خصَصا حجً أنه لم َهجم وٖ ٔبنٍ

ا َثَر الشكون حوله ولن َججاهلهشمَمجه الثالثة المجوفاة فكل هذ  

 . أبدا ومن الؽباء ججاهل ؼموض ذان الرجل

 ما أن وصل ممر ؼرفجها ولؾ مكانه َنظر لباب الؽرفة الذٌ

 ... انفجح ببطء وللجٍ خرجت منه وولفت ممابلة له جنظر له بصمت

 من وضعجه فٍ مؤزق معها لبل نفسه وكؤنها جرَد اخجبار سَطرجه

ٖجه وكَؾ باهلل علَها سججولع ؼَر النظرةعلً مشاعره وانفعا  

 الجٍ رأجها فٍ عَنَه وصعب علَه السَطرة علَها وهو َنظر

 لذان المشهد أمامه ... الثوب اْخضر الربَعٍ الحرَرٌ

 المنساب بنعومة علً جسدها النحَل مظهرا جفاصَله حجً وركَها

 لَنزل بعدها بانسَابَة وصوٖ لٓرض مع ذَل خفَؾ خلفها ،

حد كجفَه ووصوٖ لوركها عبارة عن لماش شفافٍ مبطن بطبمةأ  

 لماش جحجه بلون الجلد ولد جم وبحرفَة جثبَت أزهار لماشَة

 صؽَرة جمسكها حبة لإلإ صؽَرة حمَمَة فٍ منجصؾ كل

 واحدة منها فٍ ججمعات أنَمة باللون اْخضر الؽامك وأوراق

لفضٍ جحدبشكل زخرفة جم جطرَزها َدوَا بالعمَك اْبَض وا  

 حوافها وبالعمَك اْخضر داخلها .. كانت جلن النموش جؽطٍ

 جانب الفسجان اَْمن بالكامل وجمر حواؾ نهاَة جلن الزخارؾ

 المطرزة بخصرها حجً منجصفه ولٓسفل حجً الفخذ وَمجد

 المماش لكفها فٍ كم وأحد شفاؾ ومزَن بذات الورود والعمَك ،

الفسجان من المماش الحرَرٌ أماكجؾ الفسجان اِخر كان كبالٍ  

 وٖ كم له َخفَه شعرها الطوَل الذٌ كانت ججمعه عند ذان



 الكجؾ جاركة لؽرجها الخفَفة الطوَلة حرَة اٖنسَاب معه

 فٍ ذان الجانب لَظهر المرط الزمردٌ الٗمع فٍ أذنها الَمنً

 والسلسال الفضٍ الذٌ َزَن عنمها َنجهٍ بزمردة خضراء أَضا

من َالة الفسجان المثلثة الشكل ، كانت وبكل جظهر بؤنالة  

 ! بساطة حورَة فاجنة ومبهرة جحار ما الرابع فَها أكثر من ؼَره

 حجً الرسم اْسود الخفَؾ لعَنَها الواسعة وأحمر الشفاه بلون

 الجوت البرٌ الذٌ َزَن شفجَها وهو ذاجه لون طٗء أظافرها

 الذٌ أبرزها فٍ جلن اْصابع البَضاء ... هذه حورَة من الجنة

 . ! بٗ شن

 " إن كان سَبا فعلَا عودة أدراجٍ ْنٍ لم أشجرٌ ؼَره "

 رفع نظره لعَنَها ما أن وصلجه كلماجها اٖمبالَة جلن فحرن

 رأسه مبجسما والجرب منها لابٗ

نه لَسإن كنت جودَن جمرَنٍ علً الكذب اللَلة فسالول بؤ "  

 " جمَٗ ولست رابعة

 وما أن وصل عندها رفع ذراعه لها فرفعت َدها له وألجفت

 أصابعها حول مرفمه وسار بها لابٗ بابجسامة

 ٖ جنسٍ بؤنن مرافمجٍ اللَلة والمرافمة ٖ ججرن رفَمها وجحت أٌ "

 " سبب كان

 رفعت نظرها له ولالت بابجسامة جانبَة

 "  ربَكا وٖ آندرَا وٖ إَما ؟وٖ فٍ وجود حبَبجن جلن وٖ "

 ضحن رافعا رأسه لٓعلً ثم نظر لها ولال

 إَلَنا بت جعلمَن جَدا أنها لَست حبَبجٍ ، ثم لم أكن أعلم "

 " بؤنن كنت منجبهة لمكالماجٍ مع موظفات مكجبٍ هكذا ؟

 أبعدت نظرها لطرَمهما خٗل الممر ذو اْرضَة الرخامَة والمؽطً



لالت ببرودببساط أحمر فاخر و  

 " المهم أن ٖ جكون إحدي نسابن السبب وجلمٍ علَا باللوم حَنها "

 لال مبجسما

 لن جكون أَا منهن هنا فٗ جؽادرٌ أنجٍ بسبب والدة زوجن "

 " فهٍ لم جنسً ثؤرها منن بعد

 شعر بؤصابعها جشجد علً مرفمه لبل أن جسحبها بعنؾ وولفت

اسع المرجفع والمفجوحمكانها حَخ كانا لرب الباب الخشبٍ الو  

 علً مصراعَه فولؾ والجفت لها ولد لالت بضَك محدلة بعَنَه

 ٖ جمل زوجن مجددا ، إن كنت أنت راض عن المرأة الجٍ "

 " اخجارها لن جدن فؤنا ٖ ولم َؤخذ أحد برأٍَ أَضا

 جنفس بعمك وبطء فها هٍ جحجج وْول مرة علً والع لم جكن

 جبالٍ به ، رفع ذراعه لها مجددا ولال بهدوء

 حسنا آسؾ خطؤ ولن َجكرر ومعن حك ذان الرجل لَس "

 " زوجن ولن َسجمر ذلن .. وسنمول والدة نجَب

 لالت بحنك

 " ٖ جذكر اسمه أمامٍ "

 ضحن وشدها من َدها لابٗ

 " حسنا زوجة والدٌ هل َرضَن هذا ؟ "

لذٌ اخجلطت فَه الفخامةلم جعلك علً ما لال ودخٗ المكان ا  

 بأنارة الخفَفة الممَزة ورابحة العطور الفاخرة برابحة الجبػ

 الفرنسٍ الممَز نظراجها ججنمل بَن الموجودَن ببطء كٍ ٖ

 جظهر بمظهر سخَؾ ، لكن ذلن كان خارجا عن إرادجها فهٍ

 عاشت منعزلة ولم جشفً من الرهاب اٖججماعٍ إٖ من عامَن

ً أنها فٍ جلن المجاجر صباحا لم جفضل البماءونصؾ جمرَبا حج  



 فَها طوَٗ ، آخر ما لال لها طبَبها بؤنه علَها أن جإمن بؤنها شفَت

 أو لن ججؽلب علً وهم المرض أبدا رؼم شفابها منه فعلَها

 الَوم مواجهة ذلن بالرؼم من أنها جكره أن جسجمد ذان اْمان

ة وحَدة فٍ مكانمن السابر لربها اِن ورفضها خوض الججرب  

 ٖ جعرؾ فَه أحدا جمرَبا لكنها خشَت للحظة أن جفشل فاخجارجه

 علً الفشل ، وهذا ما كان َشعر به هو جَدا واسجشفه من

 حركة أصابعها الجٍ كانت جمبض علً طرؾ كم سجرجه وجحرره

 كل حَن ما أن دخٗ واسجطاع جرجمة بعض مما َحدخ داخلها

بدا ولن َسجؽربه فٗ َبدوا أنوإن كان ٖ َظهر علَها ذلن أ  

 ما مرت به هَن ، لَجه فمط أدرن ذان الطبَب لبل أن َؽادر كان

 سَسجعلم منه عن أمر واحد فمط وسَفعل المسجحَل لَعرفه وهٍ

 مسؤلة اٖؼجصاب فٍ ملفها ولما جم سحبها من المضَة بالسرعة

 الجٍ ظهرت بها ! شعر بملبه انمبض ٖ شعورَا من مجرد الفكرة

لجٍ َهرب حجً من الجفكَر فَها وَحاول اسجبعادها لدر اٖمكانا  

 وهذا ما فعله لحظجها أَضا ولد سار بها َمَنا مججازا بعض

 الضَوؾ وطبعا ْن أؼلبهم انجلَز فمن عاداجهم أن ٖ َسجمبلوا

 الضَؾ من دخوله الباب رؼم أن اْنظار أؼلبها كانت مسلطة

 علَهما ولن َسجؽرب ذلن فٍ ظهورها اْول والفرَد من نوعه

 هكذا ، لال َسحبها من َدها

 " جعالٍ ثمة من أرَد أن اعرفن علَه أوٖ "

 وممصده كان شخصا عند نهاَة المكان من الجهة اْخري لوٖ

 لطعت طرَمهما الجٍ لالت ضاحكة

 " أووه ٖ جمل بؤنن وكاص ؟ "

ة فٍ منجصؾ اْربعَن من عمرهاولؾ ونظر لها ، كانت امرأ  



 لكن اهجمامها بمظهرها وجمالها َظهرانها أصؽر من ذلن بكثَر ،

 لم َجعرؾ علَها من شكلها بل من طرَمة نطمها ٖسمه فمال

 بابجسامة جانبَة

 "مرحبا سَدة شَرل "

 ضحكت بصوت مرجفع كعادجها الجٍ َبدوا أن السنَن لم جؽَرها ولالت

محجال ؟ ألم َكن ثمة اجفاق أن ججزوجنٍ حَنجذكرنٍ إذا أَها ال "  

 " جصبح شابا ؟

 لال بابجسامة جانبَة

 " وأذكر أن الشرط لم َجحمك "

 ضحكت مجددا ولالت جبعد خصٗت شعرها المصَر خلؾ كجفها

 َالن من مخادع فمشروبن كان به سكر لذلن لم َمجزج مع "

 " مشروبٍ واحجلت علٍ

انبهوجابعت ونظرها َنجمل للوالفة بج  

 سمعت أنن جزوجت .... اوه اوه اوه لدَن ذوق فرَد من نوعه "

 " لذلن خنت العهد معٍ إذا ؟

 ابجسم لابٗ

 " هذه لَست زوججٍ هٍ ابنة عمٍ واسمها زَزفون "

 حركت كفها بعشوابَة لابلة

 " لما أسماءكم ؼرَبة وصعبة هكذا ؟ "

 وجابعت مبجعدة من هنان وملوحة بَدها

 حسنا نلجمٍ فَما بعد علَا البحخ عن سبب هذه الحفلة فمإكد "

 " لم َجزوج حجً اِن

 وؼادرت ضاحكة ونظراجه ججبعها لبل أن َنملها للجٍ همست بسخرَة

 " َبدوا أنن ججمع اْعمار جمَعها "



 ضحن وسحبها من هنان سابرا بها ولال

عنجلن المرأة لم أرها منذ كنت فٍ الرابعة عشرة وجولفٍ  "  

 " مهاجمجٍ

 " مرحبا سَد "

 الجفت لهما الذٌ كان َمؾ عند الطاولة الطوَلة الملَبة باْطعمة

 َمضم لطعة كعن محلً َمسكها بؤصابعه وكان رجٗ ججاوز السجَن

 من عمره بشعر رمادٌ وصل طوله لكجفَه ؼَر مرجب ولكنه جمَل

 ذات الولت بسبب جموجه الناعم .. سجرجه السوداء مفجوحة كما

 زرٌ لمَصه العلوََن ولم َكن َلبس ربطة عنك ، ما أن نظر له

 حجً فرد ذراعَه له لابٗ

 " أوه سَادة وكَل النَابة الوسَم "

 ضحن له وجعانما ولال ذان مربجا علً ظهره

 " ظننجن سجزورنٍ فٍ منزلٍ ما أن جعلم بخبر عودجٍ َا محجال "

 ابجعد عنه ولال مبجسما

جهالو أنٍ وجدت ولجا لفعل "  " 

 ضرب علً صدره بمبضة َده الجٍ ٖزال َمسن فَها لطعة الكعن لابٗ

 " أجل أجل جعذر بحجج سخَفة "

 نظر بعدها للوالفة بجانبه ولال باسجؽراب

 " هذه لَست زوججن ؟ ٖ أذكر أنها كانت هكذا حَن سافرت "

 نظر لها ولال

 " ٖ هذه ابنة عمٍ زَزفون "

 صفر من فوره لابٗ

لصامت جعنٍ ؟ أخبرنٍ جدن عنها سابماالجمال ا "  " 

 نظر له بعدها وحرن َدَه لابٗ بضحكة



 " كان علً ضرار اسجبدال لطع الشطرنج فعٗ "

 ولكمه علً صدره مجددا لابٗ بابجسامة

 " هذه كان َجب أن جمؾ بجانب الملن "

 ابجسم له ونظر للجٍ كانت جنظر له ولد أدارت حدلجَها مبجسمة

 ابجسامة جانبَة فضحن ضحكة صؽَرة ونظر للوالؾ أمامهما ولال

 هذا َا زَزفون السَد إنه أحد الرسامَن المعروفَن هنا وهو "

 " صدَك لدَم للعابلة

 نظرت له ولالت بابجسامة صؽَرة مجاملة

 " سررت بمعرفجن "

 فكاد َؽص باللممة فٍ فمه والجفت للطاولة خلفه فورا ورفع

بؤكمله لبل أن َلجفت لهما مجددا لابٗ بصدمة كؤس العصَر وشربه  

 " ! لَست خرساء "

 لال ولاص مبجسما

 ٖ هٍ كانت جعانٍ فمط مشاكل فٍ النطك بسبب اْكَاس المابَة "

 " فٍ دماؼها وزال السبب بزوال مسببه وانجهً

 وجابع ولد أراح َده علً كجفها

 " وهٍ صاحبة لوحة النصؾ المفمود "

مامها بصدمة ووضع ما فٍ َده أوٖ لبل َنظرنظر لها الوالؾ أ  

 لها مجددا لابٗ

 " أنجٍ من أنهً جلن اللوحة النالصة لجوش سبنسر ؟ "

 نظرت للوالؾ بجانبها والذٌ كان َنظرا لها مبجسما ثم عادت بنظرها

 له ولالت هامسة بابجسامة خفَفة

 " أجل "

ودون جؤوه من فوره وأبعد َد ولاص عنها وأمسكها من ذراعَها  



 أن جفهم ما َجرٌ أو جدرن ذلن سحبها نحوه ولبل خدها بخفة

 وسرعة وابجعد عنها لابٗ " َا الهٍ ٖ أصدق إن جلن اللوحة

 جحولت لجحفة فنَة بسببن رؼم أن عابلة سبَنسر لم َعرضوها

 " سوي لَوم واحد لكنٍ كنت محظوظا برإَجها

ل فؤمالكانت مجصلبة مكانها لم جفك من صدمجها بعد مما فع  

 الوالؾ بجانبها رأسه وهمس فٍ أذنها مبجسما

 " ها لد ظهر أنه لن حبَب أَضا "

 زمت شفجَها بحنك وضربجه بمرفمها فضحن ولم َعلك وانطلك

 الوالؾ أمامهما َجحدخ دون جولؾ عن مزاَا جلن اللوحة وما جثَرة

 فٍ نفس الشخص ما أن َراها وعن أسرار وكنوز وأمور جخص

 الموضوع وٖ جخصه ، جولؾ فجؤة ونظر لها ولال

 " ماذا رسمت أَضا ؟ "

 أبعدت نظرها عنه وهمست ببرود

 " ٖ شٍء ... أعنٍ ٖ شٍء مهم "

 نظر لها باسجؽراب ولال

 " ٖ لوحات لدَن ؟ "

 حركت رأسها نفَا فجؤوه ونظر للوالؾ بجانبها لابٗ

شنعاءأٖ َوجد مرسم لها هنا ؟ ما هذه الجرَمة ال "  ! " 

 كان سَجحدخ لوٖ لاطعجه الجٍ الجربت منهما وكانت فٍ السابعة

 عشرة جمرَبا بفسجان أسود لصَر وشعر َوازَه طوٖ ولونا

 وسحبجه معها لابلة

 " جعالً جدٌ وجولؾ عن جناول السكرَات هَا ... معذرة منن ولاص "

 وؼادرت به جسحبه مرؼما ٖ جهجم بما َموله وابجعدت به عنهما

 فرفع ولاص كؤسٍ عصَر جوت ولدم لها واحد فؤخذجه منه جنظر



 حولها بصمت جججنب نظراجها شخصَن محددَن وهما ضرار

 سلطان وزوجة ابنه جلن فكل واحد منهما كان َخصهما بنظرة

 اٖ جعجبها أبدا .. نظرة رفض وعدم رضً َرمَهما بها ذان العجوز

اء بمرب حفَدهمن حَن ِخر ولم جزدها إٖ إصرارا علً البم  

 المفضل ، ونظرة حالدة لم جفارلهما جمرَبا من عَنٍ جلن الكرَهة

 . كابنها

 جلن اللوحة جم سحبها بالفعل بعد َوم واحد من عرضها فَبدوا "

 " أن اكجشاؾ هوَة صاحبجها لم َكن صعبا علً الجمَع

 أخرجها صوجه الهادئ من أفكارها جلن فرفعت كؤس العصَر لشفجَها

ه ببطء ولم جعلك نظرها ٖزال علً المدعوة أسماءوشطفت من  

 وكؤنها ججحداها عمدا الند بالند وجابع الوالؾ لربها

 أجعلمٍ بؤن جلن المرأة فٍ اللوحة باجت جؽَر من مظهرها لدر "

 " اٖمكان بسببها ؟

 أنزلت الكؤس وسرق نظرها هذه المرة ولد رفعجه له رؼم أنه كان

 َنظر للبعَد ولالت

 " أٖزالت حرة طلَمة ؟ "

 نظر لها ولال

 ٖ َمكن إدانجها َا زَزفون فالحجة سجكون ضعَفة بل "

 " وسَرفضها المضاء

 اشجدت لبضجها علً الكؤس بَن أصابعها حجً كادت جحطمه

 وجحولت نظراجها للؽضب فجؤة ولالت بضَك

 أفهمت اِن ما عنَت سابما ؟ من سَدَن أمثالها ومن سَخرج "

من السجون إن كنت أنت نابب المدعٍ العام جمول هذاضحاَاهم   

 " َا ولاص ؟



 جنملت نظراجه بَن حدلجَها اللجان جلونجا بجلن الؽَوم الرمادَة الؽاضبة

 فجابعت بحدة ملوحة بَدها حجً كاد َنسكب العصَر من الكؤس فَها

 لما ٖ َحاسب المانون من َحرض ؼَره علً ارجكاب الجرَمة "

َنما َدَن فاعلها ؟ من سَؤخذ بحك ذان الشابأو َدفعه لها ب  

 " من جلن الحَة وؼَره وأمثاله الكثَرَن ؟

 شد علً أصابعها بموة ولال بجدَة ناظرا لعَنَها

 سَحدخ ذلن َا زَزفون فلَس ثمة مذنب َهرب من العدالة أٖهَة "

 " فٍ اْرض طوَٗ ، ولن َضَع حك لم َهمله صاحبه

َدها من َده ومررجها فٍ شعرها أبعدت نظرها عنها وسحبت  

 بحركة مجوجرة ولم جعلك فمرر هو أَضا أصابعه فٍ شعره

 المصفؾ بعناَة للخلؾ وجنفس بعمك مؽمضا عَنَه ، أَعمل أن

 َكون هذا هو السر وراء جرَمة ماضَها ! أثمة من حرض ؼَره

 ! علً ارجكابها أو دفعه لفعلها لذلن لم َثبت علَه المضاء أٌ شٍء

َكون ؟ ومن الذٌ اخجاره لَرجكب جرَمجه عنه ؟ لكن من  

 هٍ أم شخص آخر وهو من جصمت جماما عنه بل وججحمل الجرَمة

 . !! من أجل حماَجه

 نظر للذٌ دخل من الباب للجو ثم لها ومن جحرَكها للكؤس فٍ

 َدها بعشوابَة علم بؤنها ؼاضبة وبؤن مزاجها انحدر للسوء

 فوضع كؤسه وأخذ كؤسها منها ووضعه أَضا وأمسن بَدها وجحرن

 بها من هنان لابٗ

 " جعالٍ ْعرفن بخال رواح ووالد زوج مارَه الجٍ الجمَناها الَوم "

 وسار بها ناحَجه فعلً ذان الجو المشحون أن َجبدد للَٗ ، وصٗ

 عنده وٖمست َده كجفه فالجفت له ْنه كان َجحدخ مع أحدهم

مبجسما ما أن ولع نظره علَه ولال  



 " مرحبا بنابب المدعٍ العام "

 لال بضحكة حفَفة

 " مجً سؤجخلص من هذه اْلماب ؟ "

 ضحن الوالؾ أمامه ولال

 " بل علَن أن جفخر بهذا "

 لبل أن َنمل نظره للوالفة بجانبه لابٗ بابجسامة

 " ومن جكون هذه الجمَلة ؟ "

 ابجسم ونظر لها لابٗ

فون ابنة عمٍ إسحاقهذه زَز "  " 

 لاطعهم الصوت الحانك من خلفه

 " فعلجها إذا ولم جحضرها معن ؟ "

 الجفجت للجٍ كانت جنظر له بخَبة أمل ولال

 " أخبرجن بؤنه لَس ولجه َا رلَة "

 وجابع باحثا بنظره فٍ الموجودَن

 " ألم َحظر جَم ؟ "

 جنهدت بضَك لابلة

 " ٖ إن كان هذا سبب عدم جلبها معن "

 لال مججاهٗ ما لالت

 " أَن صاحب كل هذا الحفل ؟ "

 وضحن ما أن ولع نظره علً الوالؾ بعَدا بَن أربع انجلَزَات

 شمراوات ٖ َجولؾ عن الضحن والحدَخ معهن ومنشؽل بهن جماما

 ولال مبجسما

 " ابنن َحجفل بنفسه بطرَمة ؼرَبة "

 نظرت جهجه ولالت بضَك



 وهل َجعبنٍ شخص فٍ الوجود مثله هو وؼرابة أطواره ؟ "

 " أشن دابما بؤنٍ من ربً ولاص معه صؽَرَن

 ضحن ولال مؽادرا ناحَجه

 " َبدوا كان علَن جسلَمه لضرارا فَما بعد أَضا كولاص "

 " جمجمت بضَك " وهل أنا من اخجار كل ذلن ؟

 ثم الجفجت لهما مجددا ولالت مبجسمة

رابعة الَوم وبشكل ٖ َصدق وكثَر َسؤلونزَزفون أنجٍ  "  

 " من جكون هذه الفاجنة

 همست بابجسامة مجاملة مؽصوبة

 " شكرا لن "

 فضحكت ونظرت للوالؾ بجانبها لابلة

 " لم َدعوا ولاص أحدا من زمَٗجه وٖ أصدلابه لما جركوه لن أبدا "

ةوما أن أنهت عبارجها جلن نظرت جهة من دخلوا للجو ولالت مؽادر  

 " عذرا منكما "

 وابجعدت عنهما ونظره َجبعها ونظرت الوالفة بجانبه لرسػ كم

 فسجانها المطرز ولالت

 " جبدوا وحدها من ججمبل وجودنا معا اللَلة "

 نظر لها ولال

 ٖ جشؽلٍ نفسن بذلن فؤمثالها ممن َجفهمون وضعنا كمرَبَن كثر "

عن زوججاَا زَزفون وهٍ بالفعل امرأة رابعة مخجلفة جماما   

 " والدٌ اْخرَجَن

 لالت ببرود ونظرها علً الوالؾ بعَدا مع مجموعة من رجال اْعمال

 ٖ أفهم كَؾ فكر جدن بؽباء هكذا ؟ "

 وجابعت بسخرَة



 وأراه سَكرر هذا معكم وَزوج كل واحد بؤربعة لجمجلا مملكجه "

 " باْحفاد طبعا

 رفع رأسه ضاحكا ثم نظر لها لابٗ

 " ومن سَرضً بذلن ؟ أنا ٖ أحب الجعدد وطفل واحد َكفَنٍ "

 نظرت له لابلة بابجسامة ساخرة

 " ومإكد كمحام ٖ جحب الطٗق أٌ أن زوججن ضمنت مكانها ولٓبد "

 ارجسمت ابجسامة جانبَة علً طرؾ شفجَه ولال ناظرا لعَنَها

رالمرأة جضمن مكانها بعملها وشخصَجها َا زَزفون ٖ بؤفكا "  

 " الزوج ومعجمداجه فالحمماء فمط من جفكر كذلن

 وماجت ابجسامجه جلن واكجسً مٗمحه الجمود وهو َرفع نظره

 بالوالفة لرَبا منهما بملَل جنظر لَس له بل للوالفة بجانبه نظرة

 ؼاضبة حالدة لبل أن جرفع نظرها له ولم جكن سوي جَهان شمَمة

لحظات ، الجربت منهما من جمانة فَبدوا بؤنها وعابلجها وصلوا منذ  

 فورها وكما جولع وَعرفها جَدا لن ججوانً عن فعلها فشخصَجها

 منالضة لشمَمجها الجوأم فٍ كل شٍء كما مظهرها الخارجٍ ،

 وصلت عندهما ولالت ونظراجها الباردة ٖزالت موجهة لزَزفون

 " مرحبا ولاص "

 ورفعت نظرها له حَن لال ببرود مماثل

 " مرحبا "

ع َعرفهما ببعضهماوجاب  

 " هذه جَهان شمَمة زوججٍ جمانة َا زَزفون "

 وجابع ناظرا للوالفة أمامه

 " وزَزفون مإكد سمعت عنها سابما "

 نظرت لها ولالت بابجسامة ساخرة



 " ...آه أجل الخرساء المجنو "

 لاطعها بضَك لبل أن جنهٍ حدَثها

منذ للَل ، لو كانت خرساء ما عرفجها بن وأظنن رأَجنا نجحدخ "  

 " وإن كانت مجنونة ما كانت هنا فهٍ أعمل من ؼَرها بكثَر

 زمت شفجَها بحنك لفهمها ممصده ولالت ناظرة لعَنَه

 " وهذا َفجرض أن َكون مكان زوججن ٖابنة عمن "

 نظر لها نظرة كادت جهرب بسببها فسبك وحذرجها شمَمجها من

 أن السخرَة من طبعه المسالم أكبر خطؤ لد َمع فَه من ٖ َعرفه

 جَدا لكنها فمدت أعصابها ما أن رأت هذه الفاجنة ملجصمة به أو

 باْحري َبدوا هو الملجصك بها وٖ َجولؾ عن الضحن واٖبجسام

 وهو َحدثها ، لال بكلمات مشدودة جعلم بؤنه لم َخرج بها كامل ؼضبه

نا ؟أْجل هذا جبت ه "  " 

 زمت شفجَها بحنك وججنبت محاربجه مجددا لابلة بشٍء من الهدوء

 " بل جبت أود الجحدخ معن للَٗ ... ووحدنا "

 أمسن َد الوالفة بجانبه وسحبها معه لابٗ

 " عذرا فٗ شٍء نجحدخ عنه "

 وابجعد بها حامدا هللا أنها الجزمت الصمت فهو َعرفها جَدا إن لررت

مرت نفسَة الوالؾ فٍ مواجهجها جماما وٖ َسجبعدالدفاع عن نفسها د  

 أن مزاجها السٍء بسبب حدَثهم ذان عن المانون والمضاء السبب

 لكانت سجمجص لنفسها منها بالجؤكَد ولهذا ابجعد بها فٗ َرَدها أن

 . جؽادر المكان بسببها

 لال مبجسما ونظره علً من دخلوا للجو وكانت والدة رواح فٍ

الباب اسجمبالهم عند  

 " ها هٍ رفَمة جسولن الَوم لد وصلت هٍ وعابلجها "



* 

* 

* 

 رفعت سماعة الهاجؾ ونظرها علً باب المنزل وهمست لابلة

 " ماذا جرَد ؟ "

 وصلها فورا ذان الصوت الرجولٍ الهامس كفحَح أفعً برَة

 " ماذا حدخ معن ؟ "

 دارت بمملجَها فٍ اْرجاء جرالب اْبواب المؽلمة هامسة

ل شٍء َسَر حسب اٖجفاقك "  " 

 عاد ذان الهمس المبحوح مجددا

 "...اجفاق ماذا واْمور جبجعد من بَن َدَن َا سار "

 لاطعجه هامسة بضَك

 كل ما فعلجه سابما لم َكفَن ؟ لمد جعلجه َحرم الفجاة الدراسة "

 والخروج وجمَع ما لد َربطها بالحَاة وعاشت بابسة معمدة وحطم

 حلم ابنه وبمٍ رأسه فٍ جراب اْرض هنا كالنعامة وجمول لم أفعل

 " شَبا ؟

 وصلها ذان الفحَح الهامس ؼاضبا هذه المرة

 والفجاة سججزوج من ابن شمَمة مطر شاهَن وسجنجشل بالجالٍ "

 " شمَمها معها َا بلهاء ، جعلمَن جَدا ما سَكون عمابن إن حدخ ذلن

فورهاارججؾ جسدها بؤكمله وهمست من   

 لن َحدخ ذلن ... أخبرجن بؤنٍ سؤمنع حدوثه نهابَا ولد بدأت "

 " فٍ الجنفَذ فجولؾ عن اٖجصال بٍ هنا

 وما أن أؼلمت الخط أجفلت مفزوعة ونظرت خلفها للخادمة الجٍ

 كانت جنظر لها باسجؽراب فصرخت فَها فورا



 " ماذا جفعلَن هنا ؟ ألهذا أرسلجن سَدجن لجكونٍ جاسوسة لها ؟ "

 نظرت لها ببرود كعادجها فصرخت فَها بموة

 " جحركٍ من هنا "

 فانجفضت فٍ مكانها وؼادرت مسرعة لحظة أن انفجح باب المنزل

 ودخل منه صاحب ذان الوجه الماسٍ المججهم وكحاله فٍ مثل

 هذا الَوم من كل أسبوع بعد عودجه من سوق الخضراوات فٍ

سبب إجٗفها لهاؼرَر ْنه خسر بضاعجه ولم َشجرَها أحد ب  

 بالمَاه الساخنة البارحة وهٍ فٍ الشاحنة فابجسمت بمكر لبل أن

 جركض نحوه وأمسكت َده لابلة بجزع

 " مصَبة َا إبراهَم مصَبة "

 نفض َده عنها وصرخ فَها

 " ماذا حدخ أَضا ؟ َكفَنٍ مصاببٍ "

 ضربت خدَها لابلة

 " مخزن اْعٗؾ احجرق بالكامل "

أن َصرخ فَها بؽضب نظر لها بصدمة لبل  

 " ماذا ؟ مجً حدخ ذلن ؟ "

 لالت كاذبة

 " الَوم "

 نظر حوله وكؤنه َسجوعب أَن هو لبل أن َنظر لها صارخا

 " مسجحَل كَؾ َحجرق وحجً أسٗن إنارة ٖ جوجد فَه ؟ "

 لالت ببكاء جمثَلٍ

 " ٖ أعلم وأنت جعلم جَدا أنٍ ٖ ألجرب من جلن الجهة "

 جحرن من مكانه خطواجه جضرب اْرض بؽضب فمد كلفجه جلن

 اْعٗؾ ثمن بَعهم لمحصول أرضهم نصؾ عام كامل ٖرجفاع



 أسعارها كما أن اْؼنام لم جحمل أو جلد وٖ َفهم لما .. ! أٌ أنها

 جؤكل دون نفع من أكثر من عامَن ، جوجه جهة الجدار المحاذٌ

َه بموة ، ٖ خَول لدَهللمطبخ واسجل سوط اْحصنة المعلك ف  

 لكنه َحجفض به منذ أعوام ْؼراضه الخاصة فمط ولَعلم كل

 مذنب ما سَكون عمابه من لبل أن َفكر فٍ ارجكابه ، ولؾ

 منجصؾ صالة المنزل وصرخ بؤعلً صوجه

 " َمااااامة "

 وحَن لم َسمع ردا لندابه صرخ بموة أكبر

 " َماااااااااااامة "

مابلة له فٍ الجانب اِخر وخرجت منهفانفجح باب الؽرفة الم  

 الجٍ لالت وجسدها َرججؾ ذعرا

 " نعععم أبٍ "

 ضرب به علً اْرض ولال بؽضب

 " جعالٍ هنا "

 جمعت كفاها عند شفجَها وبدأت بالبكاء وجمطعت كلماجها لابلة

 " لم ... لست أنا أأبٍ ألسم لن "

 جوجه نحوها وجرها من كجؾ لمَصها بموة ساحبا لها علً

 اْرض وصرخ بؽضب وذان الوحش اْسود َنزل علً جسدها

 الصؽَر النحَل بموة

 من إذا ووحدن من َطعم اْؼنام ؟ "

 " من وأنجٍ أصبحت طوال الَوم هنان ؟ من جكلمٍ ؟

 لكن ما نفع جوابها أو كلماجه من بَن صراخها المجؤلم وبكابها

 العالٍ جرججؾ وججلوي علً اْرض جحت ضربات ذان السوط

 الذٌ ٖ َرحم من جسدها شَبا صفَره َسمع من فوق صراخها



 الباكٍ ٖ أحد َمكنه منع ذلن عنها وٖ إَمافه ومن سَفعلها مثٗ ... ؟

 الخادمة المرعوبة جرججؾ عند أحد الزواَا باكَة جعلم جَدا

 كما سبك وحذرجها من أن من َحاول منع والدها عن ضرب

ا الجوأمان الصؽَرانأحدهم معناه أن َضرب معه أم شمَماه  

 اللذان لم َسجطَعا اججَاز باب ؼرفجهما ٖ َشاركانها سوي فٍ

 البكاء أم الوالفة خلفه مبجسمة بانجصار لنجاح النصؾ اْول

 من خطجها ؟ من سَشعر بذان الجسد البرٌء إن لم َكن المطعة

 منه والوالؾ فوله َضربه بكل لوة رجل حمول جربت َداه علً

رفع اْوزان الثمَلة ؟ من سَكون بعدما فمدتالحرخ والحفر و  

 الوحَدة الجٍ كانت سجشعر بها وسجضع نفسها جحت رحمجه

 من أجلها ؟ فلم ججرن لها الحَاة سوي شمَك ٖ حول له وٖ لوة

 مع ؼطرسة ذان الوالد المسجبد فبدأت جنادَه من بَن صراخها

هاالباكٍ رؼم َمَنها بملة حَلجه ٖ جحاول سوي إخفاء وجه  

 بذراعها عن ضربات ذان السوط الذٌ لم َهجم صاحبه

 . أَن سَجرن عٗماجه وإن أفمدها إحدي عَنَها

 انفجح باب المنزل بموة ودخل منه راكضا الذٌ وصله صوت

 صراخها من لبل أن َعبر نصؾ أرضهم الواسعة وندابها بإسمه

 من بَن بكابها وصراخها شعر بؤنه سكَن ؼرس فٍ للبه

، وْنه أعلم من ؼَره بؤنه لن َسجطَع إَمافه وشمه لنصفَن  

 وٖ أخذ ذان السوط منه رؼم أن طوله َفوق طوله فهو سبك

 وفعلها ومنعه عن ضربها حَن نسَت باب الحضَرة مفجوحا

 وهربت بعض اْؼنام فكانت النجَجة أن جضاعؾ عمابها وجكرر

 كعماب له هو معها فما كان أمامه اِن سوي أن َنزل عندها

رض وَنحنٍ فولها حاضنا لجسدها المرججؾ الباكٍ َجلمًلٓ  



 عنها بالٍ العماب الذٌ َجهل سببه ، أن َنمذها علً اْلل من

 الموت جحت َدَه فٗ أحد له فٍ هذه الحَاة ؼَرها َجحمل كل ما

 َعانَه من أجلها فمط .. فلن َسمح بفمدان الشٍء الوحَد الذٌ

 جركجه له والدجه وَربطه بذكراها

* 

* 

 ضؽطت زر الطباعة ورالبت نظراجها المنجصرة الورلة الجٍ بدأت

 جخرج ببطء من الطابعة هامسة بابجسامة انجصار

 " ها لد حانت ساعجن َا أوَس عبدالجلَل ؼَلوان "

 فها هو مجهودها سجبدأ بالجطاؾ ثماره أخَرا فهٍ عملت َْام علً

والجٍ جكون جمع كل هذه المعلومات والجؤكد منها جَدا ْن عمجها  

 شمَمة والدها جسكن الجنوب لزواجها من لرَبها من والدجها

 فجدجها والدة والدها جنوبَة فاسجعانت بابنة عمجها لجلب

 بعض المعلومات لها فهم َعَشون فٍ بلدة لرَبة لبلدجه هنان

 . وساعدها ذان كثَرا

 سحبت الورلة من الطابعة ونظرت لها بانجصار جمرأ أسطرها

جكجبها وجرجبها بنفسها وجمرأها مرارا علً شاشة وكؤنها لم  

 حاسوبها ، سجنجمم منه اِن انجماما َلَك بما فعله بها وآخره

 ادراج اسمها الَوم علً رأس المابمة للطلبة المجدَن الملجزمَن

 بحضور محاضراجه والجمَع َعلم بؤنه العكس لَوسع دابرة

ِن وجدتالجهمة حولها ونطاق الشابعات حولهما لكنها ا  

 ما سَلجهون به عنها ولولت طوَل جدا ، بمٍ اِن أن جطبع

 لها نسخا بعدد طلبة جلن الجامعة وسجري بعدها كَؾ سَدخلها

 مجددا . ولفت وؼادرت ؼرفجها بعدما أخذت حمَبجها معها



 ونزلت السٗلم مسرعة ومرت من خلؾ زوج والدجها الذٌ كان

 َحدخ أحدهم فٍ الهاجؾ لابٗ بضحكة

 كنت واثما من لدرات ذان الجنوبٍ لمد أنمذنا بذكابه من ضَاع "

 " جعبنا ْعوام

 كشرت باشمبزاز سابرة نحو باب المنزل فمد كرهت كلمة جنوبٍ

 . بل وأهل الجنوب جمَعهم بسبب ذان الرجل الولح

* 

* 

* 

 الجرب منها وأمسن ذراعَها ولبل خدها فالجفجت له فورا

 فهٍ لم جشعر بدخوله وٖ بالجرابه ! لال وهو َفجح أزرار

 " سجرجه مبجسما " ما بها ابنة شاهَن الحالن مسجاءة هكذا ؟

 لالت بضَك مشَرة بالهاجؾ فٍ َدها

 زوجة والد َمامة ٖ ججَب ومنذ أَام أجصل بها ْذهب وأزور "

 َمامة وفٍ كل مرة ججحجج بحجة جدَدة ولست أفهم لما َكونون

ج المنزل كلما اجصلت بها وجعطَها الهاجؾ فمط لجحدثنٍخار  

 ! وبكلمات مخجصرة ؟ حجً الخادمة لالت أن هاجفها ولع فٍ الماء

 كنت أود الذهاب لرإَجها وأخذ بعض اْؼراض لها ولم أعد أصدق

 " كل جلن الحجج

 لال الذٌ بدأ بفجح أزرار لمَصه

ا الموعدهو شهر واحد فمط وسجكون هنا وأنجٍ من حدد هذ "  

 " َا جوزاء

 لالت بذات ضَمها

 بل ثٗثة أسابَع ، ثم ما فٍ اْمر إن زرناها كل فجرة واْخري "



 وهٍ خطَبة ابننا ؟ اجصل بوالدها وأخبره بزَارجنا فهو لن جنطلٍ

 " علَه حَل زوججه بالجؤكَد

 رمً الممَص ولال

لجوزاء أبعدٌ فكرة أن أكلمه أو أراه من رأسن فؤنا ٖ أسجحم "  

 ذان الرجل إٖ من أجلن وإن كان اْمر بَدٌ ما جلست معه دلَمة

 " واحدة ولوٖ رؼبجن ما زوجت ابنٍ بابنجه

 نظرت له بضَك لابلة

 وللت من البداَة أنن ٖ جرَدها زوجة له ؟ كنت سؤبحخ لها "

 " عن ؼَره وإن كان عمٍ صمر

 لم َسجطع امسان ضحكجه والجرب منها وأمسن وجهها ولال

ا لعَنَهاناظر  

 " أٌ سجزوجَنها ٖ محالة ؟ "

 لم جعلك جنطر له بؤسً حزَن فمبل جبَنها ثم أنفها ولال

 حسنا فمط ٖ جؽضبٍ منٍ سؤجحدخ معه لكن ابنن من سَؤخذن "

 " وَرجع بن اجفمنا ؟

 أومؤت برأسها موافمة دون أن ججحدخ فابجعد عنها ورفع هاجفه

 وجوجه جهة الشرفة ونظراجها ججبعه وهو َعَد اٖجصال مرارا

 وَبدوا بؤنه ٖ َجَب علَه وهذا حال زوججه ججصل بها من أكثر

 من عشر دلابك ولم ججب ! كانت جخشً أن َمل وَملع عن الفكرة

 ولم جشعر باٖرجَاح إٖ عندما أجاب علَه وجحدخ معه ومن حدَثه

ل جمامافهمت ما دار بَنهما وفمدت اْم  . 

 ما أن أنهً اٖجصال معه عاد جهجها لابٗ

 " لال بؤنهم فٍ خماصة ولن َرجعوا لبل أَام "

 حركت َدها وهاجفها ٖزال فَها لابلة بضَك



 " َكذب أَضا "

 فرد كفَه لابٗ

 اجصال واجصلت به ماذا سنفعل ؼَر ذلن ؟ نذهب لمنزلهم "

 " ! دون علمهم

 جحركت جهة باب الؽرفة لابلة

 " بل علً أبان أن َجؤكد من صدَمه "

* 

* 

* 

 شعرت باٖخجٗؾ الواضح فٍ العالم الذٌ دخلجه للجو عن كل

 ما عرفجه سابما وحجً عن جامعجها فٍ كمبردج ، وبمدر فخامة

 لصر جلن العابلة كانت ؼرفة اٖحجفاٖت جلن الجٍ َجدر جسمَجها

 . بماعة أجمل من كل ما رأجه فٍ الخارج

ر أكبر مما جخَلت وحد علمها أن الممربَن فمطكان عدد الحظو  

 من العابلة سَكونون هنا وَبدوا أن جلن الدابرة أوسع من حدود

 مخَلجها رؼم أن اجساع ذان المكان لم َظهرهم بعددهم الحمَمٍ

 حما ، وما كان مطمبنا بالنسبة لها أن إحدي سَدات المنزل كانت

 فٍ اسجمبالهم عند الباب وما فهمجه سابما أنه ثمة عٗلة لوَة

 جربط العابلجَن فزوجها أَضا انضم لها للجرحَب بهم ومن

 نزلت طابرجه الَوم فمط لَنضم لٗحجفال بنجاح ابنه اْول والممَز ،

 لم جفهم رابط المرابة بَن العابلجَن إٖ بطرَمجها هٍ وهو أن

عمة جَم وحَخ أن والد ساندرَنهذه السَدة اْنَمة جكون   

 هو عم والدجه أصبحوا ألارب بشكل ؼَر مباشر أٌ كما سبك

 . ولالت ساندرَن بؤن جَم هو الرابط بَن العابلجَن



 ٖ جعلم هل الناس هنا مخجلفون عن بٗدها أم أن السبب َكمن فَها

 هٍ فلم جلحظ فٍ أعَنهم جلن النظرات الفضولَة الجٍ جلحك الشخص

دخل مكان ما وحَخ الموجودَن هنان فٍ ججمعاتما أن َ  

 ٖ َلهَهم شٍء عن أحادَثهم وضحكاجهم كان الباب الذٌ

 دخلوا منه جزء ؼَر مهم من لَلجهم جلن وجمرَبا ٖ َلجفجون

 له أبدا وٖ جفهم أَضا هل اٖنجلَز المخجلفون فٍ طباعهم

هةأم أن السبب كان دابما فَها هٍ حَخ كان َنظر الجمَع للمشو  

 ما أن جدخل ٌْ مكان حجً كرهت حضور أٌ مناسبة جكثر فَها

 اْعَن واْحادَخ ، أما هنا فحجً العرب ٖ َخصونها بجلن السمة

 . الممَزة والنظرات واْسبلة الماجلة

 شعرت بؤحدهم َمسن َدها وَسحبها لٓمام فانجبهت حَنها للجٍ

 أصبحت جدفعها للسَر خلفها لابلة

ن الفاجنة عن لربجعالٍ ننظر لجل "  " 

 واكجشفت حَنها فمط بؤن حدَثهم كان عن الوالفة لرب المدعو

 ولاص واللذان الجمَا بهما نهارا فٍ اكسفورد ، وصلجا عندهما

 علً صوت جؤوه ساندرَن ولد ضمت أطراؾ أصابعها وحركجهم

 فوق رأس الوالفة أمامها بشكل دابرٌ ججمجم بكلمات ضاحكة

أن ابجسمت لها جلن الجمَلة الصامجة لجحصنها من اْعَن وما  

 حضنجها ولبلت خدها ، شخصَة ساندرَن جراها رابعة جدا َمكنها

 اٖنسجام مع أٌ شخص وكَفما كانت شخصَجه بل وجنشر المرح

 اَنما كانت بضحكاجها وممازحجها ، حجً أنها ٖ جري أحدا َؽضب

 من صراحجها فٍ انجمادها ْشخاص ممربَن منهم وَعجبرونها

 جزء من شخصَجها المرحة الجمَلة فمط ، وهٍ نفسها ٖ جنكر

 ذلن فلم جؽضب َوما من انجمادها لجَم أمامها ْنها بعض اْحَان



 جراها مجحمسة معهما بل وجثنٍ علً هداَاه وشخصَجه وجنادَه

 بالوسَم رؼم سَل عباراجها الشاجمة له ، وحجً جلن السَدة الجٍ

ومن دون جردد ) أنا هنا من أجلن اسجمبلجهم عند الباب لالت لها  

 ( فمط أما ابنن فكنت أود جلب المكنسة اللكهربابَة ْرمَه بها بعَدا

 . وهٍ اسجمبلت اْمر بكل رحابة ضاحكة

 لالت ؼامزة للوالفة أمامها

 أجمل امرأة هنا وبٗ منازع والوالؾ بجانبن َرَد فمط أن َلفت "

 " انجباه الفجَات له بوجودن بمربه

ولاص ولالضحن   

 " جساءلت أنا الَوم لما جمَع الرجال َنظرون لٍ "

 ضحكت ساندرَن صارخة ولالت جمسن خدَها

 " أَن زوججه َا بشر لجسمعه ؟ "

 فضحن من فوره ولم َعلك فؤشارت له بإبهامها وؼمزت لابلة

 " وأنت الرجل اْكثر وسامة هنا فمط ٖ جخبرها "

 لال مبجسما

 " ها هٍ خلفن "

انها حَنها مملجاها الزرلاء فمط ججحركان جانبا ولمجصلبت مك  

 َفضح اللعبة سوي ضحكة مارَه الجٍ لم جسجطع إمساكها أكثر

 وابجسامة الوالفة بجانبه فنظرت له بضَك ولالت

 " أجعلم بؤنٍ كنت أكذب وأنن لست الشاب اْجمل هنا "

 لال مبجسما

 " أجل معن حك فثمة واحد آخر "

 لالت بصدمة

عان هنا ؟ابن كن "  " 



 ضحن ولاص بَنما أنزلت الوالفة بجانبها رأسها لٓسفل جشد

 لبضجَها بموة ولم ججنفس بارجَاح إٖ حَن لال مبجسما

 ٖ بل شخص آخر خلؾ ظهرن هنان سرق اهجمام جمَع "

 " الفجَات اللَلة

 نظرت خلفها فورا وبحثت بنظرها حجً ولع علً الوالؾ

 مع أربع انجلَزَات منشؽٗت بالضحن واْحادَخ والذٌ كان

 َنظر لها بدوره ولد رفع الكؤس فٍ َده مبجسما فكشرت فٍ وجهه

 باشمبزاز وعادت بنظرها للوالؾ أمامها ولالت بمٗمح مشمبزة

 " ذان أكثر وسامة منن ! أشن حما فٍ أن َكون شمَمن "

 ضحن ولال

 " علَن اٖعجراؾ بذلن "

ها مكشرة وشعرت حَنها بَد أحدهم علً كجفَها وما أنلوحت بَد  

 نظرت له لبل خدها لابٗ بابجسامة

 " مرحبا بشمَمجٍ الوحَدة "

 نظرت له باسجؽراب ولالت

 " كَن ! ماذا جفعل هنا ؟ "

 اجكؤ بساعده علً كجفها ولال مبجسما

 الذٌ جفعلَنه أنجٍ بالطبع إٖ أنٍ هنبت صاحب هذا اٖحجفال "

ه عكسن جماما جوجهت رأسا لشمَمهعلً نجاح  " 

 أبعدت َده عنها ولالت ببرود

 أنا لم آجٍ ْهنبه ولَس َعنَنٍ نجح أم فشل ولوٖ زوج "

 " والدجن ما أجَت

 ضحن ولال

 " وحده من َجؽلب علَن دابما ... مرحبا مارَه كَؾ أنجٍ ؟ "



 مدت الجٍ نظر لها َدها لَده مصافحة ولالت مبجسمة

رن أنت ؟بخَر ما أخبا "  " 

 صافحها فورا ولم َجرن له الذٌ لؾ ذراعه حول عنمه مسجندا

 به فٍ ولوفه مجاٖ لَجحدخ ولد لال مبجسما

 " مرحبا بالجمَلجان "

 كان رد فعل إحداهما ابجسامة خفَفة بَنما اْخري أدارت مملجَها

 لٓعلً بضجر ولالت مارَه بحَاء

ركة لن أوٖ لكنمبارن نجاح شركجن ، آسفة كان علَا المبا "  

 " ساندٌ أرادت أن نلمٍ الجحَة علً زَزفون

 لال مبجسما َرمك الوالفة بجانبها بطرؾ عَنه

 " ٖ بؤس المهم حظورن فهو أكبر دلَل علً اهجمامن بٍ "

 نظرت له جلن بؽضب فؽمز لها بعَنه مبجسما فنظرت للوالؾ

 أمامها ولالت بضَك

 " ولاص أخبر شمَمن َجركنٍ وشؤنٍ "

 لال مبجسما

 " رواح اجركها وشؤنها "

 مرر أصابعه فٍ شعره وضحن ولال

 " حسنا فمط ْنٍ خفت منن "

 ورن حَنها هاجفه فؤخرجه ونظر لٗسم فَه ثم الجفت فورا

 جهة الباب ونظر للوالفة هنان فٍ الخارج ولد أشارت له بَدها

 فؽادر من عندهم بعدما انضم هازار لهم أَضا وهو الشخص اِخر

لذٌ جكرهه جلن العربَة الشمراء كما َعلم وفمط ْنه صدَمه ،ا  

 جوجه نحو الباب فورا وخرج حَخ الوالفة علً بعد خطوات

 منه جرجدٌ فسجانا طوَٗ باللون المرمزٌ لابٗ



 " مرحبا كنانة .. هَا ادخلٍ "

 لالت مبجسمة

 " شكرا لن رواح أنا آسفة فوالدجٍ مجعبة وٖ َمكننٍ البماء "

هو َدس الهاجؾ فٍ جَب سجرجهلال و  

 " اجصل خالٍ ولال أنها لَست بخَر هل هٍ مجعبة كثَرا ؟ "

 لالت من فورها " مجرد نزلة برد لكنها جمرض بسببها كثَرا

 وسجحجاجنٍ فوالدٌ لن َسجطَع العناَة بها مثلٍ ، هٍ جحجاج

 " لشخص صبور أكثر من الٗزم

 " أشار بَده لابٗ " حسنا ادخلٍ ولو للَٗ

 لالت بجوجر خالطه الحَاء رؼم علمه كما الجمَع بما كان مخططا

 له من أجلها فٍ هذا الحفل " أنا فمط ... أردت أن .... حسنا هل

 " هو هنا ؟

 نظر خلفه حَخ الموجودَن فٍ الداخل ثم لها ولال

 " ٖ لم َؤجٍ "

 نظرت له بصدمة لم جسجطع أن جخفَها وٖ أن جججازها بسهولة

 فهٍ أرادت الجحدخ مع رواح أوٖ هنا وإخباره بما حدخ صباحا

 فٍ المطار لَساعدها فٍ مهمة لمابه وإخباره بهوَجها وما لم

 ججخَله أبدا أن ٖ َكون هنا ، همست بصوت بالكاد َسمع

 " ! لم َؤجٍ "

 مرر أصابعه فٍ شعره وجنهد لابٗ

ه أساساأرسلت له سابك الشركة ولال بؤنه مجعب ولم َنزل ل "  

 فمد اجصلوا به من اٖسجعٗمات وهو اعجذر ، اجصلت به كثَرا

 " ولم َجب

 نظرت لٓسفل لبل أن جبعد حدلجَها عن عَنَه جانبا فلم َعد َمكنها



 النظر لعَنَه خاصة أن جلن اْحداق السوداء امجٓت بالدموع جشعر

 بإهانة ٖ حجم لها أبدا فهل جفعل كل هذا لكٍ جؤجٍ بَنما َجهرب

 هو وبكل دم بارد ؟ أٌ مولؾ هذا الذٌ وضعها فَه أمام الجمَع

 وأولهم والداها ! ألم َسجطع المدوم ثم لَجحجج بؤٌ حجة وَجخلص

 منها وإن بمصارحجها وسجضع هٍ اللوم علً نفسها حَنها وجعفَه

 . من كل هذا

 كنانة هو الخاسر .. لو أنه جاء ورآن لما كان هذا مولفه فٗ "

خص ٖ َسجحكجحزنٍ علً ش  " 

 مسحت عَناها بظهر كفها بموة وهمست ببحة جججنب النظر لعَنَه

 ٖ جخبر أحدا بؤنه رفض المجٍء ، لل فمط أننا الجمَنا فٍ وجودن "

 " فٍ الحدَمة

 جنهد لابٗ

 " حسنا كونٍ مطمبنة فؤنا كنت أَضا سؤلجرح أمرا مشابها "

 كانت سجؽادر لكنها عادت ونظرت له لابلة

طَنٍ رلم هاجفه ؟هل جع "  " 

 نظر لها باسجؽراب فمالت لبل أن َعلك

 لن أجحدخ معه أنا فمط أرَده أن َفهم بؤن ما فعله مناؾ "

 " ْخٗق الرجال

 جنهد بملة حَلة فهو فهم جمرَبا ما جنوٌ فعله ، لال وهو َخرج هاجفه

 كنانة لن أجدخل فٍ أمورن الخاصة لكنٍ أنصحن بنسَان اْمر "

 " وعدم اٖهجمام به فؤنجٍ ٖ جعرفَنه علً أٌ حال

 امجٓت عَناها الواسعة بالدموع مجددا وهمست بحزن

 " اْمر مخجلؾ جماما َا رواح وٖ َمكننٍ شرحه لن "

 نظر لها بشن وعلمت سرَعا بؤنه لم َصعب علَه أن َرجب اْحداخ



ةفٍ دماؼه وأن َفهم بسهولة سبب حالجها جلن وكؤنها جلمت صدم  

 من شخص أحبجه كل حَاجها ، وما جولعجه حدخ فعٗ ولد لال

 " باسجؽراب " هل الجمَجما فٍ المطار ؟

 نظرت لحمَبة الفسجان فٍ َدَها ولالت بصوت منخفض

 " أجل وٖ َعلم بؤنها أنا "

 وصلها صوجه الجاد فورا " كان علَن إخباره َا كنانة ، بل علَن

 " فعلها اِن بما أنه ٖ َعلم

ت نظراجها له ولالت بضَكرفع  

 المشكلة لَست فٍ معرفجه من عدمها بل فٍ جصرفه فهو لم َهجم "

 وٖ بمولفه ووالدجه بل وبمولفٍ أَضا أمام عابلجٍ ومعه حك لما

 سَهجم بمشاعر أو كرامة أناس بسطاء مثلنا وألل من أن َعَرهم

 " اهجماما

امٍ الواسعوؼادرت ما أن أنهت كٗمها ذان وسارت فٍ الممر الرخ  

 بخطوات شبه راكضة جرالبها نظرات الذٌ جركجه خلفها لبل أن َجنهد

 بضَك هازا رأسه ولد عاد للداخل بعد أن أرسل لها رلم هاجفه كما

 . طلبت

* 

* 

* 

 بالكاد اسجطاع الولؾ مسجندا بالمؽسلة الرخامَة الواسعة

 ولم َعد فٍ معدجه شٍء َخرجه حجً بات َشعر بؤحشابه

ها وَجخلص جسده منها ، فجح صنبور المَاهسجخرج جمَع  

 علً لواه وأنزل رأسه جحجه َشعر بالمَاه الباردة ججمد

 أوردجه وبدأت جدرَجَا جحجب أنفاسه فرفع رأسه َسحب الهواء



 من فمه بموة عدة مرات والمَاه جنزل من وجهه وشعره وبالكاد

 َصل لربجَه الملَل من كل ذان الهواء المندفع مع أنفاسه الموَة

 . لَسجطَع العَش به مزَدا من الولت

 خرج من الحمام بالكاد َسجطَع السَر وارجمً علً السرَر َدفن

 وجهه فٍ الوسابد الكثَرة الناعمة وهذا حاله منذ ساعات بل َراها

ٍ حَاجه سابماجزداد سوءا بمرور الولت ولم َعرؾ هذه الحالة ف  

 فبعد ساعجَن من نومه بعدما اسجحم وجناول الطعام اسجفاق علً

 أِم حادة كالسكاكَن فٍ معدجه ورؼم اسجفراؼه المجكرر حجً

 خرج ما فَها بالكامل إٖ أن جلن الحالة لم جزول كما أن جسده

 بؤكمله بات َإلمه وٖ َفهم ما سبب كل هذا ففندق كهذا لن

بالجؤكَد لجكون حالة جسمم ولَست هذه بحالة َمدموا طعاما فاسدا  

 جسمم مطلما فمد سبك وجرب ذلن فٍ كلَة الطَران ذات مرة

 وهذا أسوء وأشد منه أضعاؾ المرات بل وَشعر بؤنه بدأ َفمد

 لدرجه علً الشعور بجسده شَبا فشَبا وإن اسجمر هكذا فسَموت

 . ٖ محالة

وق الطاولة بجانبرفع َده بموة خابرة وأسمطجها علً الهاجؾ ف  

 سرَره وضؽط أحد اْزرار فَه ولم َنجبه حجً بمن فٍ ذان الفندق

 سَوصله جحدَدا المهم أن َؤجٍ أحدهم لَجدوا له حٗ لبل أن َلفظ

 نفسه اْخَر

* 

* 

* 

 ولفت سَارة اْجري أمام المنزل مباشرة فنزلت منها وأعطت

فهذه سابمها ثمن إَصاله لها وما أن ؼادر نظرت لها مكشرة  



 الطرَك البعَدة كلفجها الكثَر وهٍ من باجت بنصؾ راجب فمط ،

 نظرت حولها ولم َكن َوجد أٌ سَارة فٍ الخارج وذان مجولع

 فمع حدَمة واسعة كالموجودة خلؾ أسوار ذان المنزل لن َركن

 ضَوفهم سَاراجهم فٍ الخارج بالجؤكَد ، نظرت لساعجها ثم رجبت

 شعرها وفسجانها النَلٍ الطوَل والذٌ كان بدون أكمام وبفجحة

 طوَلة لنصؾ الفخذ فمد لبسجه عمدا وهو أحد فساجَنها المدَمة

 ولم جلبس ما جلبه لها مإخرا بدٖ عنهم فاللَلة لَلجها هٍ

 وسجسجل فَها انجصارها الجارَخٍ علَه خاصة بعد المكالمة

فهٍ بعدما سمعت مكالمجهاْخري الجٍ جلماها فٍ مكجبه صباحا   

 اْولً جلن جعلت من أولوَاجها مرالبجه واٖهجمام بؤٌ مكالمة

 َجرَها عكس السابك ، لم جكن جعلم عن هوَة المجصل ْنه

 لم َذكر اسمه أبدا لكنها اسجطاعت ربطها باجصال جلن المرأة

 حَخ كان الحدَخ عن نفس الشخص وهو المدعو جَم لكن

أمر جدَد ومهم حَن سمعجه َمول لمنهذه المرة انكشؾ لها   

 فٍ الطرؾ اِخر ) لو كنت لجلت والدجه فعٗ ما كان لَكرهنٍ

 ( بهذا الشكل ، وإن كان حجرا لٗن للبه بمرور كل هذه اْعوام

 جَم لن َفهم أبدا أسبابٍ وحجً زوججه أراها فٍ صفه ولالجها )

، وإن بطرَمة مهذبة عكسه موجن أرحم من جركها جموت هكذا  

 أنا أجفهم مولفه لكن علَه هو أَضا أن َحاول فهم ظروفٍ ولجها ،

 هٍ أرادت أن َعَش له أحدنا لكنٍ أراه لجلنٍ معها وأنا أكره

 ( فعٗ كل هذا الجفاء بَننا

 ( جَم ابنٍ ولد جعل من نفسه حسرة فٍ للبٍ حجً أموت )

 ابجسمت بانجصار مجوجهة لبوابة ذان المنزل وكل ما فعله بها

بما َمر أمام عَنَها كالشرَط المسجل فلحظة اٖنجصار ها لدسا  



 حانت ومثلما حرمها من كل ما كان لدَها سجحرمه ابنه ولٓبد ،

 فإن كان ممصده من إبعادها عن هنا مراعاة لمشاعر ذان اٖبن

 فهٍ من سجدمر جلن الجضحَة ولٓبد وإن كان أمر خطبجه لها

فجه لهسرا َخفَه عنه فها لد حان ولت معر  . 

 ما أن وصلت البوابة كان الحرس فٍ اسجمبالها وَاله من اسجمبال

 ممَز فهٍ لم ججولع هذا البجة وظنت أنه بما أن الحفل فٍ المنزل

 فاْمر ألل جعمَدا من النظام اْمنٍ فٍ الفنادق لكن ما ظهر لها

 العكس ولد لال لها ذان الضخم المخَؾ فورا

كان اسمن ضمن المسموح لهمأرنٍ هوَجن أوٖ ْعلم إن  "  

 " بالدخول هنا

 لالت من فورها وبضَك

 لست إرهابَة وٖ أملن سٗحا ولست أعجمد بؤن ربَس وزراء "

 " البٗد فٍ الداخل ْلجله

 لم َؽَر الوالؾ أمامها ولفجه وٖ نظرجه لعَنَها ولم َكلؾ نفسه

 وٖ بالرد علَها فمالت بضَك أكبر

 " اجصل فورا بسَدة هذا المنزل وسؤخبرها من أكون وجدخلنٍ "

 والنجَجة ذاجها فشجمجه وجحركت مبجعدة عن هنان ، سجدخل

 ومهما كلفها اْمر فهٍ لم جصل إلً هنا لجؽادر ، حجً أنها

 صرفت صاحب الجكسٍ فمن سَرجعها لمنزلها ؟

 سارت بمحاذاة السَاج الحدَدٌ جنظر له عالَا حجً ابجعدت

ن بوابة المنزل للَٗ ثم وضعت حمَبة فسجانها فإن نجحتع  

 خطجها وكانت فٍ الداخل فسجدخلها عبر فجحة السَاج ، نظرت

 حولها وللسَارة السوداء الجٍ وصلت وَبدوا بؤنهم سمحوا لها

 بالدخول فورا وكشرت هامسة



 " أثرَاء حممً مؽرورَن "

اَْمننزعت حذابها أَضا ثم ربطت مندَلها حول كؾ َدها   

 ورفعت فسجانها وربطجه بما أن فجحجه طوَلة ثم جمسكت بحدَد

 السَاج البارد وبدأت بجسلمه فهم ٖ َعرفون ما كانت جفعله

 ولت طفولجها ومراهمجها وكم مرة خرجت مجسللة من سجن

 . شمَمها لها وأنها لادرة علً فعل المسجحَل

الجراب ضحكت بانجصار ما أن أصبحت فٍ الداخل جنفض َدَها من  

 العالك بهما ثم أنزلت فسجانها ومررت َدها من فجحات السَاج

 وأدخلت حمَبجها وحذابها فها هٍ ٖ جحجاج لبوابجهم الجعَسة جلن

* 

* 

* 

 ابجسمت له جسجمع بانجباه لما كان َموله فكَن شخصَة ٖ جراها

 مخجلفة كثَرا عن شمَمجه .. شاب مرح مبجسم دابما وشخصَة

 لَست معمدة أبدا فهو لم َجولؾ عن الجحدخ معها عن نشاطهم

 الطٗبٍ الجدَد وٖزال َحاول الناعها دون َؤس بؤن جشارن فَه

 والمدعو هازار انسجم معهما سرَعا كما رواح بَنما اكجفت الوالفة

 مٗصمة لها بالصمت والجؤفؾ كل حَن بسبب مناوشات ذان الشاب

ا وعلً ؼَر العادة لررت الصمت بدٖالؽَر مباشرة لها فَبدوا أنه  

 من مجاراجه فٍ حربه وهذا ٖ َعد أمرا طبَعَا فَها أبدا وكانت لجشن

 بسٗمة لسانها أو عملها لوٖ أنها رأت ذان المَكرفون الذٌ وضعجه

 فٍ حمَبجها بل وجلبت حمَبة مع الفسجان من أجله فمط وهذا

لشٍء بالجؤكَد ما هٍ مجؤكدة من أنه سبب صمجها عنه فهٍ جخطط  ! 

 أما ذان الطوَل الوسَم المدعو ولاص فكانت جلحظ اهجمامه الواضح



 بؤن جفهم الوالفة لربه شدَدة الصمت كما الحسن عن كل ما َجحدثون

 عنه حجً أنه كان َشرح لها بعض اْمور فٍ ؼمرة أحادَثهم جلن

هوجراه ٖ َهجم أبدا بؤن َنظر له أحدهم باسجهجان أو أن َفهم جصرف  

 بشكل خاطا بسبب كل ما َولَه لها من اهجمام واضح فهو مجزوج

 وهٍ كذلن ومن َراهما َضن بؤنهما الزوجان بَنما الشخصان

 . ! الحمَمَان ٖ وجود ٌْ منهما فٍ الصورة

 شعرت بضؽط لبضة أصابع الوالفة بجانبها علً رسؽها ولد همست

 " لها بخفوت وصدمة " َا الهٍ مارَه إنه جَم

جسدها وبدأ للبها َخفك بموة درجة أن أشعرجها بالمرضجصلب   

 وجحركت حدلجاها ٖ شعورَا جهة الباب فلم ججد هنان أحد فجنفست

 " بصعوبة هامسة بضَك " مزحة سخَفة ساندٌ

 فالجفجت خلفها مجددا جنظر لصاحب جلن البذلة السوداء اْنَمة َده

لت بذاتفٍ جَب بنطلونه َنظر للمكان باحثا عن شخص ما ولا  

 همسها

 " ها هو هنان جهة الشرفة لمد دخل من هنان "

 كانت ساندرَن ما جزال محدلة به وما أن ولع نظره علَها جوجه

 نحوهم مباشرة فالجفجت سرَعا هامسة

 " ٖ جنظرٌ خلفن ها هو لادم ، اْحمك لمد كان َبحخ عنن "

 وشدت علً َدها أكثر مجابعة بانبهار شدَد

 ٖ أنصحن بالنظر له أبدا مارَه كٍ ٖ جخونن لوجن ، َا الهٍ "

 " ما أشد وسامجه بهذه المٗبس

 فسحبت نفسها بصعوبة وشعرت بملبها جولؾ جماما عن الخفمان

 وكؤنه َنمصها أن جخَفها من ممابلجه هكذا ؟ ٖ هٍ لَست علً اسجعداد

كما ٖزال شولهاأبدا لمواجهجه وٖ لرإَجه اِن فٗزالت جراحها طرَة   



 لوَا ولم جشفً بعد ٖ من حبه وٖ من جراحه فٗزال صوت جلن الفجاة

 َمزق بذكراه للبها لبل مشاعرها كما ذكري لمابهما اْخَر فٍ جامعجها

 ، إنها أضعؾ من أن َسجحمل للبها مزَدا من الضؽوط ومن أن جسجطَع

 . نسَان ما حدخ

شعرت بولوفه بجانبها نظرت لٓسفل وأؼمضت عَنَها بموة ما أن  

 وذان الملب المجولؾ جماما عاد للخفمان بسرعة لدرجة شعرت

 معها أنه َسحك فٍ داخلها ولم جعد جعٍ أو جفهم شَبا مما َمال

 حولها وهٍ جشعر بجلن اْصابع الباردة جٗمس باطن كفها مجسللة

 داخله ببطء عبخ بحواسها كما أنفاسها حجً كادت جفمدها ولٓبد

اصفة من المشاعر المجنالضة فٍ داخلها مزلجها إرباوهبت ع  

 وبدأجا ربجَها جبحثان عن الهواء جسحبه بنهم وأضلع صدرها ججحرن

 بموة صعودا ونزوٖ وجلن اْصابع الطوَلة الباردة ججد لها طرَما

 بَن أصابعها مررا إَاها بَنها وشد علً كفها بموة ولد اسجدار

من دفاعاجها فرفعت َدها ساعده حول ساعدها ودمر ما جبمً  

 اْخري لوجهها ومررت أطراؾ أصابعها علً حاجبَها جحاول

 إخفاء مٗمحها وؼرسها الموٌ ْسنانها فٍ طرؾ شفجها ، ولم

 َخرجها من كل جلن الحالة سوي مرفك الوالفة بحانبها حَن

 وكزجها به بموة فرفعت رأسها ونظرت لها فلم جسجطع جلن وٖ

ولد نظرت للمٗصك لها وابجسمت ببرود لبلأَماء لها بشٍء   

 أن جبعد نظرها عنه ففهمت فورا أنه كان َنظر لها لذلن لم جسجطع

 . فعل أكثر مما فعلجه

 " اوه جَد أنه ثمة من جعلن ججحفنا بزَارجن الفرَدة من نوعها "

 لال رواح عبارجه جلن مبجسما بمكر ونظره علً الوالفة بحانبه

ضعؾ ما أن وصلها الصوت البارد للذٌوالجٍ ارججؾ جسدها ب  



 اشجدت أصابعه علً كفها أكثر ولد لال موجها حدَثه له

 " لما ٖ جنظر لما َخصن فمط لبل أن افمدن البصر "

 فضحن رواح وأدار مملجَه جهة الجٍ صرخت لحظجها بضَك

 " ٖ جنظر لٍ "

 فضحن مجددا ولم َبعد نظره عنها بل و ؼمز لها مبجسما فجؤففت

 مشَحة بوجهها بعَدا بَنما لال ولاص مبجسما

 " ها لد جابت من سجمجص لن منه "

 ولفت والدجه حَنها معهم ولالت بضَك ناظرة له

 " أنا أَضا أحجاج لمن َمجص لٍ منه "

 جؤوه رواح وكؤنه صدم لرأَها فمالت بضَك مجددا

 ألم جكن ملجصما بصدَماجن هنان ؟ ما الذٌ جعلن جبجعد عنهن ؟ "

ن الفجاة وشؤنها َكفٍ أنها لاطعت منزلنا بسببناجر  " 

 وضع َده علً للبه ولال

 " إن حظر الماء بطل هنا الجَمم طبعا ثم والدجٍ أنجٍ أم والدجها ؟ "

 ججاهلجه ناظرة لمن الجربت منهم من أجله فمط ومن لم جصدق

 عَناها حَن رأجه ولالت ناظرة لنصؾ وجهه الممابل لها مبجسمة

نبسعادة وحنا  

 " مرحبا بن جَم بنٍ كم أسعدنٍ جلبَجن لدعوجنا "

 لكن الذٌ كان َنظر للفراغ بمٗمح جامدة كالصخر لم َعر ما لالت

 باٖ ولم َعلك علَه وكؤنها ٖ ججحدخ معه أو عنه فنملت نظراجها

 الحزَنة المحبطة منه للوالؾ بجانبه جنظر له ولد نملت نظرها لها

ضة َدها الحرة بموة هربا من نظراجهالبل أن جنزل به لٓرض جشد لب  

 لها ، ٖ جفهم لما َعلمون آمالهم علَها هٍ ؟ من أخبرهم أنها جملن

 عصا سحرَة جحركه بها كَؾ جشاء ! فمهما كان مولعها فٍ حَاجه



 وبعَدا عن كل ما َحدخ بَنهما اِن ٖ َمكنها اٖلجراب من جدار

ؤكَد أن َمجرب منهماضَه بسهولة .. إنه الحَز الذٌ سَرفض بالج  

 أٌ شخص وحجً هٍ ، بل وبؤٌ حك َرَدون أن َؽفر لهم أو أن جفكر

 هٍ فٍ إلناعه بذلن ؟ أَرَدون أن َنسً طفولجه الماسَة وعَشه

 منبوذا من الجمَع ؟ أم عمله صؽَرا لَوفر الدواء لوالدجه الجٍ

 سرلها منه المرض وأهمال ٖ أحد ؼَره َعجنٍ بها رؼم صؽر سنه ؟

 ما هذا الذٌ سجفكر أساسا فٍ لوله له لجمنعه وهٍ لَست ممجنعة أَضا

 به ؟

 شعرت به َشدها من َدها لجدرن حَنها بؤنه جحرن من هنان مؽادرا

 وآخذا لها معه

 بالكاد جسجطَع مجاراة خطواجه الواسعة لم َفكر حجً فٍ معرفة

أنرأَها وإن كانت جرَد المؽادرة أم ٖ ، بل وكادت جصطدم به ما   

 جولؾ فجؤة فنظرت بصدمة لسبب ولوفه المفاجا ذان والذٌ ولؾ

 أمامه َنظر لعَنَه مباشرة ومن اسجطاعت الجعرؾ علَه بسهولة

 . فهو زارها من ولت لرَب جدا

 كانت نظرجه له ٖ جشبه نظرة شمَمجه الحنونة الراجَة جلن بل

 كانت نظرة هادبة مركزة علً عَنَه فمط وكؤنه َنجظر رد فعله

وٖ بل وكؤنهم ٖ َعلمون بؤن ما دفنجه فَه لسوة حَاجه الماضَةأ  

 أعمك من أن َسجطَعوا محوه بسهولة فإن نسٍ كل ما لاساه هو كَؾ

 سَنسً موت والدجه أمامه وبالبطٍء ؟ كَؾ سَنسً سهره بجانبها

 لَال طوَلة َبكٍ بصمت عاجز عن فعل أٌ شٍء من أجلها وهٍ

ا ؼاببة عما حولها جماما ؟ٖ جسجطَع سحب أنفاسها لصدره  . 

 رفعت نظرها له وكما جولعت كانت نظرجه له لاسَة عدابَة ومٗمحه

 مجصلبة جماما فَبدوا بؤنهما لم َججمعا منذ ولت طوَل وأن والده َفكر



 فٍ انجهاز الفرصة لَوضح له الكثَر .. رؼم ألمها بسبب ما لاساه

َساعدوه علً الجخلص ججمنً فعٗ أن ججؽَر نظرجه ْفراد عابلجه وأن  

 من عوالك ماضَه ، ارججؾ للبها ٖ شعورَا ما أن انحرؾ نظره

 عنه للَٗ لشٍء ما خلفه وأرعبجها جلن النظرة الؽاضبة فٍ عَنَه

 فنظرت حَخ نظر وعمدت حاجبَها باسجؽراب جنظر للمرأة الجٍ الجربت

 من الوالؾ أمامهما بخطوات مجشابكة جشبه سَر عارضة أزَاء علً

لمسرح سالها وفخذها ناصعان البَاض َنكشفان من فجحة فسجانهاا  

 كلما جمدمت لدمها الَمنً وشعرها المموج الطوَل لد ؼطً كجفَها

 العارَان ولم ججولؾ حجً كانت بجانب الذٌ جمسكت بذراعه ومن لم

 َنجبه أٌ منهما لنظراجه المصدومة لها والجٍ لم جعرها باٖ مججاهلة

 لها وهٍ ججد فرَسجها أمامها مباشرة ومن اسجطاعت الجعرؾ علَه

 فورا لَس لشبه بَنهما فهذا الوسَم الطوَل أجمل من والده بسنوات

 ضوبَة بعَدة رؼم جاذبَة ووسامة ذان بل بسبب النظرة الجٍ

 كان َوجهها لعَنَه وجمدَرها لسنه وإمساكه بَد جلن الفجاة بنَة

لة الهادبة والعَنان الذهبَة الواسعة فسجكونالشعر ذات المٗمح الجمَ  

 زوججه بالجؤكَد أٌ أن ضحَجها وهدفها اججمعا معا وساعة حظها

 . لد جوافمت جماما فٍ سابمة لم جعرفها فٍ حَاجها

 رفعت رأسها بكبرَاء جنظر لعَنَه مججاهلة جلن النظرة الماجلة الجٍ

 كان َرممها بها ولالت بابجسامة ساخرة

ابنن الذٌ أخبرجنٍ عنه ؟ ٖ أراه َناسب المرأة المروَةهذا إذا  "  

 " البدابَة الجاهلة الجٍ جحدثت عنها

 نفض الوالؾ بجانبها َدها عنه بموة َنظر لها بصدمة لكن ذلن لم

 َنمده من المصَدة الجٍ أولعجه فَها فالوالؾ أمامه لم َكن َري

ا جلنسواها فٍ ذان المكان بؤكمله ولد جابعت بذات ابجسامجه  



 " َبدوا لٍ بؤنن بالؽت فٍ وصفن لها عزَزٌ "

 ولم جكن جعلم بؤنها حاكت شباكها حول نفسها لبله حجً جركت َد

 الوالؾ أمامهما جلن الَد الجٍ كان َمسكها بموة وجملن لجمجد جلن

 اْصابع الطوَلة الموَة مع خطوجه الواسعة لعنمها النحَل فورا

هلع لبل أن جفمد لدرجها علً نطكوؼرسهم فَها بموة جعلجها جصرخ ب  

 أٌ شٍء وٖ حجً الصراخ ٖنمطاع أنفاسها بسبب خنمه الموٌ لها

 أسنانه جكاد ججحطم من شده لها مكشرا عنها َنظر لها بحمد لم َعرؾ

 فٍ عَنٍ إنسان سابما حجً أن جفناه شابهما احمرار واضح ولد

جدت لهجمعت صرخجها جلن الجمَع حولهم بالججابع ، وما أن ام  

 َده عمجه الجٍ ركضت جزعة ناحَجه صرخ فَها بعنؾ محركا رأسه

 " ابجعدٍََََََ "

 فارجدت َدها ٖ شعورَا جمسن بها فمها ولد رفع بَده اْخري طرؾ

 سجرجه السوداء وأخرج مسدسه المرخص الذٌ ٖ َجحرن من دونه

أوورفعه فٍ مسجوي كجفه لَفهم الجمَع ما سجكون نجَجة الجرابهم منه   

 محاولة إنماذ الجٍ بدأت حركجها فٍ مماومجه ججراخً جدرَجَا وصوت

 شخَر أنفاسها َسمع بوضوح فوق كل جلن الهمسات المصدومة جحاول

 بَدها بوهن أن جمسن الوالؾ لربها مسجنجدة والذٌ كان مجصنما مكانه

 َنظر ٖبنه .. للوحش الذٌ نبشت عنه بنفسها وحررجه وكؤنه لرر

 جركها ججحمل عوالب ما أولعت فَه نفسها بل ومن هذا الذٌ لد َفكر

 فٍ إَمافه وهم َرون نظرجه السوداء الؽاضبة المشجعلة كالجحَم

 وَنظرون لجسده الذٌ لم جسجطع جلن المٗبس إخفاء عضٗجه

 الموَة جبرزها أنفاسه الؽاضبة بوضوح فمد شلت الصدمة مع ؼضبه

ء ْجلها أو اٖلجراب منه من علمالجمَع عن محاولة فعل أٌ شٍ  

 السبب منهم ومن جهله وحجً الوالفة لربه والجٍ شهدت كل ما حدخ



 منذ للَل وكؤنها رمَت مع ثٗثجهم فٍ جلن الدوامة السحَمة والجٍ لم

 َخرجها منها سوي صوت ساندرَن الجزع المسججدٌ من بعَد

 " مارَه افعلٍ شَبا سَمجلها ٖ محالة "

موة الدموع الجٍ لم جنجبه وٖ لنزولها المججابع فمعهامسحت حَنها ب  

 حك سجموت إن اسجمر فٍ شده لعنمها هكذا لدلابك أخري ولن َنجوا

 من عماب المانون حَنها وسَدمر مسجمبله نهابَا وجعرفه لن َهجم

 أبدا لكن ماذا عنها هٍ ؟ لَكن بخَر وإن كان بعَدا عنها فٗ َمكنها

جسجطَع فعلها مجددا عوام أخري .. لناحجمال فكرة انجظاره ْ  . 

 مسحت دموعها الجٍ عادت للنزول وامجدت أصابعها ببطا لكجفه

 وما أن ٖمست أطرافها سجرجه أؼلمت أذنَها صارخة وذان كان

 حال جمَع النساء فٍ ذان المكان ما أن انطلمت جلن الرصاصة

خمةمن مسدسه عالَا وجسالطت المطع الكرَسجالَة من الثرَا الض  

 المعلمة فٍ اْعلً مصدرة رنَنا مجناؼما علً اْرضَة الرخامَة

 جحجها ولد وجه فوهة المسدس هذه المرة لذان الوجه المحمر بسبب

 اخجناق صاحبجه مججاهٗ الصراخ الجزع من الجمَع فجحركت الوالفة

 بمربه مبعدة َد عمجه الجٍ أمسكجها باكَة لجمنعها فهو لم َهجم

ك ولد َإذَها أَضا لكنها وحدها من جعرؾ جَمٖلجرابها الساب  

 أكثر من الجمَع وجري ما ٖ َراه أٌ أحد منهم فٍ داخله كما جعلم

 . عن ماضَه الكثَر بل وهٍ الرابط الوحَد الذٌ َجمعه به

 ولفت أمامه وأمسكت بَده أوٖ لَكون مسدسه بعَدا عنها وما

 أن نمل نظراجه الؽاضبة لها رفعت َدَها المرججفجان لوجهه

 وأمسكجه بهما ولالت برجاء ناظرة لعَنَه ودموعها لد عادت

 للجكدس فٍ مملجَها

 جَم والدجن فٍ للبن ٖ أحد َمكنه جشوَه صورجها هنان إنن جحجفظ "



 بها رابعة فَه ولٓبد ، جَم أرجون ٖ جخسر مسجمبلن وججعلنٍ أخسرن

بسبب هذه المرأة .. أرجون مجددا  " 

 لم جلحظ أٌ لَن فٍ مٗمحه ولم ججرن أصابعه عنك جلن المرأة الجٍ

 بدأت جحجضر بالفعل لكنه علً اْلل لم َطلك رصاصة أخري من

 مسدسه فمالت مجددا ودون َبس َداها ججحركان ببطء علً فكَه

 ودموعها عادت لمفارلة رموشها مجددا

رن .. لمد أرادت دابما أن جصبح رجٖٗ ججعلها هٍ أَضا جخس "  

 " وأن جفخر بن ... جَم أرجون فكر بٍ أنا علً اْلل

 وجمطعت عبراجها فٍ حلمها ما أن بدأت أصابعه جرجخٍ جدرَجَا

 عن ذان العنك جاركا ذان الجسد خلفها َجهاوي لٓرض ولد فمدت

 صاحبجه وعَها جماما فدست وجهها وبكابها فٍ صدره مطولة

ذراعَها بموة وشد هو رأسها له َؽرس أصابعه فٍلجسده ب  

 شعرها البنٍ الناعم ورفع مسدسه هذه المرة فٍ وجه الوالؾ أمامه

 لم َجحرن من مكانه وٖ لمساعدة المرجمَة جحت لدمَه واسعافها مع

 شمَمجه وضرجها ولال هامسا بحمد

 علم حثالة نسابن احجرام ذكري والدجٍ أو أن العماب سَكون "

َبن أنت فٍ المرة المادمةمن نص  " 

 وما أن أنهً عبارجه جلن ؼادر من فوره ساحبا الجٍ كانت فٍ

 . حضنه من َدها مجددا ووجهجه باب الشرفة الذٌ دخل منه لبل للَل

 *  

 *  

 *  

 ضم رأسه بَن َدَه ولد انؽرست أصابعه فٍ ذان الشعر الكثَؾ

حزن ،الناعم جالسا علً طرؾ السرَر َنظر لٓرض بضَاع و  



 ٖ َفهم لما علَه الجلوس هكذا عاجزا عن فعل أٌ شٍء َنجظر أن

 َجدها ؼَره له ؟ لما لَس هو من َلبس درع المحارب وَمجحم جلن

 اْراضٍ والؽابات وَخرج حبَبجه بنفسه حجً لو كان الثمن موجه

 . فهو أشرؾ له من فمدانها وعَش بالٍ حَاجه وحَدا بعدها

 ( لد جرانٍ صؽَرة وؼبَة ومجهورة لكنٍ لسما أحبن َا رعد )

 ( مجؤكدة من أنن سجرجع َا رعد وسؤنجظرن طوال عمرٌ )

 ( إذا رعد ْسجرَا َوما ما )

 مسح وجهه بكفَه مسجؽفرا هللا ومبعدا جلن اْفكار من دماؼه

 لبل أن جنهَه ومسحت أنامله الدموع الجٍ بللت رموشه لحظة

باب ؼرفجه طرلات خفَفة منخفضة فاسجويأن طرق أحدهم   

 فٍ جلوسه لابٗ

 " ادخلٍ َا ؼسك "

 انفجح الباب حَنها وظهرت الجٍ نظرت له بصمت فعاد لٗجكاء

 علً مرفمَه ناظرا لٓرض ولال بهدوء

 إن كنت ٖزلت ؼاضبة فعلَن أن جمجنعٍ بؤنه ٖ حَلة لٍ فٍ "

علمه إٖ هللاشٍء وَكفَن لوما لٍ َا ؼسك فما فٍ الملب ٖ َ  " 

 دخلت مؽلمة الباب خلفها وجوجهت نحوه وجلست بجانبه ووضعت

 َدها علً َدَه اللجان َشبكهما ببعضهما ولالت ناظرة لنصؾ

 وجهه الممابل لها

 أنا لست ألمٍ باللوم علَن فَما حدخ اِن َا رعد بل فٍ جركن "

 لها معلمة جنجظرن كل جلن اْعوام ، فٍ أن جربطها بن وأنت

ست جضمن عودجن لهال  " 

 رفع َدَه واجكا بجبَنه علً لبضجَه ولال بحزن

 هل للب العاشك َسجمع لعمله َا عسك ؟ هل كنت أسجطَع "



 وأد مشاعرنا معا والمؽادرة دون أن أرحم للبها الصؽَر المعلك بٍ ؟

 " ! هل كان حالنا سَكون أفضل حَنها

 لالت بلوم

المرأة بل وَمجلهالكن ذلن لاس جدا َا رعد وَحطم للب  "  

 " وبالبطٍء ... أنجم الرجال ٖ جعرفون معنً هذا الشعور أبدا

 نظر لها ولعَنَها الممجلبة بالدموع ولال بهدوء

 " كل له أسابه َا ؼسك وهو له أسبابه بالجؤكَد "

 ضربت بمبضجها علً فخذه لابلة بضَك

 أنا ٖ أجحدخ عن نفسٍ بل عن جلن الفجاة وٖ عن ذان الرجل "

 " فوضعكما مخجلؾ جماما ولَس ثمة أسباب جشفع له

 وجابعت بحدة ولد لررت أن جشمله بؽضبه

 ا" بل وٖ أسباب جشفع لن أَضا وكان علَها أن ججزوج منذ أعوام

 " بدٖ من انجظارن

 لال بذات هدوبه وٖزال ناظرا لها

 " أكنت لجفعلَها أنجٍ ؟ "

 لالت من فورها

 " أجل "

 ابجسم بسخرَة لابٗ

 " وسجعَشَن سعَدة حَنها َا ؼسك ؟ "

 ولفت علً طولها ولالت بضَك

 " أنا هنا ْواسَن ٖ لجعكر لٍ مزاجٍ َا رعد لكنن ٖ جسجحك "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة جؽلبت علً حزنه وججهم مٗمحه

 ولال ناظرا لعَنَها

 " لما ججهربَن من أجابة بالهجوم علَا َا ابنة دجً الحالن "



خ وؼضبها ٖ َزداد إٖ اشجعاٖ لوٖ لاطعهاكانت سججحد  

 باب الؽرفة الذٌ انفجح بموة وصوت الكاسر لابٗ بلهاخ

 " .........مطر شا "

 وبلع بالٍ كلماجه مع رَمه بصعوبة حَن اسجوعب وجود

 شخص آخر معه ولَس أٌ شخص فؤزاح نظره عنها له

 وجابع بصوت منخفض

جحدَدا إنه هنا ومعه امرأة وطلب رإَجن أنت "  " 

 فمفز رعد حَنها وركض من فوره جهة الباب وكٗهما خلفه

 حجً كانوا فٍ بهو المنزل وولؾ مكانه َنظر للجٍ كانت مع ذان

 الرجل بالفعل جمسن َده برسؽها ٖزالت بفسجان زواج الثنانَن

 الممزق والملطخ بالدماء كحال ذراعَها ووجها جنظر له جلن

 العنان الواسعة الدامعة بشوق .. بحزن .. بؤسً وبالكثَر الكثَر

 من اْلم ، نظرة حطمت للبه فوق جحطمه وأفمدجه حجً المدرة

 علً الحركة من مكانه ، فمط حدلجاه جحركجا جهة الذٌ رفع

 رسؽها ناظرا لهم حَخ كان رماح وعمجهم هنان أَضا ولال

 بجدَة وحزم

وا من اِن وصاعدا بؤنه لشراعأول ما علَا لوله بؤن جنس "  

 " صنوان ابنا اسمه جبران

 ضربجهم كلماجه كالرصاص مخرسة الجمَع من صدمجهم وجابع

 بذات جدَجه ولد انجمل نظره للوالؾ هنان جحدَدا

 هذه هٍ آسجرَا رعد ... زوججن وبموافمة أشمابها ، أنا كنت "

رةوكَلن والشهود من رجالٍ أحضرجها هنا من الَرمون مباش  

 ولم أسؤلها وٖ ما حدخ معها هنان وأنت جفهمنٍ جَدا فإما أن جمبل

 .. بها ومهما كان ما حدخ لها أو أن جطلمها اِن وسجؽادر معٍ



 " منزلٍ منزلها وعابلجٍ عابلجها والمرار لن

 ~ المخرج

 بملم امومه الحلو

 من جَم ْبَه

،،، نََسَج الخَال لفمدَن لصةً ، لد فالت اْدران واْبصارَ   

 .. كم ندبٍة كم صفعٍة كم حرلٍة ، جلن الجٍ لد ذلجها ِللمّر جفانَ 

 هٍ وحدها.. هٍ وحدها من عانت مّر الحَاة لفمدَن باكراً ، ٖ بل هٍ وحدها

 .. من حملت ثِمَل الحَاة ُجَزاؾَ 

 .وَوم اعجرفت بنبض للبن حَّاً َُرزلا ، كان لٍ الموت المرَر بعد حَاةَ 

ن ُحرلٍة ،، لول اِْب علً لساِن من عاناهاَا أبِت وَا لها م  .. 

 .. للبٍ الصؽَر ما زال نبضه فٍ داخلٍ.. للٌب جرٌَح لصفعِة اِفانَ 

 ..ٖ جلجمس من حناَا خافمٍ عذراً لَن ،، هٍ وحدها من َُنشُد عندها اْعذارَ 

 فإن اسجطعت لماء من جركت روحاً لها ،، فٍ خافمٍ ألماً عمَماً لد أثخنجه جراحا

 ..أخبرنٍ حَنها أنن لٍ أباً ، وأن بفمدها فمدت روحا حنت دابمآ للمانَ 

 من شاهر لجَم

 َا نسمةً َا زهرةً َا نبض للبٍ الذٌ َهواَن .. طفلٍ ٖ بل شبلٍ؛ لل أسِد الجسور

 .. بُِت أرانَ 

 .. رحلُت عنن وأنت لطعةً من روحٍ الجٍ لد وادعجُاهَ ، ُمرًّ مرَراً ذان َوم وداعَ 

 !رحلُت جارًن خلفٍ الحَاة بؤمها ، فهل لمٍَت الحَاة بعد مماَت ؟

 ..عذرا ومالٍ عذراً سوي للباً ؼلوٌب لد حدَّ عنابهُ ، جرن الحَاة كٍ جعَش حَاةَ 

ٍّ ؛ لم أنُشَد العَش الرؼَد لفمدكم ،، ٖ بل حملُت ثمَل موطٍن َُنشُد عندهُ اِمالَ   ..بن

جهُ ،، وهل لٍ حَاةً إن كان مثخن بجراحَ حُب الوطن َا طفلٍ الصؽَر من فضل  .. 

 ً  أنت شبلهُ بل أنت حامَل ثمله ،، هل جرَض َوما

 !أن َُسجباح وَُداَس ؟؟



 .. عذراً بنٍ فٗ عذر لٍ ،إن كنت إبناً جنشد اْمان جحت أبانَ 

ٍّ إنٍ ابن موطٍن ، ضحً بروحه لجعش ذان اْمان زمانا  ...لكن بُن

 نهاَة الفصل

1عشر الفصل السادس   

 

 ~~ المدخل

 بملم / رنَن شوق

 من آسجرَا إلً رعد

 لٍ للب ملا حبا وودا

 أنً له أن َعرؾ كرها وحمدا

 فرحة وابجسامة كانجا دوما

 علً شفجٍ رسما خطا

 واِن لد صرت لٓحباب ندا

 أواجههم وعَونٍ جرجو البعدا

 فٍ الماضٍ لد أحببت رعدا

 واِن بات للبٍ َجولؾ نبضا

كانوا ضدا هلموا َا لوما  

 لعاشمة هربت لجسجرجع حبا

******* 

 sandra1sandros / بملم

 �من اسجٍ لرعد

 فٍ كل لَلة

 اجلس امام مرآجٍ



 امشط شعرٌ الطوَل ٖجلن

 اجعلم لم الصه منذ رحَلن

 واؼدق العطر اللذَذ فوق نحرٌ

 خلؾ اذنٍ

 علً معصمٍ

 ثم اسجنشمه بعمك ٖجلذذ به

 واسال نفسٍ كل لَلة

 جري هل سَحب عطرٌ هذا ام هذان

 اجعرؾ انها لارورة العطر العاشرة الجٍ ؼَرجها

 ام ربما العشرون لم اعد اذكر

 فمد اؼجسلت بعشرات العطور ٖجلن

 فانا َا حبَبٍ علً الوعد كل لَلة

 الوم بكل طموس العاشمَن

 اخجار احلً الثَاب

 وادلل انوثجٍ كعروس

 ثم اجلس فٍ سرَرٌ المفرد

اصَلن بشؽؾ عاشمةاجذكر جف  

 لم جعرؾ الحب اٖ معن وبَن َدَن

 عاشمة جإمن ان الحب مرة واحدة

 لكنها جسجمر الً اٖبد

 وَظل بعدها الملب َواصل عَش جلن اللحظة

 مرارا وجكرارا بٗ ملل وٖ امل

 لكنه َبمً َواصل

 انجظرن رؼم كل شٍء



 ٖننٍ ٖزلت اوإمن بن

 واعلم َمَنا

ر خط فٍ لوح المدرانه ان كان لنا لماء اخ  

 فهٍ مجرد مسؤلة ولت

 اجعلم لماذا َافارسٍ اٖثَر

 ٖننٍ ببساطة ٖزلت أإمن بعصر الفرسان

 وٖزلت اصدق ان الرجل كلمة ووعد

 وان فارسٍ الذٌ عشمجه لن َخذلنٍ

 فملبٍ َٖزال َإمن بوعود لطعجها شفجان

 علً هذا الوعد َاحبَبٍ

 بعثرت عمرٌ فٍ محراب عشمن

 وعلً هذا الوعد َافارسٍ

 للبٍ سَمضٍ وَواصل

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

 ساد الصمت الممَت المكان والنظرات الحابرة جنجمل بَن الوالفة

 عند الباب والخدوش فٍ وجهها والدماء الجافة ؼطت أؼلب جلن

 البشرة العاجَة ودموعها لد بدأت بالنزول من عَناها المجورمجان

للوالؾ مجسمرا مكانه َنظر لها نظرة من كثرة البكاء ... انجماٖ  

 من عاد مَجه للحَاة مجددا ولم َسجوعب بعد بؤن ذان المَت َمؾ

 حما أمامه درجة أن عجز حجً عن الحركة فمام بؤبسط ما اسجطاع

 فعله أن رفع ذراعَه لها هامسا بصوجه الرجولٍ العمَك

 وعَناه جمجلبان ببطء بدموع الحسرة والندم والشوق رؼم جلن

ٖبجسامة الطفَفة الجٍ زَنت شفجَه المجصلبجانا  

 " آسجرَا لرعد َوما ما "



 فانطلمت الوالفة هنان راكضة نحوه ... من عاشت جلن العبارة

 فٍ للبها ْعوام طوَلة بل لما َمارب العمد والنصؾ جحلم فٍ كل

 لَلة بؤن جسمعها منه مجددا بؤن جراه وإن من بعَد وبؤن جشبع

له .. ارجمت فٍ ذان الحضن الذٌ عاشت علًعَناها المشجالة   

 ذكراه جمنٍ نفسها به فٍ نومها وصحوجها جعد للبها المشجاق

 بؤنها لن جعرؾ سواه بؤن ٖ جنام علً ؼَر جلن اْضلع فَه ،

 كانت أصابعها جمبض علً لمَصه بموة جدفن جلن لدموع والعبرات

م لها ذاتوسط صدره حَخ دفن ذان العهد بَنهما ولٓبد وحَخ ألس  

 مرة أن ٖ جعرفه امرأة ؼَرها .. لن جخجبر دفبه وحنانه أٌ النساء

 عداها ولن جلجؾ جلن الذراعان الموَجان حول جسد أنثً لبلها وٖ

 بعدها َشدها له بموة عبر فَها عن كل ذان الشوق .. عن سنوات

 الفمد والحرمان من كل شٍء فَها .. عَناها ابجسامجها صوجها

 ضحكاجها الرلَمة وحجً أحرؾ اسمه الجٍ خرجت َوما من شفجَها

 ولم َشعر بعدها بؤن ٖسمه معنا ولد بات مجرد كلمة خاوَة جوفاء

 فمدت معنً ارجباطها بحَاجه ، ضمها بموة َدفن وجهه فٍ شعرها

 المموج بنعومة وكثافة فرَدة من نوعها .. دفن فَه دموعه الصامجة

ها أبدا بل جرن لها العنان جعبر عن احجراقالجٍ لم َفكر فٍ احججاز  

 كل جلن السنَن فٍ جوفه .. عن الحب والفمد والفراق الطوَل وألم

 اٖشجَاق الذٌ ٖ نهاَة له وأصابعه جخجرق جلن الخصٗت َضم

 رأسها لعنمه أكثر وأؼمض عَنَه بموة مجنهدا بعمك فها لد خرجت

خرجت من صدره أخَراجلن النَران المشجعلة فٍ للبه من أعوام ..   

 ورحمجه ، خرجت فٍ دفعات الواحدة جلحمها اْخري هامسا

 " آآآه َا للب رعد ... لَجن جعلمٍ فمط كم َحجرق فٍ جوفه "

 جمسكت ذراعاها بعنمه أكثر وهمست بعبرة جمطعت لها الملوب



 " جؤخرت عنٍ َا رعد ... جؤخرت كثَرا "

عر اٖثنان اِخرانمشهدا أبكً ثٗثة أشخاص حولهما وعبخ بمشا  

 رؼم أنهما لم َنشؽٗ بمشاهدجه مثلهم وأحدهما والجالس ممَدا بذان

 الكرسٍ َنظر لّخر والوالؾ عند الباب الذٌ دخل وجلن الفجاة منه

 والذٌ كان نظره علً الوالفة لربهما هنان جمسح دموعها الجٍ

 جرفض الجولؾ ... نظرة ٖ َسجطَع فهمها سوي رجل مثله عرؾ

أن َحب وأن َجرح الجٍ وحده من َشعر بجراحها لبلها معنً  .. 

 من لد دمره فراله لها لبل أن َدمرها هٍ ، فها هو َجمع شجات

 من حولها بالجعالب .. هو وجهَنة ثم رعد وحبَبجه بَنما َمؾ

 . هو وحَدا مكجفَا بالنظر للجٍ جبكٍ اججماع اْحبة فٍ كل مرة

دا من مشاكل البٗد بؤكملهجنهد بؤسً علً حالهما اْكثر جعمَ  

 ونمل نظره لها حَن جحركت خطواجها ببطء ناحَة الذٌ جمسكت

 أصابعها بكجؾ لمَصه ودفنت وجهها فٍ ذراعه جبكٍ معهما فهٍ

 من َعلم معنً الفراق .. معنً اْلم ومعنً أن جموت وحَدا بَن

 ... جدران ماضَن الباردة ٖ أحد َمسح دموع الشوق عن وجنجَن

 َخببن فٍ حضنه الدافا وَعدن بؤنه لن ولٓبد وبؤن الموت وحده

 ما لد َؤخذه منن لَرحل به مجرد جسد فمط ْنه سَجرن للبه وروحه

 معن مثلما سَؤخذ شبَهاجها معه جحت الجراب وَسرق كل واحد منهما

 روح اِخر ولٓبد ، بكت فرالهما وبكت اججماعهما معا بل وحجً

د مثلها شدة ما َمران به ؼَر أنها طرؾلبكابهما فلن َفهم أح  

 . وحَد فٍ الحكاَة كما جري ولَس مثلهما

 وما أن ابجعدت عنه مسحت علً ظهره هامسة ببحة

 " رعد اجركها أٖ جري جسدها والجروح فَه؟َكفٍ أنت جإذَها هكذا "

 ارجخت ذراعاه عنها حَنها وأبعدها عنه وأمسن وجهها بَدَه ولبل



عَنَه لبل أن َنظر لعَنَها َحاول بؤطراؾ جبَنها بعمك مؽمضا  

 أصابعه مسح الدموع من وجنجَها الملَبة بالخدوش هامسا

 بابجسامة محب

 " لن أسمح برإَة هذه الدموع مجددا آسجرَا "

 ونزل بؤصابعه لشفجَها ممررا ظهر سبابجه والوسطً علَهما برفك

لموجودَنلبل أن َرفعهما لشفجَه ولبلهما فؤنزلت نظرها حَاء من ا  

 هنان لبل أن جرفعه له مجددا لابلة بحزن وعبرة بكاء

 لم َمسسنٍ أٌ رجل َا رعد ، شمَمن لم َجرن أحدا َمجرب منٍ "

 وكان من َحرسنٍ بنفسه ولبله صدَك شمَمن الكاسر والذٌ لوٖه

 " بعد هللا ما كنت أعلم ما سَحدخ لٍ

 لبل جبَنها مجددا ولال ناظرا لعَنَها

لَعنَنٍ َا آسجرَا ، المهم أنن هنا وأران أمامٍما كان ذلن  "  

 " فٗ َد لن فٍ أٌ من ذلن

 ٖمس كفها َده الجٍ ٖزالت جحجضن وجهها ولالت ونظرها معلك

 فٍ عَنَه

 " شمَمن أوصانٍ أن أخبرن أمرا "

 مسح بكفه علً شعرها لابٗ

 اجركٍ الحدَخ عن كل شٍء اِن فؤنجٍ جحجاجَن للراحة "

 " ولمن َعالج جراحن أوٖ

 حركت رأسها برفض لابلة

 " هو أوصانٍ بؤن ألول ذلن ما أن أصل إلَن وأمام الجمَع "

 نظر لها باسجؽراب فجابعت لابلة ونظراجها الدامعة معلمة بعَنَه

 " لال أمانجن وصلجن فؤحفظ أمانجٍ حجً جصلنٍ "

ننظر لها بصدمة انجملت منها سرَعا للوالؾ عند الباب وم  



 جحولت نظراجه لؽضب أسود َشد لبضجَه بموة فركز نظره علً

 عَنَه َحاول إخبار بؤمر واحد فمط

 ( ٖ جكن فرَسة سهلة له مجددا َا مطر )

 وعلم فورا بؤنه فهم الرسالة ولد اسجدار فورا وخرج ضاربا ذان

 الباب خلفه ونزل عجباجه بخطوات كانت كفَلة بجحطَمها بل

وبالكاملوبإشعال اْرض جحجها   . 

 " مطر "

 جولؾ مكانه والجفت للوالفة فٍ اْعلً ما أن وصله ذان

 .. الصوت الرلَك والذٌ كان ما َزال مجؤثرا ببكابها السابك

 الصوت الذٌ كان كفَٗ بإَمافه دون أن َمؾ مع عمله لحظة

 جفكَر واحدة ولد نظر لعَنَها بصمت ٖزال َماوم نفسه عن

حملها علً كجفه والفرار بها من فعلها وسحبها لحضنه ٖ بل  

 . عالم عابلة شراع صنوان بؤكملها لبل هذا المنزل والمدَنة

ما الذٌ َحدخ بَنن وبَن جبران ؟ ما سبب ما للت ولت دخولن ؟ "  " 

 نظر لها بصمت ولم َعلك فمالت بجدَة جشد لبضجَها بموة

 بجانب جسدها

ؤنهلن أسمح لن بؤذَة شخص آخر من عابلجٍ وأعجمد ب "  

 هذه المرة أَضا لَس ؼسك وٖ ابنجها من جسجثنَهما من

 " عدلن وانصافن

 لوح بَده بموة ولد طفت نَران ؼضبه للسطح

 سؤكون معن ومع ابنجن أكثر عدٖ منه ولن َمسكنٍ عنه شٍء "

 " إن فعل ما أجولعه َا ؼسك ... ٖ شٍء إٖ موجٍ

 صرخت فَه من فورها

 َكفَن َا مطر ، بل َكفَنٍ أنا من جشََع جثامَن عابلجٍ ، لسما "



 " ... إن مات بسببن أن

 لاطعها صارخا بحدة أكبر

 جولفٍ عن الدفاع عنه وعن رإَجه كفرد من هذه العابلة ْنه "

 ٖ َسجحك دماء شراع صنوان الجٍ ججرٌ فٍ عروله وأمامن جرٌ

 " ما فعل بشمَمه وحبَبجه

ة بحدة والدموع ججصارع بَن حدلجَها ورموشهانفضت َدها لابل  

 ثمة حلول كثَرة ؼَر الموت والمجل َا مطر ، لما وحده من "

 " لررت جؽََر سَاسجن ناحَجه ؟

 مد َده لباب السَارة المجاور لكرسٍ السابك وفجحه ونظر لها

 وكؤنه َخَرها بَن أن جرحل معه اِن أو أن َنفذ ما لال فنملت

أن جنظر لعَنَه لابلة بصدمة نظرها بَنهما لبل  

 " ! ما معنً هذا َا مطر ؟ جساوم باْرواح "

 ضرب الباب بموة مؽلما له ولال بؽضب مشجعل

 هذا لجفهمٍ من أٌ نوع هو ذان الرجل الذٌ جدافعَن عنه "

 وٖزلت جنظرَن له كشمَك لن ، لمد ساوم بن ممابل الفجاة

، ولن جفهمٍ لط الثنانَة وحرب الثنانََن إن كان َعنَن هذا  

 " معنً ما لام به أَضا

 نظرت له بصدمة فجابع رافعا سبابجه أمام وجهه لابٗ بحزم

 لسما إن فعلها وخرجت لطعة سٗح واحدة من الَرمون َْدٌ "

 " المدنََن هنان لن َمسكنٍ عنه سوي أن َكون أجله لم َحن بعد

  لهالبضت َدَها ٖ شعورَا حَن دار حول السَارة وولؾ ممابٗ

 بعدما فجح بابها ولال بحزم ناظرا لعَنَها الدامعة

 ولسما َا ابنة دجً الحالن أن َكون مصَر أٌ رجل َفكر فمط "

 " فٍ أن َمجرب منن الموت وعلً َداٌ



 ركب بعدها سَارجه وؼادر جرالبه نظراجها وعَناها السوداء

 الجٍ جسربت منها الدموع سرَعا هامسة بؤسً

. لَجن فمط لم جمجلنٍ َوما لَموت جباعاجؤخرت َا مطر ... "  

 " كل هذا لدٌ

 ثم نظرت حولها وجلن الدموع جسمٍ رموشها الكثَفة فهنا دفنت

 كل شٍء حجً ؼسك .. هنا دفنت مشاعرها وسنوات عمرها

 وحَدة من دونه ولد علمها الفراغ أن جعجاد علً أن جعَش من

 دون سماع صوجه .. أن جنسً ذكري حضن الرجل الوحَد الذٌ

 عرفجه واْضلع الجٍ جمنت أن لجلت وما حرمت َوما من النوم

 والهذَان بَنها ، الجفجت للباب الذٌ خرجت منه جمسح عَناها

 بموة جحاول جرن كل ذلن خلفها وعدم اٖلجفات له وإن لجلها

َداه جحضنودخلت ونظرت للذٌ كان َجلس علً اْرَكة   

 َدٌ الجالسة بجواره ٖ َجولؾ عن جمبَل باطنهما وهٍ جرالبه

 بعَنَن دامعة ولد دفن وجهه فَهما ولم َسجطع إمسان نشَجه

 الباكٍ حَنها فسحبجهما منه وضمت رأسه لصدرها بموة جشاركه

 البكاء ، جكره مماطعجهما وأن َحرما من أٌ لحظة َخجاران مشاركجها

فهم وأن جعلم ما الذٌ َجرٌ وما معنً كل مامعا وكان علَها أن ج  

 ! لاله من ؼادر من هنا لبل للَل

 رفعت نظرها لٓعلً فجؤة لَمع علً الوالؾ هنان منحن بجسده

 علً سَاج السٗلم َرالب ما َجرٌ فٍ اْسفل مبجسما لبل أن َنجبه

 لها وفر حَنها ضاحكا بصمت فحركت رأسها بَؤس منه وكانت

وبَخه بما َسجحك لكن ثمة من علَها زَارجهجود اللحاق به وج  

 أوٖ فؽَرت وجهجها لممر ؼرفة رماح والجٍ دخلجها دون أن

 جطرق بابها لَمَنها أوٖ من أنه ٖ َؽَر مٗبسه وحَدا ولن َكون



 نابما بالطبع وثانَا ْنها جرَد الجؤكد مما ججولعه وما وجدجه علَه

ظهره فالجفت لها سرَعا بالفعل حَنها وهٍ جمجرب منه مولَا الباب  

 ما أن شعر بوجودها ولد للب الصورة الجٍ كانت فٍ َده لبل أن

 َدسها فٍ الدرج مجددا وأؼلمه فابجسمت بحزن ودارت حول

 كرسَه حجً أصبحت والفة ممابلة له ولالت بجدَة

 لما جٗحك أطَاؾ حبَبجن فٍ صورة لدَمة ولَس َفصلها عنن "

 " سوي أمجار للَلة َا رماح ؟

 أشاح بوجهه عنها ولم َعلك فمالت بؤسً

 لما ٖ جمدر معنً أن َكون أحدهم وفَا لن حجً الموت ؟ "

 أن َحجرم ذكران وأنت بعَدا عنه وأن َخسر كل شٍء من أجلن

 " وحجً سنوات عمره ؟

 نظر لها ولعَنَها الممجلبة بالدموع ... مشهد طمر خلؾ السنَن

 كمشاهد بكابها الجٍ لم َروها مجددا إٖ من ولت لرَب فلم َجخَل

 أن َراها جعانك وجنجَها ولت رجوعه من لندن وهو من لم َراها

 وٖ ولت وفاة والده رؼم معرفجه بؤٌ لَال جكون جلن الجٍ مرت

 علَها وحَدة فٍ ؼرفجها ... أمر جعل مطر شاهَن َؽادر منفاه

لة واحدة فمط ولساعجَن زار فَهماوْول مرة وَدخل البٗد للَ  

 هذا المنزل فمط وجحدَدا جلن الؽرفة فٍ اْعلً والجمَع َمدر له

 ذلن فهم كانوا سَخسرونها ولٓبد بسبب هذَانها الباكٍ لَٗ

 جنادٌ والدها الذٌ رباها كالمجنونة ، لال بهدوء محدلا فٍ

 عَنَها السوداء الواسعة

ا ؼسك .. َكفَن لجٗجولفٍ عن جعذَب نفسن بسببنا َ "  

 " لروحن الجمَلة شمَمجٍ

 حركت لبضجها نحو اْسفل لابلة بضَك



 افعل الصواب إذا َا رماح وأنصؾ جلن الفجاة وإن من أجلن "

 " أنت ولَس هٍ

 جنهد بعمك ولال

 " ....ٖ أرَد أن أظلمها َا ؼسك ، لما جرفضَن فهم "

 لاطعجه بؽضب

ٍ لها ؟ أٌ ظلم هذا الذٌلما ٖ جفهم أنت معنً ظلمن الحال "  

 سجعَشه أسوء مما جراه اِن وها أنت بعدما لحمت بن إلً هنا

 " سجؽادر لحوران وججركها

 لال ببرود

 وانملٍ عملها ووالدجها وشمَمها لحوران فلن َصعب ذلن "

 " علَن وأنجٍ زوجة ربَس البٗد

 صرخت فَه فورا

 " رماح أنا ٖ أمزح "

 لال بضَك

 وٖ أنا أمزح أَضا حَن ألول أنه علً جهَنة أن جحكم عملها "

 " وأن ٖ جضَع عمرها خادمة لٍ

 لالت بضَك مماثل

 " أنت َمكنن السَر َارماح لو أردت ذلن "

 لال بجمود محدلا فٍ عَنَها

 وإن لم َحدخ ذلن َا ؼسك ؟ ماذا إن حدخ العكس وفمدت "

بول علً نفسٍ كاْطفال ؟حجً المدرة علً الوصول للحمام لبل أن أج  

 ماذا إن فمدت المدرة علً ممارسة حَاجٍ معها كزوجَن طبَعََن ؟

 " ما الذٌ سججحول له حَاجنا حَنها وأٌ ثمن سجدفعه جلن الفجاة ؟

 أبعدت نظرها عنه مؽمضة عَنَها لبرهة وجنفست بعمك وكؤنها جحاول



لةطرد الجفكَر فٍ ذلن من عملها لبل أن جنظر له مجددا لاب  

 حررها منن حَنها وٖ جكجب الجعاسة لكلَكما بسبب فرضَات "

 " هللا وحده َعلم صحجها من عدمها

 علك من فوره وبسخرَة

 احررها كَؾ باهلل علَن َا ؼسك وبعد ماذا ؟ اجعطٍ أحدهم "

 الماء علً الظمؤ وجحرمه منه من لبل أن َرجوٌ ؟ ٖ وجرَد منه

الشرب منه ؟ لعبة هٍ َا ؼسكأن َرمَه بنفسه ْنه لم َعد َمكنه   

 " أجزوجها ثم أرمَها

 لالت بإصرار

 " لكنها جحبن َا رماح "

 شد لبضجه فوق ذراع كرسَه ولال بحزم

 وأنا أحبها لكن الذٌ َحب َضحٍ من أجل حبَبه إن كان"

 " َحبه فعٗ

 لوحت بَدها صارخة برفض

 أنت ٖ جضحٍ من أجلها أنت جضحٍ بها ، أنت ججركها جموت "

لبطٍء ... لست أعلم شخصا َضحٍ بمن َحبه من أجلهبا  ! 

 " هذا ٖ َسجوعبه عمل

 لال بجدَة محدلا فٍ عَنَها

 إن كنت جحبَن رجٗ وعلمت بؤن بمابه معن معناه أن َموت "

 وجفمدَه لٓبد أكنت جضحَن به من أجله أم جخسرَه ولٓبد ولَس

 " أنجٍ فمط بل وجمَع من َحبونه وَحجاجون له

 لالت بضَك

 ٖ جخلط اْمور َا رماح فجهَنة لن جموت وهٍ معن بل من دونن ، "

 لما جنظرون لٓمور بطرَمة ؼرَبة أنجم الرجال ؟ لو كنت كما جمول



 أحب رجٗ وكان مثلن اِن سَجركنٍ كٍ َحمَنٍ منه أو من نفسٍ

 أو مسجمبلٍ معه أو حجً الموت كنت سؤرضً بالموت دفعة واحدة

وت بالبطٍء ودون رحمةعلً جركٍ أم  " 

 جنهد بعمك ولال

 فٍ هذا جنالضَن نفسن َا ؼسك ! كنت لجرضٍ أن جموجٍ وٖ "

 أن َضحٍ الرجل الذٌ جحبَن بن ولن جرضٍ بالجؤكَد أن َموت

 " ! ْنه رفض جضحَجن

 كانت سججحدخ والضَك فٍ مٗمحها الجمَلة َزداد حدة فسبمها

 لابٗ بؤسً

م أنن جإذَننٍ بؽضبن منٍ َا شمَمجٍؼسك َكفَن عجابا لٍ الس "  

 " ومعاملجن لٍ كنكرة

 لالت من فورها وبحزم

 " بل ولن جرانٍ أبدا إن بمَت علً عنادن هذا "

 لال بصدمة

 " ......ؼسك أن "

 لاطعجه من فورها وبحزم

 " السم باهلل َا رماح أن أفعلها ولن َمابل وجهٍ وجهن حجً أموت "

 صرخ مسجنكرا

 " !!! ؼسك "

رت له بعناد وإصرار ولم ججحدخ فمال بضَكفنظ  

 ججبرَنٍ علً ما ٖ أرَد مثٗ َا ؼسك ؟ أجرضَن بهذا لنفسن "

 " أم جرضٍ بؤن جفرضٍ علً رجل بأكراه

 لالت بضَك مماثل

 جولفوا عن الجمثَل بٍ وعن محاصرجٍ بهذه الحجج الواهَة "



 " َا رماح

 جؤفؾ ولال بحدة

 لن جلومٍ إٖ نفسن إن لم جنجح حَاجنا َا ؼسك بل وأنا أَضا "

 " سؤلمٍ باللوم علَن فجذكرٌ هذا جَدا

 لالت ببرود

 " موافمة "

 حرن رأسه بَؤس منها فمدت َدها له بصمت ونظر لها هو باسجؽراب

 فمالت بجمود

 " أعطنٍ هاجفن "

 جمجم ببرود رافض

 " وأَن هاجفن أنجٍ ؟ "

 لالت من فورها

 لَس معٍ ولن أجرن هذا المكان حجً أجصل بها ونحدد معهم "

 " موعدا فؤنا ٖ أثك بن

 جنهد بضَك وأخرجه لها من جَب بنطلونه فؤخذجه منه فورا وكجبت

 (رلمها فَه وما أن اجصلت ظهر أنه مسجل لدَه وباسم )حبَبجٍ دابما

 فنظرت له جزم شفجَها بحنك وأبعد هو نظره عنها بضَك فججاهلجه

عت الهاجؾ علً أذنها ولد أجابت من فٍ الطرؾ اِخرووض  

 فورا لابلة بهمس ولهفة

 " !!! رماح "

 نظرت بضَك للذٌ كان َنظر لها ولالت

 " بل أنا ؼسك َا جهَنة وأردت أن جحددوا لنا موعدا لنزوركم "

 لم جخفً علَها السعادة فٍ صوجها وهٍ جهمس مجددا

ٖ َعجبها أن َكون اْفضل أن جحدثٍ والدجٍ َا ؼسك فمد "  



 " ذلن من خٗلٍ

 لالت من فورها

 أجل معن حك سؤجحدخ معها بهاجفٍ وسَجحدخ رماح مع شمَمن "

 " فَما بعد فعلَنا أن نجم اْمر لبل انجمالنا من هنا

 وصلها ذان الهمس المصدوم سرَعا

 " جنجملون من هنا ؟ "

 أبعدت نظرها عن الجالس أمامها ولالت

 أجل لحوران وفٍ ألرب ولت وسنجحدخ أكثر فَما بعد فاْمر "

 " َطول شرحه

 همست جلن بجردد

 " وكَؾ هو رماح ؟ "

 نظرت له مجددا ولالت

 ججصلٍ بٍ َومَا لجسؤلَنٍ فمط هذا السإال وفٍ كل مرة ألول "

 " لن أنه بخَر وها هو جالس أمامٍ بكامل لواه العملَة حجً اِن

نهدا بضَك علً ذان الصوت الهامس بحَاءأشاح بوجهه عنها مج  

 " .... وداعا اِن إذا "

 فمالت وهٍ جبعد الهاجؾ عن أذنها

 " وداعا ... أران لرَبا "

 مدجه له بعدها فمال ببرود وهو َؤخذه منها

 " أنجٍ راضَة اِن ؟ "

 لالت مؽادرة جهة الباب

 " بالجؤكَد وسجشكرنٍ َوما ما "

خلفها وعبرت الممر عابدة منخرجت من عنده مؽلمة الباب   

 حَخ جاءت حجً كانت فٍ بهو المنزل وولع نظرها فورا علً



 الجالس هنان وحَدا هذه المرة َجكا بمرفمَه علً ركبجَه وَنظر

 لٓرض فمالت جنظر حولها

 " أَن هٍ آسجرَا ؟ "

 لال وَٖزال َنظر لٓسفل

 " أوصلجها الخادمة لؽرفجٍ لجسجحم "

 لالت باسجؽراب

فجنؼر "  !! " 

 رفع نظره لها ولال

 " أجل ؼرفجٍ "

 لالت من فورها

 " ولما ؼرفجن ؟ "

 اسجوي فٍ جلوسه ولال هو باسجؽراب هذه المرة

 " أَن إذا لؽرفة رماح ! أم عمجٍ ؟ هٍ زوججٍ َا ؼسك "

 لالت بجدَة

 أعلم أنها زوججن لكن ؼرؾ المنزل كثَرة وما بَنكما سنعده "

 " عمد لران فمط ولن ججزوجا هكذا

 كان سَجحدخ فسبمجه لابلة بحزم

 هٍ ججزوج للمرة اْولً ومن حمها أن جحجفل وجحضً بزواج "

 كؽَرها ، ثم أنت أول عربٍ َجزوج من ثنانَة أجرَد أن ججزوجها هكذا ؟

 " وٖ جنسً مكانجن أَضا كعضو فٍ البرلمان الحاكم للبٗد

 لال بجدَة

اء الذٌ ذكرجها جمَعها علَنا أن ٖ نحَط أنفسناوبسبب اْشَ "  

 " بكل جلن الشوشرة خاصة بعدما علمجه منها

 نظرت له باسجؽراب لبل أن ججذكر ما كانت جرَد سإاله عنه



 أساسا فمالت

 " ما هذاالذٌ بَن جبران ومطروجحدخ عنه وَبدوا بؤنن جعرفه جَدا؟"

داء الواسعة لبل َمولنظر لها بصدمة ججنمل نظراجه بَن حدلجَها السو  

 بصوت منخفض

 " الحكاَة لدَمة َا ؼسك وٖ جدوي من نبشها اِن "

 نظرت له باسجؽراب لم جفك منه لبل ولت هامسة

 " !! عن أٌ حكاَة لدَمة بَنهما ججحدخ "

 جلكن بصدمة لبل ان َمول

 " عما ججحدثَن أنجٍ وما أخبرن ؟ "

 لالت من فورها وبرَبة

فعما كنت ججحدخ أنت ؟عن الَرمون أجحدخ  "  " 

 لال بعد برهة جفكَر للفكان من ذان المؤزق

 عنها كنت أجحدخ أَضا فمد طلبها شمَمن ممابٗ ِسجرَا ، هكذا "

 " .....لا

 لاطعجه لابلة بحزم

 رعد حكاَة الَرمون سَكون عمرها َومان فمط فعن أٌ حكاَة "

 " لدَمة بَنهما ما ججحدخ

 أبعد نظره عنها ولال

 " ٖ شٍء "

 لالت بضَك ودون أن جعطٍ عملها أٌ مجال للجفكَر فٍ أمور

 جكره مجرد الخوض فَها

 " ر عد ٖ أعرفن جكذب أبدا فجفعلها اِن من أجل أٌ منهما ؟ "

 نظر لها ولال ملوحا بَده بضَك

 " َمكنن أن جسؤلَه واعفنٍ من كل هذا َا ؼسك "



 نظرت له بصدمة هامسة

دلم جنكر ذلن َا رع "  !! " 

 أشاح بوجهه جانبا َمبض أصابعه بموة وكؤنه َكجم ؼضبا

 مدفونا لم َشعرها سوي بالنَران المدفونة أَضا فٍ جوفها

 جسجعر مجددا فجركجه راكضة جهة السٗلم وصعدت فورا ولم

 جشعر بنفسها إٖ وهٍ فٍ ؼرفجها ججكا بظهرها علً الباب الذٌ

جنفس بموة وصعوبةأؼلمجه للجو خلفها جنظر للفراغ بجشجت ج  

 عَناها لد لمعجا بؽضب مكجوم وضَاع أوصل للبها ْلسً درجات

 العذاب وجفناها بدأ َشوبهما ذان اٖحمرار الخفَؾ من حبس كل

 ذلن فَهما ووحش الماضٍ َهاجمها وبشراسة

 ) لمن هذا المندَل َا ؼسك جكلمٍ (

جٍ ؟جرَدَن معرفة السبب َا ؼسك ؟ معرفة ما بٍ وما ذنبن أن " (  

 " جرَدَن فجح الجراح وكشؾ الحمَمة المرة ؟

 رمً َده بعنؾ وصرخ أكثر ٖ َفصله عنها سوي جسد جوزاء

 الجٍ جمسن به بموة لَبجعد

 ما رأَن برجل طعن فٍ كبرَابه وكرامجه ؟ ماذا ججولعَن من "

 رجل انجظر امرأة ْعوام وعاش لها فمط ٖ َنظر وٖ بطرؾ عَنه

منه ؼَره ولَكجشؾ أنها فضلت ؼَره علَهٖمرأة أخري لَؤخذها   , 

 امرأة داس علً كرامجه من أجلها جنازل من أجلها ... عشمها

 سمعجٍ عشمها هٍ وحدها لَكجشؾ أنها لؽَره أنها باعجه بؤرخص

 منه أنها جٗعبت به أنها جخطط للزواج من ؼَره وأنها لم جسجحك

 ( عمره الذٌ أضاعه َنجظرها

 أمسكت رأسها بموة وذكري صوت جبران جحدَدا جهاجمها جباعا

 بل لٍ .. أنجٍ لٍ َا ؼسك ومرجعن عندٌ أنا , أنا وحدٌ من َحبن )



 وسجرٌ ذلن بؤم عَنن وسَجخلً عنن ذان المؽرور وبدون سبب ْنه ٖ

 , َفكر إٖ فٍ نفسه ٖ َحب إٖ نفسه وٖ َعطٍ شَبا وٖ حجً مشاعره

مطهو كالموت َؤخذ ف  ) 

 جبانة أنجٍ جخافَن منه ... جحمَنٍ وجحمٍ والدٌ فمط أنا مجؤكد من)

 ذلن فٗ جخشٍ شَبا ولولٍ فمط أنن جرَدَن جرن ذان المكان وأنا

 , مسجعد ٔخراجن من هنان مهما كلفنٍ اْمر وسندبر ذلن سوَا

 (لولَها هَا وٖ جخشٍ شَبا َا ؼسك

ٖ أن أحبه َا شمَمٍأحبه َا جبران وإن لجلنٍ ٖ َمكننٍ إ " )  " 

 كذب هٍ لم جمل ذلن وسَطلمها وسجرجع لٍ , لٍ أنا وحدٌ "

 ( " وإن لجلجه أو أموت من أجل ذلن

 جوجهت للطاولة وضربت كل ما علَها صارخة برفض ولم َجولؾ

 اْمر عند ذلن فمط بل كل ما طالجه َداها مثلما عادت جلن الذكري

 لجحطَمها من الداخل

ألول ذلن ما أن أصل إلَن وأمام الجمَع هو أوصانٍ بؤن )  ... 

 ( لال أمانجن وصلجن فاحفظ أمانجٍ حجً جصلنٍ

 لمد ساوم بن ممابل الفجاة الثنانَة وحرب الثنانََن إن كان َعنَن )

 ( هذا ولن جفهمٍ لط معنً ما لام به

 هٍ لم جخنٍ َوما .... بل هٍ ٖ جعرؾ الخَانة ووحدٌ من )

 ( كنت أجرحها بذلن

 (ومطر شاهَن َحبن .... َحبن َا ابنة دجً الحالن )

 ضربت الجحفة الخزفَة فٍ صورجها فٍ مرآة الخزانة بموة حولجها

 ْشٗء صارخة بموة ونزلت علً اْرض ججكا بظهرها علً

 خشب ممدمة سرَرها وحضنت ركبجَها بموة جدفن وجهها فَهما

 حَن وصلها صوت الذٌ كان َطرق الباب بموة صارخا



ك جولفٍ عن إَذاء نفسن وٖ جنسٍ حدَخ والدٌ اْخَرؼس "  .... 

 " ؼسك ٖ جنسٍ الوعد الذٌ لطعجه له

 فضمت سالَها أكثر وأؼمضت عَناها بموة هامسة بصوت

 مرججؾ َابس

 " أبٍ ... لَجن فمط أخذجنٍ معن "

* 

* 

*  

 

* 

* 

 نظر حوله ولحركة الضَوؾ الفوضوَة وكلماجهم المجداخلة

 والبعض َبدوا فكر جدَا فٍ مؽادرة الحفل ، لم َكن َهجم بكل ذلن

 وٖ بؤن َحاول جهدبة الوضع كما َفعل بالٍ أفراد عابلجه بل كانت

 نظراجه جبحخ عن الجٍ كانت والفة بجانبه واخجفت فجؤة دون أن

 َنجبه لها فٍ ؼمرة انشؽاله بما كان َجرٌ ، جحرن فٍ المكان

 بعشوابَة هامسا

نزَزفو "  " 

 وكؤن ندابه الهامس ذان كان سَصلها أَنما كانت وهو ٖ َراها

 بَن كل أولبن الحضور أَنما جحرن ! نظر جهة الجٍ َبدوا بؤنها

 وجدت فكرة ما للملمة جلن الفوضً حَن صعدت علً أحد الكراسٍ

 ومنه للطاولة المٗصمة له وأخرجت من حمَبة فسجانها ماَكرفون

ً ما َبدوا وذهبٍ اللون وكؤنه لطعة منَدوٌ َعمل بالبطارَات عل  

 شعرها المجموع فٍ لفافات جمَلة وأنَمة حول وجهها الصؽَر وظهر



 فسجانها اٖنَك للعَان بوضوح حَنها وكان من لماش الدانجَل

 اْبَض مبطن بمماش أسود وَلجؾ حول خصرها حزام من المماش

ها ولهالحرَرٌ اْسود أَضا لَنزل بهَبة عمدة كبَرة خلؾ ظهر  

 َالة مربعة الشكل وأكمام من الدانجَل وصل طولها لمرفمَها ولد

 زَن عنمها عمد من الكرَسجال اْسود كما المرطَن الطوَلَن فٍ

 أذنَها لجصبح كدمَة عرض صؽَرة وجمَلة ، شؽلجه أوٖ بكبسة

 زر صؽَرة لَلفت صوت طنَنه الموجودَن جمَعهم ولد لالت

 مبجسمة ما أن لربجه لشفجَها

 حسنا سَداجٍ سادجٍ لما ججعلون ما حدخ َفسد حفلجنا ؟ "

 ... كل ما فٍ اْمر أنه شاب أخذ حبَبجه من بَن الرافضَن لهما

 " ألَس اْمر رابعا ؟

 ولد نجحت فعٗ فٍ سرلة انجباه الجمَع وهٍ ججابع ونظرها َنجمل

 بَنهم ببطء وبذات ابجسامجها المشاكسة الجمَلة

عة وممَزة فهل أنجم مسجعدون لها ؟ثمة أخبار أخري راب "  " 

 حرن رأسه مجنهدا بعجز من أفكار جلن المجنونة وها هٍ َبدوا

 أنها سجكشؾ عن مفاجؤة جخبؤها لشخص ما هنا َعرفه جَدا وكما

 جولع كل واحد منهما َدبر أمرا ما وهذا سبب وجود جلن الفجَات

بؤه كلحوله بالجؤكَد ، فٍ ظروؾ أخري كان لَهجم بمعرفة ما َخ  

 واحد منهما لّخر لكن اِن علَه أن َجد ضالجه أوٖ والجٍ ما

 كان علَه أن َؽفل عنها وَجركها جخجفٍ هكذا فجؤة ! جحرن من

 مكانه مججازا بعض الضَوؾ لَلفت انجباهه الجٍ ولع نظره

 علَها خارجة من جهة باب الشرفة ولم جكن سوي .... جَهان ،

أن َلحك بها مسرعا فها لد علمفنظر حوله للمرة اْخَرة لبل   

 . إلً أَن سجكون جوجهت زَزفون



* 

* 

* 

 بالكاد كانت جسجطَع مجاراة خطواجه وهو َخرج بها من جلن

 الشرفة حجً أنها كادت جمع فٍ عجباجها الجانبَة المرجفعة ولم َهجم

 وٖ باٖلجفات لخطواجها المجعثرة سابرا بها جهة الحدَمة المحَطة

اخجفت أبوابه ونوافذه خلفهما وأدارها حَنها بذان المصر حجً  

 مولفا لها علً جذع الشجرة أمامه ونظر لعَنَها ججلمؾ أنفاسها

 بلهاخ نظرها علً عَنَه الؽاضبة ولد أسند َده علً الجذع خلفها

 ولال بحدة مشَرا بسبابة َده اْخري لما جركاه خلفهما

نه لٍ ؟أَعجبن ما أوصلجنا له مارَاا ؟ أهذا ما جرَدَ "  " 

 " ......أ "

 أؼمضت عَنَها مجفلة حَن صرخ مماطعا لها

 لماذا جؽلمَن هاجفن اْحمك ؟ لما ٖ ججَبَن علً اجصاٖجٍ ؟ "

 " ما حركات اْطفال جلن مارَاا ؟

 صرخت فَه فورا وبالمثل

 " ٖ جنفخ ؼضبن منهم بٍ "

 ضرب كفه علً الجذع الخشن مججاهٗ اْلم الذٌ خلفه فَه صارخا

 " وؼاضب منن أكثر منهم "

 نظرت له بصدمة وما أن حاولت الجحدخ صرخ مسكجا لها

 ٖ جدافعٍ عن أٌ منهم أمامٍ مجددا مارَاا ، ٖ جعطَهم فرصة "

 " اسجؽٗلن ضدٌ ْنٍ سؤنفَن من وجودٌ معهم حَنها

 وجابع مشَرا بإصبعَه السبابة والوسطً أمام وجهها

ا فَه أنا ولوحدٌ واِخر لهمطرَمان هما فمط مارَا .. أحدهم "  



 " وٖ نججمع أبدا أجفهمَن هذا ؟

 همست بحزن ناظرة لعَنَه الؽاضبة

 " وحَن كنت أنا فٍ أحد طرَمَن اخجرت أنت اِخر "

 حرن رأسه برفض لابٗ بحدة

 " ٖ جمارنٍ مارَاا "

 لالت من فورها وبضَك

همبلً فؤنت جرفضهم بَنما جركجنٍ عندهم وألحمجنٍ فٍ عالم "  

 " ! ولم جمانع

 صرخ بحرلة

 " هم لم َمجلوا والدجن مارَا "

 صرخت بالمثل والدموع جمٓ عَنَها

 بل لجلونٍ أنا ... جمَعكم لجلجمونٍ وحجً أنت أَضا ... جركجمونٍ "

 لٓسوأ من المرض ْعوام طوَلة ، ذبحجم روحٍ وماذا أَضا ؟

.. حجً علَا أن أرضً وأجؤللم وأعَش كما جرَد أنت وحَخ جؤمر  

 " أنن ٖ ججد لٍ مكانا فٍ حَاجن

 مرر أصابعه فٍ شعره بموة مجؤففا ولال بضَك ناظرا لحدلجَها

 الٗمعة بموة

 " سبك وجحدثنا عن هذا إن نسَت مارَا وأنجٍ وافمت علً انجظارٌ"

 همست بؤسً محدلة فٍ عَنَه

 " ذان كان لبل أن اكجشؾ بؤنه لن حبَبة "

 رمً َده جانبا لابٗ بحدة

 " لَست حبَبجٍ ... جولفٍ عن الجفوه بالحمالات مارَا "

 صرخت من فورها والدموع المجحجرة فٍ مملجَها جزَد جلن

 اْحداق الذهبَة لمعانا



 وماذا جكون إذا الجٍ ججَب علً هاجفن منجصؾ اللَل وأنا لم "

 أراه َوما ؟ من جكون الجٍ جدخل منزلن وجراها كل لَلة بَنما

منزل من جكره حجً رإَجهم ؟ من جكون َا جَمجرمٍ بزوججن فٍ   

 " الجٍ ججد لها ولجا فٍ ظروفن وحَاجن وعملن بَنما أنا ٖ .... من ؟

 لوح بَده أمام وجهها لابٗ بضَك

 سبك وشرحت مارَاا فهل سؤعَد وأكرر كالببؽاء ْن سَادجن "

 " جرفضَن الفهم ؟

بضَك مماثل مسحت عَنَها بموة رافضة أن جنزل جلن الدموع ولالت  

 لماذا أجَت إذا ؟ ألم جخجار مهمجن المنافَة لٓخٗق وما ربجن "

 " ! والدجن علَه وجركجنٍ ؟ فما جاء بن هنا وجلمٍ باللوم علٍ

 جحول مزاجه للبرود فجؤة ولال بابجسامة ساخرة

 " جبت ْري اخجَارن اْلسً مارَا ... أعلمت لما أجَت ؟ "

 لالت من فورها محججة

ست فٍ صفهم فجولؾ عن اجهامٍ بهذا فؤنا أكثر منأنا ل "  

 عاَش معاناجكما ورفضت أن أساعد والدن حَن طلب منٍ ذلن

 " وعمجن الَوم أَضا ولبلهما عم والدجٍ وسؤرفض ذلن دابما

 وجابعت بؤسً ولد عادت جلن الدموع للجمرد علً مملجَها مجددا

 محدلة بعَنَه السوداء الحادة

موت والدجن أمام عَناٌ جمسن بَدٌ جذكرلن أنسً أبدا  ْنٍ "  

 اسمن حجً لفظت أنفاسها اْخَرة جوصٍ علَن طفلة أصؽر وألل

 حَلة منن ، وما منعجن اِن عن لجل جلن المرأة إٖ من أجلن ومن

 " أجل مسجمبلن وآمال والدجن فَن ووصَجها لٍ لبل موجها

 زمت شفجَها جمنع شهمجها الباكَة من الخروج جماوم دموعها كٍ

 ٖ جنزل وهٍ جرالب مٗمحه الجٍ أشاح بها عنها وهاهو َحاول مجددا



 إخفاء ألمه ... إخفاء ما وحدها َمكنها رإَجه من خلؾ جمود مٗمحه

 ولسوجها .. من خلؾ لناع بروده الدابم وٖمباٖجه فخلؾ كل هذا

ثة عشر عاما ٖزال ضابعا فٍ شوارع لرَةَوجد فجً عمره ثٗ  

 حجور فارلجه والدجه وجخلً عنه الجمَع واجهم فٍ شرفه وأخٗله

 واضطر لٗعجراؾ بذنب لم َكن َعرؾ وٖ طرق الجرافه .. ٖزال لم

 َجد وطنه ومؤواه والدواء لجراحه المدفونة خلؾ الماضٍ َرفض

ؼلك الطرَكأن َكون من جخلو عنه هم السبَل لذلن وها لد أ  

 . أمامها أَضا

 جابعت ببحة جنظر لمٗمحه الجٍ َشَح بؤؼلبها عنها

 هذا ٖ َعنٍ أنٍ ألؾ فٍ صفهم فؤنت من فرض علَا هذا حَن "

 " اخجرت لٍ عالمهم عنن

 " هشششش اسكجٍ مارَا "

 نظر لها ولد أسكجها ممررا سبابجه علً شفجَها لبل أن َنزل بها

بإبهامه لَرجفع وجهها له َنظر لهالذلنها وأدارها حوله ورفعه   

 بعَنان ؼزي جمودهما لمعانا ؼرَبا بل كان مإلما لها أكثر من

 دفنه هو له فجصاعدت ضربات للبها حد الصخب وحد أن فمدت

 السَطرة علً أنفاسها فها هو المشهد ذاجه فٍ ؼرفجها سابما َجكرر

ومن اِن وها هو َخجارها مجددا للهرب من عواصؾ جلن الذكرَات  

 ؼضبه وألمه وجراح كبرَابه العنَد ، أؼمضت عَنَها دون شعور

 منها حَن شعرت بملمس جلن الشفجَن ... الشعور الذٌ أرجؾ

 جسدها بموة واندفع الهواء لصدرها فٍ شهمة خفَفة أرجفت

 شفجَها لبل أن جنمض علَها جلن الشفجَن ولد اخجفً أسلوب الرلة

ها من الخشونة للعنؾ ولد بدأتمن لبٗجه هذه المرة وهو َنجمل ب  

 جشعر بحواؾ خشب الجذع الضخم خلفها وكؤنها جخجرق لحم ظهرها



 حَن ألصك جسده بها فشدت أناملها ٖ شعورَا علً كجؾ سجرجه

 ٖ َمكنها مجاراة جلن المبٗت وٖ إن فكرت فٍ فعلها بسبب ججالَها

 وخشونجها َردد من بَنها جلن الكلمات الَونانَة ذاجها وبؤحرؾ

 مجمطعة وبحة رجولَة عمَمة موصٗ بهمساجه الدافبة جلن

 مشاعرها للجنون وإن لم جفهمها وكؤنه َخجبر لوة صمودها أمامه

 . حجً فٍ أوج شؽفه العنَؾ ودون رحمة

َها دونوما أن ابجعدت شفجَه للَٗ سامحا ْنفاسها بالجعالب لربج  

 أن َمطعها بمبلة مجنونة جدَدة ككل مرة همست بصعوبة مؽمضة

 عَنَها برفك وأصابعها ججرن سجرجه ببطء وبشفاه مرججفة ما أن

 عاد لجحرَن شفجَه علَها مداعبا برلة هذه المرة

 " جَم أنت جإلمنٍ "

 ارجخً جسدها المجصلب حَن أبعد جسده عنها ببطء وفجحت عَنَها

شعرت بملمس َدَه وأصابعه علً جانبٍ وجههاونظرت له ما أن   

 ولد رفعه له أكثر مواجها له وأنفاسه جخرج مجعالبة لوَة بالكاد

 جسجطَع أضلع صدره العرَض احجوابها لجفلجها من جدَد بزفَر

 لوٌ ، نزل بَدَه لعنمها الناعم وكؤنه لم َكجفٍ بعد من العبخ

لرب وجههبمشاعرهما معا ومن هجن أسوارها الهشة أساسا و  

 منها أكثر حجً جٗمست شفجَهما مجددا وهمس بؤنفاس مجمطعة

 " لنؽادر من هنا مارَا "

 أؼمضت عَنَها برفك جخفٍ الدموع فَهما ججنفس أنفاسه الدافبة

 بنهم وكؤنها جودعها لٓبد وجخزنها فٍ ذاكرجها ولٓبد لبل أن َكشفا

معة ولد ؼرستجفناها الواسعان ببطء عن جلن اْحداق الذهبَة الدا  

 أسنانها فٍ طرؾ شفجها بموة ولبٗجه الصؽَرة المججالَة جنجمل من

 طرؾ شفجَها لذلنها الصؽَر فعنمها الناعم وهمست بخفوت وأحرؾ



 بالكاد اسجطاعت اخراجها وأصابعها جٗمس ٖ شعورَا فكه ونزوٖ لعنمه

 " إلً أَن َا جَم وحجً مجً ؟ "

َن جولؾ عما كان َفعل ورفعجكدست الدموع فٍ مملجَها أكثر ح  

 نظره لها وحدلت فَها جلن اْحداق السوداء بصمت فهٍ جعلم بؤنه

 لن َجَب عن سإالها ذان ، وإن أجاب عن شطره اْول فلن َجَب

 عن اِخر فكٗهما َعلم بؤن اْمر لن َجعدي الساعات أو اللَلة

 . ثم سَطردها من عالمه مجددا

 أؼمضت عَنَها بؤلم حَن عٗ صوت رنَن هاجفه فٍ جَب سجرجه

 وفجحجهما ما أن أدخل َده له وأسكت ذان الرنَن دون أن َخرجه

 فرفعت نظراجها له وجلن الدمعة ججدلً من رموشها لوجنجها

 المحجمنة بشدة وهمست بعبرة مكجومة محدلة بعَنَه

رض أنلما ٖ ججب علً اجصالها ؟ ألَست مجرد مهمة َفج "  

 " ! نمزح ونضحن علَها

 رمً َده جانبا صارخا

 " ٖ ججفوهٍ بالحمالات .... سحما "

 وجابع بحزم ولد أمسن وجهها بَدَه ناظرا بموة لعَنَها الدامعة

 أنا من سَطلب منن اٖخجَار اِن ، إما أنا وظروفٍ أو ٖ شٍء "

 " مارَا .... ٖ شٍء

أن جفكر فٍ منعها وٖزالت انسابت الدمعة اْخري دون اسجبذان وٖ  

 محدلة بعَنَه الؽاضبة الجٍ َفجرض بؤنها الملجؤ لهمومها المجراكمة

 عبر اْعوام .. من َفجرض أن جفهمها دون أن ججحدخ ومن سجرفض

 النظر لسواها وجحت أٌ ظرؾ أو سبب كان ... أن جنسً هموم

رهاماضَها بؤكملها ما أن جنظر لها ٖ أن جكون عذابا جدَدا لحاض  

 ومسجمبلها ، همست بعبرة مكجومة لم جعد جسجطَع وٖ رإَة جلن



 العَنَن من بَن جلن الدموع وكؤنها جمرر موجها

 " بل .... أنا وحدٌ أو ٖ شٍء "

 جركت حَنها َداه وجهها بحركة بطَبة ولال بجؤن محدلا فٍ عَنَها

 " جذكرٌ إذا بؤنن من لطع الجسر الوحَد بَننا مارَا "

هً عبارجه جلن ؼادر من هنان وسار جانبا بخطواتوما أن أن  

 واسعة ؼاضبة َسكت مجددا هاجفه الذٌ عاد للرنَن ججبعه

 نظراجها الباكَة ججنفس بصعوبة وشعرت حَنها فمط بمعنً

 اللماء اْخَر والوداع اْخَر والمبلة اْخَرة بل وبفمدان آخر

هو أحوج آمالها فٍ الحَاة وها هٍ جسلمه ٔمرأة ؼَرها فٍ ولت  

 فَه لوجود واحدة بمربه ... جمول له أجل ارحل وابجعد ٖ أرَدن

 بعدما انجظرجن كل جلن اْعوام ودون َبس ، بعد أن اخجبرت لربن

 . وهمساجن ولبٗجن ودؾء حضنن

 انطلمت خطواجها ٖ شعورَا حَخ اخجفً جمسح دموعها بموة

ضة خلؾ أطَافه منوكؤن السنن جبعده عنها مجددا لججركها راك  

 . جدَد والماضٍ َعَد نفسه لكن بطرَمة ألسً وأكثر وجعا هذه المرة

 وصلت للمكان الذٌ َركنون فَه سَاراجهم أمام الباب الداخلٍ للمنزل

 وولفت مكانها ججلمؾ أنفاسها حَن ولع نظرها علً الذٌ فجح باب

ت جمؾسَارجه للجو ولد الجفت لها ما أن شعر بوجودها رؼم انها كان  

 علً مبعدة منه وكؤنه جولع ذلن أو انجظره منها َنظر بهدوء لعَنَها

 الباكَة والنسابم ججٗعب بخصٗت ؼرجها البنَة الناعمة أمامها وذان

 المماش الحرَرٌ اْحمر المجدلٍ من كجفها للخلؾ حجً اْرض َجحرن

 مع الهواء جانبا مع حركة خصٗت شعرها حول كجفَها جنظر له جلن

َنان الباكَة بؤمل كسَر وحلم مَت ... بؽربة وضَاع جبحخالع  

 . عنده عن كل ما َبحخ هو عنه لدَها بل وأكثر من ذلن بكثَر



 طال الصمت بَنهما كما طالت جلن النظرات الصامجة وجلن الدموع

 المجعالبة حجً جحول اْمر لشهمات مكجومة مججالَة جعبخ بحركة

مدها لها بطول ذراعهصدرها بعشوابَة واضحة فرفع َده و  

 ( ... أن جعالٍ )

 وكؤنه َخبرها بؤن ذان الجسر لم َنمطع بالفعل ولم َخجفٍ لٓبد

 وها هو نصفه موصول واِخر لدَن َضع اٖخجَار مجددا فٍ

 َدها فكَؾ سجخجار بَن الموت والموت ! كَؾ جخجار بَن أن

مرأةجموت بعَدا عنه أو أن َمجلها بالجرابه المزَؾ ؟ جراه مع ا  

 ؼَرها وفٍ وجودها وٖ جطالب بحمها فَه ! كَؾ هذا وبؤٌ حك ؟

 إن كانت نظرة لؽَرها لن جمبل بها فكَؾ بعٗلة كاملة معها وأمام

 ناظرَها ! نملت نظراجها الباكَة من َده الممدودة لها لعَنَه

 المحدلة بها وزمت شفجَها جمسن عبرجها الجٍ لم َعد لها سلطة

الهامسة بخفوتعلَها جنظر لشفجَه   

 " جعالٍ مارَا "

 فحركت رأسها ببطء ورفض جرفع نظرها لعَنَه ببطء هامسة

 أَضا وبعبرة

 " لَس هكذا "

 فمبض أصابعه حَنها لبل أن َنزل َده َشد لبضجه بموة ولد

 جؽَرت نظرجه لؽضب خالطه شٍء لم جفهمه وكؤنه خذٖن

 وخَبة أمل .. بل وكؤنه َمول لها

 أنا ٖ أعطٍ فرصجَن مججالَجن ْحد ولد فعلجها معن اِن لكنن )

 ( لم جسجحمٍ ذلن

 وظهر ذلن واضحا حَن ركب سَارجه ضاربا بابها بموة وأدار

 المفجاح فَها وهاجفه الذٌ عاد للرنَن مجددا لد وضعه علً



 أذنه ولال وهو َجراجع بها للخلؾ

دة فمطأجل َا لوسٍ أنا لادم .... أعطنٍ ساعة واح "  " 

 وؼادر من هنان صرَر عجٗت سَارجه َسحك اْرض جحجها

 بموة لم َنظر مطلما ناحَة الجٍ جركها خلفه باكَة ولد لادجها

 خطواجها حَخ كان والفا لبل للَل جنظر لسَارجه المؽادرة

 بسرعة جنونَة وصرخت خلفه باكَة جشد لبضجَها بموة

دا أَه الماسٍ ، لنلن جفهم مطلما معنً هذا الذٌ أشعر به أب "  

 " جحبن مثلٍ أبدا لكنها سجعلمن بها ثم سجرمَن خلفها

 وجابعت صارخة من بَن عبراجها ولم جعد جري شَبا بسبب

 كل جلن الدموع

 " أنا فمط .... فمط من جحبن ..... جحبن َا أحمك "

 واسجندت بإحدي السَارات خلفها جنزل لٓرض ببطء صوت

مكان حولها حجً كانت جالسةبكابها وعبراجها مٓ صمت ال  

 علً اْرض ججكا علً إطارها خلؾ ظهرها وضمت ركبجَها

 . بموة جدفن وجهها وعبراجها فَهما

* 

* 

* 

 ابجسمت بمكر حَن ولع نظرها علً الوالؾ بعَدا مع فجَاجه

 الشمراوات ولد رفع لها إبهامه مبجسما لها ابجسامة جشبه

نها فلن َجولع أبداابجسامجها فزمت شفجَها بعناد ورفعت ذل  

 ما جفكر فٍ فعله مسجحَل ... لَما كان لَسمح لها به فها هٍ

 سجحاربه بذات السٗح الذٌ اسجخدمه ضدها سابما ولَرٌ

 اِن الجمَع صدق كٗمه ذان وكَؾ سَحرر نفسه من حَاة



 العبخ السابمة أو كَؾ سَجد لنفسه مخرجا ، نملت نظرها بَن

 الذَن كانوا َنظرون لها بجرلب والجمَع بات َجولع العجابب

 فٍ هذا الحفل ... من شاب َشهر سٗحه وَطلك النار لفجاة

 جصعد فوق الطاولة بَمكرفون َدوٌ َبدوا بؤنها جخبا لهم

 مفاجؤة من نوع مماثل ، لالت بابجسامة لعوب جمرب المَكرفون

 لشفجَها أكثر

ل جضاهٍ نجاحه اْول والفرَدثمة هدَة ممَزة لصاحب الحف "  

 " من نوعه بالفعل

 فعم الصمت الجام المكان والجفجت اْنظار لها أكثر فمالت بصوت

 مرجفع وابجسامة أوسع

 سبك وعرض علَا مدَر شركة اْجواء للطَران الجدَدة "

 " الزواج ولم َسمع رأٍَ وأنا اِن ابلؽه موافمجٍ وأمامكم جمَعا

وعبارات الجساإل والدهشة واْنظار علت الشهمات المسجؽربة  

 جمَعها جبحخ عن الطرؾ اِخر فٍ ذان الخبر لجسجمر عنده

 وأولها نظرات الوالفة فوق جلن الطاولة مبجسمة بانجصار علً

 نظراجه المصدومة فلَرَها اِن كَؾ سَخلص نفسه من ذلن

 أو َنكرما جفوه به سابما ، ولم جكن جعلم بؤن ذان اٖنجصار لن

طوَٗ وجلن اٖبجسامة جخجفٍ بالجدرَج ما أن ابجسم وجحرن َدوم  

 من مكانه راكضا جهجها واْنظار ججبعه ونظراجها المصدومة أولها

 حجً وصل للكرسٍ ولفز فوله وبمفزة أخري كان معها فوق جلن

 الطاولة ودون أن َجرن لها مجاٖ وٖ لجمفز هاربة منه وإن جكسرت

بذراعَه فورا محاصرا لها بَنهماعظامها جذبها لحضنه وطولها   

 وأخذ منها المَكفرون وجحدخ هو هذه المرة وٖزال َمنعها من

 الحركة بذراعه اْخري رؼم لكماجها لظهره ولال بضحكة مجؤلمة



 ناظرا ْحدهم جحدَدا

 " ما رأَن عمٍ موافك ؟ "

 ابجسم له ذان من فوره مومبا بأَجاب فنمل نظره جهة واحد آخر

 فٍ طرؾ أبعد لابٗ بصوت مرجفع

 " أبٍ ما لولن أنت ؟ "

 فرفع له إبهامه مبجسما فعٗ الجصفَك الحار حَنها وأفلجها من

 لبضجه لكنه لم َجرن َدها الجٍ أمسكها بموة والجربت منهما والدجه

 بعد إشارة منه ومدت له صندوق مخملٍ صؽَر فؤخذه منها فورا

م الماسٍ المكون من لطعجَنوفجحه بَد واحدة كاشفا عن الخاج  

 داخله ولؾ ذراعه حول رسؽها كٍ ٖ جفلت منه وجنزل وأخرج

 الخاجم ودسه فٍ إصبعها سرَعا واخجلطت الصرخات بالجصفَك

 وعبارات الجهنبة فسحبت َدها منه بعنؾ حجً كادت جمع فؤمسكها

 من خصرها مثبجا لها واخجطؾ لبلة سرَعة من خدها هامسا بابجسامة

لنا حبَبجٍ مبارن "  " 

 فمسحت خدها بعنؾ هامسة باشمبزاز

 " ولح ولن جحلم بؤن َكون هذا حمَمَا "

 ضحن وما أن حاول إمساكها مجددا نزلت لافزة لٓرض فورا

 وجحركت من هنان جبعد بعنؾ الخصلة المجموجة الجٍ نزلت علً

 وجهها وؼادرت ووجهجها الباب فورا جججاز كل ذان الحضور

واع جلن النظراتمججاهلة جمَع أن . 

* 

* 

*  

 



 

* 

* 

 شد أصابعه فٍ لبضة واحدة علً الباب الذٌ كان َطرله من

 ولت ودون فابدة ، لم َعد َسمع صوت جحطَمها للمكان وٖ

 صراخها الؽاضب أٌ أنها هدبت علً كل حال لكن هواجسه لن

 ججركه أبدا حجً َجؤكد من أنها بخَر ، طرق الباب مجددا لكن برفك

رة ولال بصوت مرجفع لجسمعههذه الم  

 " ؼسك جحدثٍ علً اْلل أرَد أن أعلم فمط بؤنن بخَر "

 وشد أصابعه َضؽط أسنانه بموة حَن لم ججب ولال بحدة هذه المرة

 ؼسك لسما أجصل به اِن فهو لم َبجعد بعد وسَعرؾ كَؾ "

 " َخرجن

 " أنا بخَر اجركونٍ وحدٌ "

 جنفس بموة وضَك ناظرا لٓعلً ما أن وصله صوجها الحانك

 وؼادر حَنها فعلً اْلل هٍ بخَر جسدَا أما عملَا فبات َسجبعد

 ذلن وسجفمد ذان العمل لرَبا دون شن ، نزل السٗلم وهاجفه فٍ

 َده فسَخبره بما حدخ فٍ رسالة ولن َجحدخ معه وهو ٖ َعلم

صوابه وَبدأ فٍ الصراخ أَن َكون اِن فمد َفمد ذان الرجل  

 مججاهٗ من حوله ، ثم هو لَس فٍ مزاج لسماع جوبَخه وَعلم

 من أٌ نوع سَكون ذان ، دس الهاجؾ فٍ جَب بنطلونه وما أن

 وصل لٓسفل حجً عٗ صوت رنَنه فجنهد مجشهدا علً نفسه

 ودس َده فٍ جَبه وجمجم ببرود وهو َخرجه

س البٗدجَد ... جعرؾ كَؾ ججصل فورا َا ربَ "  " 

 وما أن فجح الخط ووضع الهاجؾ علً أذنه حجً سمع ما كان َجولعه



 " كَؾ علمت ؟ "

 وكما جولع هو كان َجولع ذلن خاصة بعد حدَخ جبران الذٌ نملجه

 آسجرَا وفٍ وجوده جحدَدا لكن ذلن لن َكون سببا كافَا وكٗهما

 َعلم ، جنفس بعمك ولال

لحمت بن للخارج وما أن سؤلجنٍلم أكن أعلم ما جحدثما عنه حَن  "  

 ما الذٌ بَنن وبَن جبران أخبرجها فمط بؤن الحكاَة لدَمة وٖ جدوي

 من فجح دفاجرها اِن ولم أكن أعلم بؤنها كانت جعنٍ الَرمون ،

 ورؼم رفضٍ أجابة عن أسبلجها فَما بعد إٖ أنها فهمت اْمر

اْمور من نفسها وأنت جعرؾ عملها جَدا لم َصعب علَها ربط  

 " وفهم ماحدخ

 وصله صوجه الحانك فورا

 أخطؤت َا رعد ، أماكنت جسجطَع جموَه اْمر بؤٌ طرَمة كانت ؟ "

 جراحها منٍ لم جشفً بعد وٖزالت ججراكم وٖ َنمص هذا أَضا بل

 " وأراه أسوء من كل شٍء

 سند َده بسَاج السٗلم الذٌ َمؾ أسفله وجمجم ببرود

 " ٖ أراه أسوأ من اعجرافن بخَانجن لها مع ؼَرها وعلً المٓ "

 صرخ فَه من فوره

 " رعد ٖ جرمٍ بؤخطابن علً أفعالٍ "

 لوح بَده لابٗ بضَك

 أنا لم اخطا َا مطر ولوٖ ما حدخ لبلها ما كانت لجربط "

 اٖمور ببعضها مهما وصل مسجوي ذكابها فجبران لعبها بطرَمة

الحمَمٍ وهو أن جعلم هٍ بما حدخ فٍ ناجحة وظهر ؼرضه  

 " الماضٍ دون أن َكون هو من أخبرها

 وصلجه جلن النبرة الجادة فورا وأكثر ما َخشاه وَرهبه فٍ ذان



 الصوت الجهورٌ المبحوح لابٗ بحزم

 لسما َا رعد وها لد ألسمت ... شعرة منها فمط جلمسها أصابعه "

حظة فلَس صعبا أبدا أنأو ؼَره بسببه أن أنهَه من الوجود فٍ ل  

 أصل له وألجله وهو فٍ معمله هنان وجواسَسٍ وسط رجاله ،

 وما جركجها عندكم هنان حجً اِن إٖ ْن وجودها فٍ منزلٍ فَه

 " خطر علَها حالَا لما جركجها بعَدة عن ناظرٌ لحظة

 لال بضَك

 وما فٍ َدنا ونجكاسل عن فعله َا مطر ؟ أنت جعلم بؤن اٖجصاٖت "

ننا ممطوعة وباخجَاره هو ، وٖ جنسً بؤنن سبك ووعدجنٍبَ  

 بؤن ٖ جمجله َا مطر وٖ جنسً وعدن لوالدٌ أَضا فالجمَع بات

 " َنسً ذلن كما أراكم أمامٍ

 لال بؽضب محارب عنَد ممسكا سٗحه ووالفا فٍ جبهة المجال

 شعاره اٖنجصار أو الموت

وإن فكر فمط ؼسك خط أحمر َا رعد وشمَمن َعلم ذلن جَدا "  

 فٍ اسجؽٗلها كما فعل مع آسجرَا وأخذها كرهَنة لَساوم بها

 " لسما أن ألجله بَداٌ ٖ أن َفعلها أحدهم بؤوامر منٍ

 نظر للهاجؾ بصدمة حَن أؼلك الخط فٍ وجهه وشد أصابعه علَه

 هامسا من بَن أسنانه

 " جبران َا كسرة أشمابن وَا حسرجنا حجً الموت "

 ولم َسجطع إخفاء جلن الحسرة فٍ عَنَه وٖ المرارة فٍ صوجه

 فهو شمَمهم رؼم كل شٍء بل وشمَمهم اْكبر ومن كان ذراع

 والده الَمنً فٍ صنوان لبل جلن اللَلة الجٍ دخلت فَها ؼسك

 للحالن وأصبحوا َرون بعدها جبران آخر لم َعرفوه َوما حجً

ل موجه وهو من لم َفعلهاأن والدهم طرده من منزله وجبرأ منه لب  



 سابما وجمَعهم كانوا َرون نظرة الحسرة واٖنكسار فٍ عَنَه

 حَن لال جبران عبارجه اْخَرة جلن لبل أن َؽادر بعدما طرده

 مثلما بعجنٍ وأنا ابنن بمطر شاهَن سجفعلها مدللجن بن أَضا )

 وجبَعن من أجله َوما ما لكنٍ لاجله أو لاجلٍ لبل أن جفعلها حَا

 ( كنت َا شراع صنوان أو مَجا

 فمن َمكنه لوم ابن شاهَن فَما َمول وَهدد به وهو َحوم حول

 زوججه وابنة عمه وَهدده عٗنَة بل وَملن سر نسبها مثلهم

 أَضا وإن فكر فٍ إشهار جلن الورلة َوما ما سَضعؾ مطر

 شاهَن وبموة وهذا ما َجهله جبران وهو أن لضَة الثؤر لم

مطر سَحمَها منهم وإن دفع كل شٍء ثمناجندثر بعد وأن   

 . لذلن وإن طلمها وسلمها له هو

 جحرن من هنان مسجؽفرا هللا بهمس وضَك وجوجه لؽرفجه

 فورا والجٍ ما أن فجح بابها انفجح باب الحمام فَها وخرجت

 منه الجٍ كانت جلؾ جسدها بروب الحمام الرمادٌ الؽامك الخاص

رها المسجدَر بَدها بموةبه جمسن حزامه المشدود حول خص  

 وكؤنها جخشً أن َنفن وهو محكم الربط حوله جنظر له مبجسمة

 بحَاء بَنما كان َنظر لها هو مبجسما بحنان وشوق .. لوجهها

 الذٌ جخلص من كل جلن الدماء الجافة علَه ولم جبمً سوي آثار

 جلن الخدوش فٍ بشرجها العاجَة الجٍ زادجها المَاه الفاجرة

ماء وشعرها المبلل والمجناثر حول كجفَها لد وصلبَاضا ون  

 طوله لخصرها َنظر لكل ما عشمه فَها وعاش علً ذكراه

 ْعوام َصبر نفسه باللماء البعَد مجهول المكان والزمان

 . وحجً المصَر

 فجح ذراعَه واسجمبلها فورا ما أن ركضت ناحَجه وارجمت



 فٍ حضنه وأحاطها بذراعَه بموة ٖزال لم َسجوعب بعد بؤنها

 حمَمة َراها أمامه وَلمسها ، بؤن جلن الفجاة الجٍ جعلك للبه بها

 وفارلها علً الوعد بَنهما ْعوام وأعوام طوَلة حجً َبس جماما

 .. من أن جراها عَنَه وإن من بعَد ها هٍ فٍ حضنه اِن

خذها منه وٖ لبابل ثنان بؤكملها ،زوججه وملكه لوحده ٖ أحد سَؤ  

 شدها لحضنه أكثر َدفن وجهه فٍ خصٗت شعرها البنٍ المبلل

 ولو كان اْمر بَده لدفنها هنان ولٓبد وخبؤها عن الجمَع حجً

 عن نفسه كٍ ٖ َإذَها َوما وإن بالخطؤ ، همس عند أذنها بحزن

 ما أن سمع صوت نشَجها الباكٍ

ٍ عن جعذَبٍ معنَكفٍ بكاء آسجرَا جولف "  " 

 همست بعبرة جدفن وجهها فٍ أضلعه أكثر

 ٖ جعلم ما حدخ معٍ َا رعد ... جعبت كثَرا وجعذبت كثَرا "

 وواجهت وحدٌ الكثَر ... اشجمت لن واحجججن أكثر من

 " أٌ شٍء

 ضمها لحضنه أكثر واجكؤ بدلنه علً رأسها مؽمضا عَنَه بموة

ل ما جحكَة من بَن عبراجهاوجرن لها حرَة البكاء هنان َسجمع لك  

 وبكابها .. موت والدَها ضؽط أخوجها علَها لججزوج .. أحادَخ

 الثنانََن عنها ثم كشؾ انجوانة لما كان بَنهما وأمام الجمَع

 لجبدأ المرحلة اْلسً من عذابها والجٍ انجهت بمحاولة جزوَجها

 من ؼَره مرؼمة ثم فرارها منهم للمجهول وهو هنا كالمؽفل

بان لم َفكر وٖ فٍ جحرَرها وبؤٌ طرَمة كانت وإن برمٍالج  

 نفسه عند أسوار مدنهم فإما أن َمجلوه أو أن َدخلوه لها أو

 َخرجوها له لكنها كانت أشجع منه ولد أثبجت ذلن له وللجمَع

 لبله وكانت سجضحٍ بنفسها فمط كٍ جصل له بَنما هو



 ما الذٌ فعله ؟

كل هذا ؟ ٖ لَس َكفٍ لطعا انجظرها ! عاش وفَا لها ! أَكفٍ  

 فما عانجه هٍ لم َعرفه هو أبدا وكل ما عاناه هو الشوق والحنَن

 والفمد وهذا أبسط ما واجهها هٍ فلَجه سمع كٗمها فمط حَن

 طلبت منه لبل أربعة عشر عاما أن َهربا معا وهو اعجبره

 حَنها خَارا طابشا ولد فكر فٍ لبابلها وفٍ صنوان والنجَحة

 كانت أن انجظرا كل هذه اْعوام وفٍ النهاَة هٍ هربت بالفعل

 ثم وجد ابن شاهَن حٗ لذلن ، كان جهور وفعلها ولجها وجرن

 له حلها بمعرفجه وفر بها لخارج البٗد ولجحجرق اْرض ومن

 فَها فهٍ كانت محجرلة من دون أسباب .. لكن المدر ٖ َؽَره

وحده َجصرؾ فَه كَؾ َشاءأحد وٖ َجحكم فَه أحد هو ملن هلل   . 

 أبعدها عنه وأمسن وجهها بَدَه ولبل جبَنها وعَنَها ودموعها

 ووجنجَها وولؾ عند شفجَها وهمس مبجسما

 أخشً من هاجان فعٗ وأن ٖ أسَطر بعدهما علً نفسٍ وؼسك "

 " سبك وهددجنٍ ولررت بؤن نإجل كل هذا

ؤسًأنزلت رأسها خجٗ منه فضمها لحضنه مجددا ولال ب  

 .. سامحَنٍ آسجٍ حبَبجٍ ... لَجنٍ أنا من جعرضت لكل هذا "

 " لَجنٍ مت وما جضررت َوما

 ابجعدت عن حضنه وٖمست شفجَه بؤصابعها هامسة بحزن

 " ٖ جذكر الموت رعد أرجون "

 وامجٗت عَناها الواسعة بالدموع مجددا وهمست بعبرة

مجددا فسؤموتأنت لن ججركنٍ رعد ألَس كذلن ؟ لن جفعلها بٍ  "  

 " هذه المرة ٖ محالة

 أمسن وجهها وضمها لحضنه ولال بحزن



 لن أفعلها آسجرَا لسما لن أفعلها ولن جعنَنٍ بعد الَوم البٗد "

 " بؤكملها ومن فَها

 جمسكت بممَصه بموة ولالت بضحكة مكجومة جؽلبت علً

 حزنها وبكابها

 " ٖ َسمعن مطر شاهَن جمول هذا "

وة لابٗضحن وضمها له بم  

 " بل لم جرٌ مطر شاهَن الَوم إنه أكثر جهورا منٍ "

 ابجعدت عنه ونظرت له وحركت رأسها برفض لابلة

 بابجسامة صؽَرة

 ٖ أصدق ذلن .. لد َجؽَر اللَل والنهار وهو ٖ َجؽَر إنه "

 َجنفس وطنه وَعَش له ومن أجله .. لست أجخَل إن فعلها

 " هو ما لد َصل له حالنا جمَعا

 أمسن طرؾ وجهها بَده ولال مبجسما وممررا ابهامه برفك

 علً الخدش الواضح فٍ وجنجها

 " لو سمعت مكالمجه لٍ لبل للَل لجؽَر كل حدَثن هذا "

 وجنفس بعمك مجابعا بذات ابجسامجه

 لما ٖ نجرن الحدَخ عن مطر اِن لبل أن أجضاَك من "

المنزلهذا فعٗ ولَس أنا فمط بل وواحدة من ساكنٍ هذا   " 

 ضحكت بخفوت جسحب الهواء لصدرها بموة وهمست جحرن رأسها

 َا إلهٍ لم أري شخصان َٗبمان بعضهما مثلهما ولم أنسً "

 أبدا َوم زفاؾ شمَمٍ اوسو وكَؾ ظهرت بفسجان العروس

 الثنانَة وكَؾ كانت ردة فعله حَن رآها به ... حجً السنَن لم

 " جؽَرهما أبدا

نَها ولاللبل جبَنها ونظر لعَ  



 ألم نمل اجركَنا من الجمَع وأخبرَنٍ اِن ما سبب كل هذه "

 الخدوش والكدمات هل ثمة من جعرض لن آسجرَا ؟

 " هل جعرضت للضرب ؟

 حركت رأسها بالنفٍ ولالت بحزن

 " بل جدحرجت من فوق المنحدر بَن أراضَنا وصنوان "

نولم جسجطع امسان ضحكجها وٖ دموعها أَضا ٖ جعرؾ أجضح  

 علً المولؾ أم جبكٍ فحضنها بموة َمبل خصٗت شعرها

 ولم َجولؾ عن الهمس بحزن

 ( ساحمَنٍ حبَبجٍ ... سامحَنٍ )

 حجً انفجح باب الؽرفة فجؤة ومن دون طرق وولؾ أمامه

 " الذٌ لال مجلعثما " أأ ... أنا .... آسؾ

 وجابع راكضا من هنان

 " عمٍ رماح َرَدن فٍ أمر ضرورٌ "

ا ظهر فجؤة دون أن َجرن ٌْ منهما المجالواخجفً كم  

 ٖججَاز صدمجه لَجحرن مبجعدا عن اِخر إٖ بعد مؽادرجه

 فنظر رعد للباب بصدمة لبل أن َنظر للجٍ كانت جنظر لٓرض

 جمسن بحزام منشفة الحمام ولد همست بحَاء

 " أنا آسفة كان مولعٍ هنا خاطبا "

ا أصابع َده خٗل خصٗت شعرها المبللابجسم ولال ممرر  

 " بل كان خطبٍ فؤنا من أرسلن لؽرفجٍ "

 وجابع بضحكة

 بل الخطؤ علً ذان الفوضوٌ الذٌ لم َطرق باب الؽرفة حجً "

 " إن كنت فَها لوحدٌ فكَؾ بعد وجود زوجة لٍ هنا ؟

 لم جعلك ولم جرفع رأسها له ٖزالت جلؾ الحزام حول أصابعها



لهم ومرر أصابعه الطوَلة علَها ببطء وأمسكها بموة فمد َده  

 بموة لابٗ بابجسامة

 الؽرفة بجانب ؼرفجٍ مجهزة فَمكنن اسجخدامها حجً ننجمل "

 " جمَعا لمنزلٍ فٍ حوران .... ألصد منزلنا

 رفعت حَنها نظرها له ولالت باسجؽراب

 " !! جنجملون جمَعا "

ا برفكلال مبجسما وهو َمررا طرؾ سبابجه علً وجنجه  

 أجل وسنجحدخ فٍ ولت ٖحك فثمة الكثَر سؤلوله لن "

 " وسؤسمعه منن

 وجابع بذات ابجسامجه ونظره َنجمل من جسدها لوجهها

 وطبعا ْن السَدة ؼسك ؼاضبة حالَا ومعجصمة فٍ ؼرفجها "

 حجً اشعار آخر فلن أسجطَع جلب مٗبس لن منها مإلجا

ب لن ما جحجاجَنهلذلن سَكون علَن انجظارٌ حجً أخرج وأجل  

 " بعد أن أري ما َرَد رماح ... اجفمنا ؟

 أومؤت له بحسنا مبجسمة فؤمسن وجهها ولبل جبَنها وهمس

 ناظرا لعَنَها

 " أحبن "

 وؼادر فورا نظراجها المحبة الدامعة ججبعه حجً اخجفً عنها

 خلؾ الباب الذٌ أؼلمة بعده فجنفست بموة مؽمضة عَنَها

 وهمست ودموعها جنساب من رموشها الكثَفة ببطء

 " حمدا لن َا إلهٍ "

 وحضنت نفسها بذراعَها بموة جرَد الشعور به أكثر حجً بمنشفجه

 الخاصة الجٍ جحجضن جسدها لجسجوعب وإن جزبا بسَطا مما

 هٍ فَه وبؤنها فعٗ أصبحت معه .. زوججه وٖ شٍء أو أحد



 . سَفرلهما مجددا

* 

* 

* 

طوَل لم جعد جعٍ شَبا وٖ جهجم بما َحدخ حولها بكت لولت  

 وٖ بالجٍ جلست بجانبها علً اْرض ... الجٍ خرجت من ذان

 الحفل خلفهما واججازت الحدَمة وسارت فٍ ذات طرَمهما

 ولم جكن ججولع أن َكونا هنان بل ظنت بؤنهما ؼادرا فورا

 حجً وجدت نفسها أمام ذان المشهد والشاب الذٌ كان منذ

ظات فٍ الداخل َفجر ؼضبه بمسببه دون أن َكجرخ ْحدلح  

 أو شٍء َجحول لعاشك َفرغ جل ما َكبجه فٍ جلن الحبَبة

 وحجً ؼضبه واسجَابه منها .. َمبلها بعنؾ وؼضب واحجَاج

 . كمن لم َعرؾ النساء من لبل ولن َعرفنه مجددا

 حسدجه للحظات ْنه اسجطاع أن َعبر عن ؼضبه فٍ مفجعله

جلها دون أن َهجم ْحد بَنما جعجز هٍ عن فعل ذلنوكان سَم  

 دابما رؼم أن ألم ماضَها فاق ما عاشه هو بكثَر ولد خسرت

 ما لم َخسره ، ورؼم لوة شخصَجه وصٗبجه الواضحة إٖ

 أنه كان أضعؾ من أن َسَطر علً هذه الفجاة الرلَمة الهادبة

َمبلهاوهو َمر بؤضعؾ حاٖجه أمامها حجً أنه كان َعاجبها و  

 ذات الولت ، ابجعدت عنهما جلن اللحظة حَن أدركت بؤنهما

 هنان لكنها اسجطاعت سماع ما دار بَنهما ولن جنكر بؤن الفضول

 كان ما دفعها لذلن فهٍ لم جنسً لمابها السابك بذان الشاب

 حَن كانت شبه فالدة للوعٍ ٖ جشعر سوي بآٖم لاجلة فٍ

م جنظر للمكان الجدَد الذٌجسدها بؤكمله ولد اسجفالت فجؤة ل  



 أصبحت فَه بل للوالؾ فولها َمرر َده ببطء فوق رحمها

 فؤمسكت رسػ َده رؼم لواها الخابرة حَنها ونظرت له بصدمة

 وذعر وٖزالت جذكر جَدا ما لاله ذان الوسَم حاد المٗمح

 ناظرا لعَنَها

 " ٖ جخافٍ فؤنا طبَب َا زَزفون "

 وحَن لم َٗحظ أنها الجنعت بما َمول جابع وبجدَة

 كما أنٍ مجزوج وسبك وعاهدت نفسٍ أن ٖ أفعل ما جفكرَن "

 " فَه مع امرأة ؼَرها

 فارجخت أصابعها جدرَجَا ولد جابع وبذات جدَجه

 " أنا أحد رجال مطر شاهَن َا زَزفون فٗ جخافٍ منٍ "

جسدها مع انسدالحَنها فمط جركت َده ولد سمطت َدها بجانب   

 جفنَها علً جلن اْحداق الزرلاء مجددا وسرلها الظٗم لعالمه

 الماجم من جدَد ، وها لد جمعجها الصدؾ لَس به فمط بل وبمن

 سبك وذكرها أمامها .. من لو اسجطاعت أن جثك به ما كانت

 لججعمد أمورهما هكذا لكنها لَست جلومها أَضا فصحَح أنها

اْلم لنفسها لكنها دفنجه فٍ داخله أَضابمرارها هذا اخجارت   

 لبل أن َؽادر بَنما إن ؼادرت معه كانت سجعَش اْلم ذاجه

 مسجمبٗ بَنما سجخلصه هو منه وفٍ كل مره كانت سججؤلم

 . هٍ بَنما سَجخلص هو من أِمه

 نظرت ناحَجها حَن لالت باكَة وٖزالت علً وضعها السابك

 ولد بدأت بضرب ركبجَها بَدها

 لمن َجركنٍ فٍ كل مرة وَؽادر لمن ... ؟ أٖ َدرن بؤنٍ "

 من دونه وحَدة وبؤنهم جخلوا عنٍ َوما مثله جماما وجركونٍ

 " ! لمسوة الحَاة ؟ لماذا َخجار لجلٍ بجلن الطرَمة لما



 لبضت علً أصابع َدها ٖ شعورَا ونظراجها الحزَنة لم جفارلها

سً أن َجركن من َفجرضجشعر بمعنً كل ما جموله وججفهمه فما أل  

 بؤنهم عابلجن وبؤنن جزء منهم لجواجه لدرن الماسٍ وحَدا فٍ حَن

 أنهم َعَشون فٍ رؼد الحَاة بل وججد نفسن فَما بعد مجبرا علً

 العَش معهم وعلً جمبلهم كجزء من عالمن وسجكون فٍ نظرهم

 مخطبا إن أنت رفضت ذلن أو عبرت عن رفضن له ، فهذه الفجاة

 وذان الشاب مرا بذات المعاناة ورؼم ذلن َرفض كل واحد منهما

 أن َمنح اِخر ما فمده وجراهما سَسجمران فٍ هذا ولولت طوَل

 وكل واحد َري أن اِخر من علَه أن َجنازل ولن َجولفا عن

 . جرح الواحد منهما اِخر أبدا

 رفعت َدها ببطء فٍ سابمة لم جعرفها هٍ عن نفسها أو جشعر

ؼبة فٍ فعلها َوما ولَست جفهم لما حَنها فعلت ذلن وَدهابالر  

 ! جٗمس برفك ذان الشعر البنٍ الحرَرٌ ماسحة علَه ببطء

 لد َكون ْنها جري زَزفون الطفلة الوحَدة فَها ولسوة ألرب

 المحَطَن بها .. جري جٗشَها مع حزنها أمرأة وضَاعها بَن

 . العدو والصدَك فَهم فجرحها منهم واحد

 أبجعدت َدها عنها ٖ شعورَا حَن ارجمت فٍ حضنها باكَة فنظرت

 لها باسجؽراب وٖزالت جرفع َدها بعَدا عنها وأول ما أخبرها به

 عملها بؤنها ظنجها جلن المدعوة ساندرَن حجً لالت باكَة ججمسن

 بحضنها بموة

 لما ٖ َشعرون كما نشعر نحن َا زَزوفون ؟ "

ابما ؟لما ٖ َفهم بؤنٍ أحببجه د  

 " لما ٖ َشعر بهذا ؟

 لبضت علً أصابعها وحررجها ببطء لبل أن جمسح علً



 شعرها مجددا ولالت بجمود جنظر للفراغ أمامها

 ْنه رجل َا مارَه والرجل ٖ َهب كل شٍء ... هم َعولون "

 " دابما علً ذان الجزء العاطفٍ الضعَؾ فٍ المرأة

رفكوجابعت وٖزالت جمسح بَدها علً شعرها ب  

 وهذا ما فعله هو جحدَدا حَن وضع نفسه ضمن خَارَن "

 أمامن وأنت كنت لوَة وجصرفت بشجاعة حَن رفضت

 اخجَاره علً كل شٍء حجً أِمن وإن رأي هو ذلن إهانة له

 فؤنت كسبت نفسن علً اْلل وإن كان َحبن سَعذرن وَجفهمن

 وَسامحن َوما ما ومهما كان بعَدا صدلَنٍ فالمرأة إن بدأت

 بالجنازٖت سجخسر كل شٍء وأولهم نفسها أما الرجل فالعكس

 " جماما كلما جنازل من أجل امرأة جحبه كان كاسبا

 ٖحظت أن بكابها خؾ جدرَجَا عما كان وكؤن كلماجها جلن كانت

 السبب والجٍ ٖ جعلم حجً كَؾ اسجرسلت فَها بذان الشكل

 وهٍ من لم جحبذ كثرة الحدَخ طوال حَاجها ! ولن جسجؽرب

 ذلن فهذه الفجاة جملن طالة إَجابَة عظَمة جبثها فٍ من َنظر

 لها جشعرن بجمال الحَاة من نظرجها وابجسامجها الرلَمة الهادبة

 وججعلن جفجح للبن لها دون شعور ولن جسجؽرب أبدا أن سَطرت

ا َجحول وفٍ لحظاتعلً ؼضب ذان الشاب بل وجعلجه بعده  

 ... من وضع الهجوم واٖسجَاء منها للشؽؾ المجطلب

 . لرجل َطلب حضنها والجرابها فٍ أوج ؼضبه العمَك منها

 أبعدجها عنها فبدأت بمسح دموعها وٖزالت شهماجها جخرج

 مججالَة بسبب كل ذان البكاء فمالت بابجسامة مابلة ناظرة لعَنَها

ٍ حب رجل مثله ؟ أراه ٖ َعرؾثم آثمة من جولع للبها ف "  

 " ألوانا أخري لٓسود



 أبعدت نظرها عنها وضمت ركبجَها ونظرت لٓسفل هامسة

 بحزن ودموعها عادت لمعانمة رموشها

 " لو أنن أحببت أحدهم َوما ما كان حدَثن هكذا "

 وجابعت بؤسً ولد نظرت لها مجددا

لد ألوله ٖبد وأنن لم ججربٍ الحب َوما لذلن لن جفهمٍ ما "  " 

 أسدلت جفنَها لٓسفل ولالت بابجسامة ساخرة

 " إن كانت نجابجه هكذا فلن أخوض المؽامرة أبدا "

 نظرت أمامها مجددا ولالت بحزن ومرارة

 الحب ٖ َسؤل أبدا َا زَزفون وهذا ألسً ما فَه والمحظوظَن "

 فمط من جولعهم للوبهم علً اْشخاص المناسبَن ومن َبادلونهم

لمشاعر ، جَم عٗلجٍ به لَست ولَدة الَوم وٖ اْمس بلذات ا  

 عشت أراه أمامٍ وكبرت بمربه وعلً َدَه جمرَبا ، كان هو

 ووالدجه اْشَاء الوحَدة الجمَلة فٍ حَاجٍ فاخجفت والدجه

 " فجؤة وجبعها هو سرَعا وجركانٍ وحَدة

 وجابعت ببحة ولد نظرت لها جلن اْحداق الذهبَة الدامعة جنساب

 لطراجها المالحة علً وجنجَها

 جصورٌ أننا زوجَن منذ كنت فٍ الخامسة من عمرٌ ولم "

 أراه من حَنها حجً هذا العام وكان علَا أن أخجار بَن لربه

 " !الموجع أو فراله مجددا ولٓبد ؟

 نظرت لها بصمت لبل أن ججنهد لابلة

 ٖ َمكن ْحد الحكم علً ما بَنكما وَجهله مارَه لكنٍ سبك "

 وأخبرجن أنجٍ من اخجار رفض ما َرَد فكونٍ علً لرارن دابما

 وٖ جندمٍ علَه كٍ ٖ جخسرٌ كل شٍء وحجً احجرامن لنفسن

 " ونظرجن لشخصَجن ولَس هو فمط



 حركت رأسها برفض هامسة بعبرة

لَه ؟ كَؾ أرضً بؤنٖ َمكننٍ جحمل ذلن فكَؾ أوافك ع "  

 جشاركنٍ أخري فَه جؤخذ كل حمولٍ وأصمت ؟ أفضل الموت

 " وحَدة بعَدا عنه علً رإَجهما أمامٍ ْموت كل حَن

 ظهرت ابجسامة مابلة علً طرؾ شفجَها ولالت

 اذا ابمٍ علً لرارن واجركَه هو من َمرر مكان وجودن فٍ "

م بؤن الحل لَسحَاجه وسَؽَر كل هذا إن أراد ذلن وحَن فمط َعل  

 فٍ طاعجن له ورضوخن لشروطه ، كونٍ علً مولفن مارَه

 " وإما أن جكسبَه أو أن جكسبٍ نفسن وكرامجن وهذا هو اْهم

 بدٖ من أن جمدمٍ نصابحن للفاشٗت عاطفَا لما ٖ جبجعدٌ "

 " عن حَاة ؼَرن لبل أن جدمرَها

لؾرفعت نظرها فورا للوالفة ممابلة لها والجً ظهرت من خ  

 السَارة لحظجها وصاحبة جلن العبارة واْسلوب الفض فولفت

 فورا ونظرت لها نظرة جشبه نظرجها النارَة جلن فهذه َبدوا

 أنها لم ججعلم الدرس مما لاله لها زوج شمَمجها أو أنها

 اسجهانت بها حَن لم جعلك سابما علً ما لالت فهٍ سبمت

 .... فعٗ من كل هذا

اء ثم نظرات ذان العجوز وزوجة ابنهجلن اٖنجلَزَة الحمم  

 الممززان واِن هذه الحشرة الجافهة وكؤنهم َرونها لممة

 سابؽة كل من جعكر مزاجه من أحدهم بحخ عنها لَفرغ

 ! اسجَابه فَها

 لكنها جعرؾ جَدا كَؾ ججعل كل واحد َجعرض لها ٖ َكررها

 . مجددا

 جنملت نظرات جلن علً جسدها باشمبزاز ولالت



 ٖ َخبرن عملن المرَض بؤن ولاص لد َجرن زوججه من "

 أجلن فجده لن َسمح له بجرن زوججه وٖ هو سَرضً بؤن

 " َؽضب جده منه وبالجالٍ صدَمه والذٌ َكون والدٌ

 ابجسمت بسخرَة فورا مجمجمة

 " حما !! أري شمَمجن ٖ جعرؾ زوجها جَدا "

مها فٍ ممجلجلن الكلمات والثمة الواضحة أصابت الوالفة أما  

 وهذا ما ٖحظجه جماما وما رفضت جلن اظهاره حَن لالت بسخرَة

 نزوة عابرة وسَجخلص منن سرَعا كؽَرن فٗ جفرحٍ "

 " بهذا كثَرا فالنساء بالنسبة للرجال ورق لعب

 نزلت بنظراجها الساخرة لَدها ولخاجم الزواج فَها لبل أن جعود

 للنظر لعَنَها لابلة

ا فٗ جسلٍ نفسن بهذه النظرَات السخَفةإن كان زوجن هكذ "  " 

 نظرت لها بصدمة وؼضب لكنها لم ججرن لها المجال لجعلك

 ولد جابعت بذات سخرَجها

 كان َفجرض بن أن ججبجحٍ بحبه لها أو احجرامه لما "

 َربطهما ٖ بخوفه من جده ووالدن ، ثم كَؾ لعاللة راشدة

اء وهو أبعد ماأن جمول عن زوج شمَمجها بؤنه َلهو مع النس  

 " َكون عن ذلن أم أنكم جربَجم علً هذا ؟

 صرخت فَها بؽضب من فورها

 لَس لمجنونة نزَلة المصحات النفسَة والعملَة مثلن أن "

 ججحدخ عن جربَجنا ، وولاص لن َنظر لعلَلة مثلن َا ابنت

 " .... اللمَطة و

 لم ججركها جنهٍ كٗمها وهٍ جنمض علً شعرها اْسود

ولد لفجه حول َدها جشد علً أسنانها بموة ججرها منهالطوَل   



 ناحَة اْرض مججاهلة صراخها ومحاوٖت ضربها لها بَدَها

 ولد لالت من بَن أسنانها

 " والدجٍ أشرؾ من أمثالن َا حثالة "

 ها لد أخرجت جَم الموجود داخلها أَضا فمد أخطؤت حَن ظنت

 بؤنها ٖ جسجطَع المصاص لنفسها ممن َإذونها وبَدَها فعند

 ماضَها هٍ أَضا َجولؾ كل شٍء وذان ما حدخ حَن جحدثت

 جلن المرأة عن جدجها سابما ، كانت سجطرحها أرضا لشدها لها

 ناحَجها بموة لوٖ الَدان اللجان الجفجا حول خصرها للذٌ وصل

ت منها سابمجهناحَجهما راكضا ومن ذات الجهة الجٍ جاء  

 والجٍ مثلها جماما بحخ كثَرا لَصل لهذا المكان وَجدها ، أبعدها

 عنها بالموة صارخا

 " زَزفون جولفٍ "

 لكنها اسجمرت فٍ حركجها العنَفة رؼم جثبَجه لها وذراعاه جلجفان

 حول خصرها َشدها لجسده بموة وَداها جحاوٖن الوصول للجٍ

سال علً وجنجَها صارخةكانت جرجب شعرها وكحل عَنَها لد   

 ... اجركنٍ اعلمها من جكون ابنة اللمَطة "

 " أجركنٍ وشؤنٍ َا ولاص

 لكنه لم َفعل ما طلبت بل لال للجٍ كانت جنظر لها بكره

 ٖزالت ججفمد شعرها

 " ؼادرٌ من هنا َا جَهان "

 فنظرت له فورا صارخة

المٗن أنا من جؽادر أم هذه المجوحشة َا ولاص ؟ أٖزلت جراها "  

 " الرلَك الؽَر مإذٌ وجنكر أنها مجنونة ؟

 جاء الرد سرَعا من الجٍ صرخت وٖزالت جحاول الفكان من لبضجَه



 أجل مجنونة واذهبٍ وأخبرٌ شمَمجن بؤن زوجها والمجنونة "

 حبَبان وسَجزوجها علَها واحجفٗ بذلن معا وٖ جنسَا دعوة

 " جده ووالدن أَضا

َن كانت سجفلت منه وصرخ فٍشد ذراعَه حولها أكثر ح  

 الوالفة هنان

 " جَهان ؼادرٌ اِن وفورا "

 فنظرت له بؽضب لبل أن جمول مؽادرة

 " ٖ جنكر ٖحما ما اعجرفت به هذه المجوحشة وَبدوا أنه حمَمٍ "

 وؼادرت من هنان بخطوات ؼاضبة فجركها حَنها محررا

 خصرها من لبضة ذراعَه فابجعدت عنه بحركة عنَفة جحاول

 جمع شعرها ولد لال بضَك

 " لما هكذا َا زَزفون ؟ "

 صرخت فَه فورا

 " ْثبت لهم فشل نظرَجن طبعا .. ألَس هذا ما جود لوله ؟ "

 صرخ فَها بالمثل

 " ٖ ججهمَنٍ بؤفكارن "

 لوحت بَدها حولها لابلة بؽضب

أفكاركم جمَعا هذه لَست أفكارٌ بل "  " 

 ونفضت َدها منه ما أن حاول إمساكها منها ولالت بحدة

 " لن أعود لذان الحفل وٖ لذان المكان مجددا فاجركنٍ وشؤنٍ "

 وجابعت ملوحة بَدها بؽضب

 أهذا ما كنت جرَده َا ولاص ؟ "

 " أن أواجه الوحوش المحَطَن بن ؟

لفكان منهشدها من َدها دون أن َهجم ٖعجراضها ومحاولة ا  



 وسحبها جهة سَارجه وفجح بابها وأجلسها فَها مرؼمة وأؼلك

 الباب لبل أن َركبها أَضا وَؽادر بها من هنان علً النظرات

 المسجؽربة للجٍ جركاها خلفهما والجٍ أجفلت مفزوعة ما أن

 مر ذان الجسد مسرعا بجانبها لبل أن جمابلها صاحبجه لابلة بضَك

 " أنجٍ هنا ؟ "

ا باسجؽراب ولالتنظرت له  

 " !ساندٌ ما بن ؟ "

 لالت بذات ضَمها

 " ٖ شٍء ... أَن ذهب ذان اْحمك اِخر الذٌ خرج بن من هنان ؟ "

 أبعدت نظرها عنها مجمجمة ببرود

 " ؼادر "

 نظرت لها باسجؽراب ولالت

 " ! لم َؤخذن معه "

 نظرت لها بعَنان دامعة لبل أن جشَح بوجهها عنها هامسة ببحة

 " أنا من رفض ذلن "

 لالت بحدة

 " ...... أفضل شٍء فعلجه فٍ حَاجن فهإٖء الرجال ٖ "

 وشهمت بصدمة وفرت راكضة من هنان ما أن ولع نظرها

 علً الذٌ خرج من باب المنزل وجوجه نحوهما فورا والذٌ

 ركض لحظجها أَضا ولحك بها بسرعة وسهولة ورفعها عن

عَه وسار بها عابدا جهةاْرض مطولا خصرها النحَل بذرا  

 الجٍ كانت جنظر لهما مصدومة وما أن وصل بها عندها أنزلها

 لٓرض وٖزال َمسكها بإحدي ذراعَه ولد رفع بَده اْخري

 َدها لها َرَها الخاجم فَها لابٗ بابجسامة



 " ألن جباركٍ لنا مارَه "

 نملت نظراجها المصدومة منه للجٍ كانت جحاول الفكان منه

بهمس من بَن أسنانها ولالت مبجسمة بحزن ما أن جشجمه  

 عادت بنظرها له

 " مبارن لكما أنجما جناسبان بعضكما بالفعل "

 وما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت جهة سَارجها الذهبَة المركونة

 لربها وحَت كانت جمؾ سابما جلن اللمبرؼَنٍ السوداء والجٍ

ن َولفها لرب سَارجهامن بَن ذان المكان الواسع بؤكمله اخجار أ  

 لجنالض أفعاله بعضها ككل مرة ، ركبجها وؼادرت من هنان فلم

 َعد َمكنها البماء هنان أكثر من ذلن جاركة خلفها الجٍ

 كانت جنادَها

 " مارَه َا حمماء انجظرٌ ... خذَنٍ معن "

 وجلن الَد جسحبها نحو باب المنزل مجددا ولد لال صاحبها مبجسما

دن َؽضب منن حبَبجٍ وجخجلَه أمام الجمَعٖ ججعلٍ وال "  " 

 فلكمجه فٍ كجفه بموة صارخة

 " ٖ جمل حبَبجٍ مجددا "

* 

* 

*  

 

* 

* 

 مسح علً الجرح فٍ فخذها برفك َشعر بؤنَنها المجؤلم َمزق

 للبه ولم َعد َمكنه الجحكم فٍ الدموع الجٍ سالت علً وجنجَه



 جباعا جسمٍ شعر لحَجه الخفَؾ جدا َعجز عن فعل أٌ شٍء

 من أجلها وكما كان دابما حجً كره جردَد ذات جلن العبارة وسماعها

 من نفسه .... ) فاشل ( هذا ما َجب أن َطلك علً نفسه فمط

 وإٖكان أخرجها من هنا .. من كل هذا الظلم والجبروت وإن ِخر

بالمانون وٖ بؽَره لكنه عاش اْرض ولن َجدها والده حَنها ٖ  

 َمنٍ نفسه دابما بالؽد اْفضل ثم علك آماله فٍ صدَك لَس

 َعلم حجً كَؾ اخجارها زوجة هكذا فجؤة وهٍ فٍ هذا السن

 وهم فٍ ذان المسجوي المادٌ وهو ابن عابلة شهرجها فٍ البٗد

 ٖ حصر لها واسم مجاجر وأسواق وفنادق ومنججعات الشعاب

ٍ لبل الدانٍ ولم َفكر حجً إن كان حمَمة ذانَعرفها الماص  

 أم وهم وها هو َجحجج بوالدجه طوال الولت بل ولم َجحدخ

 . ! عن الزواج أمامه َوما ولم َكن من ضمن خططه المسجمبلَة

 ؼطً فخذَها برفك فحجً هذا ٖ أحد ؼَره الرجل َفعله لها فلم

، َسلم من جسدها شٍء إٖ وعلم علَه ذان السوط بوحشَة  

 ما كان علَه جركها هنا أبدا وٖ أسباب جشفع له فإن جدمر

 مسجمبله المهنٍ فمط فهٍ دمروها بالكامل فلم جحضً وٖ

 بالجعلَم المجدنٍ الذٌ حصل هو علَه وصنعا منها فجاة جاهلة

 عدَمة إرادة ٖ جسجطَع دفع اْذي عن نفسها وٖ بلسانها

ا امرأة فاشلةوكلماجها وإن بمَت هنا أكثر فسَصنعون منه  

 فٍ كل شٍء ذات شخصَة مهزوزة منطوَة وسَدمرونها

 نهابَا وسجفشل فٍ حَاجها حجً إن جزوجت َوما ما وخرجت

 من هنا وأَا كان ذان الزوج لذلن هو لن َسكت عن هذا أكثر

 من ذلن ولن َنجظر أبان وٖ ؼَره وسَؤخذها معه للجنوب ولن

 َجدهما والده وسجدرس وججعلم هنان وجكون أمام ناظرَه لن



 َإذَها أحد ولن جحَا إٖ الحَاة الكرَمة الجٍ لطالما جمناها لها

 . ولن َجركها هنا لَوم آخر

 ؼطً جسدها باللحاؾ برفك ولبل جبَنها ولال بحزن ماسحا

 علً شعرها

اجحملٍ حجً اللَلة َا َمامة وسآخذن من هنا ونؽادر نهابَ "  

 " ولن نرجع هنا مجددا

 أؼمضت عَنَها برفك ودمعجها ججدلً منهما ببطء وهمست

 مبجسمة بصعوبة

 " أجل نؽادر َا َمان "

 فمبل رأسها ودفن وجهه فَه َخفٍ دموعه المجماطرة من عَنَه

 فهذه المرة اْولً الجٍ جوافمه فَها علً ذلن رؼم الذٌ رأجه منهما

ولَس علً نفسها حال وجدهما طوال حَاجها فهٍ كانت جخاؾ علَه  

 والدهما أما اِن فوجعها كان ألسً من أن َكون ثمة شٍء آخر أعظم

 منه فذان الماسٍ المججبر أفرغ ؼضبه من ضَاع محصوله فَها ولم

 َراعٍ ٖ صؽر سنها وٖ ضآلة حجمها ونحول جسدها وٖ كونها

 . ابنجه لطعة منه سَحاسب علً ما َفعله بها أمام خالمه

ؤ نور الؽرفة وخرج وأؼلك الباب خلفه وؼادر من هنان فعلَهأطف  

 أن َرجب كل شٍء لَؤخذها من هنا لَٗ دون أن َشعر أحد وأول

 ما سَفعله اِن هو العودة للجنوب مجددا فبالكاد سَصل هنا ممربة

 . الفجر وحَنها لن َشعر بخروجهما أحد

ا لال فٍؼادر ولَس َعلم بؤنه جرن خلفه أذنا كانت جسمع كل م  

 الداخل وخطط له والجٍ خرجت من مخبؤها خلؾ جدار الؽرفة

 المجاورة وابجسمت بمكر مجمجمة

 " علً جثمانٍ جؤخذها من هنا َا َمان ولل زبَدة لالت ذلن "



* 

* 

* 

 طرق باب الؽرفة طرلجَن مججالَجَن ثم فجحه ودخل وولع نظره

 فورا علً الجالس علً كرسَه المجحرن مواجها للجلفاز المعلك

 علً جدار الؽرفة َضؽط أزرار جهاز الجحكم بموة مفرؼا ؼضبه

 فَه ومن مٗمحه علم كَؾ َكون ذان المزاج ولم َعد َسجبعد

 . ! شَبا من ساكنٍ هذا المنزل

 الجرب منه وجلس أمامه ولال ناظرا لمٗمحه المججهمة

رج من ممر ؼرفجن لبل للَل وٖ أسجبعد أنرأَت ؼسك جخ "  

 " جكون سبب هذا المزاج المشجعل

 رمً جهاز الجحكم من َده ولال بضَك

 لمد حددت موعدا مع عابلة جهَنة لنزورهم اللَلة ولم جهجم "

 وٖ برفضٍ لٓمر واحجالت علٍ بعاطفجٍ اْخوَة نحوها كما

 " كانت جفعل منذ صؽرها

إمسان ابجسامجه ولاللم َسجطع الجالس أمامه   

 وأنت لن جسجطَع الخروج من ذان المؤزق طبعا وجخجلها "

 " ونفسن لبلها أمامهم إن رفضت الذهاب ؟

 نظر له ولال بضَك

 رعد ٖ جسجفزنٍ بابجسامجن هذه .. أنا لم أطلب رإَجن ْري "

 " أسنانن أو لجسخر منٍ

 جنهد بعمك ولال

هم أو أرفض ؟وما الذٌ سؤفعله إذا ! أعجذر أنا من "  

 " ٖ جفكر فٍ ذلن أبدا َا رماح ولن أجحمل مسبولَة لراراجن



 لال بضَك

 " ولما ٖ جرفض فؤنت فمط من سَجمبلون اْمر منه "

 عمد حاجبَه ولال بجدَة

 رماح أنت جحب الفجاة أم جضحن علً نفسن طَلة جلن اْعوام "

 " ولم جكجشؾ ذلن إٖ اِن ؟

 لال بذات ضَمه

.. هل المشاعر لعبة َا رعد جؤخذها وجرمَها ولجمابل أحبها  "  

 " جشاء وأنت من جربت ذلن مثلٍ ؟

 لال بجدَة مماثلة

 إذا ما المانع فٍ أن جججمع بمن جحب َا رماح ؟ هل ثمة من "

 " ! َخجار فراق حبَبجه بنفسه

 أشاح بوجهه جانبا وهمس بمرارة

 " لو كان وضعن مثلٍ ما للت هذا "

 أمسن ذلنه وأدار وجهه ناحَجه ولال بجدَة ناظرا لعَنَه

 وإن كان أسوأ منن بل وإن فمدت سالٍ وبجرا بشكل نهابٍ "

 ما دفنت نفسٍ وأحٗمٍ مجحججا بعجزٌ ذان ، أكنت لججخلً

 " أنت عنها إن كانت هٍ فٍ حالجن اِن ؟

 لال من فوره

فكرٖ لطعا لكنها لن جرضً بذلن لٍ أبدا وسجفكر كما أ "  

 أنا اِن ، ومهما عجبت علَها حَنها سؤدرن فَما بعد أنها

 " اخجارت ما فَه مصلحجٍ

 حرن رعد رأسه برفض لابٗ بحزم

 مخطا َا رماح فؤنت لن جعَش سعَدا مع أخري سلَمة إن "

 كنت جحبها فعٗ وأنت جدرن ذلن جَدا لكنن جعاند وجكابر



 " وحججن مصلحجها

ولال بضَكضرب بمبضجه علً مسند الكرسٍ   

 ! لست أفهم ما الخطؤ فَما افكر فَه "

 ْنٍ أحبها وٖ أرَد لها الجعاسة معٍ أكون مذنبا فٍ حمها ؟

 علً جهَنة أن جدرن ذلن وجعلم بؤن مسجمبلها لَس معٍ وأن

 " ٖ جنساق خلؾ عاطفجها وجرمٍ بنفسها للضَاع

 ولؾ علً طوله ولال

بة عنن وعلَن جفهمجد لنفسن حٗ إذا فؤنا لن أفعل ذلن نَا "  

 " مولفٍ أَضا

 رفع نظره له ولوح بَده لابٗ بضَك

 " علَن الناع شمَمجن العنَدة جلن إذا "

 رفع َدَه وحرن رأسه لابٗ باسجَاء

 النعها بماذا وأنا عاجز حجً عن إلناعها بالخروج من ؼرفجها "

 " الجٍ جسجن نفسها فَها ؟

 نظر له باسجؽراب ولال

 " ولما جسجن نفسها ؟ هل جشاجرت معه مجددا ؟ "

 أشاح بوجهه جانبا ومرر أصابعه فٍ شعره مجنهدا بضَك لبل أن

 َنظر له مجددا ولال

 أمورهما ججعمد َا رماح وجصل لطرق مسدودة وإن لم َجصرؾ "

 ذان الرجل سرَعا فلن َخسرها وحده بل وجمَعنا معه فٗحظ أنها

اجت أضعؾ ... هشة سهلة العطببعد موت والدٌ رحمه هللا ب  

 والكسر مهما ادعت الموة وكؤنها فمدت مصدر لوجها الوحَد ،

 حجً عودة ابنجها كان مصدر ضعؾ ٖ لوة لها .. إننا نخسرها

 َا رماح وأنا أكثر من َسجطَع رإَة ما َجلبه المسجمبل لها إن



 اسجمرت فٍ جلمٍ الصدمات الموجعة دون أن جشعر من جدَد

وحَدة وأنه ثمة من جسجطَع أن جثك فٍ حبه وحماَجه أنها لَست  

 لها من كل شٍء وحجً ابن شاهَن نفسه وهذا ما كانت جراه

 فٍ والدٌ فمط ورؼم عجزه عن فعل أٌ شٍء لها بعد هجران

 ذان الرجل للبٗد آخذا ابنجها معه وٖ بضرب شروطه الجٍ

 طولها بها عرض الحابط ، فهٍ كانت جراه كما كانت طفلة

لجدار الحامٍ لها والذٌ لن جصدعه السنَن أبدا وبفمدانها لها  

 " جحطمت من الداخل وٖ أحد َعلم عنها َا رماح

 نظر له بصدمة ولال

 ما جموله اِن خطَر جدا َا رعد فؤنت جري أن ؼسك مجرد "

 " امرأة ضعَفة جحجاج لحماَة أحدهم دابما وهذا مناؾ للوالع

 حرن رأسه بالنفٍ ولال بجدَة

 أنا لم ألل ما فهمجه أنا عنَت أنها جحجاج ْن جشعر باْمان "

 دابما فشخصَة ؼسك بنجها محبجنا لها طفلة وجعلمها بنا

 وخصوصا والدٌ وأنت جعلم جَدا كَؾ كان َعاملها .. لسما لم

 أري وٖ امرأة فٍ الوجود جعامل ابنجها مثلما كان َعاملها هو

ا كانت جشعر بؤنه أخذ مكانناوفمدانها للكاسر الذٌ أنا اجزم بؤنه  

 جمَعا ْنها أحبجه اهجزت ؼسك من الداخل وفمدها لوالدٌ كان

 الضربة اْلسً لها ْنها جبعت صدمجان لوَجان لم جمحوهما

 " السنَن من داخلها

 حرن رأسه بعجز عن فهم كل ذلن واسجَعابه وجمجم ببرود

 ٖ حل إذا سوي أن نجعلها جمجل ابن شاهَن وججخلص حَنها "

 " من عمدها جمَعها

 نظر له مجمجما بضَك



 " ما أسخفن َا رجل "

 لوح بَده ولال

 " أرَد حٗ لمشكلجٍ اِن ثم نجد لشمَمجن مبة حل فَما بعد "

 لال الوالؾ أمامه وبجدَة

 ٖ حل سوي أن جضع عملن فٍ رأسن وججولؾ عن إضاعة "

عمر منكما أكثر مما ضاع ، أعطٍ الفرصة لكلَكما َا رماحال  

 لَثبت أحدكما لّخر صدق أفكاره فإما أن جعَشا معا وسعَدَن

 وإما أن جحررها منن حَن جمجنع هٍ بؤنن كنت علً حك سابما

 " وٖ ججرن أٌ شٍء للجكهنات َا شمَمٍ

 رفع جهاز الجحكم مجددا وبعنؾ مجمجما

ماما ... بابسانكٗمن ككٗم شمَمجن ج "  " 

 وجابع بضَك ولد عاد لجملَب المحطات " جهز نفسن للذهاب

 وحدن معها إذا ْنكم لن جسحبونٍ فٍ الكرسٍ إلً هنان لجمدموا

 " لهم نموذجا حَا عن زوج شمَمجهم المسجمبلٍ

 جنهد بضَك وحرن رأسه بَؤس منه وؼادر من عنده بل ومن

سجرَا كما سَكون علَهالمنزل بؤكمله فعلَه أن َجلب ثَابا ِ  

 شراء ما سَؤخذونه معهم اللَلة رؼم أنه َجهل جماما فٍ هذه

 اْمور ، لو كانت آسجرَا بكامل عافَجها ْخذها معه لجساعده فٍ

 ذلن بل وما كان لَرجع بها هنا لبل المساء بل وَشن أن َرجعا

 اللَلة ، ركب سَارجه وؼادر من هنان هامسا بابجسامة دافبة

ن آخذن لحَخ ججمنَن َا آسجرَا وأن أجلب لن كل مالسما أ "  

 " جشجهَه نفسن وأن ٖ جشعرٌ معٍ بالجعاسة َوما

* 

* 



* 

 دخلت المنزل مؽلمة بابه خلفها بهدوء واؼجصبت ابجسامة صؽَرة

 ما أن ولع نظرها علً الخارج من جهة باب المطبخ َمسن فٍ َده

 كوب لهوة جخرج منه اْبخرة ولد لال مبجسما ما أن رآها

 عدت مبكرا َا كنانة ! هل كان الحفل ممٗ لهذه الدرجة "

 " وساندرَن فَه ؟

 نظرت لحمَبجها فٍ َدَها ولالت

 " بل كنت منشؽلة علً والدجٍ ولم أسجطع البماء أكثر "

 وجابعت ولد رفعت نظرها له

 " كَؾ أصبحت اِن ؟ "

سه لابٗأومؤ برأ  

 " أفضل بعض الشٍء ونامت لبل للَل "

 فجحركت من مكانها مججازة له وما أن ابجعدت عنه للَٗ أولفها

 صوجه منادَا فولفت مكانها وجنفست بعمك مؽمضة عَنَها فمد

 جمنت حما أن ٖ َسؤلها بل وأن ٖ ججد أحدا فجدخل ؼرفجها وٖ

لن َفارلهاجخرج منها حجً الصباح لكن حظها الجعَس َبدوا   

 اللَلة أبدا ، الجفجت له ولالت

 " أجل أبٍ "

 الجرب منها حجً أصبح والفا أمامها ولال مبجسما

 أعلم بؤن اْمر مخجل لن لكنٍ لن أسجطَع اٖنجظار حجً "

 " جشفً والدجن لجسؤلن

 نظرت لٓسفل وابجسمت بحزن فلَت ذان الرجل َفهم أٌ مولؾ

واهَة جعلمها هذه العابلةهذا الذٌ وضعها فَه بل وأٌ آمال   

 علً ارجباطهما ، لكنها السبب اْساسٍ فٍ كل هذا ... أكان علَها



 أن جمبل بزواج جملَدٌ كهذا لم جعرؾ وٖ رأٌ الطرؾ اِخر فَه ؟

 لكنه ٖ َعرؾ من جكون ولد َكون سبب رفضه المجٍء اعجابه بها ؟

احدابجسمت بسخؾ علً أفكارها جلن فهل سَعجب بها من لماء و  

 بَنهما وسجبنٍ أحٗما وهمَة علً شخص لم َسجطع أن َكون لبما

 مع من هم ألل منه كما َراهم لَفكر فٍ اٖعجذار منهم علً اْلل

 . لبل أن َفعل فعلجه المخزَة جلن

 " !! كنانة "

 رفعت نظرها سرَعا للذٌ لال مبجسما

 " أجحجاج أجابة كل هذا الولت ؟ "

 جنهدت بعمك لابلة

 " ٖ َبدوا لٍ أن اللماء كان موفما "

 شعرت بؽضبها من ذان الشاب َجعاظم أكثر وهٍ جري خَبة اْمل

 فٍ وجه والدها الذٌ كان مجحمسا لٓمر أكثر من والدجها علً

 ما َبدوا فاؼجصبت ابجسامة مازحة ولالت

 " لم أكن أعلم بؤنكم مجضاَمون من وجودٌ هكذا ؟ "

وجهها بَده لابٗ بحنان أبوٌابجسم علً ما لالت وأمسن   

 كنانة كَؾ جمولَن هذا ؟ أنا فمط أردت لن ما كنت جرَدَنه "

 أنجٍ لنفسن بنَجٍ ، ولست أفهم كَؾ لرجل بكامل لواه العملَة

 " ! أن ٖ َعجبه هذا الوجه

 أرخت جفنَها ولالت جنمذ بالٍ كرامجها المهدورة بسببه

لكنه لم َرق لٍ اْمر لَس كذلن أبٍ فؤنا ٖ أعلم رأَه "  " 

 وحاولت أن ٖ جكذب فجصرفه بالفعل أؼنً عن أٌ عَوب أخري به

 . ونسؾ ممَزاجه جمَعها لكنها لن جسجطَع لول الحمَمة كاملة أَضا

 " ....أجعنٍ أنكما جحدثجما ولم َعجبن أم مظهره هو الذ "



 رفعت نظرها له مجددا ولاطعجه فورا

ٖ َماسون بجمالهم وهذاأبٍ ما كنت ٖلجفت لشكله فالرجال  "  

 ما علمجه لٍ دابما لكننا لم نجوافك فٍ أفكارنا ، ألست ججمنً لٍ

 " اْفضل ؟ وهذا لَس باْفضل أبٍ

 مسح بكفه علً شعرها ولال

 بلً بنَجٍ ولهذا أصررت علً أن جذهبٍ وجلجمَه رؼم رفضن "

 " الذهاب ولبولن به كَفما كان فهل أجان الصواب فٍ كٗمٍ اِن ؟

رخت جفنَها بحزن وهمست بسخرَةأ  

 أجل أبٍ معن حك ما كان علَا أن أحكم علً أحدهم من دون "

 " أن أعرفه جَدا

 ثم ؼادرت جهة ؼرفجها وجركجه خلفها َنظر لها باسجؽراب حجً

 دخلت وأؼلمت الباب خلفها واجكؤت علَه بظهرها جرفع رأسها

 لٓعلً جسنده به أَضا وأؼمضت عَنَها الجٍ إنسابت منها جلن

 الدمعة الَجَمة الحارلة ولد ظهرت صورجه أمام عَنَها ببدلة

 الطَران الزرلاء الممَزة جلن وجاذبَجه الفرَدة من نوعها ونظرجه

 وابجسامجه لها ... جشعر بالضَاع من أفكارها ٖ جسجطَع مسامحجه

دة أخري جلن الجٍ كان سَذهب لممابلجهاوٖ نسَانه فإن كانت واح  

 ! وَخططون لجزوَجه بها أما كانت لجسعد إن رفض الذهاب

 لكن ما َدرَها بؤنه رفض اِن من أجلها ؟ حسنا لو اجبع أسلوبا

 ألل ججرَحا علً اْلل ؟ كم حمدت هللا أن والداها لم َحضرا الحفل

ظرة الشفمةوأنها جلمت الصفعة الموجعة لوحدها هنان فَكفَها ن  

 الجٍ رأجها فٍ عَنٍ رواح ومولفها المخزٌ وهو َحاول الرفع

 . من معنوَاجها بجذكَرها بؤنه الخاسر ْنه لم َراها

 ابجعدت عن الباب جمسح عَنَها بظهر كفها مسجؽفرة هللا فمد َكون



 فٍ اْمر خَرا لها ولد َرفضها بعد لدومه للحفل ورإَجه لها

موجعة حما فلجبمٍ له جلن الصورةوهنا سَوجه لها الضربة ال  

 الجمَلة فٍ ذاكرجها ْول لماء لهما وجكجفٍ بذلن فمط وجؽلك

 علَها صندوق أمانَها لٓبد وججولؾ عن اْحٗم المسجحَلة ،

 ... أخرجت هاجفها وفجحت الرسالة الجٍ أرسلجها له ونظرت ْحرفها

 .. جل ما جخشاه أن جكون جسرعت وجندم علً هذا فَما بعد

 لكنها لحظجها جمنت أن جمول أكثر من هذا بل وأن ججصل به

 وجسمعه ما لم َسمعه من أحدهم َوما ولد جركت نفسها لجهدأ

 أوٖ ولو للَٗ وأرسلجها له حَن دخلت سَارة شمَمها شوارع

 لندن أٌ بعد ساعة ونصؾ فٍ الطرَك ونصؾ ساعة جمرَبا

عمجها لَؤجٍانجظرجه فَها عند البوابة الخارجة لمنزل عابلة   

 بعد اجصالها به مما زاد اشجعالها وؼضبها من ذان المدعو ؼَهم ،

 رمت الهاجؾ والحمَبة معه علً السرَر وجوجهت للخزانة أخرجت

 بجامة النوم وجوجهت للحمام فعلَها أن جسجحم وجصلٍ العشاء

 لجنام فهٍ ٖ جرَد شَبا اِن سوي النوم والهرب من كل جلن

 . اْفكار البابسة

* 

* 

* 

 اجكؤ مسجندا براحجٍ َدَه للخلؾ جالسا علً الصخرة المواجهة

 لبحر خلَج بَدفورد ... اٖمجداد الساحلٍ لمناة برَسجول ونظره

 علً الجالسة أمامه علً رمال الشاطا فٍ صمجها المعجاد جرالب

 عرض البحر الذٌ ٖزال َحاول الظٗم جؽطَة أؼلبه مجحدَا الممر

دا أمواجه المجرامَة علً رمال الشاطاالمكجمل فٍ السماء ع  



 والذٌ وزعت أنارة الموَة علً امجداده ولد اخجار هذا المكان

 جحدَدا لَجلبها له ولَس َفهم وٖ َعلم لما لكنه فمط أرادها أن

 جكون فٍ مكان َسجطَع أن َمجص الؽضب المدفون داخلها

ؤكدوالذٌ لم جنفس عنه بعد رؼم كل ما لالت وفعلت وهذا ما ج  

 له بعد وصولهما هنا وجلوسها هنان وحَدة حجً أنها أمضت

 ولجا طوَٗ جرمٍ الرمال المبللة فٍ البحر بؽضب جؽرفها

 بمبضجها بموة وجارمَها دون أن جهجم إن سمطت فٍ اْمواج

 أم فٍ الرمال الجٍ جركجها بعدها حجً جعبت علً ما َبدوا

فَهمافضمت ركبجَها جحضن سالَها بموة ودفنت وجهها   

 لولت طوَل وكؤنها جهرب من كل شٍء سوي من صوت جلن

 اْمواج الذٌ هو مولن من أنه له مفعول السحر فٍ جهدبجها

 وهذا ما َفعله ذان أعجاز ألهٍ مع الجمَع وما هو مولن

 من أنه فعلها معها اِن أَضا لبل أن جرفع رأسها مجددا وجنظر

منذ ولت حجً أنه للمحَط وللبعَد بصمت وسكون وهذا حالها  

 لم َعد َهجم بما َجهله من أنواع أفكارها جلن بل بما َعلمه

 منها وإن كانت جفكر فَها اِن أم ٖ ؟ لمد كان الَوم الخروج

 اْول لها من ؼرفجها وعزلجها فٍ ذان المنزل هذا إن لم َكن

 فٍ حَاجها بؤكملها وكان أسوأ مما أراد وخطط له ورؼم محاوٖجه

 جمَعها لجعل اْمور جسَر بؤفضل حال إٖ أنه حدخ العكس جماما

 ابجداءا من معارضة جدهما ثم وجود إَلَنا فٍ ذان المطعم

 ووصوٖ لجعامل جَهان الولح معها والنجَجة كانت ؼداء سَبا

 وحفٗ َشبهه جماما رؼم كل ما حاول فعله وهو َحاول دمجها

م وما فعله َراهمع البعض من ضَوفهم ، بل وحجً مولؾ جَ  

 أثر سلبا علً نفسَجها لذلن خرجت من هنان فحجً إن كان



 السٗح المسجخدم فٍ جلن الجرَمة فٍ طفولجها كان مخجلفا

 .. إٖ أن المشهد كان عنَفا بالمثل بالجؤكَد مهما اخجلؾ

 ثم طرَمجه فٍ الجعبَر عن ؼضبه َجزم بؤنها أكثر ما سَكون

حمل ؼضبا عظَما فٍ داخلهاأثر فَها فهٍ جشبهه نوعا ما ج  

 موجها لجمَع المرجبطَن بماضَها من كان سببا فَما مرت به

 أو لم َكن السبب ، رفع رأسه للسماء الصافَة الملَبة بالنجوم

 وجنفس بعمك حامدا هللا فٍ سره أن مارَه كانت هنان وأنها

 نجحت فٍ السَطرة علً ؼضب ذان الكنعانٍ لكان جر نفسه

سجطَع أن َخرجه منها وٖ أكبر المحامَنلمضَة ما كان لَ  

 فهو لجل مجعمد وبشهادة العشرات وبدون دافع كما سَحكم

 . المانون الذٌ ٖ َعجرؾ بجرابم دوافعها نفسَة

 " ولاص "

 أنزل رأسه سرَعا ونظر لصاحبة ذان الصوت اْجوؾ ٖزالت

 علً وضعها السابك جحضن ركبجَها جنظر لعرض البحر ونسابمه

ججٗعب بخصٗت شعرها الطوَلة أو ما لم َسجن منه فٍالموَة   

 حضنها ولال بهدوء

 " نعم َا زَزفون "

 طال صمجها حجً ضن أنها لم جسمعه أو أنها جراجعت عما كانت

 جرَد لوله لكنها خانت جولعاجه جلن حَن لالت بعد للَل

 " هل عشت مع والدجن ؟ "

ه لها ولال منلم َسجطع إخفاء الدهشة فٍ مٗمحه وٖ فٍ نظرج  

 دون أن َمؾ مع نفسه أكثر لَفكر فٍ جلن المعجزة الجٍ ٖ سابمة لها

 " ٖ هٍ جوفَت وأنا فٍ الثالثة من عمرٌ فؤنا ٖ أذكرها أبدا "

 ساد الصمت من طرفها لبرهة لبل أن جمول بذات جلن النبرة



 الجوفاء وكؤنها جخرج من عمك جمثال طَنٍ أجوؾ

 " أجعلم بؤنٍ رأَت والدجٍ جحجرق أمامٍ ؟ "

 أؼمض عَنَه بموة ومرارة َشعر بملبه جحول لكجلة من اْلم

 زاده مجابعجها لابلة بصوت ؼلفه اْسً هذه المرة

 حجً أنٍ لم أسجطع الوصول لها ْموت معها ، ذان ما أراده "

 لٍ أن جحجرق أمام عَناٌ وحسب ... أن جدفن جلن الصورة فٍ

ٍ ولٓبدمخَلج  " 

 فجح عَنَه الملَبة بالضَاع والحزن ونظر لها مجمنَا فمط أن

 جصمت .. أن جعود لسكوجها الدابم ، وْول مرة َجمنً ذلن

 بالفعل لكنها لم جرحمه أبدا وكؤنها وجدت الطرَمة المناسبة

 لجعذَبه وبدأت بجطبَمها علَه وهٍ ججابع بحزن لم َعرفه فٍ

حدثت عن ذان اْرنبصوجها إٖ مرة واحدة حَن ج  

 .. جدجٍ ماجت أمام نظرٌ َا ولاص ، لجلوها بدم بارد "

 ماجت بعدما أنمذجنٍ من الموت ... لَجها فمط جركجهم

 " َمجلونٍ معها

 وارججؾ صوجها بوضوح ولد جابعت جمجله ودون رحمة

 حجً عمٍ عكرمة مات أمامٍ ... أخذه المرض ولم َرحم "

ه باكَجان وٖ بؤن َؤخذنا معه ،دموعٍ ودموع زوججه ونحن نحضن  

 لما رفض جمَع من خسرجهم أن َؤخذونٍ معهم ؟ لما كان علٍ

 أنا أن أعَش ْري جمَع من جخلوا عنهم وعنٍ َعَشون دون

 " اهجمام لما حدخ معٍ ومعهم .... ؟ لماذا لست أفهم ؟

 ولؾ حَنها والجرب منها جسحبه لدماه نحوها دون حجً أن

علً ركبجَه علً الرمال وأمسن َدهاجسؤله وجلس أمامها   

 وضمها بَن كفَه الدافبان بموة فكانت باردة كالجلَد وكم جمنً



 حَنها أن ضمها لحضنه وأدفؤها بل أن سحبها هٍ لحضنه

 ودفنها فٍ صدره ولٓبد لكن ذلن أبعد من أن َسجطَع فعله

 وٖ جحت مسمً لرابة الدم بَنهما وكره نفسه حَنها أضعاؾ

بسبب جخلَهم عنها وجركها جواجه كل ذلن وحدها ما كان لَس  

 وٖ بسبب جخاذله وؼبابه لَجرن شمَمه َفكر فٍ الزواج منها لبله

 بل ٖكجشافه المضنٍ والممرض والكارثٍ ولجها بل ومنذ جلوسه

 علً جلن الصخرة َرالبها بصمت حَن اكجشؾ بؤن ما جعنَه له أكبر

 من أن َكون كونها ابنة عمه وٖ حالة انسانَة حركت حمَجه كرجل

 ... لبل ان َكون محاٍم بل هٍ جعنٍ له أكثر من ذلن بكثَر

 إنها مصَبة وفاجعة ما جولع أن َولعه للبه فَها َوما وجل ما

 حاول فعله طوال جلوسه هنان هو جكذَب جلن اْفكار الجٍ جَمن

َه أن َجولؾ وأن ٖ َجمادي فَه أكثراِن من أنها والع ... والع عل  

 !! فهذه الفجاة مجزوجة .... ومن شمَمه

 نظر للرمال بَنهما فٍ اْسفل وأؼمض عَنَه بموة ٖزال َمسن

 َدها ولسان حاله َمول

 ( موجن أرحم لن مما جشعر به وجفكر فَه َا ولاص )

 لكنها جحجاجه اِن جحدَدا واِن فمط ، رفع رأسه ونظر لعَنَها

لمحدلة فٍ الفراغ ولال بجدَةا  

 زَزفون أخبرَنٍ أمرا واحدا أفعله لمساعدجن ، اطلبٍ أٌ شٍء "

 َا زَزفون وإن كان سنَنا من عمرٌ فنحن لن نسجطَع جوفَة

 " دَوننا ناحَجن مهما فعلنا

 رفعت نظرها لعَنَه ببطء حجً جٗلت نظراجهما وهمست بخفوت

 " أٌ شٍء َا ولاص ؟ "

الفور ودون جراجع وٖ جردد أو جفكَر فلَس أومؤ إَجابا علً  



 ثمة أمر أهم من عمر اٖنسان َمدمه لن وهٍ لن جطلب اثمن

 من ذلن بالجؤكَد ومهما كان حجً إن طلبت أن َطلمها من نجَب

 لَكون الثمن أن جبمً جمانة زوججه لٓبد ووحدها سَفعلها بل

ٌ شَباوحجً أن َنكر عابلجه واسمه المرجبط بهم فذان لن َساو  

 مما خسرجه .. وهذا ما علمه فمط وٖزال ما َخفَه ماضَها وٖ

 . َعلمه حجً اِن

 نظر لعَنَها بجصمَم وكؤنه َخبرها بؤنه علً اسجعداد لفعل أٌ

 شٍء ومهما كان .. لَطول الصمت بَنهما ونظراجهما وحدها

 جحكٍ عما فٍ داخل كل واحد منهما وإن جهله اِخر خصٗت

 شعرها الطوَلة المجطاَرة مع نسابم البحر جٗمس وجهه وكجفه

 َجمنً فمط أن َصل لعملها الباطن عبر جلن اْحداق الزرلاء

 الواسعة وأن جثك به ولو لمرة واحدة ، أن ٖ جنظر له كفرد

 . من عابلة ضرار السلطان وإن لهذه المرة فمط

 همست بخفوت

؟حجً إن طلبت أن جخرجنٍ من منزل جدن  "  " 

 نظر لها بصدمة فلم َجولع أن َكون هذا طلبها ! ولال من فوره

 " أجل "

 همست فورا

 " ولَس لمنزل جلن أنجلَزَة الرَفٍ ؟ "

 أومؤ برأسه إَجابا ولال

 " أشجرٌ لن منزٖ وحَخ جرَدَن َا زَزفون "

 لالت محدلة فٍ عَنَه

 " ولن ججركنٍ وحدٌ فَه ؟ "

للموة الحمَمَة لسَطرجه علًهنا كان اٖخجبار اْلسً له و  



 مشاعره ولصدق عهده لها ... لكنه عاهد نفسه لبلها وسَفعل

 كل ما سجطلبه ثم سَجد حٗ لكل المشاكل اْخري وإن وأد

 مشاعره جلن ولٓبد ، لال بجدَة

 " ولن أجركن وحدن زَزفون ألسم لن "

 لالت مباشرة

 " وٖ إن ؼضب والدن و... جدن ؟ "

رها عن وجهها ببطء ولال َدسها بَن الخصٗتأبعد خصلة من شع  

 خلؾ أذنها

 " وٖ إن نبذنٍ الجمَع "

 ولفت حَنها وجرن هو َدها ببطء وولؾ لولوفها ما أن لالت ناظرة للفراغ

 " لنعد للمنزل إذا "

 فنظر لها بصدمة حمد هللا أنها لم جراها فٍ مٗمحه فلما أخذت

لب منه أن َعَدها للمنزلمنه كل جلن العهود الؽرَبة إن كانت سجط  

 مجددا ! أكانت جخجبره فمط ؟ ٖ مسجحَل لكانت اخجارت أمرا أكثر

 جعجَزا من ذلن ! هل ؼرضها منه المسجمبل ؟ هل أرادت أن

 جحجفض بذلن العهد حجً ولت جحجاج لجطالبه به ؟

 جبعجها نظراجه وهٍ جؽادر من هنان جهة سَارجه المجولفة عند

 الرصَؾ فجنفس بعمك وبطء مؽمضا عَنَه لبل أن َفجحهما وَنظر

 لها مجددا جسَر فوق الرمال جمسن حذابها فٍ َدها ولد جركت

 شعرها جمَعه للرَح هذه المرة ججٗعب بخصٗجه كَؾ جشاء

 فهمس بحزن ولد رفع نظره للسماء

 َا رب أخجل أن ألول لن انصرنٍ علً للبٍ لكنن وحدن من "

ذلن جسجطَع فعل  " 

* 



* 

*  

 

* 

* 

* 

 فجحت باب المنزل ودخلت منه لابلة بضَك

 " ....أبٍ أنت جر "

 لاطعها الذٌ دخل خلفها لابٗ بحدة

 ساندرَن لن نكرر ما كنا نموله طوال الطرَك وأعجمد بؤنن "

 " فعلت ما فعلجه وللت ما للجه وأنجٍ بكامل وعَن ولوان العملَة

ورفع أصبعه وجابع بذات حدجه ولد ولؾ أمامها  

 وٖ جنسٍ بؤنن لم جرجعٍ وٖ لوالدن وجؤخذٌ رأَه َا سندرَن "

 " بل جصرفت كفجَات الشوارع ومن ٖ عابلة لها

 نظرت له بصدمة بَنما أؼلمت الجٍ دخلت بعدهما فمها بَدها

 مصدومة مما لال وهمست الوالفة أمامه

 " ! لماذا وافمت إذا أبٍ "

 لوح بَده جانبا لابٗ بضَك

 وما كنت ججولعَن منٍ فعله وأنجٍ جضعَننٍ أمام اْمر "

 " الوالع وأمام الجمَع وكؤننٍ أحد الؽرباء عنن فٍ ذان الحفل

 لالت محججة

 كانت لعبة فمط وما ظننجه سَوافك ، كنت أرَد أن ألمنه درسا "

 لكٍ َجولؾ عن اسجفزازٌ ولم أجخَل أن اْمر سَصل ْن َلبسنٍ

 خاجم الخطوبة وأمام الجمَع وكؤنه داخل رأسٍ وَعلم ما كنت



 " ! أفكر فَه

 اججازها ولال ببرود مؽادرا

 " جحملٍ نجابج ما فعلجه ولررجه لوحدن ساندٌ "

 فضربت اْرض بحذابها لابلة بضَك ونظرها َجبعه مؽادرا

 أنت جمول هذا فمط ْنن ٖ جمانع ما حدخ ، أنت جمؾ فٍ صفه "

وٖزلت جفضله علً ابنجن ومهما فعل دابما وكنت  " 

 ولؾ مكانه والجفت لها ولال بضَك

 جولفٍ عن الماء اللوم علً اْخرَن ساندرَن ، ألست عاللة "

 وواعَة جعرفَن ما جرَدَنه كما جمولَن دابما ؟ اصمجٍ إذا ولن

 ( أسمع كلمة من هذا مجددا ولن َنهٍ جلن الخطوبة ) الحمَمَة

ن ضرار السلطان أجفهمَن هذا ؟طبعا ؼَر رواح سلطا  " 

 وؼادر من فوره مججاهٗ نظراجها الحانمة فالجفجت للجٍ ٖزالت

 والفة خلفها ولالت بضَك

 " لما ججمسكَن بالصمت أمٍ ؟ لولٍ شَبا "

 جنهدت جلن بضَك ولالت ببرود مججازة لها

 " لم ججركٍ لنا ما نموله كما لال والدن لبل للَل "

جها نظراجها العابسة ججبعهما جكاد جبكٍوؼادرت حَخ ؼادر زو  

 من ؼَظها فلم ججولع أن جصل اْمور لما وصلت له اِن وأنه

 سَرحب بالفكرة ! ٖ ولد جهز خاجم الخطوبة سلفا ! لوٖ أنها لم

 ! جخبر أحدا بما كانت جخطط له لظنت أنه ثمة من وشً بها

ل عملها للجنونلكن ٖ أحد َعلم ... ٖ أحد أبدا ! وهذا ما َكاد َوص  

 فلم جكن ججخَل وٖ فٍ أحٗمها أنه لد َجنازل عن عزوبَجه والحرَة

 واللهو والشمراوات وَمَد نفسه بكل حبور هكذا ! لمد أولعت نفسها

 فٍ مؤزق ووالدها لن َمؾ فٍ صفها ولن َمانع أبدا جعرفه جَدا



 ولَس ْنها من لال وفعل واخجار كما َمول بل ْنه َجنفس عشما

 لجلن العابلة وذان الدبور زَر النساء جحدَدا فهو َحبه منذ كان

 طفٗ وٖ جفهم لما ! بلً هٍ جعلم بسبب حظها الجعَس الذٌ كبر

 معها طبعا ، لن جصدق أبدا أن َوافك علً الزواج منها مإكد

 َفعل ذلن لَؽَظها فمط ولن َجحول اْمر لزواج فعلٍ أبدا لذلن

ة ْنها لن جحدخعلَها أن ٖ جخاؾ من الفكر  . 

 جوجهت لؽرفجها أَضا ودخلجها ضاربة الباب خلفها بموة ورمت

 الحمَبة علً السرَر ثم نزعت ذان الخاجم الماسٍ من أصبعها

 ورمجه فٍ درج طاولة السرَر وأؼلمجه بموة وجوجهت للخزانة

 أخرجت لمَصا لطنَا لصَرا ودخلت الحمام واسجحمت جفرغ

سلبَة بالمَاة الباردة وخرجت منكل ذان الؽضب والشحنات ال  

 الحمام بعدها وجففت شعرها جَدا جنظر لنفسها فٍ المرآة

 جؽنٍ أؼنَجها الفرنسَة المفضلة مؽمضة عَنَها ومبجسمة

 وكؤنها لَست جلن الؽاضبة من ساعات

 " ..... داكوه غ إَل إَجزَس جَه دوه جػ فاسوه دو سو كٍ جَه "

ا .. حمام منعش وأؼنَة جمَلةوكالعادة جنسً بذلن كل ما َجعسه  

 . ثم نوم مرَح واجركٍ الؽد للؽد ساندٌ

 أولفت مجفؾ الشعر ورمت المشط من َدها وولفت ما أن سمعت

 صوت رنَن رسالة وصلت لهاجفها فمفزت جالسة علً السرَر

 ورفعجه فٗبد وأنها كنانة فهٍ لم ججب علً اجصاٖجها ولم جراها

أجت للَٗ وؼادرت ولم جري وٖفٍ الحفل رؼم أنه لَل بؤنها   

 عرَسها المجهول المعلوم ذان وكانت مجشولة لرإَجه وٖسجفزازها

 للَٗ لكن حظها أنمذها منها فكل ما لَل أنهما وصٗ للحفل ولم جري

 أَا منهما ، فجحت الرسالة ولم جنجبه بؤن الولت كان مجؤخرا ولد ٖ



لرأت جلن اْحرؾجكون منها حجً عبست مٗمحها باشمبزاز ما أن   

 ( لم أسجطع النوم اللَلة بسببن مجحولجٍ )

 شدت أسنانها بموة وؼضب ولم جسجطع منع أصابعها من أن ججحرن

 علً اْحرؾ وأرسلت له

 ( بل بسبب الجفكَر فٍ شمراواجن َا زَر النساء )

 أجاها رده سرَعا وكؤنه كجبه لبل أن جرسل

 ( جؽارَن َا شمراء ...؟ )

 كادت جضرب الهاجؾ علً الجدار ؼضبا لكنها فضلت أن جرسل له أوٖ

 (خسبت أؼار علً أمثالن )

 شعرت بنشوة اٖنجصار حَن لم َصلها أٌ رد منه وظنت بؤنها

 أخرسجه وانجصرت علَه لكن سعادجها جلن لم جدم طوَٗ حَن رن

 هاجفها معلنا وصول رسالة جدَدة ومخجلفة هذه المرة

لزفاؾ َا شمرابٍ الكاذبةموعدنا ثوب ا )  ) 

 فشعرت باْبخرة ججصاعد من رأسها فها هو َكرر جمله السخَفة

 جلن مجددا ، أرسلت له فورا

 ( إٖ إن كان كفنن )

 وأؼلمت بعدها هاجفها نهابَا ورمجه علً السرَر وؼادرت الؽرفة

 بؤكملها فها لد عكر لها مزاجها مجددا ذان الدبور وضاع مفعول

ؼنَجها المفضلة ، عبرت بهو المنزل مجوجهة رأسااٖسجحمام وا  

 جهة ممر ؼرفة مارَه ، الولت مجؤخر اِن فمد ججاوزت الساعة

 منجصؾ اللَل لكنها لن جكون نابمة بالجؤكَد .. جعرفها جَدا لن

 . َؽمض لها جفن بعد ما حدخ مساًء وٖزالت ججهل أؼلبه

ا الخارجةما أن وصلت نهاَة بهو المنزل أولفها صوت والدجه  

 من المطبخ جحمل لارورة ماء فٍ َدها



 " ساندٌ "

 فولفت مكانها وما أن الجفجت لها لالت جلن

 طرلت باب ؼرفجها بعد وصولنا بملَل ولم ججب ٖبد وأنها نابمة "

 " فٗ جزعجَها

 لوحت لها بكفها وجابعت طرَمها لابلة

 " سؤجؤكد أوٖ وإن كانت نابمة لن أزعجها أمٍ "

علً صوت الجٍ سارت فٍ اججاه آخر لابلة بضَكوابجعدت   

 " ما أعندن من فجاة "

 فابجسمت وجابعت سَرها حجً كانت أمام باب ؼرفجها وفجحجه ببطء

 دون أن جطرله ومدت رأسها منه وكما جولعت ولع نظرها فورا

 علً الجالسة علً سرَرها جحضن سالَها المؽطاة بلحاؾ السرَر

 جنظر للفراغ بشرود ووجوم حزَن جرجدٌ بجامة لطنَة زهرَة

 اللون كخداها المجوردان بشدة ٖ جعلم من الحزن أم المهر أو من

 حبس الدموع ْنها وكالعادة جججاز مرحلة البكاء بسهولة لججمولع

 فٍ حزنها وحَدة وبعَدة عن الجمَع ، دخلت بهدوء والجربت منها

اظرة لعَنَها وجفنَها المسدٖن لٓسفلوجلست أمامها علً السرَر ن  

 رموشها الطوَلة مبللة بالدموع وجفناها السفلَان محمران بشدة كما

 أنفها اْبَض الصؽَر ، جنهدت بحزن ولالت بهدوء

 مارَه أجودَن الجحدخ وإفراغ ما فٍ للبن ؟ أنا أكاد أنفجر "

 " ؼَظا وأحجاج لذلن ... بل وْن ألجل أحدهم ْرجاح

م َبدر منها أٌ رد فعل وٖ حجً برفع نظرها لها لالت بؤسًوحَن ل  " 

 ! مارَه اعجمدت بؤنن اعجدت علً الطعنات والخذٖن من ذان الكنعانٍ

 " ٖ جسمحٍ لحبه أن َنهَن صدَمجٍ

 وجنهدت بعجز حَن لم َجؽَر حالها عما كان وكؤنها فٍ عالم ٖ



َدهاأحد فَه سواها هٍ وحزنها وذكرَاجها فولفت ومسحت ب  

 علً ؼرجها البنَة الحرَرَة لٓعلً لجنساب جباعا كرَش النعام

 ولبلت جبَنها هامسة

 " كونٍ كما أعرفن سابما مارَه ألوي منه "

 وؼادرت مؽلمة الباب خلفها لجنساب جلن الدمعة الحارة من

 ... الرموش الجٍ انطبمت علً بعضها وانزلمت علً وجنجها ببطء

ججمناه أن َموت للبها وَجولؾهٍ جرَد أمرا واحدا فمط و  

 عملها عن الجفكَر فٍ أنه مع جلن المرأة اِن بَنما هٍ المذنبة

 . فٍ ذلن .. هٍ من اخجارت وهٍ من علَها جحمل نجابج اخجَارها ذان

 ولَست جعلم بؤن للبها المحجرق علَه وبسببه أخبرها الحمَمة فعٗ

ٖ َفمد حَاجهوبؤبسط طرلها وأَسرها علً ذان الملب العاشك كٍ   

 ولٓبد فعلً بعد أمَال للَلة فمط من هنان كان الوالع َروٌ المصة

 بؤبشع طرلها وذات ذان الجمال اٖنجلَزٌ الممَز والفسجان اللَلكٍ

 اللون الطوَل جؤخذ بالفعل مكانها .. حاضرها .. مسجمبلها .. وحبَبها ،

البٗدحَخ َججمع كبار رجال الدولة وحَخ العظماء فمط فٍ جلن   

 َُسرق حلمها الوحَد وَُنسؾ أملها اْخَر فٍ الحَاة والمطعة من

 .. للبها َمارس هنان الدور الذٌ اخجَر له واجهمت هٍ باخجَاره

 حَخ جرلص أحٗمها رلصة الَوم اْخَر والموت اْبدٌ وذان

 الطبك المصنوع من الفضة والوسادة المخملَة اْنَمة جنام فوله

 بنعومة َجوسطها خاجما زواج َشَعان كجثمان َمدم أمام المذبح

 كمربان ولَس ذان سوي مشاعرها الَجَمة وأمانَها الصؽَرة

 الجٍ جراكضت أشرطجها الذهبَة معها عبر الزمن لجوأد هنان

 حَخ الرجل الذٌ ألسمت دون أن جهجم َوما إن علم أم لم َعلم

أمام ذان الخاجم بؤنها لن جحب ؼَره ولن جكون لسواه َمؾ  



 لانعا بما بات علَه وما ٖ مفر له منه جحضن احداهن خصره

 بموة لَست هٍ ولَسا ذراعاها اللجان جطولانه وعلَه فمط أن

 َفعل ما أراد الجمَع عداها هٍ .. أن َضحٍ بكل شٍء من

 ... أجل المََٗن من شعب بٗده وإن كان ٖ َعرفهم والممابل هٍ

َبمً منها سوي كلماجها الؽاضبة هٍ فمط ... والجٍ لم  

 . المعاجبة الباكَة ذات الولت جٗحمه حجً ذان المكان

 جمَعكم لجلجمونٍ وحجً أنت أَضا ... جركجمونٍ لٓسوأ من )

 المرض ْعوام طوَلة ، ذبحجم روحٍ وماذا أَضا ؟ علَا أن

 .. أرضً وأجؤللم وأعَش كما جرَد أنت وحَخ جؤمر

نا فٍ حَاجنحجً أنن ٖ ججد لٍ مكا  ) 

 انسدلت جلن اْجفان علً حدلجاه السوداء الحادة مجنهدا بعمك

 وذان الصوت الجهورٌ ببحجه الممَزة َجردد فٍ رأسه وبموة

 جَم الَرمون أول الضحاَا الَوم وسَسجخدمونها كؽطاء ٔدخال )

 ... السٗح للبٗد والحجة أنها أسلحة مخازن الَرمون وصلت للمدنََن

لوطن َا جَم فعلَنا أن نجحرن سرَعانحن نفمد ا  ) 

 لَنجصر العمل فٍ النهاَة ككل مرة وككل لصة مشابهة وحكاَة

 لاسَة مماثلة وجلن الَد ذات اْصابع الطوَلة الموَة جمجد ببطء

 لذان الخاجم المرصع بالزمرد واْلماس ولد ارجفعت له جلن

طءاْصابع شدَدة البَاض والرلة واٖهجمام فورا ومرره بب  

 فٍ خنصرها حجً اسجمر فٍ نهاَجه بنعومة ولد سارعت جلن

 الَدَن اْنثوَة لرفع الخاجم اِخر فورا لَضع هو حَنها خاجما لم

 جعرفه أصابعه سابما َسلبان حما آخر من حموق الجٍ جدفن وجهها

 فٍ ركبجَها هنان جبكٍ الصمت بصمت والموت بوجع جودع

 حلمها اْخَر وجلن الشفاه الكرزَة المؽرَة جسرق آخر ممجلكاجها



 وصاحبجها جرفع جسدها النحَل علً رإوس أصابعها جفرض

 الجرابها ممن حاصره كل شٍء وحجً الموجودَن حوله وجلن

 الشفاه جمجرب من شفجَه ببطء وإن لم َشاركها اْمر إٖ أنها

علت لهاكانت لبلة رؼم لصرها سرلت نظرات الجمَع و  

 الجؤوهات والجهانٍ والجصفَك وذان الجسد اْنثوٌ الرشَك َسجمر

 فٍ اكجساح حصون ؼَره وجدمَر مملكجه الوحَدة وهٍ جلجصك بذان

 الجسد الصلب الموٌ الممجلا رجولة ذراعاها النحَلجان جلجفان حوله

 بجملن بَنما ذان الجسد المنكمش علً نفسه هنان لم جعد صاحبجه جملن

علً العبرات الجٍ بدأت بدفنها فٍ أؼطَة سرَرها جبكٍ ما أٌ سلطة  

 ججهله رؼم أن للبها كان َخبرها به ... بؤن ما َموت هنا بَن شهماجن

 الموجعة َولد هنان عند امرأة أخري وإن اخجلفت المسمَات فالنجَجة

 .... واحدة ... الموت موت والفمد فمد والشعار واحد

 . ( نموت فداء لن َا وطن )

* 

* 

* 

 جؤففت بحنك منها فمد سبمت من انجظارها لجججاز نوبة بكاء حاد

 جدَدة فٍ كل ولت واِخر مماطعة حدَثها وجعلم بؤن شمَمجها جلن

 لن ججخلص من ضعفها طالما هٍ كثَرة بكاء ونحَب هكذا ٖ جفعل

 شَبا ؼَره بل وٖ جملن سوي جلن المَاه المالحة الزابدة حٗ

ومة منادَل جدَدة فؤخذجها منها فورالمشاكلها ، مدت لها ك  

 ولالت هٍ بضَك

 " جمانة أنا لم أحكٍ لن كل ذلن ْري شٖٗت دموعن "

 ضربت بمبضجها علً فخذها والمنادَل المبللة بالدموع ما جزال



 فَها ولالت ببكاء

 اجركَنٍ افرغ ما فٍ داخلٍ وٖ شٍء أملكه ؼَره بعدما "

 " سرلت منٍ جلن كل شٍء

 أمسكت الجالسة أمامها بكجفها ولالت بجدَة

 لم جسرق كل شٍء وأنجٍ بنفسن جعرفَن ولاص جَدا وبؤنه رجل "

 ٖ َعرؾ العبخ أبدا ولن َلجفت ٖمرأة وأنجٍ ما جزالَن زوججه ومهما

 كان ما َوجد فٍ داخله ... ولاص لَس من ذان النوع َا جمانة فهو

 " رجل جحكمه مبادبه

المنادَل فٍ َدها لابلة بذات بكابهاؼطت فمها وأنفها ب  

 " لكنه ٖ َرَدنٍ وسَطلمنٍ ولست أعلم لما لم َفعلها حجً اِن ؟ "

 أبعدت الجالسة أمامها َدَها عنها ولالت بجدَة

 لَس علَنا البحخ عن سبب ذلن اِن َا جمانة بل النظر له كورلة "

ن وهٍرابحة فٍ أَدَنا ولن جكسب جلن المرأة شَبا طالما هو زوج  

 " مجزوجة وسَرفضها حجً إن عرضت هٍ نفسها علَه

 نظرت لها بَؤس مجمجمة

 " وماذا إن طلمها شمَمه ؟ "

 لالت جلن من فورها وبذات جدَجها

 جبمَن أنجٍ مفجاح ضمَر المحامٍ لدَه َا ؼبَة وسجكونَن الكاسبة "

 نهاَة اْمر فٗ جده وٖ والدٌ سَسمحون بؤن َطلمن وٖ أن

َن وٖ أخٗله هو سجسمح له بؤن َمَم معها عٗلةَجزوجها عل  

 " أساسها لَس شرعَا مهما كانت حدودها

 لالت ناظرة لها بانكسار

 " جعجمدَن هذا ؟ "

 لالت ناظرة لعَنَها



 بل أنجٍ من كان علَها أن جإكده وأنجٍ من عاش معه وعرفه "

اءلثٗثة أعوام َا جمانة ، هل رأَجه َوما الجفت ٌْ من جلن النس  

 " المحَطات به فٍ كل مكان ؟

 حركت رأسها بالنفٍ ولالت بحزن

 ٖ لكن هذه مخجلفة َا جَهان وأنجٍ رأَت اْمر بؤم عَنن "

 وهذا ما رأَجه أنا سابما حَن دخل بها المنزل َحملها بَن

 ذراعَه مجشبثة بعنمه بموة ، كنت أعلم أن اْمر لن َمجصر علً

 مشاعر انسانَة جربطه بابنة عمه المظلومة كما َري ، إنه َهجم

 حجً بطعامها مصرا علً أن جشارن الجمَع فَه ، وهذا ما شهدجه

 " وما أجهله سَكون أكبر بالجؤكَد

 لالت الجالسة أمامها من بَن أسنانها

 وجده كان مولفه سلبَا ولم أجولعه وهو َبرر لوالدٌ المجضاَك "

بات فٍ صؾ حفَدجه جدرَجَامما َجرٌ وأراه   " 

 انسابت دمعة جدَدة علً ذان الخد الممجلا ولالت بعبرة

 " بالطبع سَكون كذلن فهٍ حفَدجه نهاَة اْمر "

 " ولفت جَهان وجوجهت للنافذة وولفت أمامها ولالت جنظر للخارج

 " مجً جمررت عملَجن الججمَلَة ؟

 لالت جلن من خلفها باسجؽراب جمسح دموعها

الؽد لكنٍ خابفة من ردة فعل والدٌ وأخشً أن أؼَر رأٍَ فٍ "  

 " فٍ اْمر

 لالت من فورها

 " بل علَن إجرابها واجركٍ لٍ مهمة الناعه بجمبل اْمر "

 لالت مندهشة

 " حما َا جَهان ؟ "



 الجفجت لها ولالت

 بل والكثَر علَنا فعله وعلَن جعلمه لبل أن جعودٌ هنان "

ا ونضَع مزَدا من الولت لنعطٍ الفرصةوعلَنا أن ٖ نجؤخر أَض  

 لجلن المجنونة أو ؼَرها ولن جناله وإن بحثت عن واحدة

 " جسرله منها

 نظرت لها الجالسة هنان بصدمة صارخة

 " ! واحدة أخري "

 جصاعد الحمد والؽضب اْسود فٍ عَناها الجمَلجان ولالت بجصمَم

جلن المجوحشةبلً إن لم جحكمٍ أنت عملن المؽفل فلن جحضً به  "  

 أبدا وإن جعلجه َخوض ؼمار المحرمات مكرها ولولٍ جَهان

 لالت ذلن فإما أنت أو لن َكون ٌْ امرأة ... بل سَكون

 " لكل النساء إٖ جلن

* 

* 

* 

 خرجت من الحمام والمنشفة ملجفة حول جسدها جحضن نفسها

 بموة جسدها َرججؾ بؤكمله وكؤنها مصابة بالحمً وٖ أعراض

 لها فلم جكن ججولع أن جصل اْمور لما وصلت له وأن كل ما سَحدخ

 أن جشعل نارا صامجة بَنهما وانجهً اْمر ولَس أن ججحول هٍ

 لضحَة وبذان الشكل البشع ، ولفت أمام المرآة ونظرت لنفسها

 بذعر ولوجهها الشاحب وكؤنها شبح مَت !! ٖ بل هٍ مَجة اِن

لن المرأة .. شفجاها جافجان مزرلجانبالفعل وما هذه سوي بماَا لج  

 ومرججفجان وجفناها حفهما سواد لم جعرفه من لبل ولَست جفهم

 كَؾ ظهر هكذا فجؤة ! عَناها حمراوجان شاخصجان وكؤنهما ٖزالجا



 جعَشان ذان المولؾ والشعور حجً اِن ، مررت أصابعها المرججفة

ا وجلن اْصابععلً عنمها ببطء وعلً ذان اْثر اللذٌ ٖزال واضح  

 الجٍ جركت عٗمجها علً بشرجها البَضاء ... لم ججخَل َوما أن جعَش

 ذان الشعور ) الموت ( ظنت أنه َحدخ للشخص مرة واحدة وَؤجٍ

 فٍ لحظة واحدة ولم جكن ججخَل أنه َمكنها عَشه ثم العودة للحَاة

 ! مجددا لجعَش ذكري ذان الشعور مرارا وجكرارا

مداجهم مرحلة الزهو والراحة من العذاب الدنَوٌألَس الموت فٍ معج  

 ... واٖنجمال جدرَجَا للفردوس ؟ لكن ما عشجه لم َشبه ذلن أبدا

 !! هذا ولم جمت بالفعل

 ضؽطت علً عنمها ببطء وجؤلمت مٗمحها فورا بسبب اْلم الذٌ

 ٖزال َنبض فَه بموة كلما لمسه أٌ شٍء ، كان َفجرض بذان

أن َعَش هذا ٖ هٍ ؟ كَؾ انملب مخططهاالرجل المدعو شاهر   

 علَها هكذا ؟ ذان وحش ولَس ابن ! هٍ لم ججخَل للحظة بؤن ذكري

 ! والدجه المجوفاة ممدسة فٍ للبه درجة أن َمجل من أجلها

 أؼمصت عَنَها برفك ومر أمامها فورا حدَخ جلن المرأة الجٍ

ضوجدجها فولها ما أن اسجفالت من ذان السواد جسدها َنجف  

عجاب وبدٖ من أن كالطَر المذبوح ونظرت لها جلن السَدة نظرة  

 جمدم لها جرعة ماء أو جحاول سإالها إن كانت بخَر أو جحجاج

 لطبَب لالت بلوم

 كنت مجشولة لرإَجن ومعرفة المرأة الوحَدة الجٍ جعلت شمَمٍ "

 َخرج من سجنه لنفسه فٍ ماضَه لكنٍ ندمت علً جلن المشاعر

 " حما وجمنَت أنٍ لم أران حَاجٍ

 وجابعت وهٍ جمؾ ؼَر مكجرثة بجلن النظرات المصدومة

 إن كان ؼرضن لجل شمَمٍ شاهر وحرمانه من ابنه مجحسرا علَه "



 ما عاش فمد فعلجها وبجدارة وعلَن أن جهنبٍ نفسن بهذا ، وإن كانت

كانهامجرد ؼَرة من امرأة مَجة فها أنا اخبرن اِن بؤنن لن جؤخذٌ م  

 فٍ للب شمَمٍ مهما كان ما َحمله من مشاعر ناحَجن فهٍ بمعة النور

 الوحَدة فٍ ماضَه اْسود ولن جفعلٍ من أجله ما فعلجه هٍ مهما

 " طال بن العمر

 . وخرجت بعدها وجركجها آمرة الخادمة عند الباب أن جهجم هٍ بها

السةرمت علب كرَمات الجرطَب من فوق الطاولة أمامها وانهارت ج  

 علً الكرسٍ جضع َدها علً صدرها وأنفاسها جخرج بصعوبة

 ونظراجها شاخصة فٍ الفراغ ججذكر مواجهجها الؽَر مجولعة بعدها

 مع الرجل الذٌ ظهرت هنان لجنجمم منه جحدَدا وظنت بؤنه لاجلها

 ٖ محالة بعدما حدخ وصدمها بؤن كل ما فعله أن نظر لها بصمت

بجمود مجوجها جهة باب جلن الؽرفة لبل أن َدَر لها ظهره ولال  

 " لفٍ لنؽادر "

 فولفت بسالَن مرججفجان وجبعجه عبر أرولة ذان المصر الفخم الذٌ

 لو جركت فَه لوحدها لضاعت ، ظنت أن عمابها مإجل فمط وأن

 بداَجه سجكون بؤن َجردها من كل شٍء وحجً كرامجها بلسانه

هما جلن كان الصمتالسلَط ذان وهما َؽادران من هنان لكن رحلج  

 الممَت سَدها ورؼم ججهم مٗمحه وصٗبجها ولسوة خطوط

 وجهه إٖ أنه لم َنطك بؤٌ كلمة حجً وصٗ ودخل شمجه مؽلما

 بابها خلفه بموة ... لم َخنمها كإبنه ! لم َصرخ بها مزمجرا

 بؽضب كالعادة ! بل ولم َضرب رأسها بالجدار كما فعل سابما

 بؤسنانها حَن جحدثت عن جلن المرأة !! ولن جسجبعد عمابا من نوع

 آخر َخببه لها خلؾ صمجه ذان وسجكون جسجحمه بالجؤكَد فرؼبجها

 باٖنجمام أعمجها جماما عن الجفكَر فٍ النجابج وؼَسٍ المراهمة



 المجمردة الجٍ ٖزالت جعَش كوحش داخلها بسبب كبت الماضٍ

 . نالت منها الَوم وبجدارة

 ولفت وجحركت من هنان بخطوات مجعثرة وارجمت علً ذان السرَر

 الضَك جلؾ جسدها باللحاؾ الناعم منكمشة علً نفسها جرججؾ

 . جحجه وشعرها المبلل أؼرق الوسادة جحت رأسها بالمَاه

* 

*  
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َجها ولالت بحدةجبعجه حجً الباب وأمسكت بكم لمَصه وأدارجه ناح  

 " أبان أنا لم أنهٍ كٗمٍ بعد .. مجً سججعلم أن جحجرمنٍ ؟ "

 الجفت لها ولال بضَك

 أمٍ ما الذٌ للجه أو فعلجه لللت به من احجرامن ؟ أخبرجن "

 بؤنه َجرن هاجفه فٍ المنزل وأمامن اجصلت به ولم َجب ،

 ولن نزورهم من دون موعد مسبك ذلن ٖ َجوز أمٍ ولم جربَنا

 " علَه أبدا

 لالت من فورها

 اذهب لمنزلهم إذا وجؤكد من أنهم لَسوا هنان فعٗ فهو منزل "

 " صدَمن وكنت جزوره سابما ٖ جدَد فٍ اْمر



 جنفس بعمك محاوٖ جهدبة نفسه كٍ ٖ َؽضبها منه فإن كانت

 فٍ حاٖت هدوبها ٖ َسجطَع مجاراجها فٍ العناد والحدة فكَؾ

رر أصابعه فٍ شعره الفاحم ولال بصبروهٍ ؼاضبة هكذا ؟ م  

 أمٍ للت لن ما أن َرجع َمان للمنزل وَجَب علً هاجفه "

 " سؤجؤكد منه بنفسٍ ألسم لن

 لالت مباشرة

 " ومجً سَرجع مثٗ ؟ "

 لال بنفاذ صبر

 " َفجرض الَوم أمٍ فارحمَنٍ أرجون "

 لالت من فورها وبضَك

 " ها أنت للجها بنفسن َفجرض بؤنه فٍ منزلهم الَوم فلما ٖ َجَب ؟ "

 همس من بَن أسنانه

 " َا صبر أَوب الشعاب علَها زرنٍ ولو لمرة واحدة "

 لالت بضَك

 " ماذا جمول فلست أسمعن ؟ "

 لال بضَك مماثل

 " للت ارحمَنٍ َا أمٍ فلن أفعلها وأذهب هكذا دون علمهم كاللصوص "

وعناد لالت بحدة  

 " بل سجفعلها َا أبان أو لسما أركب سَارة أجري وأذهب لها بنفسٍ "

 نظر لها بصدمة ولال

 أمٍ جركبَن سَارة أجري من الحمَراء لؽرَر ! أٖ جعلمٍ بؤنها "

 " ! ساعة كاملة جلن الجٍ جفصلنا عن هنان

 لالت من فورها

َذهأعلم لكنكم لم ججركوا لٍ خَارا ؼَره ولن أجوانً عن جنف "  



 فٗ والدن َرَد أخذٌ هنان وٖ أنت وافمت وٖ علً الذهاب لهم

 " وحدن وؼَهم لَس هنا لما كان ردنٍ خاببة أبدا

 رفع حاجبه ولال ببرود

 إن كان ؼرضن من هذا أنجمام منٍ فمخططن فاشل فؤنا أحب "

 " شمَمٍ ولن أجحسس منه أبدا

 صرخت فَه بحدة

 " أبناااان "

 نفض َدَه لابٗ بضَك

 أمٍ باهلل علَن ارحمَنٍ بؤٌ عبارات أشرحها لن ؟ "

 سؤجحدخ معه ما أن َرجع من الجنوب أٖ جسجطَعَن

 " أنجظار للَٗ ؟

 لالت من فورها

 ٖ فلست مطمبنة علَها بسبب جهربهم الواضح منا وللبٍ َمول "

 " لٍ أن مكروها حدخ لها

 جؤفؾ ولال

 .. أمٍ هٍ بخَر وجحدثت معها باْمس وسمعت صوجها بؤذنٍ "

 " َكفَن هذا ؟

 " !! شهمت بصدمة ولالت" جحدثت معهااا

 لال من فوره وبضَك

 بل أجابت هٍ علً هاجؾ شمَمها فٗ َجولؾ للبن أمٍ فؤبان "

 " المجوحش لم َمجرب من طفلجن الجدَدة

 لالت مجاجهلة ما لال

إذا ؟ أرأَت أنٍ علً حك ؟لما لم ججب هذه المرة  "  " 

 جؤفؾ مجددا ممررا أصابعه فٍ شعره ولال بنفاذ صبر



 أمٍ اخرجٍ من رأسٍ رحم هللا والدَن ووالداٌ واجركَنٍ "

 أذهب فٍ حال سبَلٍ فلن أرجع من بَنبان إٖ منجصؾ اللَل

 " علً هذا الحال وأبٍ سَؽضب إن أنا جؤخرت علً ذان الرجل

 لالت مباشرة

إذا فؽرَر فٍ طرَمن جذهب لهم "  " 

 جنهد باسجسٗم من عنادها الذٌ كان َعرفه مسبما وَجعب نفسه

 لَس إٖ ولال

 " حاضر أمٍ ... أوامرن موٖجٍ فهل َمكننٍ الذهاب اِن ؟ "

 لالت بجدَة

 " عدنٍ أوٖ "

 أمسن رأسها ولبله ولال

 أعدن أمٍ لسما سؤمر بمنزلهم فٍ طرَك عودجٍ فمط حررَنٍ "

عدٌ مع ذان الرجلْلحك مو  " 

 جنهدت بضَك لابلة

 " لَحفضن هللا بنٍ ورافمجن السٗمة "

 فخرج من فوره مؽلما الباب خلفه وضمت هٍ َدَها عند صدرها

 مجمجمة

 " فٍ رعاَة هللا بنٍ ولَحفظن هللا وَطمبننٍ علَها "

* 

* 

* 

 بعد مسافة لصَرة من انطٗق السَارة بهما جبجلع ذان الطرَك

 الساحلٍ بنهم اخجارت الجالسة بجانبه أن جكسر صمت رحلجهما

 هذه المرة لابلة ونظرها علً َدَها فٍ حجرها



 " أنت لست ؼاضب بسبب ما للجه أمام شمَمة زوججن ؟ "

 سرق نظره ناحَجها لبل أن َعود به للطرَك مجددا ولال باخجصار

" ٖ " 

 نظرت له هذه المرة ولالت بجمود

أمورا لَست حمَمَة سجوصلها لها بالجؤكَدلكنٍ أخبرجها  "  " 

 لال ببرد ونظره لم َبعده عن الطرَك أمامه

 " ٖ شٍء بَنٍ وبَن جمانة جدمرَه َا زَزفون "

 نظرت له بصمت لولت لبل أن جنظر جهة نافذجها مجمجمة

 " كنت أود اٖعجذار منن لكنن أفمدت نفسن شرؾ ذلن "

َنَه لبرهة مجنهدافارجسمت ابجسامة علً شفجَه وأؼمض ع  

 بعمك للبه َردد دون جولؾ

 ( سحما ... سحما ... سحما لولاص الؽبٍ )

 وجل ما كان َحاول مماومجه حَنها هو النظر ناحَجها كٍ

 ٖ َمول لسانه ما َرفضه عمله فما ألسً أن جكون مجبرا علً

 . بناء حاجر مرجفع مجَن بَنن وبَن شخص أنت أحوج له منه لن

ت اسجمرت طرَمهما حجً جولفت جلن البنجلٍوعلً ذان الصم  

 السوداء الٗمعة بالمرب من الباب الداخلٍ للمنزل ونزل منها

 الذٌ ارجفعت نظراجه فورا للوالفة فٍ الجانب اِخر حَخ

 بابها المفجوح حَن لالت

 " أرَد البماء فٍ الحدَمة للَٗ "

 وجابعت جنظر لَدها اللجٍ أؼلمت بها باب السَارة مججاهلة

 نظرجه المصدومة لها

 " ووحدٌ "

 فنظر للساعة فٍ معصمه ما أن اججاز صدمجه مما لالت



 ثم لها ولال باسجؽراب

 " !! فٍ هذا الولت َا زَزفون "

 نظرت جانبا حَخ الحدَمة المضاءة فٍ كل زاوَة فَها ولالت

 " أجل ولن أبجعد "

ل نظره منها للمكان حوله ولم َعرؾ ما َموله جحدَدانم  ! 

 ٖ َمكنه منعها من ذلن فهٍ رؼبجها لكن .... نظر لها ولال بجدَة

 " وسجكونَن بخَر َا زَزفون ؟ "

 نظرت له من فورها ولالت بضَك

 " ٖ جملك فلن أإذٌ أحدا ولن ألجل نفسٍ "

 ضرب بابه مؽلما إَاه ولال بضَك أكبر

ا ٖ ججولفٍ عن اجهامٍ بؤفكارن ؟زَزفون لم "  " 

 أبعدت نظرها ووجهها عنه مجددا ولالت ببرود

 مإكد منزل عابلة ضرار السلطان محاط بحراسة مكثفة "

 ... وأنا أرَد أن أكون خارجه وحدٌ لبعض الولت

 " اجركونٍ أمارس حمولٍ فَه ولو لمرة واحدة

حَخ أرادترمجه بسَل عباراجها جلن لبل أن جبجعد عنه مؽادرة   

 فرفع نظره للسماء وجنفس بعمك ، كان َعلم بؤنها علً حك

 وبؤنه ٖ َحك له الجدخل فَما جرَد وهو حك لها هنان مثلهم

 جماما وعلَه جركها واٖبجعاد لكن للبه ما كان لَطاوعه لفعلها

 فمثلما لضت هٍ بالٍ لَلجها جلن ججلس وحَدة علً حافة

رها وصمجها للبعَد لضًالنافورة الحجرَة جسافر مع أفكا  

 هو لَلجه جلن أَضا فٍ شرفة جناحه المظلمة َرالبها بصمت

 َرفض جركها هنان وحدها وٖ لثانَة واحدة َخشً علَها

 .. حجً من نفسها ... من حرسهم .. من نجَب



 . من زوجة والده .. من جده ... وحجً من نفسه

 ورافك الممر لَلجهما جلن عَنان بزرلة السماء الجٍ ؼابت مع الشمس

 من ساعات انسدلت فولها جلن اْجفان الواسعة جرالب بحزن أناملها

 البَضاء الجٍ كانت جحرن بها المَاه النمَة جحجها جعبخ بصورة ذان

 الممر فَها وكؤنها جخبر الموجود هنان فٍ اْعلً بؤنه ٖ لمران فٍ

دة وٖ فٍ مكان واحد وأن جلن اْحداق السوداء هنان ٖلَلة واح  

 ... َمكنها جمعهما فٍ صورة واحدة وعالم واحد

 المرأة الرلَمة كنسابم ذان اللَل رؼم سواد ماضَها وكآبة داواخلها

 ٖزال ذان الفسجان الربَعٍ والجحفة الفنَة الفرَدة من نوعها َحجضن

عر الٗمع بشمرة خفَفة جحتذان الجسد النحَل المجناسك وذان الش  

 جلن اْضواء َجحرن حول كجفَها برفك بسبب ثمله وكثافجه كسجابر

 ثمَلة جلجؾ حول نفسها فوق نافذة مفجوحة ، لوحة مجكاملة وكؤنها

 وجدت هنان لجدمر ما جبمً من جلن المشاعر المسجونة خلؾ أسٗن

 شابكة ولطبان حدَدَة وأسوار عالَة والؾ هنان َبنَها حول

 للبه من بَن عذابه وضَاعه بَنها وبَن نفسه ٖ َملن خَارا

 .... ؼَر ذلن فشمَمة الممر جلن هٍ الفاكهة المحرمة فٍ عالمه

 . محرمة ولد َكون .... لٓبد .... لٓبد َا ولاص ٖ جنسً ذلن

 مرر أصابعه فٍ شعره وأؼمض عَنَه َجنفس بعمك وكؤنه َحاول

صدره جحمل عطرها جحجفض به هنانإخراج حجً اْنفاس العالمة فٍ   

 فٍ خَٗاه ... َزفر ... وَزفر ... وَزفر .. وكؤنه لرر إخراج روحه

 . مع كل شٍء لَحرر نفسه من الحَاة بؤكملها فٗ طرَمة أمامه ؼَرها

 جراجع للوراء ببطء وجلس علً أرض الشرفة مسجندا بظهره علً

لَها جرالبجدار ؼرفجه ناصبا إحدي ركبجَه ولد أراح ساعده ع  

 نظراجه ذات ذان المشهد من بَن أعمدة الشرفة الحجرَة لجنحصر



 الصورة أمامه فٍ الجالسة هنان ومَاه النافورة المجولفة والممر

 المنعكس فَها ولد جولفت َدها عن محاربة صورجه ورفعت لدمَها

 أَضا لحافة النافورة حَخ ججلس نظرها علً َدَها فٍ حجرها جحضن

اْخري وشٍء ما ٖمع فٍ ذان الكؾ جنظر له ٖ َعرؾكؾ إحداهما ب  

 ما َكون سوي بؤنه من النماء بحَخ انعكست اْضواء علَه ولد

 .. حدلت فَه لولت طوَل وكؤنها جحفظ جفاصَله .. ججحدخ معه

 . َسمعها وجفهمه .. بل وجثك به أكثر من البشر حولها

 نظرت له لولت لبل جمبض أصابعها علَه ببطء وجباعا ولبل

 أن جرفع َدها وجرمَه فٍ مَاه جلن النافورة الضخمة لحظة ارجفاع

 صوت اْذان فٍ صمت ذان اللَل ... فكرجه الجٍ الجرحها من أعوام

 ووافمه جده علَها فورا وهٍ عبارة عن ماَكرفونات مجبثة حول

ْذان حوله وداخله فٍ كلجدران لصرهم ذان لَعلوا صوت ا  

 . ولت صٗة

 ومع خجم ذان الصوت الجهورٌ المرجفع اْذان بٗ إله إٖ هللا

 ولفت الجالسة هنان وؼادرت .. نظرها علً خطواجها البطَبة جلن

 وكؤنها لررت أخَرا أن جرحم ؼَرها لبل نفسها من العذاب المؽلؾ

ي ذان لمربالصامت الممَت ودخلت لم َبمً من لَلجهما جلن سو  

 َؽنٍ مبجسما بحزن ) وداعا َا أمَرجٍ الجمَلة ( وظٗم بدأ

 . بمؽادرة ذان اْفك بطَبا حامٗ جمَع جلن اْسرار معه

 دخلت ؼرفجها وكانت فٍ اسجمبالها الجٍ هرعت نحوها فورا

 وأمسكت بَدها لابلة بملك

 زَزفون أَن كنت بنَجٍ لمد أللمجنٍ علَن ولم أجد وٖ السَد "

ْسؤله أو لَبحخ عنن ؟ ولاص  " 

 انسحبت من أمامها مججازة لها وجلن ججرن َدها ببطء جرالبها



 نظراجها الحزَنة المحبة وهٍ ججوجه لسرَرها الواسع ولد جكورت

 نابمة فوله وبالعرض وبفسجانها فجوجهت نحوها ومسحت علً

 شعرها لابلة

 " زَزفون هل سجنامٍ بفسجانن هكذا ومن دون أدوَجن ؟ "

ج لها صوت همسها الضعَؾ من جحت ذان الشعر الطوَلخر  

 الذٌ ؼطً مٗمحها

 سؤنام للَٗ فمط خالجٍ ، ٖ أرَد جلن اٖدوَة .. ٖ أرَد ذان "

 " الظٗم الذٌ جرمَنٍ فَه وكل جلن اِْم الجٍ جسببها

 شهمت الولفة فولها بصمت وصدمة من طلبها الؽرَب ذان ولالت

 لكنن جحجاجَنه لجنامٍ من دون كوابَس وكٍ ٖ جؤجَن جلن "

 " ! الحالة مجددا فجلن وصاَا الطبَب َا زَزفون

 وحَن لم جسمع منها أٌ جواب أو جعلَك مسحت علً شعرها

 مجددا جحاول ابعاده عن مٗمحها لابلة

 زَزفون لم َبمً علً ولت الصٗة سوي ألل من ساعة وعلَن "

ٍ لم جاخذَه باْمس وٖ البارحة ... زَزفونجناول الدواء فؤنج  

 " ٖ جنامٍ بنَجٍ أرجون

 وما أن جمكنت من إبعاد ذان الشٗل البنٍ الفاجح عن مٗمحها

 وظهر لها ذان الوجه الجمَل والوجنجان المجوردجان بشدة والشفجان

 الزهرَجان المنفرججان للَٗ لَعبر منهما وحدهما الهواء لذان الصدر

َجحرن مع انفاسها بانجظام أدركت بؤنها سافرت لعالمالذٌ كان   

 النوم الذٌ طلبجه فمبلت جبَنها بحنان وجلست بمربها فٗ َمكنها

 . جركها وٖ للحظة واحدة حجً جسجفَك

* 

* 



* 

 دخل من باب المنزل مؽلما له بهدوء خلفه وما أن سار وسط

ناحَةبهوه الواسع ناحَة ممر ؼرفجه ولؾ ولد شدجه جلن اْصوات   

 المطبخ ومَز ذان الصوت سرَعا بل وشده كالمؽناطَس لَؽَر مسار

 خطواجه طوعا ، وما أن الجرب من ذان المكان أكثر أصبح ذان

 الصوت اْنثوٌ الرلَك َصله بوضوح أكبر لابلة صاحبجه بانجلَزَة

 طلمة وصوت مبجسم

" the birds will leave the place before the evening" 

اله صمر لابٗ بضحكةثم صوت خ  

 ٖ أنت جؽلبت علً والدن وجدن ... أنت مجؤكدة من أنن جحفظَن "

 " ! المصحؾ كامٗ

 لالت مبجسمة جمطع اللحم برفك ونظرها علً ما جفعل

 " اخجبرنٍ بآَة أو سورة لججؤكد "

 دفع الخَار الذٌ لام بجمطَعه بواسطة السكَن جانبا ولال مبجسما

 اْمر ٖ َحجاج ٖخجبار فوالدن َحفظه منذ كان فجَا ومإكد لن "

 َفوجه ؼرس هذا فٍ أبنابه ، ورؼم ذلن انجلَزَجن مجمنة بشكل فاق

 معلمَن رؼم سنوات حَاجهما هنان حجً أن والدن حَن َجحدخ أمامٍ

 باٖنجلَزَة مع أحدهم فٍ الهاجؾ ٖ أسجطَع فهم نصؾ ما َموله

نن لمخارج اْحرؾ واٖصوات فالهمابسبب سرعجه لكن اجما  

 " وبوضوح

 لالت وهٍ جرجب لطع اللحم فٍ الصَنَة الزجاجَة

 هذا ْنٍ عشت هنان منذ مولدٌ ومربَجٍ كانت انجلَزَة واحجكاكٍ "

 بها كان كبَرا رؼم أن والدٌ حرص كثَرا علً جعلَمٍ العربَة

 " ولهجة بٗدٌ جحدَدا لكن ولت وجودٌ معها كان أكبر



عت بحزن جضع لطع البطاطا حولهاوجاب  

 وبعد وفاجها أصبح جدٌ دجً هو من َهجم بجعلَمٍ الكلمات الجٍ "

 كنت أنطمها بطرَمة خاطبة رؼم للة زَاراجه لٍ فمد جحول عالمٍ

 للوحدة الجامة بعد موجها فهٍ من كانت جسلَنٍ وإن لم جكن فردا

نمن عابلجٍ ، وضننت أن كل ذلن سَجؽَر حَن نصبح هنا لك  .... " 

 وؼاصت كلماجها فٍ حلمها فمال الذٌ رفع نظره لها وبابجسامة جانبَة

 " ! فٍ وجهٍ جمولَنها َا ابنة مطر "

 نظرت له بصدمة وما أن كانت سججحدخ موضحة له ضاعت

 اْحرؾ منها وهٍ جنظر للوالؾ عند باب المطبخ َنظر لها

ونهجحدَدا َجكا بكجفه علً إطاره وَدس َدَه فٍ جَبٍ بنطل  

 فؤسدلت جفناها الواسعان جنظر للصَنَة أمامها مجددا ولالت

 بل وجدت الكثَر هنا عمٍ ... الفرح كما الحزن والسعادة كما "

 " الجراح

 وجابعت بابجسامة ساخرة جزَن ما فعلجه سابما بحبات الطماطم

 الصؽَرة كما جؽرس اْشوان ببطء فٍ جوؾ أحدهم

َعبرون عن مشاعرهم بطرق لال لٍ خالٍ رعد مرة أن الرجال "  

 " ؼرَبة ... ولاسَة ، مشاعرهم جمَعها و ..... حجً الكره

 ساد صمت ممَت بعدها المكان لم َكسره سوي صوت السكَن

 الذٌ وضعه الوالؾ لربها والذٌ ما أن كان سَجحدخ لفت

 انجباهه الذٌ اسجمام فٍ ولوفه هنان ولم َنجبه لوجوده سابما

 ٖنشؽاله فمال مبجسما

 " آها لاسم هذا أنت هنا ! مإكد لم ججناول عشابن بعد "

 وجابع َنظر بطرؾ عَنَه للجٍ كانت جشؽل نفسها بلؾ ورق المصدَر

 فوق الصَنَة



 ابنة مطر شاهَن لررت الَوم أن جطهو هٍ الطعام بما أنه "

 " ٖ خادمات هنا حجً الؽد

خضاروجابع أَضا حَن لم َعلك أٌ منهما ونظره هذه المرة علً ال  

 الجٍ بدأ بجمعها فٍ طبك مسطح لابٗ بابجسامة

 جَما أجعلمٍ أن ابن عمة والدَن هذا عدو لطعام المطاعم "

 والخادمات وهو َعَش فٍ لندن ومن دون زوجة وٖ شمَمة ؟

 لست أعلم حما كَؾ سججد له جوزاء زوجة َجؤللم معها بطباعه

 " ! الؽرَبة هذه حجً أنه فوضوٌ وَحب كل شٍء مرجبا

 اشجدت أصابعها علً المصدَر حجً كادت جمزله جحجها وَجلؾ

 نهابَا ورفعت نظرها ببطء جهة الباب وولع فورا علً عَنَه

 ! المحدلة فَها بصمت لد وجرها حجً فٍ هدوبهما الؽرَب هذا

 عادت بنظرها لٓسفل واسجمرت فٍ اجباع نصابح معلمها الوالؾ

مباٖة وإن كان للبهاخلؾ الصورة والمدعو رعد طبعا لابلة بٗ  

 َحجرق ألما

 " مإكد سججد له واحدة مناسبة كما فعلت مع ابنَها "

 وسحبت نفسا عمَما لبل أن جحرره ببطء ما أن سمعت خطواجه

 مؽادرا والؽرَب أنه لم َجحدخ ولم َعلك ولم َسجؽل الفرص لجرحها

 كما فعل سابما ، إن كان ؼضبه واسجَابه ٖ جفهمهما وٖ َمكنها

وابهما فكَؾ بهدوبه المرَب هكذا ! هٍ حما رمت نفسهااحج  

 . للهٗن بَدَها

 وضعت الصَنَة فٍ الفرن وجلست أمامه جنظر للفراغ بشرود

 حزَن ، إن كان هذا هو الحب فمد أولعت نفسها فٍ حفرة عمَمة

 ! سوداء مظلمة ومخَفة ... ألم ججد رجٗ ؼَره فٍ الوجود

مجحفا هكذا ؟لما كان اخجَارا لاسَا ولرارا   



 " !! هَََه جَما "

 أجفلت فجؤة ورفعت نظرها للذٌ لال مشَرا بَده ْعلً الفرن

 " سجحجرق شرابح اللحم فٍ اْعلً فؤنجٍ لم جملبَها مطلما "

 لفزت حَنها والفة وللبجهم بَدها مسرعة مججاهلة ألمها وكادت

 جحرلهم فعٗ بؽبابها فهٍ انشؽلت مع صَنَة لحم الدجاج مطمبنة

 بؤن النار كانت منخفضة جحجهم حجً نسَجهم جماما والسبب

 . ذان الزابر الؽرَب طبعا ... ٖ بل ؼبابها هٍ وللبها اْحمك

 لبضت أصابعها بموة ودست َدها فٍ خصرها بمٗمح مجؤلمة

 فهٍ لم جشعر باْلم فَهم هكذا إٖ اِن ، جوجه صمر نحوها لابٗ

 " ما بها َدن أرنٍ إَاها "

جوجهة جهة البرادلالت م  

 " ٖ شٍء عمٍ مجرد لسعة خفَفة وسجذهب بالثلج "

 وفجحت أحد بابَها ورفعت جسدها علً رإوس أصابعها وأنزلت

 اِنَة الزجاجَة الملَبة بالثلج ووضعت أطراؾ أصابعها فَه

 جؽمض عَنَها بموة وجنفست بارجَاح ما أن شعرت باْلم لد زال

هم وجخرجهم حجً شعرتجماما وكررت ذلن عدة مرات جدخل  

 بها سجججمد جرالب مبجسمة الذٌ بدأ بجوزَع السلطة فٍ الصحن

 وأخرج صحنا واسعا لٓرز فؤعادت أناء مكانه وأؼلمت باب

 الثٗجة وجوجهت ناحَة الفرن وجفمدت صَنَة الدجاج الزجاجَة

 من الخارج ثم أؼلمجه مجددا وولفت علً طولها وبدأت بوضع

جة من الممٗة فٍ طبك آخر وزَنت حوافهشرابح اللحم الناض  

 بشرابح الطماطم جسجمع مبجسمة لحدَخ معاونها المسلٍ والذٌ

 لم جحجج إٖ أن جشاركه بالملَل من الكلمات حجً انجهَا جماما من

 اعداد اْطباق وأخرجت صَنَة لحم الدجاج وجركجها له لَسكبه



جرجَبفٍ طبمه الخاص وخرجت مجوجهة لؽرفة الطعام وبدأت ب  

 اْطباق علً الطاولة فَها حسب عددهم ووزعت المٗعك والشون

 وكوإس العصَر فسمعت حركة ما خلفها لبل أن َمر جدها بمربها

 وسحب كرسَا وجلس علَه لابٗ

 " ماذا أعددجما لنا ؟ أشن أننا سننام جَاعا اللَلة "

 نظرت له مبجسمة بحنان فهو رؼم ججهمه والضَك الذٌ ٖزال

 واضحا علً مٗمحه لم َفمد روحه المرحة وجشجاق فعٗ لجدها

 الذٌ عرفجه كل حَاجها وٖ َشبه هذا بجاجا بل نسخة عن الذٌ جركجه

 خلفها فٍ المطبخ ، لالت مبجسمة وهٍ جضع له مندَٗ وكؤسا أمامه

 أعددنا سلطة اْفوكادو ولطع السمن كاجون المملٍ من أجلن "

الضؤن المشوَة من أجل والدٌ ْنن جحبها وشرابح اللحم  

 وصَنَة الدجاج فٍ الفرن وهو طبك عمٍ صمر المفضل

 واٖرز بالبازٖء وكبد الدجاج من أجلٍ .. وبذلن نرضٍ

 " جمَع اْذواق

 لال بابجسامة مابلة َنظر خلفها

 " ! إذا ٖ شٍء من أجل لاسم ...؟ أؼاضبة منه أم ماذا "

حركة من كان َمؾ خلفهاجصلب جسدها جماما ولد شعرت حَنها ب  

 ولم جشعر به وَبدوا بؤنه دخل خلؾ جدها ولكنه فضل الولوؾ

 بعَدا ، ضمت َدَها ولالت بصوت منخفض جنظر لٓسفل

 " لم أكن أعلم ما طبمه المفضل وهو لم َكن موجودا هنا "

 وأؼمضت عَنَها مجنهدة بموة ما أن شعرت به َسحب الكرسٍ

وٖ أن َعلك فؽادرت من هنانلربها وجلس دون أن َمول شَبا   

 فورا لبل أن جحاصرها رابحجه أكثر فهٍ باجت جخشً صمجه

 الؽامض ذان أكثر من كلماجه الجارحة ، دخلت المطبخ وساعدت



 صمر فٍ أخذ أطباق الطعام ولد رفع هو صَنَة الدجاج بَد واْرز

 بأخري ْنهما اْكبر واْثمل بَنما حملت هٍ صَنَة السلطة

فة مهما كان حجمها وصَنَة شرابح اللحم فٍ الَد اِخريفهٍ خفَ  

 وخرجا مجوجهان هنان والجحما بالبمَة ، وضع صمر طبك لحم

 الدجاج جهة كرسَه وجلس لابٗ بابجسامة " طبعا كل واحد َؤكل

 " من طبمه

 شخر دجً بسخرَة بَنما جاء الجعلَك من الذٌ خرج عن صمجه

 وْول مرة لابٗ ببرود

م َنام من دون عشاء .. لما ججعب نفسن بكل ذلن ؟ولل لاس "  " 

 فضحن من فوره لابٗ

 " ها هو خالن بجانبن كل السلطة معه "

 لالت الجٍ وضعت صَنَة اْرز وسط الطاولة

 " اْرز للجمَع إذا "

 لحظة دخول الذٌ ألمً السٗم هامسا بجمود فنظرت له مبجسمة

 بحزن لبل أن ججوجه نحوه ولبلت كجفه لابلة

 " مرحبا أبٍ "

 فهٍ لم جراه الَوم ْنها ؼادرت لؽرفجها ولت دخوله صباحا

 ثم خرج ولم َرجع إٖ اِن وها هو َبدوا مسجاًء وأكثر من

 جدها أَضا ، مسحت َده علً رأسها ولال بشبه ابجسامة صؽَرة

 ناظرا لعَنَها

 " كَؾ أنجٍ َا جَما ؟ "

لت مبجسمة بحنانلا  

 " بخَر مادمت أنت بخَر "

 لبل جبَنها وسار بها ذراعه علً كجفَها حجً جلس وجلست



 بمربه ونظرت فورا للذٌ ازدادت مٗمحه عبوسا وججهما وجنهدت

 بؤسً لبل أن جمول له مبجسمة

 " جدٌ هل أسكب لن من اْرز ؟ "

 رفع نظره لها لبل أن َرمك بطرؾ عَنَه الجالس علً َمَنه

 " لابٗ ببرود " ولحم الدجاج أَضا

 خرجت منها ضحكة صؽَرة وولفت ودارت ناحَجه ورفعت طبمه

 وؼرفت له من اْرز ووضعجه فَه وأضافت له لطعة لحم دجاج

 كبَرة مججاهلة نظرات صمر الجهدَدَة جمسن ضحكجها ولد وضعت

 له الطبك أمامه فمال صمر مجنهدا بضَك

 " من أَن لٍ بحفَدة جدللنٍ "

 فضحكت من فورها وجوجهت نحوه وحضنجه من ظهره لابلة بابجسامة

 " وأَن ذهبت جَما ؟ "

 لال ضاحكا َبعدها عنه

 " أجل احجالٍ علٍ بؤٖعَبكن أنجن النساء "

 لالت مبجسمة

 " الحك علٍ "

 ومدت َدها بعد جردد لطبك الجالس بجانبه ٖزال فارؼا ورفعجه

 دون أن جسؤله كٍ ٖ َرفض وَخجلها وسكبت له من اْرز أَضا

 ولالت جشؽل نفسها عن النظر له بما جفعل وهٍ جسؤله

 " أٌ أنواع اللحم جرَد ؟ "

 وبالكاد وصلها همسه حَن لال

 " بل وحده "

 وضعت له طبمه أمامه وابجعدت فورا حامدة هللا أن انجهت مهمجها

ٌ لال لبل أن جسؤلهأخَرا ولم َبمً سوي والدها الذ  



 " سؤكجفٍ باللحم شكرا لن َا جَما "

 فجلست مكانها علً صوت صمر لابٗ بابجسامة

 بعد عشاء اللَلة إما أن َسجؽنوا عن الخادمات نهابَا َا جَما "

 وسجكونَن أولعت نفسن فٍ مشكلة حَنها أو لن َسمح لن أحد

 " بدخول المطبخ مجددا

 ضحكت ولالت جرفع الملعمة لفمها

 " من َسمعن َظن بؤننٍ طهوت كل شٍء ولَس اٖرز فمط جمرَبا "

 ضحن ولال

 " كنت أود اظهارن سَدة منزل ممجازة لكنن ٖ جسجحمَن "

 وجابع ناظرا لها بمكر بَنما وجه حدَثه للجالس عند رأس الطاولة

 " مطر باهلل علَن زوجها لرجل ٖ َعجرؾ بوجود الخادمات لَإدبها "

انطلمت ضحكجه هو مرجفعة بَنما كان الجعلَكنظرت له بصدمة و  

 من دجً الذٌ لال ببرود

 " أمامها من العمر الكثَر لججعلم لبل أن َزوجها "

 فعم الصمت المكان فورا َعلم كل واحد منهم لما لال ذلن ومن المعنٍ

 بكٗمه والذٌ لم َجؤخر جعلَمه أكثر من ذلن أَضا حَن لال بجمود

 ونظره علً طبمه

أن َرضً بها كَفما هٍ وفٍ أٌ سن كانتعلَه  "  " 

 لجصفع كلماجه الجمَع وأولهم الجٍ ولع نظرها علً جدها

 والذٌ نظر لها فورا وبضَك فهمست له بشفجَها فمط وبرجاء حزَن

 " جدٌ أرجون "

 فجؤفؾ وعاد لطعامه ولم َعلك ونظرت هٍ أَضا لطبمها بحزن وججنبت

 النظر ناحَة الذٌ جعلم جَدا كَؾ لد َسجؽل المولؾ وَذكرها مجددا

 بؤنها سبب شجارهما وكل هذا الجو المشحون ، لال صمر مبجسما



 ومحاوٖ الجؽََر من ذان الجو المضطرب ونظره علً طبك الجالس

 علً َمَنه

 لاسم ما علمجه عنن سابما أنن ٖ جفضل اْرز وأران جججهد فٍ "

اِنجؽََر عاداجن   ! " 

 فرفعت الجالسة أمامهم نظرها له فورا وؼرست أسنانها فٍ طرؾ

 شفجها ٖ شعورَا جرالبه ونظره علً طبمه والملعمة فَه ولد

 جمجم ببرود

 " لررت جؽََر نمط حَاجٍ ... أثمة مانع لدَن ؟ "

 ضحن صمر ولال

 ٖ بالطبع أنا فمط ظننجن ججنبت احراجها حَن سكبجه لن ، "

ابلة ٖ َسجطَع أحد لول شٍء ْحدكم ... حمدا هللهللا أكبر ع  

 " أنه ثمة فجاة رلَمة جمَلة ضمن أفرادها

 أنزلت نظرها حَنها لطبمها وضربات للبها جرجفع بشكل مخَؾ حجً

 شعرت بؤنهم َسمعونها جمَعهم فها هو وللمرة الثانَة َؤكل شَبا

لو لمرةٖ َحبه من أجلها ! لو أنها جفهم هذا الشاب وكَؾ َفكر و  

 !واحدة ؟

 رفعت نظرها بالذٌ ولؾ مجَبا علً هاجفه ومؽادرا من هنان لابٗ

 " أجل َا رعد ماذا حدخ معن ؟ "

 وجبعجه نظراجها المجوجسة وهو َبجعد لابٗ بضَك

 ألمهم أنها فجحت الباب وخرحت إن كان السبب موعد رماح أم ؼَره "

ن أنوٖ ججركوها جسجن نفسها مجددا ، حذرجن سابما م  ..... " 

 واخجفت كلماجه مع اخجفابه خلؾ الباب الذٌ أؼلمه ورابه فنملت

 حَنها نظراجها المجوجسة للذٌ ولؾ ورمً ملعمجه بموة وؼادر

 أَضا مسجؽفرا هللا بصوت مسموع ؼاضب ولم َكن سوي جدها



 ولد ؼادر ضاربا الباب وهو َفجحه وجركه بعده مفجوحا وما أن

 همت بالولوؾ خلفهما أولفها صوت صمر الذٌ لال وهو َرفع

 لطعة فخذ دجاج أخري

 اجلسٍ وأنهٍ طعامن َا جَما فلن َنفعن أَا منهما حَن سجنامَن "

 جابعة ، وٖ جمحمٍ نفسن فٍ مشاكل سججعلٍ من نفسن الطرؾ

 " الخاسر فَها ْن حلها لَس لدَن

 نظرت له بعبوس هامسة

إن كانت والدجٍ بخَر فمطكنت أود اٖطمبنان  "  " 

 نظر لها من فوره ولال

 والنجَجة َا جَما ؟ علَن أن ججعلمٍ أن ٖ ججحدثٍ معها حَن جكون "

 ؼاضبة من والدن ، اجركٍ مشاكلهما لهما وٖ جمفٍ فٍ صؾ أحدهما

 " ضد اِخر وٖ بَن جدن ووالدن حجً إن كان الموضوع َخصن

ه علً حك ْنها جصبح دابمانظرت لطبمها بحزن ولم جعلك فهٍ جرا  

 الطرؾ الثالخ والمجضرر فٍ أٌ مشكلة جحاول وإن إبداء الرأٌ فَها

 ولم جمم َوما بحل إحداها أو المساعدة فَه ، حركت الملعمة فٍ طبمها

 ببطء ولد فمدت الشهَة فٍ أكل أٌ ملعمة أخري منه رؼم حبها الشدَد

جؤكله منذ عودجهم هنا لهذا الطبك والوحَد الذٌ ججمنه جمرَبا وهٍ لم  

 وكانت ججولع أن جؤكل كل ذان الطبك الكبَر الممجلا ، جود بالفعل أن

 جذهب لجدها وجخفؾ للَٗ من ضَمه لكنها جعلم جَدا بؤن اْمر لن َنجح

 وسَلمٍ باللوم علَها فَما َخص زواجها الذٌ كرهجه من لبل أن َحدخ

لراره نَابة عنها بسبب رفض الجمَع له وجحمَلها مسإلَة الصمت عن  

 ، وجود أن ججصل بوالدجها لجطمبن إن كانت بخَر وجخشً بل وجعلم بؤن

 النجَجة سجكون كسابماجها ، كما أنها إن فكرت فٍ الذهاب لوالدها وفهم

 ما َجرٌ منه فلن جخرج بشٍء سوي عبارجه الدابمة جلن



جمحمٍ نفسن فٍ مشاكلنا َا جَما ٖ )  ) 

اْخَر فٍ الحكاَة بؤنها شخصَةوالنجَجة سَجهمها الطرؾ   

 . مهزوزة وأنها سبب مشاكل جمَع المحَطَن بها

 وضع صمر العظم من َده ولال رافعا َدَه

 " كنت أود أن نجد من نرمٍ علَه مهمة جنظَؾ المطبخ "

 وجابع َرمك الجالس بجانبه بطرؾ عَنه

 لكن َبدوا لٍ أن اْؼلبَة فروا من هنا أم أن كل واحد َؽسل "

 " أطباله بنفسه َا جري ؟

 لال الذٌ وضع ملعمجه فٍ طبمه

 " سؤلوم أنا بذلن شرط أن جبجعد بإزعاجاجن عنٍ "

 ولؾ صمر من فوره لابٗ بابجسامة

 " وأنا موافك "

 ونظر للجٍ كانت جنمل نظرها بَنهما بصدمة ثم ؼمز لها ولال

بلأخبرجن أن شجرة الزَجون َمكن اٖعجماد علَها فهَا ؼادرٌ ل "  

 " أن َؽَر رأَه

 وؼادر من هنان من فوره ونملت هٍ نظراجها منه للذٌ ولؾ ولد بدأ

 بجمع اٖطباق لربه فولفت أَضا وما أن رفعت طبمها لال وهو َؽادر

 بما جمعه منهم

 " َمكننٍ المَام بذلن وحدٌ شكرا لن "

 فنظرت له بعبوس حجً خرج ، الحك علَها كانت جرَد مساعدجه لكنه

مَل ، ورؼم أنه لال ذلن بنبرة عادَة لَست جلن النبرة الباردةناكر للج  

 وٖ الماسَة المعجادة منه إٖ أنها شعرت بكلماجه جرحجها فهو بشكل أو

 بآخر رفض أن َكونا معا ، وما سججولع منه مثٗ وهٍ من أعلنت

 . الحرب علَه الَوم مرارا



ها فعلَهاحركت كجفَها بٗمباٖة وؼادرت من هنان وجوجهت لؽرفج  

 . أن جسجحم وجصلٍ العشاء

* 

* 

* 

* 

* 

 رفع نظره أعلً السٗلم وللجٍ نزلت منه جرجدٌ فسجان أسود طوَل من

 ... لماش الكرَب الَابانٍ بحزام كرَسجالٍ ملجؾ حول خصرها النحَل

 كان ممَزا وأنَما كبالٍ مٗبسها فهٍ جعلم جَدا ماذا جنجمٍ وجخجار ،

حرَرٌ أسود ملفوؾ بؤنالة وعناَةولد لفت علً شعرها حجاب   

 كعادجها كلما خرجت وكؤنها جعطٍ لذان اللون معنا جدَدا ومخجلفا

 جماما . ولفت أمامه فٍ اْسفل ونظرت جهة الممر الؽربٍ وكجفت

 ذراعَها لصدرها لابلة بضَك

 " ألن َؽَر شمَمن رأَه ؟ "

 نظر لوجهها ومٗمحها المجعبة الشاحبة وإن لم َكن فَها أثر

 للبكاء ولال

 " َبدوا علَنا جمَعا أن نؽَر رأَنا "

 نظرت له باسجهجان فمال " ؼسك جبدَن لٍ مجعبة فلنعجذر منهم

 " ونإجلها للؽد

 لالت من فورها

 أنا بخَر ولن نإجل اْمر وٖ لساعة أخري فَجد شمَمن لنفسه "

 " مخرجا جدَدا

 لال بجدَة



 " ..... ؼسك انظرٌ لوجهن فٍ المرآة ، أنجٍ "

 لاطعجه بضَك

 " رعد للت أنٍ بخَر وأنا أدري البشر بنفسٍ "

 نظر لها بصمت ولم َعلك ففركت جبَنها بؤصابعها جنظر لٓرض لبل أن

 جنظر لَدَها وجنهدت بعمك لابلة

 آسفة َا رعد لم ألصد أن أكون فضة معن هكذا فٗ جخض معٍ فٍ "

 " الحدَخ عن ذلن أكثر أرجون

عن الموضوع كما طلبت جنهد بضَك ولال مبجعدا  

 ٖ جدوي من المحاولة معه مجددا َا ؼسك لذلن علَنا أن "

 " نؽادر اِن

 رفعت نظرها له ولالت بضَك

 " وما حججنا أمامهم َا رعد ؟ أَجعمد إحراجنا أم ماذا ؟ "

 حرن كجفَه ولال

 سَمدرون وضعه بالجؤكَد وسنخبرهم بوصاَا الطبَب عن العناَة "

جحدَدا ، ثم ما جرَدَنه سَحدخ فلما جهجمٍ بوجوده بصحجه هذه الفجرة  

 " من عدمه

 أبعدت نظرها عنه ولالت بجمود

 لَس ذان ما أرَده أنا َا رعد بل ما َرَده شمَمن وَكابر وفَه "

 " مصلحجه لبل الجمَع

 لال مدلما النظر علً مٗمحها

 " أخشً أن نندم علً هذا َوما َا ؼسك "

 نملت نظرها له مجددا ولالت بجصمَم

 لن َحدخ ذلن فجهَنة جحبه وهو كذلن والجراح سَداوَها المرب "

 " َا رعد



 لال بجدَة ناظرا لعَنَها السوداء الواسعة

 أجرضَن أنجٍ أن نجبرن علً العودة لزوجن ْنكما جحبان "

 " بعضكما وْن المرب سَداوٌ الجراح َا ؼسك ؟

أن جلوح بَدها لابلة بضَك نظرت له باسجهجان لبل  

 كم مرة سؤلول جولفوا عن الجمثَل بٍ فوضعٍ ٖ َشبه أَا منكم ، "

 ثم جهَنة جسعً فعٗ لَكونا معا وهٍ علً اسجعداد لفعل أٌ شٍء

 " من أجل أن َججمعا مجددا

 جركها حجً أنهت كٗمها ولال بهدوء

 " ......ومطر شاهَن أَضا علً اسجعدا "

 " رعععععد "

جه بضَك فجؤفؾ ولاللاطع  

 " حسنا وعمجٍ ألن جذهب معنا أَضا ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ ولالت والضَك لم َؽادر مٗمحها بعد

 لالت بؤنها مجعبة للَٗ ولست مطمبنة أبدا علً صحجها فؤلم رأسها "

 " بات مٗزما لها جمرَبا وأصبحت نابمة أؼلب الولت

 أوما موافما ولال

م واْدوَة السبب لكن َبدوا معن حكظننت ارجفاع ضؽط الد "  

 فما أن ننجمل لحوران سؤعرضها علً أخصابََن هنان لنطمبن

 " علَها

 أومؤت بحسنا مجنهدة بعمك ولالت

 " لنؽادر إذا فمد جؤخرنا بما َكفٍ "

 نظر لساعجه ثم لها ولال

 ظننت أنه ثمة شخص آخر علَنا أخذ رأَه إن أراد مرافمجنا "

 " َا ؼسك ؟



 نظرت له باسجؽراب ولالت

 " ! شخص آخر "

 لال من فوره

 " أجل وعن آسجرَا أجحدخ فهٍ فرد من عابلجنا اِن "

 لالت باسجؽراب

 " وهٍ بوضعها هذا َا رعد ! لن جرضً بالجؤكَد "

 دس َده فٍ جَب بنطلون بذلجه ولال

 أنا لم ألل جذهب معنا بل للت نؤخذ رأَها وثمة فرق كبَر بَنهما ، "

ي أن َكون ذلن منن ولَس منٍوأر  " 

 نظرت له بصدمة لبرهة لبل أن جخرج منها ضحكة صؽَرة جبعجها

 أخري وأخري ولد امجزجت بسعال خفَؾ جعله َبجسم بداَة اْمر

 لرإَجه ضحكجها فٍ هذا الَوم جحدَدا لبل أن َمسن خصره بَدَه

 لابٗ بضَك

 " وما للت َضحن سَدة ؼسك ؟ "

أت نوبة سعالها جلنلالت مبجسمة ما أن هد  

 أخشً فمط أن نصبح جمَعنا نعمل علً راحة ثنانَجن جلن "

 " عما لرَب

 لال ببرود

 " ٖ أسجبعد ذلن أبدا "

 ٖمست َدها ذراعه مبجسمة بسعادة من بَن حزنها وججهم مٗمحها

 علً سعادجه الجٍ وجدها أخَرا ولالت

 " معن حك وسؤذهب لها فورا "

بعها صوجه لابٗثم ؼادرت من عنده ولد ج  

 " ؼسك هٍ فٍ الؽرفة المجاورة لؽرفجٍ "



 فؤومؤت له بحسنا مجابعة سَرها حجً وصلت باب الؽرفة وطرلجه

 وسمعت فورا ذان الصوت اْنثوٌ سامحا لها بالدخول ففجحت الباب

 برفك ودخلت ولابلجها صاحبة جلن اٖبجسامة الجمَلة الجٍ اسجمبلجها بها

 ورؼم كل جلن الخدوش والكدمات فٍ ذان الوجه الدابرٌ الممجلا بشكل

 أنثوٌ جمَل وممَز ولد زادجه جلن النمرة فٍ ذلنها روعة فلم َإثر

 ذلن فٍ جمالها الثنانٍ الممَز عن لبابل العرب بجاجا بل وجراها أجمل

 مما جذكرها فٍ الماضٍ فمد كانت ولجها أنحؾ وجسدها ألل إمجٗءا

وبهذا الشكل المجناسك الممَز ، وحجً مٗمحها جؽَرتمن اِن   

 بشكل جذرٌ رؼم أنها كانت ججمجع بجمال الثنانَات الرابع ولجها إٖ

 أنها اِن جبدوا مخجلفة بشكل ملفت للنظر ! فصدلا هذا ما َمال عنه

 جؽَرات ما بعد سن المراهمة ، فإن كانت جلن المدعوة أنجوانة ٖزالت

ساء ثنان فهذه لد أصبحت فٍ المرجبة الثانَةكما جذكرها أجمل ن  

 . بعدها بكل جؤكَد

 نظرت للبجامة لرمزَة اللون الجٍ كانت جرجدَها ولالت مبجسمة

 " ! آسجرَا ما هذه ...؟ إنها واسعة علَن كثَرا "

 نظرت جلن لنفسها ثم لها ولالت بعبوس

 رعد جلب لٍ اثنجان واحدة لم جؽلك أزرارها علً جسدٌ "

ما جرَها اِن وَبدوا أنه أراد أن َجلب الخَاران المجولعانوهذه ك  

 فؤضاع مماسٍ جماما ، فمط المٗبس الداخلَة أصاب فَها وكم حمدت

 " هللا أنه أرسلهم مع الخادمة

 لم جسجطع الوالفة أمامها امسان الضحكة الخفَفة الجٍ جؽلبت علً

 ججهم مٗمحها المسَطر علَها من ساعات ولالت

من ثَابٍ فَبدوا لٍ ٖ نخجلؾ فٍ الوزن كثَرا سؤعطَن "  " 

 لوحت بَدها لابلة بابجسامة



 " ٖ باهلل علَن أرَد المجسعة علً جسدن لدر اٖمكان "

 ابجسمت ولالت

 مٗبسٍ جمَعها جحت أمرن آسجرَا وثمة مجاجر كثَرة هنا "

 فٍ العمران َمكننا زَارجها لبل أن ننجمل للعاصمة وجشجرٌ

 " ما جرَدَن

 أومؤت لها مبجسمة وجابعت هٍ من فورها

 سنزور اللَلة منزل عابلة شاكر عمران لخطبة ابنجهم لرماح "

 وجبت أسؤلن إن كنت جودَن الذهاب معنا فؤنت فرد من عابلجنا

 " اِن آسجٍ

 نظرت لها بصدمة لابلة

 " !! رماح شراع سَجزوج "

 أومؤت لها بنعم مبجسمة فمالت بلمحة حزن

 ٖ جصلنا جمَع جفاصَل ما َحدخ هنان فٍ لري ثنان لكن الجمَع "

 َعلم ما حدخ معه وحالجه الجٍ أصبح علَها وسعَدة حما بؤنه سَجزوج

 " وَججاز عمبة كبَرة جدمر حَاة الكثَرَن فٍ مثل حالجه

 جنهدت الوالفة أمامها بؤسً مجمجمة

ه حَا بسببهاأجمنً بالفعل أن َججاز جلن العمبة وأن ٖ َدفن نفس "  " 

 نظرت لها باسجؽراب ولالت بحَرة

 " ٖ أفهمن َا ؼسك ! هل اْمور جسَر علً ما َرام بالفعل ؟ "

 جنهدت بعمك ولالت

 ما َطمبننٍ آسجٍ أنه َحبها ومن أعوام طوَلة وهٍ مثله وأكثر "

 " منه وأجمنً أن َسعدا معا بالفعل

 ابجسمت ولالت

 " إذا ثمة لصة حب لدَمة بَنهما ؟ "



 ابجسمت أَضا لابلة

 أجل وأكثر جعمَدا وإثارة من لصجكما وسؤحكَها لن فٍ ولت ٖحك ، "

 " هذا إن لم َسبمنٍ رعد بسردها لن طبعا

 نظرت لٓسفل مبجسمة بحَاء فمالت الممابلة لها

 " ألن جرافمَنا آسجرَا ؟ "

 نظرت لها ولالت

جنٍ فَهامعذرة منن ؼسك ... الدر فعٗ هذه المكانة الجٍ وضع "  

 سرَعا هكذا وأجمنً بالفعل أن أكون معكم لكن مع حالجٍ هذه ٖ

 " أسجطَع فما سَفكرون فَه وَمولونه عنٍ وعنكم ؟

 لالت من فورها

 هم أناس طَبون آسجٍ ومجواضعون جدا ولن َحدخ ما جفكرَن "

 " فَه أبدا وسؤكون سعَدة إن لم أكن هنان وحدٌ

 ابجسمت لها ولالت

 أجمنً ذان بالفعل َا ؼسك لكنٍ ٖ أسجطَع حما بمظهرٌ "

 " المشوه هذا فؤلل ما سَفكرون فَه أن شمَمن ضربنٍ

 وجابعت بضحكة خفَفة

 " وضاعت سمعة رعد شراع العطرة حَنها "

 لم جسجطع امسان ضحكجها الخفَفة أَضا ولالت مؽادرة

ولفجرةإذا لَلة سعَدة آسجٍ نامٍ باكرا فجسدن بحاجة للراحة  "  

 " طوَلة وسؤخبر الخادمة جحلب لن من مٗبسٍ

 " ؼسك "

 وصلها صوت ندابها باسمها لبل أن جخرج فولفت والجفجت لها

 جاركة ممبض الباب الذٌ كانت جمسكه لجؽلك الباب خلفها ولالت

 الجٍ حدلت فٍ عَنَها السوداء الجمَلة وبجوجس



زل الزعَمآخر ما جولعجه أن أجدن هنا ... ظننت أنن فٍ من "  

 " ابن شاهَن ؟

 نظرت لها باسجؽراب فجابعت من فورها مبررة

 ٖ جعجبرَه جطفٗ منٍ َا ؼسك أو ولاحة فؤنا منذ الجمَجن فٍ الماضٍ "

 وعرفت بعدها شمَمن رعد جعلمت بكم جمَعكم وإن كنت ٖ أعرفكم

 جَدا ، ومعرفجٍ وحبٍ العظَم لمطر شاهَن ما جعلنٍ ألول ما للت

 " وسؤلول

م رطبت شفجَها بلسانها وجابعت جنظر لصاحبة جلن المٗمح الفاجنةث  

 والحسن العربٍ المجكامل والذٌ لم َشوهه ذان الحزن العمَك

 حَن كنا فٍ طرَمنا إلً هنا هو لم َسؤلنٍ بالفعل عما حدخ معٍ "

 منذ ولعت رهَنة فٍ أَدٌ المجمردَن وكانت عبارة واحدة جلن الجٍ

 لالها لٍ

لفعل َا آسجرَا علَه جمبل حبَبه كَفما كان وجفهممن َحب با )  

 أسبابه وإن لم َفصح عنها ْنه َثك به لهذا لن أسلمن لرعد

 ( شراع إٖ إن كان كذلن ولن آخذ رأَن فٍ هذا

 وأنا الجنعت فعٗ بما لال ولجها ووافمجه فَه وإن كان علً حساب

كما مشاعرٌ ، لست أعلم ما بَنكما مفصٗ وَحول بَن رجوعكما  

 كنجما فٍ السابك لكنٍ مولنة جماما من أنه لن َمول لٍ كٗما ٖ َطبمه

 علً نفسه وأجمنً أن جكونٍ مثله َا ؼسك ْنه َسجحك ، هو رجل

 " ....جفخر أٌ أنثً بؤن

 أنجٍ ٖ جعلمٍ عن الحمابك كاملة آسجرَا فٗ َحك لن إذا الولوؾ "

 " فٍ صفه ضدٌ فهو لم َطبك شعاراجه أبدا

 ألجمجها عبارجها جلن ومٗمحها المشدودة بضَك وإن لم َظهر فٍ

 صوجها وَبدوا احجراما لها فمط فمالت مبررة من جدَد



 " .....أنا لم ألصد ذلن لكنٍ فعٗ أر "

 فماطعجها مجددا وبؤدب كالمرة السابمة

 شكرا لن آسجرَا أنا أفهم ما جرَدَن لوله وإَصاله لٍ لكن الحمابك "

َفهمها سوي من لاساها .. ومن َده فٍ النار لَس كمنالماسَة ٖ   

 َجؤلم معه فمط ْنه َراه َحجرق ، ولمطر الرجل العظَم فٍ أعَن الجمَع

 " هفوات وأخطاء أَضا لد ٖ َؽفرها له أٌ شٍء عندٌ

 وما أن أنهت عبارجها جلن خرجت مؽلمة الباب خلفها وولفت خارجه

حرن من هنان مجمجمة بضَكوجنفست بعمك مؽمضة عَنَها لبل أن جج  

 " ألجلن َا ؼسك إن اسجسلمت لجلن اْفكار مجددا "

* 

* 

* 

 خرج من الحمام َجفؾ شعره بالمنشفة لبل أن َرمَها علً الكرسٍ

 وجلس علً حافة السرَر ممررا أصابعه فٍ شعره الرطب فٗزال

 َشعر بأعَاء فٍ جسده بؤكمله وجعبه البارحة ٖزال َإثر علَه ومن

حظه أنه ضؽط زر لسم اٖسجمبال فٍ هاجؾ الفندق وبذلن حَن حسن  

 لم َجب علَهم أرسلوا من صعد له فورا وفجحوا الباب ودخلوا له

 ولاموا باٖجراءات الٗزمة سرَعا وجم جلب طبَب له فٍ أسرع

 ولت ممكن ففٍ مثل هذه الفنادق َجعالدون مع أطباء خاصَن

حدخ البارحة كان علَهمومعروفَن كما أنه وفٍ مثل وضعه وما   

 الجصرؾ سرَعا من أجل أنفسهم لبله خاصة وأن ما أصابه كان سببه

 حالة جسمم بسبب طعام معد بالكحول وخطؤ فٍ رلم الؽرفة الجٍ جم

 إَصاله لها بل واسجخدام كمَات فوق المصرح بها صحَا لدَهم

 وججاوز للموانَن نزوٖ عند رؼبة نزَل جلن الؽرفة طبعا ْنه ممن ٖ



 َرد طلباجهم كٍ ٖ َخسروه كزبون دابم ومهم والنجَجة كانت أن دفع

 هو ثمن جلن الخرولات والجدلَل المفرط لبعض نزٖبهم ، وْن جسده

 ؼَر معجاد علً جلن المشروبات الكحولَة فكَؾ بجلن الكمَة الجٍ كادت

مده حَاجه إن زادت بنسبة للَلة فٍ دمه وزاد علَها أنه جناول لبلأن جف  

 أن َنام نوعا من المضادات الحَوَة له جفاعل عكسٍ معه مما زاد من

 وضعه سوءا فَما بعد وها هو ٖزال َعانٍ جبعات أعراض ذان السم ولم

 َجخلص من الدوار والؽثَان جَدا بعد ، وعلَه طبعا أن َجكجم عن اْمر

هذا الفندق من ضمن الفنادق المهمة والفاخرة الجٍ ججعالد معهاْن   

 . بٗده وْن لهم سمعة َرفضون جشوَهها أو سَحاربوه بكل جؤكَد

 ... مسح وجهه بكفَه مسجؽفرا هللا ونظر جانبا ورفع هاجفه وفجش فَه

 مكالمجان من أبان وواحدة من والدجه وأربع مكالمات من ابن عابلة

ٌ اجصل به ولت وصوله صباح أمس و ..... ؼضنضرار سلطان الذ  

 جبَنه َنظر باسجؽراب للرسالة الجٍ وصلجه البارحة أَضا ومن رلم ٖ

 َعرفه ولَس خارجَا بل من هذه البٗد ، فجح جلن الرسالة ولرأ أسطرها

 باسجؽراب

 َمول أحد الحكماء : إن لم َكن بإمكانن أن جكون مهذبا مع اِخرَن )

سن علً اْلل . فافعل ذلن مع نفسن رجاًء ولل بؤننفكن لبما مع نف  

 ذهبت للحفل وأننا لم نجفك واحفظ كرامجٍ وعابلجٍ كما عابلجن

 ........ ( كنانة

 نظر لٕسم لولت عالدا حاجبَه لبل أن َعود لكلمات الرسالة وَمرأها

 مجددا حَن علم هوَة مرسلها وجؤفؾ نفسا طوَٗ ... ما هذه الولحة

كان َعلم بؤنه وضع نفسه وؼَره فٍ مولؾ سٍء لكن اْمر بحك هللا !  

 كان خارجا عن ارادجه وكان لد لرر فعٗ اصٗح ذلن بل وزَارة منزل

 جلن العابلة واٖعجذار منهم لكن بعد رسالة ابنجهم هذه فٗ َبدوا بؤنه



 سَبرر ْحد بل ها لد أعطجها له علً طبك من فضة فهو بعد صباح

لفعل بخصوص زواجه من مجهولة الهوَة جلن ولمأمس بات مجرددا با  

 َكن أمامه من مناص أمامهم وأمام والدجه واِن ها لد أعطجه جلن

 الولحة مراده ، بل ولد فعل أكثر من ذلن وهو َرد علَها بمثَلجها

 أجل فؤنت أعطَجنٍ جبرَرا جَدا ْلول بؤنٍ أرفض الزواج )

 ( من طوَلة لسان .... ثم أنا أرَد اٖرجباط بفجاة أخري

 وأرسلها دون جردد أو جفكَر ثم ولؾ ولبس لمَصه بحركة عنَفة

 ؼاضبة وسحب سجرجه وؼادر الؽرفة بل والفندق بؤكمله لَجنفس

 هواء منعشا مع هذا الصباح الباكر لعله َجخلص من هذا الشعور

 . الكرَه بالؽثَان

* 

* 

* 

لمنزل الخلفٍ وخرجت منه وسارت بخطوات بطَبةفجحفت باب ا  

 جهة الممعد الحجرٌ الطوَل وجلست فوله ورفعت لدمَها أَضا

 جنظر لهاجفها فٍ حجرها وجربت اٖجصال برعد مجددا وأجاب هذه

 المرة برسالة وكان فَها فمط

 لست فٍ المنزل َا جَما وسنجحدخ فَما بعد .... إن اعجذر فٗ )

منا ؟جمبلٍ اعجذاره اجف  ) 

 عبست مٗمحها الجمَلة ووضعت الهاجؾ جانبا ونظرت جهة

 أشجار الحدَمة العالَة وأورالها المجرالصة بجناؼم بطٍء جحت

 ضوء الممر وجنهدت بعمك فلَس هذا ما جرَد الجحدخ معه فَه بل

 سإاله عن والدجها فالكاسر لم َكن َعلم شَبا ولم َري سوي ما

مجه عنها منه أنها لحمت بوالدهاَرَد هو أن َراه ، وكل ما عل  



 وجحدثا ولت ذهابه لهم ثم ٖ َعرؾ شَبا سوي أنها لم جخرج من

 ؼرفجها إٖ من ولت لرَب وؼادرت المنزل هٍ ورعد ولَس َعلم

 أَن أَضا ْنه كان مخجببا عنها فٍ ؼرفجه ، ولم جسجطع الجحدخ

 معها حجً اِن جمنع نفسها بالموة عن فعلها حجً الصباح علً

 اْلل ، حجً جدها وجدت ؼرفجه مظلمة وَبدوا أنه نام منذ ولت

 وحَن مرت بمرب مكجب والدها كان َجحدخ فٍ الهاجؾ فهو منذ

 ؼادر ؼرفة الطعام جوجه هنان ولم َخرج حجً اِن وحَن أخذت

 له كوب الشاٌ كان علً حالجه جلن هاجفه علً أذنه وحاسوبه

 مفجوح أمامه والطاولة جحجه ملَبة باْوراق ولَست جعلم مجً

 سجرحمه مسإلَاجه جلن لَمارس حَاجه كؤٌ رجل آخر وٖ َنام

 وَسجَمظ همه وشؽله الشاؼل هو البٗد وما حدخ وسَحدخ

 ! فَها

 ... ضمت ركبجَها وأرخت ذلنها علَهما وهامت بنظرها للفراغ

جمعة كاملة وسعَدةلَجها فمط ججولؾ عن الحلم بعابلة مج  

 والداها .. جدها .. عمها صمر ( جمَعهم معا ٖ أحد منهم )

 ؼاضب من اِخر وٖ مماطعا له ففوق شبه انفصال والدَها

 وؼضب والدجها من عمها صمر وعمجها جوزاء ها هما جدها

 ووالدها عٗلجهما جمر بمنحدر خطر جدا وإن اسجمر علً ذان

ا المدَمة الموَة بكل جؤكَد وَخرجالحال والوضع سجنهار عٗلجهم  

 جدها من هنا وَطالبها ووالدجها باٖخجَار بَنه وبَن ابن شمَمه

 وجعلم حَنها ما سَكون اخجَار والدجها ولن َكون جدها عامٗ

 مساعدا لجمعهما مجددا كما كانت جؤمل بل سججسع حَنها جلن

دهاالفجوة بَنهما ولٓبد وسَناصرها علَه ، هٍ ٖ جرَد لوال  

 أن َبمً وحَدا وهذا ما جري الجمَع َسعً إلَه وحجً هو نفسه



 خصوصا حَن سَمرر ابعادها عن هنا بجزوَجها وسَبمً لوحده

 فٍ هذا المنزل الواسع ٖ رفَك له سوي الجدران الباردة والصمت

 الممَت وأصوات ذكري من كانوا هنا ورحلوا عنه من دون

 . عودة

ت رموشها وجصلب جسدهامسحت بسرعة الدمعة الجٍ عانم  

 جسجمع للخطوات الجٍ كانت جمجرب من مكانها ببطء وجعالت

 أنفاسها مع ضربات للبها ولم جسجطع وٖ ألجفات لجعلم من

 َكون هذا الذٌ َعلم بؤنها هنا ولم َخرج من باب المنزل

 ! الخلفٍ الذٌ خرجت منه

 " لما ججلسَن هنا وحدن َا جَما ؟ "

ن الصوت الرجولٍ الوجس وجنفسترفعت نظرها لصاحب ذا  

 بارجَاح وإن لم جظهره بشكل واضح أمام الوالؾ لربها َدَه فٍ

 جَب بنطلونه الرَاضٍ لبل أن جنزل به لهاجفها ورفعجه ولوحت

 به جهجه فوق كجفها دون أن جنظر له مجمجمة ببرود

 " لما ٖ جلبسنٍ جهمة جدَدة ومخجلفة هذه المرة ؟ "

 وحَن لم َصلها أٌ جعلَك منه دست هاجفها فٍ حجرها وضمت

 ركبجَها مجددا ونظرت جانبا وٖذت بالصمت أَضا لعله َفهم بؤن

 وجوده هنا ؼَر مرحب به ، أؼمضت عَنَها برفك حَن وصلها

 ذان الصوت الرجولٍ المجزن

 أنا لم أجهمن بما جظنَن َا جَما بل خشَت علَن من العمال "

نجٍ هنا وفٍ هذا الولت لوحدن ، والدن لدَهوحجً الحرس وأ  

 " أعداء كما مناصرَن َا ابنة مطر ولد َكونوا حولن وٖ جعلمَن

 نظرت لركبجَها ولالت بصوت منخفض

 أخبرنٍ عمٍ صمر سابما بؤن والدجٍ كانت جحب الجلوس "



 هنا لَٗ وأردت فمط أن أكون فَه ْنٍ مشجالة لها وللمة بشؤنها

مبنان علَها وٖ سماع صوجهاوٖ أسجطَع أط  " 

 ٖذ بالصمت لولت حجً ظنت بؤنه لن َجحدخ أبدا وسَكون ذلن

 أفضل لكلَهما فَبدوا أنهما ٖ َفلحان سوي فٍ ججرَح الواحد

 . منهما اِخر وسَنجهٍ اْمر بشجار سخَؾ ككل مرة

 ارججؾ جسدها ٖ إرادَا حَن شعرت بملمس أصابعه علً

ا للَٗ وامجدت َده لَدها وجحركت جلنأصابعها ولد انحنً جهجه  

 اْصابع الرجولَة الطوَلة فوق أصابعها لبل أن َمسكها مبعدا

 لها عن ركبجَها ونظرها لد علك فٍ وجهه بل علً عَنَه الجٍ

 كانت جحدق بعَنَها لبل أن َنزل بنظره لَدها الجٍ رفعها جهجه

 ولال َنظر ْصابعها الرلَمة فٍ كفه

 " أحرلت أصابعن ؟ "

 فنظرت لها حَنها وللّون اْحمر الواضح الذٌ كان َؽطٍ

 !!... أطرافها البَضاء ولن َكون انجبه له اِن بالجؤكَد ، مسجحَل

 سحبجها من َده فٍ حركة سرَعة ولبضت جلن اْنامل وخبؤجها

 فٍ حضنها ونظرت لٓسفل هامسة

 " كان حرلا بسَطا ولم َعد َإلمنٍ "

حرن من مكانه خطوجَن وجلسوانكمشت علً نفسها حَن ج  

 علً حافة الكرسٍ أمامها واجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه ناظرا

 لٓرض فشعرت بضربات للبها جرجفع بشكل جنونٍ وهٍ جنظر

 .. لنصؾ وجهه الممابل لها .. ْنفه المسجمَم ولحَجه الخفَفة

 لعَنه ورموشه السوداء الكثَفة بلون حاجباه المسجمَمان وشعره

 اْسود الناعم وكان َلبس لمَصا لطنَا بالكاد جؽطٍ أكمامه

 المصَرة نصؾ عضٗت ذراعَه الموَة ، أبعدت نظرها عنه



 . لٓسفل جشجم نفسها فماذا إن كان منجبها لنظراجها المجفحصة له ؟

 أكان اْمر َسجحك فعٗ أن جحرلٍ َدَن من أجله ؟ "

 " كان بإمكانكم طلب الطعام جاهزا

ها له مجددا حَن وصلجها جلن الكلمات ولالت بعبوسرفعت نظر  

 " بلً َسجحك حَن َكون من أجل من أحب "

 نظر لها هذه المرة وٖزال علً وضع جلوسه السابك ولال بضَك

 محدلا فٍ عَنَها

 وأنجٍ دابما هكذا جإذَن نفسن من أجل اِخرَن وٖ مشكلة "

 " لدَن ؟ بل وممجنعة جماما بما جفعلَن ؟

طع الجحكم فٍ الدموع الجٍ مٓت حدلجَها وٖ الؽصة الجٍلم جسج  

 كانت سجفجت أضلعها لكجمها لها وجحركت لجؽادر من هنان لوٖ َده

 الجٍ منعجها ولد ولؾ لولوفها فورا ولال ناظرا لنصؾ وجهها

 الذٌ جشَحه عنه

 مجً سججولفَن عن المؽادرة ؼاضبة لبل أن ننهٍ حدَثنا ككل "

 " مرة ؟

منه ونظرت له لابلة بضَك سحبت َدها  

 ولما سؤبمً ؟ ْسمع سَٗ آخر من عباراجن الموبخة لٍ ومن "

 " أرابن السلبَة فٍ شخصَجٍ

 نظر لعَنَها بصمت وجركَز لبل أن َجنفس بعمك مؽمضا

 عَنَه لبرهة ثم لال بهدوء ناظرا لحدلجَها الزرلاء الواسعة

وبخن أو اعطٍأنا لم ألصد ما جظنَنه بٍ َا جَما ولست هنا ْ "  

 " أراءا فٍ شخصَجن كما جعجمدَن

 وجابع ولد أبعد نظره عنها لٓرض

 " أنا جبت ْعجذر عما للت ٖ أن جكثر خٗفاجنا أكثر "



 زمت شفجَها جمسن ضحكجها وحمدت هللا أنه ٖ َنظر لها وبؤنه

 أجبن من أن َواجهها وهو َمول ذلن بل ولم َكلؾ نفسه اٖعجذار

 بطرَمة واضحة ومباشرة هذا المجٗعب ، وها لد حدخ ما جولعه

 رعد جماما لذلن سَكون علَها اجباع مخططه للنهاَة ، حررت

 شفجَها ولالت بجمود

 " جعجذر عن ماذا مثٗ فلم أفهم ؟ "

 رفع نظره لها مجددا وجابعت هٍ دون أن ججرن له مجاٖ لَعلك

 أو َجَب

صباحا ولت لمابٍ بجدٌ أم فٍ جعجذر عما للت فٍ العمران أم "  

 ؼرفجه بعدها أم ما للت اِن ؟ هل أنت حما سجسجطَع إلزام نفسن

 بشروط اٖعجذار الجٍ من أهمها أن ٖ َجكرر ما حدخ ؟

 ٖ بالطبع ْن نظرجن لٍ لن ججؽَر ورأَن بٍ سَبمً سَبا دابما

 وسجخرق بنفسن الهدنة الجٍ جمجرحها فٍ كل مرة ْنن ٖ جسجطَع

ان ما حدخ وٖ أن جثك بصدق َمَنٍ وأنا أكرر فٍ كل مرةنسَ  

 بؤنٍ كنت مجبرة وأنها كانت المرة اْولً وسجكون اْخَرة لذلن

 لن َجدٌ اعجذارن فٍ شٍء وسَكون أفضل لكلَنا أن ٖ نجحدخ

 " عنه مجددا أَضا وسنكجفٍ بؤن نكون عدوَن فمط

َعةوما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت من هنان بخطوات سر  

 ودخلت مؽلمة الباب خلفها بموة وركضت حَنها مسرعة ولم

 ججولؾ إٖ وهٍ فٍ ؼرفجها جمؾ علً بابها وَدها علً للبها

 الذٌ كان َنبض بجنون وجل ما جخشاه أن جولع نفسها فٍ

 . مشكلة جدَدة وأكبر من سابماجها وهٍ جرفض اعجذاره هكذا

أحدهم من انجفض جسدها لافزة بعَدا عن الباب ما أن طرله  

 الخارج فابجعدت عنه مجراجعة للخلؾ جنظر له بجوجس ولم ججب



 جدعوا فٍ سرها بؤن َكون والدها أو عمها صمر أو حجً جدها وٖ

 َكون ذان الذٌ جركجه خلفها بعدما أعلنجها حربا صرَحة معه ،

 جكرر الطرق مجددا فرفعت َدها لشفجَها ولضمت أظافرها بجوجر

من مكانه فهذا هو بكل جؤكَد لحك بها وللبها جشعر به سَخرج  

 وها لد حانت نهاَجن المحجمة َا جَما ... فكرت حجً فٍ أن جدخل

 الحمام وجؽلمه علً نفسها إلً أن َؽادر أو أن جججاهله فهو لن

 َسجطَع الدخول دون إذنها فٍ جمَع اْحوال لكنها بذلن سجظهر

 بمظهر الجبانة والمنافٍ جماما للدور الذٌ جممصجه منذ للَل

 . وهو َعلم جَدا بؤنها جسمع طرق الباب وجعلم بؤنه هو

 شدت أكمام بَجامجها الطوَلة بجوجر والجربت من الباب ببطء

 مجمجمة بعبوس

 كله بسببن َا رعد ... لو جرجكجنٍ لبلت اعجذاره لكان "

 " أفضل لكلَنا ؟

ممبضه بجردد حجً أمسكجه وأدارجه بحركه بطَبةمدت أصابعها ل  

 وما أن فجحت الباب للَٗ شهمت بصدمة ٖندفاعه ناحَجها وجلن

 الَد الجٍ امجدت لَدها ولد سحبها منها للخارج الذٌ همس من

 بَن أسنانه

 " كم مرة للت ٖ جهربٍ لبل أن َنجهٍ حدَثنا "

الؽرفةووجدت نفسها خٗل جزء من الثانَة ملجصمة بجدار   

 بجانب الباب وذان الوجه أمامها مباشرة فهمست جنظر لعَنَه

 الؽاضبجان بجوجس

 " ٖ حدَخ بَننا فاجركنٍ وشؤنٍ وابجعد لبل أن َرانا والدٌ "

 سند َده بجانب رأسها علً الجدار واْخري ٖزال َمسن بها

 رسؽها ولال بمسوة محدلا فٍ عَنَها



َا ابنة مطر ومن علَه أرَد أن أفهم من منا المخطا اِن "  

 " اٖعجذار ؟

 جنفست بعمك مؽمضة عَنَها جردد فٍ داخلها دون جولؾ

 ساعدنٍ َا رعد .. ساعدنٍ َا رعد ... ٖ .. ٖ .. ساعدنٍ َا )

 ( رب .. ساعدنٍ أرجون

 فعلَها أن جواصل الدور دون جراجع فهٍ جرَد رإَة النجابج

مطة البداَة اِن ،الجٍ جحدخ عنها رعد وٖ َمكنها العودة لن  

 فجحت عَنَها ونظرت لعَنَه ولالت مجشهدة علً نفسها

 ٖ أحد منا َلزمه اٖعجذار من اِخر وٖ الؽضب أَضا فؤنت "

 سججزوج ممن جلَك بن وبدون ماض مجسخ طبعا وأنا ممن

 " ...ٖ َعلم عن ماضَا السٍء ذان شَبا وٖ َحك ْحد

 لاطعها نافضا رأسه بحدة

 " جولفٍ عن ذكر ذان البابس أمامٍ "

 نظرت له بصدمة اججازجها سرَعا وبؤعجوبة ولالت بضَك

 مججاهلة ضربات للبها الصاخبة

 " ....ٖ جمل عنه بابس فهو سَصبح زو "

 " جَماااااا "

 صرخجه الؽاضبة اِمرة جلن أخرسجها جماما جنظر له بخوؾ

ره ونظر لهافجؤفؾ وأنزل رأسه لٓسفل ممررا أصابعه فٍ شع  

 ولال وأنفاسة الموَة جخرج بالجعالب

 " هل جحدخ معن والدن عنه ؟ هل لال اسما معَنا ؟ "

 لالت من فورها

 " ....ولما جرَد معر "

 لاطعها بحدة وأمر مجددا



 " جَما أجَبٍ "

 زمت شفجَها بحنك لبل أن جمول بضَك

 " ٖ .. لكنه سَفعل بالجؤكَد "

ا وؼادر من هنان بخطوات واسعةأبعد حَنها َده وابجعد عنه  

 ؼاضبة ولم َزد علً ما لال حرفا آخر فدخلت ؼرفجها وأؼلمت

 الباب خلفها جهؾ بَدها علً وجهها وجنفخ الهواء من بَن

 شفجَها فمد شعرت بمساماجه جحجرق جمَعها ، جوجهت ناحَة

 سرَرها ورفعت هاجفها فعلَها اٖجصال بمخططها الحربٍ مجددا

ها ما سجكون الخطوة المادمة لبل أن جلجمَه مجددافعلَه أن َخبر  

 وجنهار جمَع مخططاجه هذه المرة ْنها لن جصمد طوَٗ علً

 . هذا الحال

*  

 

 

* 

* 

 ولفت ملجصمة بباب المنزل الخلفٍ جرالب حدلجاها الخضراء

 الدامعة الذٌ كان َربط الحبال حول اْؼراض المكومة فٍ

 الشاحنة المرجفعة بعدما أصبح المنزل خالَا جماما من كل ما فَه

 لَؽادروه خلسة وفٍ اللَل كما اللصوص بل وكمن َرَد ارجكاب

 جرَمة ٖ َشهد علَها أحد رؼم أن ضوء النهار سَعرٌ ما فعل

 وبالدلَل الماطع ، لكن من سَهجم فٍ الؽد ؟ ٖ أحد طبعا وذان ما

 . َعلماه جَدا ومولنان منه

 انسابت جلن الدموع الحارة علً وجنجَها الواحدة ججبعها اْخري



 وهٍ جراه َضع ابنَه فٍ الشاحنة أَضا ثم ساعد زوججه لجركبها

 وبعدها الجفت ناحَجها ونظر لها بمٗمح جامدة كالصخر لبل أن

 َسَر باججاهها وأمسن برسػ َدها وسحبها منه فابجسمت من بَن

لً حالها أخَرا وسَؤخذها معهمدموعها ضنا منها أنه أشفك ع  

 وإن بوضعها فوق أؼراضهم المكومة فٍ الخلؾ لكنه أدارها بموة

 لجصبح ممابلة له ودفع جسدها بموة أكبر حجً أصبح حدَد جلن

 الشاحنة منؽرسا فٍ ظهرها ولال من بَن أسنانه مججاهٗ

 مٗمحها المجؤلمة

ن نخرج بنأمامن خَارَن فمط جخجارَن واحد منهما ... إما أ "  

 .. معنا من هنا وجنجهٍ رحلجن عند طرق حفار وجنزلٍ هنان

 جؤكلن السباع جؤكلن الوحوش جموجٍ جوعا وعطشا َجدن أحدهم

 وَفعل بن ما َشاء وإن لجلن ٖ َهم عندٌ ، أو أن جبمٍ هنا فٍ

 هذه المدَنة لكن خارح هذا المنزل طبعا فمالكه الجدَد سَكون

ا ؟هنا صباحا .... اخجارٌ هَ  " 

 فجحت عَناها المؽرورلة بالدموع ونظرت له برجاء لابلة بعبرة

 أنت ججركنٍ للشارع وللوحوش فٍ كٗ الحالجٍ َا جسار ، "

 " ٖ جفعل هذا بٍ َا شمَمٍ أرجون

 دفعها علً ذان الحدَد الماسٍ المإلم مجددا ولال بؽضب

 لست شمَمن وٖ جمولٍ هذه الكلمة مجددا ، أنجٍ لست شمَمجٍ "

 بل ابنة أرلندَة وذان الخابن ... أنجٍ ابنة زنا ٖ أجشرؾ بؤن

 " جنسب لٍ

 لالت بذات بكابها

 " .... لكن والدجٍ أرضعجن وأنا "

 صرخ رافعا َده أمام وجهها َهددها بضربها



 أصمجٍ ... للت بؤنن لست شمَمجٍ وذان الحلَب ٖ أعجرؾ به "

َدَن بسرعةأجفهمَن هذا ؟ واخجارٌ اِن أٌ المصَرَن جر  " 

 لالت بصوت مرججؾ باكٍ

 لكنن للت ثٗخ أشهر وهٍ لم جنمضٍ بعد ... أمهلنٍ حجً "

 ... أبحخ عن شمَمٍ هازار وأجده أو َرجع مجددا أرجون

 " أرجون َا جسار ٖ ججركنٍ لظلم البشر فٗ أحد سَرحمنٍ

 أبعدها عن الشاحنة ودفعها علً اْرض بموة صارخا

سوي شمَمن هازار ذان ؟ وما سبب ما نحن فَه "  

 هو سبب نبذ عابلجنا ولبَلجنا والجمَع لنا ، ثم والدجن وما فعلجه

 مع زوج عمجٍ وابن عم والدٌ لَجركان وصمة عار ملجصمة بٍ

 وحدٌ علَا جحمل رإَجها كل َوم ولعنجها ِخر العمر ، أرَد أن

 أهرب من الجصاق سمعجن بٍ فكَؾ آخذن معٍ حَخ سؤكون ؟

سبب جركنا لهذا المكان فجحملٍ لوحدن نجابج أنت وشمَمن  

 " ما فعٗه والدجن وشمَمن َكفَنٍ كل هذا

 وجوجه نحو الشاحنة بعدها وركبها مؽلما الباب خلفه وخرج

 بها من المنزل مججاهٗ الجٍ جسمٍ جراب اْرض بدموعها

 وبكابها ، ولم جنجهٍ مهمجه هنان فمد عاد نحوها مجددا

رها علً اْرض باكَة حجً أخرجهاوأمسكها من ثَابها َج  

 خارج سور المنزل أَضا ورماها خارجه فهرعت زاحفة نحوه

 وجمسكت بسالَه لابلة بنحَب

 ٖ ججركنٍ للشارع َا جسار أرجون ٖ ججركنٍ لعابلة ؼَلوان "

 وحَدة فهم لن َرحمونٍ ولن َجركوا أحدا َرحمنٍ ، سؤعَش

جونخادمة لكم ما حََت فمط ٖ ججركونٍ هنا أر  " 

 نفضها مبعدا لها َرفسها بمدمه بمسوة وجوجه نحو باب المنزل



 الكبَر وأؼلمه وصعد جلن الشاحنة مجددا وؼادروا من هنان

 مججاهلَن الجٍ كانت ججبع شاحنجهم جضرب بمبضجها علً بابها

 ججرجاهم باكَة أن ٖ َجركوها حَخ جعلم كَؾ سَكون مصَرها فٗ

 عابلة ؼَلوان سَمبلوا بها وَنجشلوها من الشارع وٖ أحد ؼَرهم

 فٍ جلن المري سَفعلها فالجمَع َخشاهم وَعلمون أٌ انجمام َنجظر

 . من َخالؾ أوامرهم أو َجحداهم

 وْنهم خرجوا من الباب الذٌ كان َجوسط سور المنزل الخلفٍ

 حَخ اْراضٍ الزراعَة الممجدة بطول النظر لم َشعر أحد

 بجرمهم ذان ولم َصل صوت بكابها ونحَبها وندابها الكسَر

 ْحد .. وحجً إن حدخ ذلن فما من مجَب لها وهٍ لعنة عابلة

 ؼَلوان كما َسمَها الجمَع هنان .. ومن هذا الذٌ َمجرب من

 لعنة ما ؟ خاصة إن كان حارسها الشر المدفون فٍ للوب

 . الؽَلوان ولٓبد

* 

* 

* 

ده علَها ضاحكا َجلس فوق سرَرهنصب ركبجه وأراح ساع  

 ولال وهاجفه علً أذنه

 " لولٍ لسما حدخ ذلن ؟ "

 وصله ذان الصوت الرلَك الحانك فورا

 لسما حدخ ولسما أنٍ أودَت بنفسٍ للهٗن بسبن هذه "

 " المرة َا رعد

 ضحن مجددا ونظره علً باب ؼرفجه الذٌ فجح ببطء وللجٍ

ما ماجت وجحولت ولفت أمامه جنظر له بابجسامة سرعان  



 نظرجها لٗسجؽراب ما أن لال

 ٖ جكونٍ جبانة هكذا َا جمَلة فمن َحب علَه أن َؽامر "

 " دابما

 وابجسم َمسن ضحكجه بؤسنانه ونظره علً ذان الجسد الملجؾ

 فٍ بَجامة حرَرَة سوداء َسجمع لمن فٍ الطرؾ اِخر والجٍ

 لالت بضَك

 " جولؾ عن لول هذه الكلمة وجد لٍ حٗ اِن كما عمدجها "

 فضحن هذه المرة ولَس علً ما لالت بل علً مٗمح الوالفة

 هنان جنظر له بخَبة أمل وحزن ولال لمن فٍ الطرؾ اِخر

 مجعمدا

 " لما جنكرَن بؤنن والعة فٍ حبٍ حجً أذنَن ؟ "

ؽادرة علًولفز من السرَر مبجسما لَلحك الجٍ كانت سجركض م  

 ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك الحانك عند أذنه

 " رعد هذا لَس ولت مزاحن السخَؾ "

 أمسن برسػ الجٍ أدركها علً الولت جماما ولد سحبها لداخل

 الؽرفة مرؼمة لابٗ

 ما رأَن فٍ الجحدخ مع آسجرَا اِن َا دمَة آل الشاهَن "

 " الجمَلة

 وصله صوجها المجحمس فورا

معها حما أجحدخ "  !! " 

 لال مبجسما ونظره علً الجٍ اخجلطت نظراجها الحانمة باٖسجؽراب

 " أجل فها هٍ بمربٍ اِن وسؤضع الهاجؾ علً أذنها "

 وفعل ذلن فورا وأدخله من جحت شعرها البنٍ الكثَؾ المموج

 لَضعه علً أذنها ولد أدار َده اْخري حول خصرها ٖفا ذراعه



نمة ولد وصلها ذان الصوت اْنثوٌحوله مججاهٗ نظراجها الحا  

 بالػ الرلة سرَعا

 مرحبا آسجرَا أنا سعَدة حما بالجحدخ إلَن ومجشولة جدا "

 " لرإَجن

 نظرت حدلجاها العسلَجان للوالؾ لربها باسجؽراب ودفعت وجهه

 بَدها ما أن حاول جمبَل خدها ضاحكا ولالت

 " من أنجٍ ؟ "

المرةفوصلها ذات ذان الصوت ومسجؽربا هذه   

 " ألم َخبرن ذان اْحمك ؟ أنا جَما ابنة شمَمجه ؼسك "

 ارجفع حاجباها المحددان بإجمان ولالت بدهشة

 " !! أنجٍ ابنة مطر شاهَن "

 ونملت نظراجها الحانمة المجوعدة بالذٌ كان َضحن بصمت علً

 ذان الصوت اْنثوٌ الباسم لابٗ

 " أجل أنا هٍ ابنة مطر وؼسك "

 فؽرست أسنانها فٍ شفجها جحول منع شهمجها من الخروج بسبب

 الذٌ لؾ ذراعَه حولها وانهالت لبٗجه المججالَة علً شعرها

 وعنمها وخدها وحاولت دفعه عنها هامسة بصعوبة جمسن

 ضحكجها

 " رعد ابجعد .... ابجعد للت لن "

 لَصلها ذان الصوت الباسم فورا

اِن آمممم نجحدخ ؼدا آسجرَا وداعا "  " 

 وانمطع اٖجصال معها فؤبعدت الهاجؾ عن أذنها محاولة الفكان

 من الذٌ أدارها جهجه لكنها خلصت نفسها منه بسهولة وجراجعت

 جهة الباب لابلة بضَك



 " ٖ جمجرب منٍ ْنٍ ؼاضبة منن "

 الجرب منها فجراجعت للخلؾ أكثر فمال مبجسما

اضبة منٍ ؟ولما أجَت إذا لؽرفجٍ فٍ هذا الولت َا ؼ "  " 

 أدارت حدلجَها فٍ المكان ولالت بعد جفكَر

 " جبت أرَد سإالن عن أمر ما "

 الجرب منها بخطوة واسعة مادا َده لَمسكها لابٗ بابجسامة

 " جعالٍ ْجَبن عنه إذا "

 ففرت هاربة منه ضاحكة ودخلت الؽرفة المجاورة لؽرفجه مجددا

واجكؤت علَه برأسها وأؼلمت الباب خلفها بالمفجاح وولفت علَه  

 لٓعلً جمسن ضحكجها بؤسنانها ما أن طرق الباب ووصلها صوجه

 " آسجرَا افجحٍ الباب "

 لالت من فورها

 " لن أفجحه وأنا مع اٖجفاق بَنن وبَن شمَمجن "

 وصلها صوجه الباسم

 " افجحٍ الباب هَا ولنري إن كنت علً اٖجفاق أم ٖ "

 لالت ضاحكة

 " ٖااااا "

 وأؼمضت عَنَها مبجسمة ما أن شعرت بذان الشٍء الصلب الذٌ

 َجحرن علً الباب خلؾ ظهرها وَبدوا مفجاحا أو لطعة نمدَة َخط

 بها علَه من الخارج وفهمت ذان الرسم فورا والذٌ كان لملب

 َخط جفاصَله ببطء لابٗ بصوت منخفض

َهاأحبن آسجرَا ... وانجظرجن أربعة عشر عاما بؤَامها ولَال "  

 " ولن َضرنٍ الملَل بعد

 وما أن سمعت خطواجه مؽادرا فجحت الباب ببطء وخرجت من



 الؽرفة ونظرت لباب ؼرفجه المفجوح مبجسمة جؽرس أسنانها فٍ

 طرؾ شفجها والجربت منه بخطوات بطَبة وولفت أمامه جنظر

 للذٌ عاد للجلوس فوق السرَر وَبدوا بؤنه َنجظرها وَعلم بؤنها

ٍ فابجسم فورا ومد َده لها هامساسجفعلها وجؤج  

 " جعالٍ َا ثنانَة رعد "

 فركضت نحوه فورا وارجمت فٍ حضنه واسجمبلها هو لابٗ

 بضحكة

 ٖ جمفزٌ علَا هكذا مجددا فوزنن لم َعد كالماضٍ إن لم "

 " جٗحضٍ

 ضحكت وحضنجه بموة لابلة

 " كاذب فهو لم َزد عن السابك بالمدر الذٌ جصوره "

ح جحجه ولال مبجسما وناظرا لعَنَهاللبها لجصب  

 جؽَرت كثَرا آسجٍ عن الصورة الجٍ احجفظت بها لن "

 " فٍ للبٍ

 مررت أصابعها خٗل شعره ولالت مبجسمة جنظر لعَنَه

 " إنها أربعة عشر عاما َا رعد إن كنت ٖ جعلم "

 وجابعت مجمجمة بعبوس

 " وأنت السبب طبعا انجظرجن حجً أصبحت عجوزا "

فن وجهه فٍ عنمها ولبله هامساضحن ود  

 عجوز !! كل هذه عجوز ! ألسم أنن أجمل من السابك بكثَر "

 " ولست أجصور كَؾ سجكونَن حَن جخجفٍ كل هذه الخدوش

 وابجعد عنها ونظر لعَنَها مجددا لابٗ بابجسامة

 أنا من انجظرن حجً شاب شعر رأسه وسجنادَه بالعجوز "

 " لرَبا



 ابجسمت ومررت أصابعها خٗل شعر صدؼه الذٌ جخللجه شعرات

 بَضاء خفَفة مجفرلة وجحركت أصابعها وصوٖ لمفً عنمه وشدجه

 ناحَجها ولبلت مكان جلن الشعرات البَضاء وحضنجه هامسة

 بحزن

 كنت سجكون فٍ نظرٌ رعد الذٌ عرفجه سابما وإن كان لون "

 " هذا الشعر أبَضا بؤكمله

رها وخدها هامسا بحنانلبل خصٗت شع  

 " اشجمت لن آسجرَا ولم َدمرنٍ شٍء كاشجَالٍ لن "

 جمسكت به بموة هامسة بعَنان دامعة جنظر لسمؾ الؽرق

 المزخرؾ

 لن َفرلنا شٍء َا رعد .. لن أبجعد عنن مجددا وٖ وعود "

 " باٖنجظار وٖ لَوم واحد

 ابجعد عنها ونظر لعَنَها لابٗ بابجسامة مشاكسة

ل أنجٍ علً اسجعداد لمواجهة ؼضب ؼسك منا صباحا ؟وه "  " 

 ابجسمت بحَاء لابلة

 " أؼلك باب الؽرفة أوٖ كٍ ٖ جرانا من اِن "

 ضحن ولال

 " ولن جهربٍ منٍ وسجسجمرَن شجاعة هكذا ؟ "

 عضت طرؾ شفجها وجعلمت بعنمه مجددا ودفنت وجهها

 فَه هامسة

عدمما سؤخاؾ مثٗ فؤنا لم أفمد ذاكرجٍ ب "  " 

 ضحن ودفن وجهه فٍ شعرها هامسا

 أجل كَؾ نسَت بؤنه كان علً زوججٍ أن جسجاء ْنها لَست "

 " أول امرأة جرانٍ عارَا



* 

* 

* 

 جسلل من خلؾ جدار ؼرفجه لٓرض الفسَحة أمامه ضربات

 للبه ججعالً مع صوت اْؼصان المجكسرة جحت حذابه الجلدٌ

 َشعر بؤن الجمَع َسمعونها وفٍ كل مكان .. ٖ َعلم بسبب

 وضوح صوجها فٍ سكون اللَل أم أن حاسة السمع لدَه فالت

 حدود المعمول أو أن خوفه السبب ! وكَؾ ٖ َخاؾ وهو وسط

 سادة عابلة ولبَلة ؼَلوان من ٖ َؤمن حجً للجدران فٍ ؼرفهم ؟

هم فهو منذ عرؾبل وحجً سكون اللَل َشعر بؤنه أحد معاونَ  

 هذه العابلة عرؾ العجب العجاب مما سمع ورأي ، هذا كله ولم

 َكجشؾ بعد أسرارهم المدفونة الجٍ ٖ َجحدثون عنها وٖ أمامه

 وٖ أمام أنفسهم حجً ، َراها فٍ أعَنهم فمط ٖ َسجؤمنون أحدا

 علَها ... أٌ أحد ، فمط أسماء أماكن مبهمة ورموز َفهمونها

ونها بَنهم ثم َخرجون جباعا وَخجفون ثم ماذا ...؟وحدهم َجبادل  

 ٖ َعلم ولم َفهم َوما ولم َسجطع المجازفة أبدا خوفا علً حَاجه

 ( وهذا ما هو مؤمور به ) سٗمجن أوٖ ولبل كل شٍء َا إسحاق

 لكن اْمر طال .. طال كثَرا وطال فوق احجماله فمد جعب ... جعب

جه فمد اعجاد كل شٍء فٍومن أمر واحد فمط وهو فراق شمَم  

 حاضره إٖ عدم وجودها فَه ، اعجاد العَش هنا خادما لهإٖء

 الناس الذَن عرفهم منذ ولد .. اعجاد أن َسمع وٖ َجحدخ لبل

 حجً أن َفمد صوجه .. اعجاد أن َجؤللم مع ذكرَات ماضَه الجً

 جسجنزؾ منه كل شٍء .. اعجاد أن َنام لَٗ وَحلم بكل جلن

حجً باجت جزءا منه وباجت صورة ذان الرجل وجهاالكوابَس   



 آخر من وجوهه وهو َراه كل لَلة َجهاوي أمامه وحربة الصَد

 منؽرسة فٍ صدره جهة للبه َمد َده لوجهه المذعور لبل أن

 َسمط أمامه جثة هامدة .. كل ذان الجبروت والمسوة والموة

يَجهاوي أمام فجً فٍ العاشرة فمط من عمره لم َعرفه سو  

 . من ألل من عامَن

 أؼمض عَنَه بموة وجماطرت دموعه منها دون شعور َجذكر

 جلن المطعة من للبه مرمَة فٍ زاوَة الؽرفة ٖ حول لها وٖ لوة

 بسببه ... بسبب ذان الرجل وبعد لَلة لاسَة شاهدا فَها حجً

 والدجهما جحجرق أمامهما ومنعها بالموة عن الذهاب لها واٖحجراق

 معها ْن اْوان لد فات .. فات علً كل شٍء .. حجً علً أن

 َنمذهما كلَهما ، لم َندم َوما علً لجله لذان الرجل وإن عاد به

 الزمن للوراء لفعلها مجددا بل وبطرَمة أبشع هذه المرة لعله

 َنسً كل ما حدخ ورأجه عَناه .. بل لعله َنسٍ شمَمجه ما َجزم

د أن َنسَها إَاه .. وٖ أَا كانبؤنه لَس ٌْ شخص فٍ الوجو  . 

 شد لبضجَه بموة وعزمه علً ما َرَد فعله َزداد فبما أن شعَب

 ونوح جبادٖ بعضا من جلن الرموز المبهمة الَوم فثمة ما سَحدخ

 هنا اللَلة وهذا ما هو مولن منه وعلَه معرفجه ، علَه فن لؽز

؟ حجًمن ألؽازهم جلن فحجً مجً سَصبر وَنجظر وَكون حذرا   

 َنجهٍ عمره وجنجهٍ شمَمجه حَة ؟

 جسلل ببطء من بَن اْشجار حَخ أضواء السَارات الذٌ زاد

 من شكوكه فهو سمع هذا الصوت سابما .. لَس كثَرا ولَس

 دابما لكنه اسجفاق من نومه علَه سابما ولكن خوفه منعه من أن

 َخرج وَري ما َحدخ ، الجرب حجً بات َري السَارجان بوضوح

من الثٗثة الوالفَن بَنهما ؟ شعَب ...! ذان هو بالجؤكَد لكن  



 شعره َجحرن مع الرَح مجؤكد منه وجسد اِخر وكؤنه نوح حجً

 المعطؾ الربَعٍ الخفَؾ َشبه معطفه وإن لم َجؤكد منه ... أما

 الثالخ !! فهذا هو ما علَه معرفجه ومن هذا الذٌ َزورهم

نة الجٍ َربطونها به ؟لَٗ وَرمزون له بدون اسم وما اْمك  

 نظر عالَا للممر المكجمل بؤسً فلم َجمنً اخجفابه كما اللَلة

 ْنه لن َكون ساجرا له أبدا ، أؼمض عَنَه برفك وهمس فٍ

 للبه برجاء حزَن ) َا رب ساعدنٍ ... َا رب حررنٍ من

 ( سواد الماضٍ لَجولؾ عن لجلٍ

عزَمةأنزل رأسه ومسح عَناه بموة وجحرن نحوهم ببطء و  

 فإما أن َمجلهم بكشفه لهم وإما أن َمجلوه وَلحموه بضحاَاهم

 وَرجاح ، وصل ْلرب شجرة لهم وأخجبؤ خلفها مولَا ظهره لهم

 َجلمؾ أنفاسه لَس بسبب شٍء سوي الخوؾ المجفجر فٍ للبه

 فؤن َججرأ علً فعلها لَس باْمر الهَن وأن َمسكوا به معناه

 الموت وٖ شٍء ؼَر الموت وَٖعلم عنه أحد وٖ دلَل خلفهم

 . ككل مرة بالطبع

 أدار وجهه فمط وببطء لَري الشخص الممابل له فمط وٖ َروه

 ..... ثٗثجهم ْن شعَب ونوح كانا َولَان ظهورهم له أما

 ؼضن جبَنه َنظر باسجؽراب للوالؾ ممابٗ لهما ْنه كان مجلثما

ظهر منها شٍء سوي عَناه ! ركز النظربعمامة سوداء َٖ  

 علَه فَجب أن ٖ َضَع الفرصة ، شجم حضه والوالفَن هنان

 وكل شٍء حوله ْنه لم َسجفد شَبا فذان الملثم ٖ َظهر منه

 شٍء فحجً عَناه ضللت علَهما العمامة وأصواجهم ٖ َمكنه

 سماعها مع أصوات هدَر السَارات ، ورؼم ذلن لم َؽادر

ا مكانه َسرق النظر لهم كل حَن حجً حدخ ما كانوبمٍ والف  



 َؤمله وَراه حلما بعَد المنال وأصواجهم جرجفع وَبدوا أن الحلفاء

 جشاجروا فاسجدار من شدة حماسه حَن أمسكت َد شعَب بَالة

 ذان الملثم وبدأ نوح فٍ محولة فكه منه وجعالً الصراخ

ة جعلجهالرجولٍ الؽاضب وجداخل ولم َفهم سوي عبارة واحد  

 َججمد مكانه ) جولؾ َا شعَب هل سجفعل ما لم َفعله دجً

 ( الحالن فٍ الماضٍ ؟

 الجصك بجذع الشجرة بجانب كجفه ونظره ٖزال هنان وأنفاسه

 ... جسابك ضربات للبه المندفعه بجنون َنجظر جلن اللحظة

 اللحظة الجٍ َكشؾ فَها ذان الملثم عن وجهه فإن لم َفعلها

ها أبدا بعد كل هذا الشجار .. ولَعرؾ ما صلجهاِن فلن َفعل  

 بدجً الحالن ولما ذكروه هو جحدَدا ، انفجحت عَناه علً اجساعها

 وجولؾ للبه عن العمل جماما وهو َنظر للذٌ رفع َده أخَرا لجلن

 العمامة وأنزلها عن فمه وذلنه بحركة عنَفة كاشفا وجهه وهو

صوت ارجفع فوقَصرخ بالوالؾ أمامه مشَرا له بسبابجه ب  

 صوت سَارجَهما " أنت َا شعَب من َفعل ذلن فٍ كل مرة

 " .....وعلَا جحمل النجابج ْنٍ الشخص ال

 جولفت كلماجه كما جَبس أصبعه مكانه وهو َنظر عالدا

 حاجبَه جهة الذٌ كان َمؾ خلؾ ذان الجذع َنجفض جزعا

 َهمس بعَنان شاخصجان ذعرا

 " ....أأأ ...... أأنت مممم "

 لبل أن َطلك سالَه للرَح ما أن لفز ذان ناحَجه صارخا

 " الجاسووووس "

 لَدرن الذٌ هرب من هنان راكضا ولد علم أنها نهاَجه وأن

 ركضه ذان لن َنجهٍ به سوي بالدوران كالنمر المسجون وسط



 أمٗن ؼَلوان وكؤنه َركض فٍ دابرة مؽلمة ٖ مخرج منها

وت للموت ودموعه جنزللَهرب من المجهول للمجهول ومن الم  

 من عَنَه دون جولؾ وهو َعلم جَدا بؤنه ٖ مفر له منهم مهما

 ابجعد فاخجار طرَما منحرفا وجوجه للمكان الوحَد الذٌ أمل أن

 َحجمٍ فَه وإن بؤمل كسَر مَت وهٍ أرض ) أوَس جلَل

 ؼَلوان ( المشجركة مع أراضَهم رؼم أنها لن جحمَه منهم لكن

ن ودون جفكَر وهو َججاز اْشجار المجفرلةؼرَزجه أخذجه هنا  

 راكضا بَنها كالرَح فخوفه كان كفَٗ بجعله َطَر للسماء ولَس

 َركض فمط .. وصورة واحدة لد ظهرت أمام عَنَه الباكَة وهٍ

 شمَمجه ... من لو خسر حَاجه اِن فلن َراها مجددا .. لن ...

لدهما ولجدجهماَراها ولٓبد فما سَمول لوالدجهما حَنها .. لوا  

 ماذا سَمول لهم إن سؤلوه عنها ؟ دار حول صهرَج المَاه ...

 ملجفجا خلفه ولم َشعر بنفسه إٖ ولد اصطدم بشٍء حدَدٌ بموة

 لبل أن َسمط جالسا علً اْرض َشعر بنصفه السفلٍ بؤكمله

 جخدر من اْلم ونظر بذعر للوالؾ فوله حَخ السَارة المجولفة

ها وللشخص الوالؾ فوله والذٌ انحنًهنان والجٍ اصطدم ب  

 نحوه ومد َده لكجفه لابٗ

 " ... هل أنت "

 فدفع َده عنه وجراجع زاحفا للخلؾ َنظر له بخوؾ وذعر كفَٗن

 بمجل أعجً الرجال ، وما أن الجرب منه ذان الخَال ونظر لعَنَه

 وللونهما الذٌ لمع فٍ ضوء المكان المكشوؾ كالفضة علم بؤنه

 لَس أحد مطاردَه بل ولَس من الجنوب بؤكمله فجلعك بَده فجؤة

 وذان َنظر له باسجؽراب وهو َشد َده وَحاول إفهامه أمرا لم

 َسجطع فهمه فنزل أمامه ناظرا لحدلجَه الزرلاء باسجؽراب ْنه



 َشبهه طفرة فٍ ذان المكان الموحش ولال بهدوء

ججحدخ ؟ وما بن جركض هكذا ؟ ولما ٖ من أنت َا هذا "  " 

 جمسن بكم لمَصه ونظر للخلؾ بذعر حَن الجرب صوت هدَر

 سَاراجهم فٗبد وأنهم َبحثون عنه بطرَمة أَسر لَجدوه ، نظر

 للجالس أمامه وبدأ بهزه من لمَص بموة جخرج من حنجرجه

 أصوات من دون حدَخ فنظر حوله للمكان َسمع أصوات جلن

جعجالالسَارات ثم ولؾ مولفا له معه ولال باس  

 " بسرعة لنؽادر من هنا فَبدوا بؤنن مطارد "

 وككل مرة دفعجه حمَجه لمساعدة من لَس َعلم حجً ما لصجه

 وأَن لد جوصله جلن الحمَة وؼرَزة مساعدة من َحجاجه خاصة

 إن كانت ألداره لد حملجه لَعَش وسط أراضٍ الؽَلوان جحدَدا

جدَدومن دون علمهم ، وها هو َعلن العصَان علَهم من   

 . ووسط أراضَهم وعلً ممربة من لبضجهم

* 

* 

*  

 

* 

* 

 ولؾ أمام باب المكجب ورفع لبضجه وشدها أمامه جامدة

 مكانها وجنفس بعمك مؽمضا عَنَه ثم طرله دون جراجع

 هذه المرة وٖ جردد فالموجود خلؾ هذا الباب وحده من

 سَملن اْجوبة بل وبَده زمام اْمور جمَعها لَرَحه

لدمَة العنَدة كما َسمَها جدها سجوصله للجنونفجلن ا  



 . إن اسجمرت فٍ اللعب بؤعصابه هكذا

 فجح الباب ودخل ما أن أذن له الموجود فٍ الداخل وولع

 نظره علَه فورا َضم لبضجَه مسندا مرفمَه بالطاولة

 وَجكا بجبَنه علَهما لَس َعلم أَنظر لٓوراق علً

 الطاولة جحجه أم أنه شارد فٍ مكان بعَد عن كل شٍء

 حوله وَبدوا أن همومه لد فالت كل شٍء ولن َسجؽرب

 ذلن فهو َحمل مسإلَة بٗد بؤكملها علً عاجمه ولَس

 الَوم وٖ اْمس بل من أكثر من عشرَن عام َسرق كل

 فرد فٍ هذه البٗد من صحجه وولجه وعمره وحَاجه ، َراه

لوجود َحجاج لوجود امرأة لربه ولَس أٌأكثر رجل فٍ ا  

 امرأة بل أنثً جناسبه فٍ كل شٍء .. امرأة َبخ لها هو

 همومه ولَس جبحخ هٍ عن طرَمة لجخرجها منه ْنها

 . لن جنجح فٍ ذلن أبدا

 إن لم جدخل جَما بعد أخبرها بؤن جفعل ذلن أوٖ ثم عد "

 " هنا َا لاسم

ال أن هذا الرجل ؼافلابجسم وأؼلك الباب خلفه ودخل فمن ل  

 عن ابنجه وعن سٗمجها ؟ ولَس َعلم كَؾ ؼابت عن عَنه

 الجٍ ٖ جؽفل جلن اللَلة فٍ لندن ! هل مهمجهم واٖنشؽال بها

 ذان الولت السبب ؟ َسجبعد مطلما أن َكون كان َعلم لما كانت

 ردة فعله ٖمبالَة هكذا ولَس َجخَل كَؾ سَكون عمابه لها

عد أن ٖ َخاطب لسانه لسانها لعام كامل إٖحَنها ؟ وٖ َسجب  

 إن كان حبه لها فوق كل ذلن أو ٖ َصدق أن جكون فعلت

 ذلن من دون سبب وهذا ما هو واثك منه أَضا لكنها كوالدَها

 أعند من الصخر .. ولد َمر الصخر بؤسراره وهٍ ٖ بل وجعلجه



اَري نفسه هو المذنب فٍ حمها بسبب أفعالها الجٍ فالت سنه  

 . بكثَر

 الجرب منه وجلس علً الكرسٍ أمام طاولة مكجبه ولال بهدوء

 لما ٖ جؤخذ لسطا من النوم والراحة حجً ولت الفجر ؟ "

 " العمر َنجهٍ وهموم البٗد ٖ جنجهٍ َا مطر

 رفع رأسه ولال َدفع اْوراق جحجه جانبا من دون حجً أن

 َرجبها

 سؤؼادر لبل الفجر جهة جَمور ْلحك باججماع الوزراء "

 هنان وٖ ولت لدٌ للنوم فؤخبرنٍ ما هذا الذٌ جبت من أجله

 " فٍ هذا الولت ؟

 اجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه مشبكا أصابعه ولال ونظره علَهم

 ٖ َعجبنٍ الفجور الحالٍ فٍ عٗلجن بخالٍ دجً َا مطر "

ة بَنكما والسبب أراه جافها جداوأخشً أن َجحول اْمر لمطَع  " 

 لال الذٌ نظر له عالدا حاجبَه

 " جافها جدا رأٌ من منا َا لاسم جعنٍ ؟ "

 نظر له وٖزال علً حاله السابك ولال فورا

 " أنا لم أعنٍ رأَكما فٍ اْمر بل عنَت اْمر ذاجه "

 لال مباشرة ناظرا لعَنَه

أمر خاطا ؟وأنت معه فٍ أن زواج جَما فٍ هذا السن  "  " 

 اشجدت أصابعه علً بعضها ٖ إرادَا ولال

 " جلن وجهات نظر َا مطر وهو له وجهة نظره الممجنع بها "

 لال بذات جدَجه مججاهٗ ما لال

 أنا أسؤلن عن وجهة نظرن أنت بما أنن من فجح الموضوع "

 " وأردت أن جكون حكما فَه



 اسجمام فٍ جلسجه ولال ناظرا له

ٍ كما جخبرن أفكارن فؤنا لم ألصد الجدخلمطر ٖ جفهمن "  

 " ولنؽلك الموضوع إذا وننساه جماما

 لال مباشرة

 " ما رأَن أنت َا لاسم ؟ "

 أبعد نظره عنه وجنفس بعمك لبل أن َمول وٖزال َججنب

 النظر له

 هٍ ابنجن َا مطر ٖ أحد له كلمة علَها فوق كلمجن ، ورأٍَ "

راضَة عن اخجَارن أَضاأنه ٖ بؤس إن كانت هٍ موافمة و  " 

 لال بابجسامة جانبَة

 الخٗؾ بَنٍ وبَن جدها لَست هٍ السبب الوحَد فَه "

 وٖ جملك فذالن لن َدوم وأنا لست طفٗ ْجعل من أمور هامشَة

 سببا للفرلة بَننا وسَؽَر رأَه هذا حَن سَصبح الموضوع

 " جدَا

 نظر له ولم َعلك بادئ اْمر محدلا بعَنَه لبل أن َبعد نظره

 عنه ولال بعد جردد لحظة

 " وهل أصبح ثمة شخص معَن أم لَس بعد ؟ "

 ابجسم الذٌ لم جفارله نظراجه ولال

 " لَس بعد "

 فولؾ حَنها واسجدار مؽادرا لكنه ولؾ بعد خطوجَن وشد

نظر لهلبضجَه بجانب جسده لبل أن َرخَهما واسجدار و  

 مجددا ولال محدلا بعَنَه

 " هل جزوجنٍ إَاها َا مطر ؟ "

* 



* 

* 

 مسحت بكفها علً طرؾ ذان الوجه المجعرق الذٌ كان َجحرن

 ببطء وعشوابَة وعَناها ٖ جزاٖن مؽمضجان لبل أن جبدأ

 شفجاها باٖرججاؾ والهذَان دون جولؾ فضربت خدها لابلة

 بملك

... زَزفون اسمعَنٍ أرجونزَزفون .... زَزفون اسجفَمٍ  "  " 

 وما أن خرجت منها جلن الصرخة الجزعة المرجفعه أجلسجها

 ممسكة بذراعَها وبدأت بهزها بموة جنادٌ باسمها وعَناها ٖ

 ججولؾ عن ذرؾ الدموع خوفا علَها من أن جدخل لجلن الحالة

 مجددا وجخشً أن ٖ َخرجها منها شٍء هذه المرة ، ابجسمت

موع والحزن حَن انفرجت جلن اْجفان الواسعةمن بَن جلن الد  

 ببطء كاشفة عن جلن اْحداق الزرلاء شَبا فشَبا وجسربت

 الدمعة الَجَمة منهما حَن همست جلن الشفاه المرججفة

 " ....اسسسحا "

 لبل أن جمفز والفة وؼادرت السرَر والؽرفة راكضة مججاهلة

راكضة حجً الجٍ كانت جنادَها للمة وصعدت السٗلم بخطوات  

 كانت أمام باب مَعن وطرلجه دون انجظار وٖ جردد جضربه براحة

 َدها بموة ولم ججولؾ عن الطرق حجً انفجح الباب علً اجساعه

 أمامها ونظر لها الوالؾ أمامه باسجؽراب .. من لم َنم ولم َؽمض

 له جفن حجً اِن عكسها جماما ولد جنملت نظراجه المسجؽربة بَن

 عَناها الدامعة فٍ مشهد لم َراه سابما لشفجاها المنفرجة

 وأنفاسها الجٍ كانت جخرج منها بموة جباعا وكؤنها جحجضر ،

 عاد بنظراجه لعَنَها ولال باسؽراب



 " !! زَزفون "

 لبل أن َنظر خلفه ثم حوله كالجابه ولال

 " ادخلٍ هَا "

راجلجطَر الوعود والضمانات الجٍ سهر َمَد نفسه بها أد  

 الرَاح أمام منظرها ذان ولجوبها إلَه وْول مرة ، لكنها لم

 ججحرن من مكانها ولم جبعد نظرها عنه فنظر لعَنَها مجددا

 وللمه َزداد بشكل مخَؾ ولد همست بصعوبة من بَن أنفاسها

 الموَة المجعالبة

 " ولاص هل جعطَنٍ هاجفن للَٗ ؟ "

بسرعة واخجفًنظر لها بصدمة لم جدم طوَٗ وهو َسجدَر   

 فٍ الداخل لبل أن َعود مجددا وهاجفه فٍ َده ومده لها فورا

 فرفعت أصابعها المرججفة وأخذجه منه ناظرة لعَنَه وهمست

 بخفوت

 " شكرا "

 وجحركت من هنان فخرج لخارج الؽرفة نظراجه ججبعها

 وهٍ جعبر الرواق راكضة َدها جمسح عَناها حجً اخجفت

ا إٖ جسده رؼم أن للبه لمعنه آخذة كل شٍء فَه معه  

 َطاوعه علً فعلها لكن علَه أن ٖ َجدخل ولَجرن كل شٍء

 . لولجه بل ولَبجعد عنها لدر اٖمكان من أجل نفسه لبلها

 بَنما نزلت جلن المدمان الحافَة عجبات السٗلم مسرعة

 حجً كانت فٍ ؼرفجها مجددا بل ودخلت الحمام من فورها

نظرات المصدومة للوالفة هنانمؽلمة بابه خلفها علً ال  

 مكانها السابك فعلَها أن جكون وحدها ولن جرسل لذان

 الشخص الموجود هنا وحلمة الوصل بَنهما ككل مرة بل



 علَها محادثجهم مباشرة واِن فورا فاْمر ٖ َحجمل مراسٗت

 . ورسابل جحملها مربَجها

 كجبت الرلم الذٌ جحفضه عن ظهر للب بؤصابع مرججفة ووضعت

 الهاجؾ علً أذنها وانمطع اٖجصال دون أن َجب فكررت اٖجصال

 مجددا فالولت هنان لَٗ اِن وسَكون نابما بالجؤكَد لذلن علَها

 أن جحاول دون َبس وعلَه أن َجَب ، انسابت دمعة جدَدة من

المرجخٍ بسبب النوم عَنها ما أن وصلها الصوت الرجولٍ  

 " ..نعم ... من أ "

 فماطعجه بصوت مرججؾ هامس

 خالٍ دجً هذه أنا زَزفون ... أرَد الجحدخ مع مطر "

 " اِن أرجون

* 

* 

* 

 وضعت كوب المهوة من َدها علً الطاولة جنظر ِخر بهو

 المنزل مسجؽربة وجوجهت فورا نحو الذٌ كان َحرن جرَدة

مه بضَكفٍ َده لابٗ للوالفة أما  

 مصَبة وجحجاج لحل ، ٖ بل لشٍء مشابه لها لكن لَس "

 " فٍ الصحؾ بل المحاكم

 لالت الوالفة أمامه بجوجس ولد ٖمست أصابعها ذراعه

 " اهدأ َا حارثة سَرجفع السكر لدَن هكذا "

 رمً الجرَدة من َده صارخا

 " لَرجفع لعلٍ أموت وأرجاح "

الملماة أرضا لابلة وصلت ساندرَن عندهما ورفعت الجرَدة  



 " ....ما بكما ما َوجد فٍ هذ "

 ولطعت كلماجها شهمجها المصدومة ممسكة فمها بَدها ما أن

 ولع نظرها علً جلن الصورة وذان المشهد والخبر فولها

 وارججفت َدها جنظر لوالدها بعَنان دامعة وهمست بصوت

 مرججؾ

 " سجموت مارَه إن رأت هذا أبٍ ... السم أن جموت "

 ونفضجها فٍ َدها مجابعة بؽضب باكٍ فلم جسجطع الجحكم

 فٍ دموعها الجٍ نزلت جباعا

 ما الذٌ َرَد فعله بها جحدَدا أبٍ ؟ ما الذٌ َرَد أن "

 " َوصلها له بكل هذا ؟

 أشاح بوجهه المسود من الؽضب وارجفاع السكر لدَه دون

 مزاح هذه المرة ولم َجحدخ فنفضجها مجددا بموة صارخة

جحبه أبٍ لما ٖ َشعر بها أحد ؟ سنفمدها جدرَجَا إن هٍ "  

 .. رأت هذا وما سَحدخ جباعا له .. جحدخ أبٍ لل شَبا

 " افعل أٌ شٍء

 لكن حاله لم َجؽَر ولم َجحدخ لحظة أن عٗ الطرق المججابع

 علً باب المنزل وجوجهت إَمَلَا نحوه فورا وفجحجه فدخل

المجٗحمة لَسجطَع منه الذٌ نظر لهم بضَاع َسحب أنفاسه  

 الجحدخ لبل أن َمول بملك وجوجس

 " ماذا َجرٌ ؟ "

 وجابع ولد نظر للوالؾ هنان جحدَدا

 لما طلبت أن أكون هنا اِن وسرَعا وفٍ هذا الولت "

 " المبكر َا حارثة ... !! ما بكم جكلم ؟

 أشار للجرَدة فٍ َد ابنجه محركا اصبعه نحوه وهمس بنبرة



لَري ابنه وأفعاله الجدَدةجوفاء " أعطها له   " 

 نملت نظراجها الباكَة بَنهما ولم جسجطع وٖ الجحرن من

 مكانها فجوجه ذان نحوها دون أن َنجظرها أكثر من ذلن

 وأخذ الجرَدة من َدها ونظر لها لجججمد حدلجاه ومٗمحه

 وأطرافه جمَعها وهو َنظر لصور الممال بالججابع وكؤنها

ء ، مرر أصابع َده الحرة فٍ شعرهجمر أمامه بالعرض البطٍ  

 وٖزالت نظراجه المصدومة ججنمل بَن أعلً الصفحة الجٍ احجلها

 الخبر بؤكملها ْسفلها وهمس بصعوبة

 " ! لَفهمنٍ أحدكم ما هذا بحك هللا "

 ولم ججح الفرصة ٌْ منهم لَجَب أو لَعلك بؤٌ شٍء واْنظار

 جمَعها جنجمل جهة الجٍ ولفت عند بداَة الممر جحمل كجبها

 ومذكراجها فٍ َدَها وكما هو حالها المعجاد جسجفَك صباحا

 جعاند كل ما عانجه طوال لَلجها الماسَة جلن لجمؾ علً لدمَها

 مجددا ولجرجع مارَه اْمس رؼم الجعب فٍ مٗمحها الجمَلة

ٍ جلن العَنان واْحداقالهادبة ... رؼم آثار السهر والبكاء ف  

 . الذهبَة الواسعة منبع الرلة والحنان

 نملت نظراجها المجوجسة بَن من جمنً كل واحد منهم

 أن اخجفً من الوجود لبل أن َراها فٍ ذان المكان

 والولت جحدَدا ونظراجها المجوجسة جنجمل من عَنٍ ساندرَن

ججهالباكَة لوجه والدها الذٌ ٖ َمكن وصفه بؤٌ شٍء لزو  

 الجٍ لم ججؾ الدموع من رموشها بعد ولد عادت للجسرب من

 عَنَها مجددا حَنها وصوٖ للذٌ ما كانت لججولع رإَجه هنا

 مجددا فكَؾ فٍ هذا الولت ومع جلن المٗمح الجٍ ٖ جشبه

 سوي الموت .. ! عٗ صدرها وهبط بموة وجسارع بسبب



دموع وهٍ جنجملأنفاسها المجعالبة وامجٓت حدلجاها الواسعة بال  

 بَنهم جباعا وهمست جلن الشفاه مرججفة

 " ما به جَم ؟ ماذا حدخ له ؟ "

* 

* 

* 

 فجحت النافذة وولفت جنظر للبعَد حَخ جلن اْبنَة البَضاء

 المرجفعة والمضاءة جعكس برَمها جلن اْحداق السوداء الواسعة

فَنبما َشبه حزنها وضَاعها .. َشبه جراحها العمَمة وألمها الد  

 فؤن جفارق هذا المكان معناه أن جفارق روحها من جدَد ومرارا

 وجكرارا .. جخسر وجخسر وجدفع ثمن جرابم لم جعرؾ َوما ما

 جكون فلو َخبرها أحدهم لعلها جرجاح ! فمط ما َهون اْمر علَها

 أنهم سَخرجون من هنا ورعد وآسجرَا معا ورماح مرجبط

 بجهَنة وإن كان رافضا للفكرة بل وجري رد فعل والدجها

 مشابها له جماما ولم جبدوا لها ممجنعة لكن ما َشجعها كانت

 السعادة فٍ عَنٍ ابنجها كما أن رعد لال بؤن شمَمها كان

 مرحبا باْمر خاصة أن رماح كان صدَما لدَما له ولَس أٌ

 . صدَك

ة السوداء العمَمةأسدلت جفناها الواسعان علً جلن المساح  

 من الحزن واْلم لَنحسر انجباهها مع الصوت فٍ الجلفاز خلفها

 ومذَعة أخبار الثانَة لَٗ جسجرجع اجصالهم السابك بربَس

 المخابرات والحدخ الذٌ فجر اْخبار الَوم .. الَرمون

 بمعسكراجها ومخازن السٗح والمطار العسكرٌ وجسلَم ابن

مدن صنوان دون حجً أن َمدم أوشاهَن لها طوعا لمجمردٌ   



 َشرح أٌ أسباب والداخل َؽلٍ كما الخارج واٖنجمادات جوجه

 له من كل جانب حجً من رإساء ولادة جَش البٗد رؼم أنه

 ٖ أحد َسجطَع منالشجه فَما َمرر وَفعل ورجاله ملجفون حوله

 . َنفذون ما َمرر وإن كان إحراق البٗد والخروج منها

ت الرجولٍ الجهورٌ الحازم الواثك والمشابهعٗ ذان الصو  

 لمابده وكؤنهم جمَعهم نسخا عنه ) علً الجمَع أن َثك فٍ مطر

 شاهَن كما وثموا فَه لبل أربعة عشر عاما وكما وثموا فَه بعد

 عودجه فهو لم َفعل َوما أمرا إٖ لصالح البٗد ولصالح شعبه

ون بؤنه بهذاصرح بؤسبابه وأوضحها أم ٖ ، وإن ظن المجخاذل  

 سلمهم عنمه فهم مخطبون كل الخطؤ وإن ذهبت بالمجمردَن

 عمولهم لكسر ابن شاهَن فمد سخرت منهم أفكارهم الساذجة جلن

 ( فبؤمر واحد .. واحد فمط منه سجُنسؾ الَرومن وما فَها نسفا

 أؼمضت عَنَها بموة جماوم الدمعة الجٍ جؽلبت علً جلن اْحداق

وداء الكثَفة لجنحدر مجدحرجة علً ذانفاْجفان فالرموش الس  

 الخد الثلجٍ ببطء وأصوات الماضٍ البعَد .. البعَد جدا جعود

 أحجرم لرارن َا ؼسك فمط عدَنٍ أن هذا لد َجؽَر َوما وأن )

 ( ثمة فرصة أخري لٍ , عدَنٍ وأعَدٌ حب الحَاة لٍ َا ؼسك

 كلمة واحدة منن جفصلنٍ عن منزل والدٌ َا ؼسك وسؤصبر)

 (ِخر العمر مادمِت وافمِت أخَرا .... أحبن

 لست ممجنعا َا للب جبران لكن ٖ َمكننٍ رفض رؼباجن (

 ورإَة الحزن فٍ عَنَن الجمَلجَن وأنا أعَدن معٍ للمنزل

 ( لما نمِت اللَلة إٖ فٍ سرَرن هنان

 ) ما أن نرجع للمنزل سنجزوج فٍ اْسبوع الذٌ َلَه (

ا كاسر ولَجه بَدٌ لفعلت أٌ شٍءلَجه َوجد حل لكل هذا َ (  



 وما جركجه َمجلكم َوما وجموجون أمام ناظرٌ بسببه ْنه ٖ

 ( َوجد أٌ دعاء سَبرد نار للبٍ حَنها وَشفٍ ؼلَلٍ منه

 فجحت عَناها ونظرت عالَا للسماء وللممر المكجمل فَها

 لَعكس نوره هو هذه المرة فٍ جلن اْحداق السابحة فٍ

رَات الطفولة جرَد لها أَضا مكاناالدموع وجزاحمت ذك  

 فٍ روحها الممزلة

 " انظرٌ لذان الذٌ فٍ السماء َا ؼسك أجعلمٍ ما َكون ؟ " )

 رفعت عَناها السوداء ولالت بعفوَة طفلة

 " الكاسر "

 ضحن ولال

 " ومن لال هذا ؟ "

 " هو لال لٍ "

 رفع رأسه عالَا له وهمس مبجسما بؤلم

ٍء حجً فٍ أملٍ العمَمبل أنجٍ َا ؼسك وفٍ كل ش "  

 " بالوصول إلَن

 ثم أمسن كفها الصؽَر ناظرا لعَنَها الجمَلجان ولال مبجسما

 بحسرة

 " أثمة أمل بؤن َنزل الممر لٓرض وَصبح بَن َداٌ َوما ؟ "

 نظرت له جلن العَنان بعدم فهم فمبل باطن ذان الكؾ الصؽَر

العَنَن الناعم ولال ممررا طرؾ سبابجه فَه ونظره علً جلن  

 النجٗوجَن فٍ ذان الوجه الدابرٌ الصؽَر

 (هَا لوةلٍ معٍ .... ؼسك "

 " لالت مبجسمة " ؼسك

 لال بابجسامة أوسع



 " ... لٍ "

 " لٍ "

 ضم شفجَه بسعادة مجابعا

 " ...جبرا "

 " مطر "

 نظر لها بصدمة وهٍ جمفز من أمامه مخجارة له وراكضة لشٍء

 ما خلفه فالجفت مع اججاه ركضها وولع نظره علً مرشة المَاه

 الفاسدة الجٍ فجحت من جلماء نفسها مجددا وجناثر منها رداد المَاه

 فٍ كل مكان وأصبحت فٍ لمح البصر جلن الطفلة جمفز جحجه صارخة

 بسعاة

 ) " مطر ... مطر .... ؼسك لمطر "

ججمطع فٍ صدرهاأنزلت رأسها وؼطت عَناها بكؾ َدها أنفاسها   

 ووحش ذات ذان الماضٍ البعَد َهاجمها مجدد

 جبران أجعصٍ والدجن من أجل جلن الفجاة مجهولة النسب ؟ " )

 " أجكون سببا فٍ طٗلٍ من والدن من أجلها ؟

 إن لم ججولفٍ عن أذَجها َا أمٍ فبلً سؤخبره وكانت النجابج "

 ( " ما سجكون

ت لهاجفها فورا ورفعجهمسحت عَناها بظهر كفها بموة وجوجه  

 وجلست علً اْرَكة وبدأت باٖجصال برلمه جكرر وجعَد دون

ٖ َجَب أٌ أنه لم َمطع َؤس فهو لم َؽَره ولم َؽلمه وإن كان  

 الطرَك بَنهم بشكل نهابٍ وإن كان رفض الرد علً رعد الذٌ

 حاول مرارا وجكرارا الَوم وأرسل له الكثَر من الرسابل إٖ أنه

وأمامها فٍ السَارة وهما ذاهبان لمنزل جهَنة كان لم َجب ،  

 َحاول الجحدخ مع أشخاص هنان حوله كان َعرفهم علً أمل أن



 ... َصل له من خٗلهم لكن جبران الذٌ َعرفونه َبدوا أنه مات

 مات من أعوام طوَلة حَن لجلجه هٍ ولجلت حلمه معه ْنها

هاَةوبكل بساطة كانت السبب فهٍ من وعدجه وخذلجه ن  

 . اْمر وها هو سَفمد حَاجه بسببها

 كررت اٖجصال وحاولت وحاولت حجً جعبت أصابعها فؤرسلت له

 هذه المرة رسالة كجبت فَها ) جبران هذه أنا ؼسك أجب علٍ

 أرجون ... جبران حلفجن باهلل أن ججَب علً اجصالٍ وإن

 ( لمرة واحدة

 ودهشت حَن رن هاجفها معلنا وصول رسالة ففجحجها سرَعا

 وبلهفة فكان فَها ) لابلَنٍ عند حدود الَرمون اِن وسَحدخ

 ( كل ما جرَدَن ... لسما

 نظرت ْحرؾ الرسالة ضربات للبها ججصاعد مع أنفاسها

 المضطربة وأؼمضت عَنَها جسحب أنفاسها بموة الواحد بعد

جهورٌ المبحوح الحازماِخر ججذكر ذان الصوت ال  

 لسما إن فعلها وخرجت لطعة سٗح واحدة من الَرمون َْدٌ )

 ( المدنََن هنان لن َمسكنٍ عنه سوي أن َكون أجله لم َحن بعد

 سؤكون معن ومع ابنجن أكثر عدٖ منه ولن َمسكنٍ عنه )

 ( شٍء إن فعل ما أجولعه َا ؼسك ... ٖ شٍء إٖ موجٍ

مط منه سجُنسؾ الَرمون وما فَها نسفابؤمر واحد .. واحد ف )  ) 

 .. رمت الهاجؾ من َدها وولفت وجوجهت للخزانة فورا

 فجحجها علً اجساعها وأخرجت علً عجل بنطلونا ولمَص

 . سجرجة طوَلة

* 

* 



* 

 فجحت عَناها بإرهاق وكانت جسمع الحركة الؽرَبة فٍ المنزل

ابلكنها أضعؾ من أن جمؾ لجري ما َجرٌ هنان فنظرت لب  

 الؽرفة مجؤملة أن َكون َمان لد عاد ْخذها من هنا ولٓبد كما

 وعدها فهٍ فوق جعبها وهوان جسدها لد أؼلمت علَها جلن

 المرأة باب الؽرفة من الخارج مانعة حجً الخادمة من الدخول

 لها وحرمجها من الطعام والشراب لبالٍ الَوم وَبدوا أن َمان

ولت ولم َؤجٍ ، أؼمضت لن َعود فها لد جناصؾ اللَل منذ  

 عَناها ببطء وانسابت منهما الدمعة الجٍ انزلمت ببطء جسمٍ

 الوسادة البالَة جحت رأسها ٖ ججخَل أن َجخلً عنها َمان

 أَضا فمن لها هنا بعده ؟

 اسجؽفرت هللا بشفاه مرججفة هامسة وفجحت عَنَها ببطء

 لججسعا بذعر حَن رأت ذان الدخان الذٌ بدأ بالجسرب من جحت الباب

 ووصلت ْنفها رابحجه الخانمة سرَعا فحاولت الجلوس بصعوبة ولم

 جسجطع سوي اٖنحناء علً اْرض وبدأت بالسعال مخجنمة وارججؾ

 جسدها لصوت الضرب علً النافذة المإمنة بالحدَد فولها وصوت

 الخادمة صارخة

لنار جشجعل فٍ المنزل ، لمد أشعلجها زوجة والدن هنانَمامة ا "  

 " وخرجت ... بسرعة أخرجٍ َمامة أرجون

* 

* 

* 

 لم َنجهٍ لَلها الطوَل كما لم َنجهٍ بكابها ونحَبها وٖ نداءاجها

 للبعَد وللفراغ جالسة علً الجراب بركبجَها جنادٌ باكَة وصارخة



عالً لشمَمجن أخٍ أرجوندون جولؾ " هازااااااار ... هازااااااار ج  

 .... فلن ججدها بعد اللَلة كما جركجها ... لن ججدها أبدا َا شمَمٍ

 " هازاااار جعالً أرجون

 فٗ اللَل رحم بكابها وٖ البعَد سمع ندابها مهما جعالً ذان النداء

 فإن لست للوب الممربَن لن من سَرحمن ؼَرهم ؟ من وأنت مهدد

منها أحد ... ! فمط شخص واحد كان َنام بجلن اللعنة الجٍ ٖ َمجرب  

 اللَل للبه معها وكان لَسمعها دون أن َصله صوجها وَصله

 ندابها دون الجمَع َنجظر وَجولع فٍ كل لَلة أن جصل لما هٍ

 فَه اِن ولم جكن سوي الجٍ خرجت من بَن منزلَهما راكضة

 حجً جثت علً ركبجَها أمامها وضمجها لحضنها جبكٍ معها وإن

م جكن جعلم ما حدخ إٖ أنها جولعجه .. وجولعجه من ولت وجعلمل  

 بؤنه سَحدخ ، ضمجها لحضنها بموة وجلن جصرخ باكَة

 جركونٍ َا فجر .. رمانٍ شمَمٍ لظلم البشر وؼادر .. من لٍ "

 هنا وفٍ أٌ مكان َا فجر ؟ لَجه لجلنٍ لبلها .. لَجه دفننٍ هنا

 " حَة لبل أن َؽادر بهم وَجركنٍ

 أبعدجها عن حضنها وأمسكت وجهها ولالت ببكاء فاق بكابها

 " هللا ٖ َنسان َا ماَرَن ٖ َنسان "

 .. وعادت ٖحجضانها مجددا جبكٍ معها اِه بآه والعبرة بعبرة

 .. جبكٍ عجزها لبل كل شٍء عن فعل أٌ شٍء لد َساعدها

 عاجزة حجً عن رفع اْذي عنها مسجمبٗ وكٗهما جعلم ذلن كما

علمان أن لَلة أخري لها فٍ الشارع سججحول بعدها لملهً للرجالج  .. 

 للممة سهلة لكل من رؼبت نفسه من الجنوب كان أو من خارجه

 وحجً العمال المجوافدون من دول الحدود خاصة وأن جلن

 النظرات كانت جلحمها دابما والجمَع َنجظر هذا من ولت كنسور



 . جحوم حول فرَسجها جنجظر موجها

مت بنظراجها الدامعة فٍ السماء رافعة رأسها لٓعلً جرهؾحل  

 سمعها لما حولها بل وللبعَد وهمست لها بؤمر

 " هششششش اسكجٍ َا ماَرَن للَٗ أرجون "

 لكن جلن لم جسجطع سوي أن جمسن فمها فعبراجها خرجت عن

 سَطرجها جماما ، ولفت فجر وأولفجها معها لابلة ببحة

سَارة مسرعة مجوجة هنا ومخططٍلفٍ َا ماَرَن صوت  "  

 سؤنفذه اِن وكان من َكون ذان فهو أرحم لن مما سَحدخ

 " لن ٖحما

 ولفت معها جسحبها راكضة بها جهة سور منزلهم من الطرؾ

 اِخر فكان من سَكون هذا سَكون طوق نجاجها ومهما حدخ

 لها معه فسجكون لرجل واحد علً اْلل وجعرؾ شعَب ؼَلوان

دا هواَجهم رمٍ أحمالهم علً ؼَرهم وهذاوأشمابه جَ  

 . ما سَحدخ هذه المرة

 ولفجا خلؾ سور المنزل جرفض اٖجابة عن جمَع جلن اْسبلة

 الجٍ كانت جوجهها لها الوالفة بحانبها باكَة وما أن الجرب ذان

 الصوت الذٌ بات َعلوا شَبا فشَبا منببا بالجراب جلن السَارة

ممجدة أمامهما أمسكت بَدها المسرعة حجً أصبحت أنوارها  

 ودفعجها بكل لوجها خارج جدار السور أمام جلن السَارة هامسة

 ببكاء

 سامحَنٍ َا ماَرَن فحجً إن كانت النجَجة موجن سَكون "

 " أرحم لن مما سجرَه

 ورالبت باكَة ذان الجسد الذٌ ارجفع عالَا مع علو صرخة صاحبجه

 لبل أن َهبط علً اْرض الجرابَة اللَنة والسَارة الجٍ جولفت



 بموة ولد ارجفع الؽبار حولها فٍ سحابة كثَفة ثم صوت بابها

 َفجح فركضت مبجعدة عن هنان بما أن من صدمها لم َهرب

 فعلَها اٖسراع لجكون فٍ مسجشفً المرَة وججابع بالٍ

 . مخططها

 ~~المخرج

 بملم / ذات خمسة عشر

وأسجرَارعد   

 إلَـنِ 

 َا ذاَت العنك الطوَـل

بة ّٗ  َا صاحبة الضحكِة الخ

 َا من ظفرْت بعد جهٍد جهَد

 فؤخرجت من ثؽرٌ إبجسامة

 إلَنِ 

 َا لذةً أؼرلجنٍ فٍ السعادة

 َا نوًرا أضاء للبـٍ باسجماجة

 َا حبًّا كان عنوانًا لروحٍ

 كؤًسا سمـً لُبٍ حد الثمالة

 إلَنِ 

َالًاأنا أجوجع كل لحظٍة اشج  

 أهَم ساهًَا فٍ لحظِة الفراق

 جلن الجٍ آلمجنٍ و أبعدجنٍ

 أواه ، مجً َُكجب لنا اللماء ؟

 إلَنِ 

 َا فجاةً من سكٍر عَناها



 َا روًحا من الزهِر شفجاها

 َا للبًا كان البسجان فٍ َدَها

 أمازال الوعد فٍ للِب حبَبجٍ

 أم الولت و الدهر لد ؼَراها ؟

 إلَنِ 

 َا نسماٍت جعبُخ بذاكرجٍ

 ججٍء و جذهب بمرآها فٍ مخَلجٍ

 لد أرهمنٍ البعد و كفانٍ شولٍ

 مجً أظفر بها َا بشر خلَلجٍ ؟

 إلَنِ 

 أُعِطّر الهواء بلفِظ اسمن

 أُضحن الفراشات حَن أبوح بحبنِ 

 أنجظر و أعجصم بوعدٌ فؤصبر

 و ْجلِن أحارب و سؤكسب

 إلَنِ 

 َا لمر لَلٍ حَن أسهر فٍ سهاد

 َا نور عَنٍ حَن جحلُّ الظلمات

 َا حبًّا ٖ نهاَة لَهُ و ٖ جُفنَه اَْام

 لد سمانـٍ البعد َعذَابًا

َّٗ جبت لجداوٌ لوعةَ الؽَاب ؟  فه

 إلَنِ 

 َا أسطًرا جحكـٍ عن للِب رعد

 عن معنً الوفاء .. عن معنً الوعد

 و عن المسجحَل الذٌ لم َزل بعد



طممكنًا مادام عزمٍ لم َسجسلم ل  

 إلَنِ 

 َا طفلةً اشجهجها أحضانٍ

 جنادَها جوارحٍ بشوٍق أنانٍ

 َطالب المجا الفورٌ لحبَبجٍ

 كٍ أعلمها معنً اٖنجظار

 معنً حٍب ٖ َُنمصه بعد الدَار

- 

َِْن و طبِت حلوةً كما عهدجن ، كَؾ  إلً حبَبجٍ الفاجنة آسجرَا ، إلَن من ُمحبِّن رعد ، سًٗما َعلَ
 حالن ؟ أم كَؾ حال للبٍ ؟ هما سَان َا حبَبجٍ

إنٍ أشجاق إلَِن فٍ كل جزء من اللحظة و لَس فٍ اللحظة و حسب ، لكن الصبر كان من شؤنِه أن 
رة ، و لوٖه لكنُت ِطرت إلَِن مهما كلفنٍ ذلنَُهدئ لوعةَ شولـٍ و ناره المسجع  ! 

عاهدجِن َوًما علً أن أظل لِن ْكون نصَفِن ، و لد اكجشجفت أن ذلن لم َحجج منـٍ وعًدا أصٗ .. 
و لكن بؤٌِ حال ، بخصوص هذه المضَة أُبّشرِن بؤنِن سجكونَن لٍ لرَبًا فمطر شاهَن عاهدنٍ علً 

و لن أجوؼل فٍ الجفاصَل المهم أن جثمٍ بٍ ، و أجمنً من فَِن  ذلن ، و اسم هذا الرجـل َكفٍ ،
الجمَل أن َسجمبل جلن اٖبجسامة البرَبة الجٍ عهدجها فَن منذ عرفجن إثر هذا الخبر ، كما أعدِن 
 بلماٍء لرَب فؤبشرٌ

.. 

 كامـل حبٍ و وفابٍ / رعد شراع

- 

ًٗ بَن للبَن  أٖ َا حماًما كان واص

اْمنَة أوصل الرسالة و حمك  

 فمد جعاهد بوفاٍء هذَن أثنَن

 و جَبَمً وفاإن لجُرسم النهاَة

******* 

 نهاَة الفصل



1الفصل السابع عشر   

 

 ~~ المدخل

 بملم نجمة المساء

 ( جَما & لاسم )

 •°°• مـَْدخـل §

َْن  . . أبجـدَة عاشـم

 . . وُدمَـةٌ َجمَلة

 هٍ زهرة عابلة الشاهَنْ 

�• �• �• �• � 

صنعجهُ الؽربة شـابٌ   . . 

 ! ولسـعهُ الحنَن

•°°°• •°°°• •°°°• 

 وِطـفلةٌ فٍ ثَِاب اْمرأة

َْن  ! بؤجمِل عَنَن زرلاو

�• �• �• �• � 

 وماذا بعد ؟ -

 لمسـةُ جبَـنْ 

 وُسـلٌم طوَل . . وطوَل من السنَن

 . . َفصلنا

 عن نـّواِر الرَاحَن

 . . وإلَكم

 . . مفجاح صندوق الحكاَا



�• �• �• �• � 

 . . باسمهـ ورسمهـ §

 " لـ ، ـا ، سـ ، ـم "

 لاٌؾ" للـبُكـِ َممـلكـجٍ"

 مـا عادْت جعنَنٍ اْشَاءْ 

 َمن ََمـلكـُ فردوَس الدنَا

 َِحـّك لهـُ ثـوُب الُخَـٗءْ 

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

 ألٌؾ" أنـِت ُمـلـهـمجٍ"

 َا ذاَت العَنَِن الزرلاءْ 

ـإةُ َعمـَــكٍ أنـِت لُـإلُ   

ًٖ فٍ الظلماءْ   جـلمُع حج

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

 سٌَن" ِسـْحركـِ َُثملنٍ"

عَـاءْ  ِٔ  ! َُثملنـٍ َحـّد ا

 ً  وجبعثُِر ُروحـٍ أْجـراما

 َمحـاِجُر عَنَكـِ الكحٗءْ 

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

 مٌَم" محـراُب فُـإادٌ"

 "اسـٌم مبـدوٌء ب "الجاءْ 

 وَصـٗةُ الـّروحِ ُمعـّطرةٌ 

 ! بمَسِم زهرجكـِ الحمراءْ 

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

�• �• �• �• � 



 •°°• ولـفة§

 . . أمنَة مدفونة

 جسجخرجها اْلـدار

. . . . . . 

 . . جخجلؾ البلدان

 واْزمنـة . . واْعمار

. . . . . . 

 . . نَـشـاءْ 

 ! وَشـاُء الواحد المهار

�• �• �• �• � 

 . . بلَـللكـِ عطرهـا§

 . . بلَلهـا وسحـرها

 " جـ ، َـ ، ـمـ ، ـا "

 جـاٌء" جِـرَاٌق َعـذبٌ "

 أجَـذولهُ باسـجحَـاءْ 

 َكَانكـَ َولُِظ أشـْجانٍ

 وَُحّرُن نبضاجٍ الحمماء

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

 َـاٌء" َا أْجـمَل ُصدفٍ"

َْـنا بِِلـمـاءْ   َمـوعُد روح

ًٖ أْمنَِ ـةُ الخافِك أْن َحظ  

 بمربِكـ . . فٍ ُكـّل َمسـاءْ 

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

 مٌَم" ما اسمكـَ؟أخبرنٍ"



 فوحـَدكـَ جخجصُر اْسماءْ 

 َا طَـفاً َْسـُكُن أحٗمٍ

 وَإرلنٍ . . كَؾ َشـاءْ 

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

 ألـٌِؾ" أخبَـَرنٍ لَـلبٍ"

 "أنًــا نجشـاركـُ ٖبـ"ـدماءْ 

 وََظـَُل ََُضـُج لمربـآكا

 !!عطشـاٌن . . وَرَُد الماءْ 

.•°°°•.•°°°•.•°°°•.•°°°•. 

�• �• �• �• � 

 •°°•َمخـرج§

 . . َجمعُـهما الشعـورْ 

 وجفّرلُهـُما كثٌَر من اْمورْ 

. . . . . . 

 . . وجَـعوَذةُ الحكـاَة

 !"َملُكـها "ابن شاهَن

�• �• �• �• � 

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

 طال صمجه وجحدَمه فٍ عَنٍ الذٌ لم َزده سوي جوجرا ولَس

 َفهم ما الذٌ َنوَان هذا الرجل وابنجه أن َوصٗه له ، جنفس

 بعمك ولال

 " مطر لل ما لدَن "

 فؤبعد نظره عنه لَدَه علً الطاولة لبل أن َنظر له مجددا لابٗ

 بجدَة



 أجعلم ما جبعات زواجن بها ؟ "

طلب َدها اِن ؟أجعلم ما جكون الجٍ ج  " 

 لال بابجسامة مابلة

 " أجل ... عمرها أربعة عشر عاما وٖ جعرؾ وٖ الطبخ "

 ابجسم مطر لبل أن َمول بجدَجه السابمة

 وسجدخل الثانوَة العام الممبل َا لاسم ومهما كبر عملها ٖزالت "

 أحٗمها أحٗم طفلة لم جعرؾ حنان أبوَها فٍ طفولجها أٌ أنن

 خارج السرَر سجعاملها طفلة وججمبلها طفلة حجً إن طلبت منن

 " َوما أن جحملها علً ظهرن وجلؾ بها منزلن

 ابجسم الذٌ هز رأسه ناظرا لٓسفل لبل أن َنظر له مجددا ولال

 بذات ابجسامجه

 أعلم َا مطر فإن كان لصدن جعجَزٌ بكل جلن العَوب فٍ "

ولها وبالحرؾ اللواحدزواجٍ منها فؤنا لن َثنَنٍ سوي أن جم  

 " ( أنت مرفوض َا لاسم )

 أشار له علً الكرسٍ أمامه ولال

 " اجلس َا لاسم "

 كاد َمفز ناحَجه حَنها وَمبل رأسه فمط ْنه لم َرفضه مباشرة

 بل ولم َرفضه حجً اِن وهذا َعد مإشرا جَدا فلم َكن َجصور

 أن َحمل صفات الرجل المثالٍ الذٌ َري مطر أنه َسجطَع

 جسلَمه ابنجه ووحَدجه وأن َثك فَه درجة أن َزوحها له وهٍ

 فٍ هذا العمر بل وجدها معارض وأشد اعجراض ! لم َجولع

 كل هذا وهو َهٍء نفسه للرفض المحجم والماسٍ حَن ؼامر

 بمول ما لال وما كان َجزم بؤنه لن َسجطَع لوله له أبدا مهما

 . حاول



لال ناظرا لعَنَهجلس حَخ كان سابما ونظره علً الذٌ   

 " أنا ٖ مانع لدَا مطلما َا لاسم "

 لم َسجطع الجالس أمامه اخفاء دهشجه الجٍ اخجلطت بابجسامجه

 وجمجم بعد للَل

 " ظننت ثمة من جرَدها له ؟ "

 أومؤ برأسه بنعم ولال

 " بلً وهو أنت "

 وهنا كانت الصدمة اْلسً علً الذٌ حرن رأسه كالجابه هامسا

 " !! أنا "

سجوي مطر فٍ جلسجه لابٗا  

 أجل َا لاسم وكانت سجبمً لن حجً جطلبها أو ججزوج من "

 " ؼَرها وحَنها سجحررها منن

 مرر أصابعه فٍ شعر لفا عنمه لابٗ بعدم اسجَعاب

 " مطر بالرفك علٍ رجاءا ْسجوعب كل هذا "

 فمال الجالس أمامه وبذات جدَجه

 ما للجه ٖ َحجاج ْن أشرح وٖ أن جفهم بل أن جسجمع إلٍ "

 اِن فموافمجٍ مبنَة علً أسس َا لاسم علَن معرفجها جَدا

 " وموافمجها أَضا وبشروط

 نظر له نظرة فهمها الجالس أمامه فورا والذٌ لال بابجسامة

 جانبَة

 لن أمنعن عنها َا لاسم ٖ جفكر فٍ هذه المسؤلة لما كنت "

عن ذلن لبل للَل ولجعلم فمط بؤنن إن وافمت الشروط جحدثت  

 " وأردجها اللَلة لن جنام إٖ معها

 أخفض رأسه لٓسفل ٖ َعلم لَخفٍ ابجسامجه جلن أم بسبب ذان



 الشعور بؤحشابه الجٍ جملصت جمَعها من الفكرة فإن كانت جلن

 الفجاة جعلجه َدور حول نفسه فوالدها سَفمده بالٍ ذان العمل

ؤكَد ، رفع رأسه ونظر لعَنَه ولالبالج  

 " كلٍ آذان صاؼَة َا مطر "

 لال مباشرة

 لبل كل شٍء وكما سبك وللت بنفسن َا لاسم سَكون علً "

 جَما أن جوافك علَن ولست أعنٍ الزواج بل أنت ولَس من

 " أجلٍ أنا

 نظر له باسجؽراب وعدم اسجَعاب أو فهم فجابع

أكنت حما ٖ جعلم بؤنها ذان له ولجه المهم اِن أخبرنٍ "  

 " ابنجٍ حَن أنمذجها فٍ لندن ؟

 هنا لم َسجطع الجالس أمامه إٖ الولوؾ بسبب صدمجه َنظر

 له فاؼرا فاه لبل أن َضرب بكفه علً جبَنه هامسا بابجسامة

 دهشة

 " ما أؼبً من َفكر بؤنن جؽفل عن شٍء َا رجل "

 لال الذٌ كان َنظر له مبجسما

 " لم ججب سإالٍ َا لاسم ؟ "

 رفع َدَه جانبا ولال

 ومن أَن كنت سؤعلم َا مطر وأنا لم أراها َوما وأنت "

 " كنت جحفظها حجً عن الهواء كٍ ٖ َصل لها

 عاد للجلوس مجددا حَن لم َعلك ولال

 لم أعرؾ أنها ابنجن إٖ حَن دخلت علَنا مكجبن َوم عودجٍ "

 " ألسم لن

 وجابع فورا وبجدَة



 .... لكن .... مطر لم أجولع أن َكون رد فعلن هكذا أنت حجً "

 " !! .... حجً لم

 " لم أخبرها ولم أعالبها ألَس كذلن ؟ "

 لال هو ما عجز ذان عن الجعبَر عنه وجابع بعدها مباشرة

 أنت ٖ جعرفنٍ َا لاسم ولست جعرؾ جَما أَضا ، ابنجٍ ٖ "

منذ خرجت من المنزل ، جخطا َا ابن عمجٍ وعَنٍ كانت جرالبها  

 كان مسعاها المرص الذٌ كنا نحن نسعً له وبجحرَض من

 شخص َعلم بؤن وصول ذان المرص لَداٌ معناه أن أكجشؾ

 سرا َخفَه ووسَلجه كانت جَما وذان الشخص امرأة َا لاسم

 وأنت جعرفها جَدا وهٍ ؼَسانة شمَمجٍ ، ضؽطت علَها بؤن

رص وأؼرجها بالجحدخ معالضرر سَطالنٍ أَضا بسبب ذان الم  

 والدجها إن هٍ وافمت ولعبت علَها بنمطجٍ ضعؾ ابنجٍ وهما

 " سٗمجٍ وسماع صوت والدجها

 حرن الجالس أمامه رأسه بعدم اسجَعاب لابٗ

 ! ٖ أصدق أن كل هذا كان السبب بل وأنن جعلم "

 ! كنت جعلم بكل شٍء ومن أوله ولم جمنعها َا مطر

 ماذا إن حدخ لها شٍء ؟

 ماذا إن سبمن لها أولبن الرجال ؟

 " كَؾ جركت سٗمجها للجكهنات ؟

 لال ناظرا لعَنَه

 بل كنت هنان َا لاسم وألرب لها منن جرالبها عَناٌ كما "

 " جرالب نظراجن الجٍ كانت جحمَها من لبل أن ججحرن من مكانن

 أخفض رأسه وؼطً وجهه بكفَه َمسحه بهما هامسا بخفوت

 " .... َا إلهٍ "



 لبل أن َرفع رأسه له مجددا ولال

 كنت سؤموت جلن اللَلة َا مطر ... أكنت جحرسها وجنسانٍ "

 " أنا ؟

 لال بابجسامة جانبَة

 البطل ٖ َموت لبل أوانه َا لاسم وأنت كنت بطٗ جلن اللَلة "

 ورجل حافظ علَها من دون أن َعرؾ من جكون فما سَفعله وهو

اء أخواله ، رجل بات َخشً علَهاَعلم بؤنها ابنجٍ ... ابنة أبن  

 حجً من البماء وحدها خارج المنزل وحجً من أعَن الحرس

 " والعمال

 صرخ الجالس أمامه صرخة رجولَة ضاحكة وهو َمؾ ساحبا

 معه للما من علبة اْلٗم اْنَمة المذهبة وجوجه نحوه وأشهره

 فٍ وجهه كسٗح لاجل ولال مبجسما والمفاجؤة لم جفارق مٗمحه

 بعد َنظر للذٌ ٖزال جالسا مكانه َنظر له مبجسما

 " ٖ جمل بؤنن كنت جسمع ما للنا هنان ؟ "

 أمسن رسؽه وولؾ لابٗ بابجسامة

 " هل نسَت بؤن المكان مرالب ؟ "

 وشده لحضنه لبل أن َعلك ولال مربجا علً ظهره

 لن أنسً لن ما فعلت من أجل ابنجٍ ... لن أنساه لن َا لاسم "

ت لربها ذان الحَنوإن كن  " 

 ثم أبعده عنه ونظر لعَنَه لابٗ

 " مسجعد لسماع شرطٍ لبل أن نسمع رأَها هٍ ؟ "

 أومؤ برأسه موافما فؤشار له لابٗ

 عد للجلوس إذا فالعمبات أمامن لم جنجهٍ بعد وابنة مطر "

 " شاهَن ٖ جكون لرجل بسهولة هكذا



* 

* 

* 

 انجملت نظراجها بَنهم جشعر بملبها جولؾ جماما عن الصراخ

 فٍ أذنَها كما كان لبل للَل وجمنت ولجها أن جسمع أٌ خبر

 إٖ موجه .. إٖ أنه لم َعد له وجود وأن لمابهما البارحة وبكل

 .. الوجع الذٌ رافك الجرابه وابجعاده هو اللماء اْخَر

ي ... إنها الجعوَذةأنها لن جراه مجددا وٖ مع امرأة أخر  

 ... الجٍ َلمَها الموت َجعلنا ننسً نسامح وبكل بساطة

 جلن الجعوَذة الجٍ ؼالبا ما نشعر بها بعد فوات اْوان وبعد

 أن نفمد ذان الشخص ولٓبد لكن ... هل سججمنً فعٗ أٌ

 ! خبر وأٌ فاجعة جخصه إٖ موجه

نَهاجولفت نظراجها السابحة فٍ الدموع المجحجرة بَن جف  

 علً عَنٍ عم والدجها والشخص الوحَد الذٌ َسجطَع شرح

 الحمابك بطرق ججعلها خَالَة جماما وَمول دابما ما جرَد أنت

 سماعه وذان ما حدخ فعٗ حَن لال بهدوء ٖ َشبه مٗمحه البجة

 " ....هو بخَر مارَه من لال أن الموضوع َخصه أ "

 " بلً َخصه َا مارَه "

من آخر شخص جمنً للبها أن َجحدخ ولمخرجت جلن الكلمات   

 جكن جفهم لما لكنها اسجطاعت معرفة السبب سرَعا لَس بفطنجها

 بل بسبب كلماجه الماسَة وهو َمول ولد أشار بالجرَدة فٍ َده

 " َمكنن أن جحكمٍ بنفسن إن كان لد مات أم ٖ "

 " شاهر جولؾ "

نجمل منكلمات الحارثة اِمرة جعلت نظرات المعنٍ بها فمط ج  



 الوالفة هنان له ولد لال بحزم

 لن أجولؾ وعلَها أن جعلم منا ومن هنا أفضل من أن َكون "

 " ذلن بطرَمة أبشع

 ولم َنجظر دلَمة أخري وٖ بؤن جمرر الوالفة هنان مؽادرة مكانها

 ٖكجشاؾ جلن الحمَمة الجٍ لم َزدها جموَهه الماسٍ لها سوي

حوها وولؾ أمامها ورفعجعلما بعدم معرفجها وهو َجوجه ن  

 الجرَدة أمام وجهها لابٗ بحدة

 انظرٌ مارَه ها هو من جخشَن سماع اْخبار السَبة عنه ، "

 ها هو كل ما فكرت البارحة فَه هو انماذ مسجمبله ، ها لد كافؤن

 مارَه وفٍ ذات اللَلة ، هل سججمنٍ اِن أن دخل السجن ومات

 " فَه ؟

 ٖ جفهم أكانت كلماجه جلن أم الصور الجٍ انجملت نظراجها فَها

 جباعا ما لجلها فٍ صمت وجلن اٖنجلَزَة الرابعة الجمال شدَدة

 اْنالة والرلة جحضن بموة خصر الذٌ رفض عملها النظر لوجهه

 ولنظرجه لها كٍ ٖ ججمنً بالفعل الموت ولَس له بل لها هٍ وهٍ

وجلن المرأة جؤخذ مكانها الصحَح جباعا جراه َجوج انجصاره علَها  

 لَجد ذان الرأس وجلن الوجنة الجمَلة الضاحكة مكانا لهما حَخ

 ذان الصدر واْضلع ولم ججمنً الموت فعٗ كما جمنجه بعدها

 وهٍ جنزل بنظراجها ِخر صورة لهما وكؤنهم اخجاروها بعناَة

أن جكونلَشَعوها بها جباعا حَخ أن الصورة اْخَرة كان َجب   

 فٍ أعلً الصفحة لكن لَس فٍ مثل حالجها هٍ .. لَس حَن

 َكون الخبر من أجل جحطَم للب امرأة ما فسجكون جلن الحمَمَة

 وجلن المبلة الضربة الموجعة اْخَرة ... ٖ لَس هكذا َا جَم لَس

 . بجلن الطرَمة الماجلة أرجون



مامها ومنرفعت نظراجها الدامعة المرججفة ببطء لعَنٍ الوالؾ أ  

 كان َجهز نفسه لجمَع اٖحجماٖت وأولها اسجمبال جسدها لبل

 أن َعانك اْرض ما أن جسمط أو أن ججلمً أضلعه ضربات

 لبضجَها وَسجمبل حضنه اْبوٌ صراخها وبكابها لكن شَبا من

 ذلن لم َحدخ وعَناه جرالب بجوجس الجٍ أسدلت جفناها فوق

جججازه بكل هدوء ٖزالتجلن اْحداق الذهبَة الدامعة وهٍ   

 ججشبخ بكجبها ومذكراجها فٍ حضنها وكؤنها جسججدٌ الصمود

 منها جسَر مججازة لهم جباعا خطواجها الثابجة ٖ جصؾ أبدا

 نظرة الضَاع فٍ عَنَها المجحجرجَن جهة باب المنزل وهٍ

 جخجار الموت وحَدة ... أجل هٍ كانت وحَدة دابما لم ججدهم

م فما سَفعلونه لها اِن ؟ َشفمون علَها ؟جمَعهم حَن احجاججه  

 َشجموه أمامها وَدعموها بعبارات لن ججدٌ سوي فٍ لجلها

 . أكثر ! أجل هذا ما سَفعلوه وبكل بساطة

 نزلت عجبات الباب الخشبَة جشعر بكل خطوة منهم جضرب

 جسدها كلسعات الكهرباء صعودا من سالَها ووصوٖ لملبها

 النازؾ ٖزالت جهنا نفسها المشفمة علَها ْنها أثبجت لها بؤنها

 ألوي مما ججولع حجً اِن وأنها أجادت الدور الذٌ عاشت طوال

 حَاجها ججممصه ولم جكن ججولع أن ججَده هنا أَضا وأمام هإٖء

 اْشخاص جحدَدا وبسبب الشخص الذٌ لم ججخَل َوما أن جحَا

ووجدجه أخَرا ... من علمها أن من دونه بعدما الجمجه مجددا  

 اْلم وجد لَكون مٗزما لمن ولد معه ولٓبد فها هو َعالبها علً

 اخجَارها وبؤسرع مما كانت ججخَل بل وبؤلسً مما كانت جسجحك

 بل كان علَه أخذها معه هنان لجري ذان بعَنَها ولَشهد علً ...

ن ذانانهَارها أمام الجمَع وجسدها َعانك اْرض الباردة ْ  



 . ما كان سَحصل علَه بالفعل

 ركبت سَارجها فٍ جمود َشبه جمَع حركاجها ... لناع هٍ نفسها

 لم جعرفه َوما ولم ججَد وضعه أبدا من ضمن ألنعجها جلن جمَعها

 لناع خَالٍ فٍ كل شٍء سرعان ما سمط لٓسؾ وبمسوة ما ..

عنانأن انطلمت بها جلن السَارة الذهبَة جسابك الرَح لججرن ال  

 لدموعها فٍ انفجار َشبه ما جركجه هنان خلفها وبركان لم َطفبه

 وٖ جصرفها اٖمبالٍ أمامهم وأحدهم جعل من الباب فرَسجه أَضا

 لكن بخطوات ؼاضبة واسعة لم جشبه خطواجها جلن بجاجا لبل أن

 جولفه الَد الجٍ أمسكت بذراعه فنظر لصاحبها أنفاسه الؽاضبة

شد أصابعه علً ذراعه لابٗجكاد جدمر أضلعه ولد   

 " إلً أَن َا شاهر ؟ ولست أجولع بؤنن جنوٌ اللحاق بمارَه "

 كان َعلم بؤنه َمرأ أفكاره وأكثر منه هو نفسه ورؼم ذلن لال

 وبؽضب لم َخمد منه شٍء

 بعد البارحة لم َجبمً مما َربطنٍ بجَم شٍء لذلن لن أسكت "

اِخرله عن هذه َا حارثة وإن كان أحدنا لاجل   " 

 وسحب ذراعه منه بموة وؼادر من فوره مججاهٗ جلن العبارة

 الؽاضلة الجٍ لحمت به

 " ٖ جعمد اْمور أكثر َا شاهر ... ٖ جضع عملن بعمله َا رجل "

 وحَن لم َجد إٖ الباب الذٌ صفمه خلفه جوابا علً ما لال جحرن

 من مكانه شاجما ولم ججولؾ جلن الشجابم الؽاضبة المجعالبة حجً

 وجد المفاجَح الجٍ أسمط كل ما كان علً الطاولة وحجً صَنَة

 المهوة لَجدهم رؼم أنها كانت أمامه وؼادر أَضا جاركا اللجان

 جبادلجا نظرات صامجة جابهة لبل أن جركض إحداهما جهة الباب

ؾ سجرجها لابلةلجولفها الَد الجٍ أمسكت بطر  



 ساندٌ هل جننت أَن جنوَن الذهاب وما سَكون مولعن بَن "

 " ثٗخ ثَران ؼاضبة ؟

 لكن الجٍ سحبت َداها من السجرة جاركة إَاها فٍ َدٌ الجٍ

 جركجها خلفها لم َكن هدفها سوي ذان الباب أَضا لابلة وهٍ

 جضربه بعدما جركجه مفجوحا خلفها

وذهبت لجامعجها بالفعل فمن لد ٖ جكون مارَه هنان أمٍ "  

 " سَولؾ ذان الوحش عن لجل أحدهما

 وخرجت مسرعة مججاهلة الجٍ لالت من خلفها جنادَها من عند

 الباب حانمة

 ! .... وهل سجفعلَنها أنجٍ مثٗ ؟ أجل فهو َحبن أكثر منها "

 " عودٌ فورا ساندٌ وٖ جؽضبٍ والدن منن

اب ضاربة له بموةوحَن لم ججد لندابها أٌ رد أؼلمت الب  

 وجوجهت لجلن الفوضً عند الطاولة ججمع لطع الزجاج

 المكسور مجمجمة بضَك

 " أنِزل اللهم السكَنة علً ذان الشاب فٗ َرملنٍ أو ََجم نفسه "

* 

*  

 

 نزل من السَارة وركض فورا جهة الجسد المرمٍ علً ممربة

َكون منها ، الصرخة كانت ٖمرأة لكن عمله لم َسجوعب بعد أن  

 صدم امرأة حما ! فٍ هذا الولت وهذا المكان والمرَة المحافظة

 بشدة فهو َسجبعد حجً أن َكون رجٗ ! جثً علً ركبجَه حَخ

 الحمَمة الجٍ لم َخفَها نور سَارجه والممر المسجدَر فٍ السماء

 وهو َنظر بصدمة للشعر الؽجرٌ اْشمر الطوَل الذٌ ؼطً



 نصؾ ذان الجسد النحَل مجناثرا حوله ونزلت نظراجه المصدومة

 للَدَن شدَدجا البَاض والواضح بشكل ملفت للنظر وكؤنه َرَد

 الجؤكد أكثر من أنها فجاة ... لكن أَن ذهب سواد الجنوبََن

 الحالن! هذه حجً بَاض بشرجها فالهم إنها بَضاء بشكل

مجددا وأمسن رأسه ممرض! نظر خلفه ثم للفجاة الملماة أمامه  

 بَدَه ففوق ذان الفجً أزرق العَنَن اْخرس علً ما َبدوا

 والذٌ فر به من عمر ومعمل آل ؼَلوان ها هو َمؾ أمام مصَبة

 أخري وهو من علَه أن َكون فٍ ؼرَر لبل الفجر لَخرج

 . شمَمجه من هنان كما وعدها

 عاد جهة سَارجه الحوض وجوجه لصندولها الخلفٍ فورا وصعد

 له بمفزة سرَعة وفجح الحبال عن الفراش الذٌ كان َضعه هنان

 وبداخله بطانَة خفَفة ووسادة َجركهما فَه احجَاطا دابما ْنه

 أحَانا َؽادر بها من هنا حجً نجَران وَجركها هنان بعدما

 َركب الحافلة من هنان ، فجح باب صندوق السَارة الجانبٍ كما

كانها ؼاببة عما حولها جماماجم جصمَمها وعاد جهة المرمَة م  

 ومرر َدَه من جحت ذان الجسد برفك جخجرق أصابعه جراب

 اْرض اللَن كٍ َٖإذَها ولَس َعلم ما الضرر الذٌ وصل

 له جسدها ، رفعها عن اْرض برفك وجوجه بها ناحَة السَارة

 بخطوات سرَعة نظره علً طرَمه كٍ ٖ َجعثر وَمع بها أو

سوءا علً السوء الذٌ لَس َعلمه حجًَولعها فَزَد حالها   

 اِن ، وضعها برفك فٍ صندوق السَارة وجوجه من فوره

 للجالس فٍ اْمام ولال ناظرا لحدلجَه الزرلاء المحدلة به

 وكؤنه َعلم أساسا إن كان سَسمعه أم ٖ

 " هل جبمً معها فٍ الخلؾ أو جعرؾ المَادة فجمود أنت ؟"



بابه ونزل من السَارة فعلًوحمد هللا حَن فجح ذان الشاب   

 اْلل هو أخرس ولَس أبكم فلعل لَلجه العجَبة هذه جنجهٍ

 بسٗم ... لَلة الشواذ الؽرَبَن هذه حجً أنه انجابه الشن أنه

 فٍ جنوب الحالن فعٗ ! صعد خلؾ الممود وجحرن من هنان

 َحاول السَر بطرَمة مسجمَمة جابثة من أجل الموجودة فٍ

 الخلؾ وأسراع لدر اٖمكان ذات الولت كٍ ٖ َندم علً جؤخره

 إن كان سَكون السبب فٍ موجها أو جضررها بشكل مسجدَم ،

 ما َطمبه أنه لم َري دماًء حجً اِن رؼم أن حوادخ اٖصطدام

 َموت صاحبها أؼلب اْحَان دون أن جنزل منه لطرة دم بسبب

هو الكسور لكن ماالنزَؾ الداخلٍ وألل ما لد َجعرض له   

 َطمبنه أَضا أن اْرض جرابَة زراعَة ورخوة فسرعة

 السَارة علَها مهما كانت لن جكون كسرعجها علً الطرق

 المعبدة واصطدام جسدها باْرض سَكون ألل ضرار ، لكن

 هذا أَضا ٖ َسجدعٍ الطمؤنَنة الجامة فسَارجه كانت مسرعة

 . وهٍ خرجت أمامه فجؤة

لممود واسجؽفر هللا مجنهدا بعمك مؽمضاشد لبضجَه علً ا  

 عَنَه لبل أن َنظر لطرَمه مجددا وجل ما َخشاه أن َمحم نفسه

 فٍ مشكلة ٖ نهاَة لها خاصة أنها فجاة من صدمها وفٍ هذا

 الولت ، لكنه لم َكن لَجركها وَفر هاربا لن َسجطَع فعلها أبدا

لمَامة ،ولد جموت ولن َعلم عنها أحد وَحمل هو ذنبها لَوم ا  

 كان أهون علَه أن َسجن أو َلبس جهمة وٖ أن َجركها

 . بعدما صدمها وإن كانت هٍ من ظهرت أمامه فجؤة

 نظر للخلؾ وللجالس لرب جلن الجثة الجٍ لم جفارق الحَاة

 بعد فكان جالسا عند رأسها َنظر للفراغ شعره اْسود الناعم



لٓمام وجنفس مجدلٍ علً جبَنه ججٗعب به النسابم وعاد بنظره  

 بعمك ، نحول جسد ذان الشاب رؼم طوله ٖ َسجطَع معه جمدَر

 عمره الحمَمٍ لكنه مولن من أنه لم َبلػ العشرون عاما بعد هذا

 إن اججاز الخامسة عشر أساسا ، َحار فٍ لصجه ومجشوق فعٗ

 لمعرفجها فمن َكون وما كان َفعله هنان فٍ أراضٍ وحوش

عمال أمامه فؤفراد جلن المبَلة وجلنالجنوب كما نعجهم بعض ال  

 العابلة وأبناء عمومجهم جحدَدا َخشً حجً الطَر من الجحلَك

 فوق أمٗكهم فهل هذا الشاب َعَش هنان ؟ لما كان مطاردا إذا

 ومن هذا الذٌ كان َلحمه وهو علً لدمَه ومطارده َمود السَارة

 كما فهم وٖحظ ! جل ما َخشاه أن َمسكوهما معا وحانت حَنها

 . نهاَجن َا َمان

 نظر له مجددا ولَس َعلم ما الذٌ َشده له َشعر بؤنه َعرفه وبؤنه

 َفهم ما َدور فٍ داخله وإن لم َعرفه ! عاد بنظره لٓمام لبل أن

 َرجع به سرَعا للخلؾ َنظر بصدمة للذٌ بدأ بمسح دموعه لبل

ن عَناه فٍ كفه ومن حركة كجفَه علم بؤنه كان َبكٍأن َدف  !! 

 هل الفجاة جمرب له وعرؾ من جكون ؟ لكنه لم َراه َنظر لها

 مطلما فهل بسبب من كان َهرب منه أو ما حدخ له ولت

 ! هروبه

 عاد بنظره لٓمام وجمجم مجنهدا بؤسً

 " َا رب لجمضٍ هذه اللَلة علً خَر فمط هذا ما أرَده "

* 

* 

* 

مل نظراجه بَن عَنَه ولم َعلك وكؤنه جاه جماما فٍ لَلهما اْسودن  



 العمَك الؽامض فمال مطر بجدَة

 ماذا للت َا لاسم موافك علً شرطٍ الوحَد أو َنسً كٗنا "

 " اْمر جماما ؟

 أبعد نظره عنه حدلجاه ججحرن بضَاع لٓسفل وكؤنه دخل مجاهة

 مع نفسه فاسجحثه الجالس أمامه لابٗ

  َطول صمجن َا لاسم فاٖخجَار بَدن وبكلمة نعمٖ "

 " أو ٖ فمط

 رفع نظره له مجددا ولال

 " ٖ جصعب اْمر علَا َا مطر بما جموله "

 لال بجدَة محدلا فٍ عَنَه

 أنا لم اصعب علَن شَبا ... جَما ابنجٍ ولن أرَد لها إٖ ما "

 سَكون فٍ صالحها إن الَوم أو بعد أعوام ونحن نجحدخ عن

 أمر لد ٖ َحدخ أبدا لكن إن حدخ سجكون ملزما بجنفَذ شرطٍ

 " َا لاسم أو سآخذ ابنجٍ منن حَنها ورؼما عن كلَكما

 لبض الجالس أمامه علً أصابعه بموة ولال

 " ..... مطر أنا أرَد ابنجن زوجة لٍ وأنت جعلم أن ما "

 لاطعه لابٗ

 أعلم َا لاسم وٖ جحاول أن جؽَر رأٍَ وٖ شرطٍ ْنٍ لن أفعل "

 " وجحت أٌ ضؽط كان وأعجمد أن ذلن من حمٍ َا ابن عمجٍ

 جنفس بعمك مفمضا عَنَه فهذا الرجل ٖ َعطَن فرصة وٖ

 لججشاججر مع عملن وججعالد مع للبن وجلمٍ بنفسن للهاوَة فهو

وان معدودة وٖ َجراجع أوَري الجمَع مثله المرار ٖ َؤخذ لدَه ث  

 َندم علَه فَما بعد ومهما حدخ ، نظر له ولال دون جردد

 " موافك "



 ابجسم ولال

 إذا بمٍ أن نؤخذ رأَها وهذا سججركه لٍ ولن ججحدخ عنه معها "

 " َا لاسم وٖ بجلمَبح حجً اخبرن أنا بمرارها

َهنظر له بصدمة جبدلت لٗسجؽراب جدرَجَا َجنمل بنظره بَن عَن  

 َحاول جرجمة ما َعنٍ بكل ذلن وما فهمه سرَعا أنه علَه أن

 َبجعد عنها حجً جمرر لكن لما ؟ هو كان َرَد الجحدخ معها عن

 سوء الجفاهم بَنهما أوٖ بل وكل جلن العمبات الجٍ وضعها بنفسه

 بَنهما واِن .... لاطع الجالس أمامه أفكاره كما نظراجه جلن لابٗ

سمأرَد وعدا َا لا "  " 

 فنظر للسمؾ ونفخ الهواء المسجون فٍ ربجَه من شفجَه بموة

 لبل أن َنظر لٓسفل ممررا أصابعه فٍ شعره َجكا بمرفمه علً

 الطاولة أمامه فمال الجالس أمامه مجددا َمطع علَه من جدَد

 فرص الحوار مع نفسه

 لست أطلب أمرا صعبا َا لاسم وأرَدها أن جمرر من نفسها "

نن وموافمجن علً هذا شرط إلزامٍبعَدا عنٍ وع  " 

 رفع نظره له ولال فاردا كفه

 لم ججرن لٍ خَارات أخري .... أعدن لن أجحدخ معها فٍ اْمر "

 " فٗ جماطل أنت َا مطر فٍ أخذ رأَها

 ابجسم ابجسامة جانبَة وما أن كان سَجحدخ رن أحد هواجفه

 مماطعا له فنظر له عالدا حاجبَه ونظرات الجالس أمامه ججبعه

 باسجؽراب وهو َمؾ مجَبا

 " أجل ما بكم ؟ "

 كانت نظراجه جرالب الجبدل الواضح فٍ مٗمحه فعلم أنه ثمة

 مصَبة ما حدثت أو سجحدخ عما لرَب ! بل هذه لَست من أٌ



وفٍ كلنوع علً ما َبدوا فلم َري هذا الججهم فٍ مٗمحه سابما   

 ما مر بهم وهم فٍ بٗد المهجر هنان ! رالبجه نظراجه المجوجسة

 وهو َجحرن نحو النافذة بخطوات بطَبة ولد جخللت أصابع َده

 الحرة شعره اْسود الكثَؾ ولال بجمود لم َؽطٍ أبدا الملك فٍ

 نبرجه المبحوحة الممَزة

 " ابموا خلفها وٖ جؽب سَارجها عن ناظركم مفهوم "

دها الخط معهم وأجري اجصاٖ آخر والجالس خلفه ولؾفصل بع  

 هذه المرة وٖزال َنظر لمفاه بملك ولد بدأ بضرب لبضجه علً

 إطار النافذة أمامه وكؤنه بركان علً وشن اٖنفجار ولال بعد

 برهة لمن َبدوا بؤنه أجاب علَه سرَعا

 أبلؽوا الوحدة الرابعة والسادسة فٍ الموات الجوَة الحربَة "

اٖسجعداد فورا وخٗل ساعة والفرلة مبجَن مشاة بجطوَكب  

 .. الَرمون خٗل ساعجَن أَضا وانجظروا أٌ أوامر أخري منٍ

 " سؤكون عندكم خٗل ولت لصَر

 وما أن الجفت للخلؾ نظر للذٌ وجده فٍ وجهه ولد أمسكت َده

 بذراعه لابٗ بجدَة

لن لَستمطر جعمل وٖ ججهور فٍ فعل أٌ شٍء دون جفكَر فج "  

 عادجن ، ضرب الَرمون بدون أسباب منطمَة وٖ جنسَك وبدون

 " انذار مسبك لمن فَها معناه حرب وشَكة لد ٖ جنجهٍ أبدا

 سحب ذراعه منه لابٗ بحدة

 ٖ أحد أعمل منٍ اِن ولم جري جنون مطر شاهَن بعد فلَحدخ "

 " ما أجولعه فمط وسؤحرق الَرمون حرلا بالمدافع

له ولد اسجدار معه ولم َجرن لهم الذٌ فجح الباب وجحرن مججازا  

 ودخل أٌ مجال ٖ لمؽادرة الذٌ وجده أمامه وٖ لَجحدخ الوالؾ



 خلفه هنان وهو َمسن بذراع مطر وفٍ َده هاجفه ولد مده له

 لابٗ ببطء مرَب

 زَزفون اجصلت جرَد الجحدخ معن َا مطر وجبدوا لٍ لَست "

 " بخَر

 نظر له بصدمة وهو من َعلم بؤن حلمة الوصل بَنهما شخص

 ثالخ وٖ هاجؾ لدَها ولم جفعلها سابما ! سحب الهاجؾ من َده

 دون أن َسؤل أو َعلك بشٍء ووضعه علً اذنه لابٗ

 " زَزفون ماذا حدخ ؟ "

 لَصله ذان الصوت الهامس المرججؾ بسبب البكاء فورا

أنمذه َا مطر أرجون مطر .... شمَمٍ ...أأَن إسحاق ؟ "  

 " إنه فٍ خطر

 عمد حاجبَه ناظرا للفراغ ولال

 حسنا اهدبٍ َا زَزفون سَكون كل شٍء علً ما َرام هو "

 " .....علً اجصال دابم بنا و

 لاطعجه ببكاء لم َسمعه َوما فٍ صوجها ولم َراه فٍ عَنَها

 طوال معرفجه بها ورؼم كل ما مرت به

شمَمٍ لَس بخَر إنه خابؾ .. خابؾوأنا أشعر به َا مطر ...  "  

 وبشدة ووحَد ، مطر أرجون ٖ ججخلً عنه ٖ ججعلنٍ أفمده

 " أَضا

 رفع نظره بالوالؾ أمامه َنظر له بجوجس ولال

 حسنا سؤجكفل باْمر ألسم لن َا زَزفون وسَكون بخَر "

 " ٖ جملمٍ أنجٍ اهجمٍ فمط بما هو موكل إلَن

 وصله صوجها مباشرة

الجحاَل علَا َا مطر أنا أشعر به كما أثك بن أَضا ٖ جحاول "  " 



 وأنجهت المكالمة عند ذلن فؤبعد الهاجؾ عن أذنه َنظر له

 بوجوم ولال الوالؾ أمامه َنظر له بفضول

 " ما بها ! لما ججصل علً ؼَر العادة ؟ "

 مد له هاجفه لابٗ

 لم بكل ما َلزم بخصوص الرلم فهو لولاص وسنؽَر رلمن "

 " لبل الصباح

 وابجعد مجوجها لطاولة مكجبه وأخرح هاجفا آخر منها علً

 الجراب دجً نحوه لابٗ

 " مطر أنا سؤلجن ما بها ؟ "

 رفع نظره من الهاجؾ فٍ َده له ولال

 لالت بؤن إسحاق لَس بخَر وأنت جعلم أنهما جوأمان مرجبطان "

ذببعضهما بشدة خاصة زَزفون ناحَة شمَمها وعلَنا أن نؤخ  

 " حدَثها بعَن اٖعجبار فلن َكون مبنَا علً اْوهام أبدا

 ججدمت نظرات دجً المصدومة علَه بَنما بدأ هو باٖجصال برلم

 هاجفه وَكرر وَعَد وعلً ؼَر العادة هو لم َراسله فهذه طرَمة

 جواصلهم وهو ٖ َجصل به إٖ نادرا وكان َرسل بإشارجه فورا

صابعه علً الهاجؾ الذٌ كان َنظرفَجبادٖ الرسابل ..... لبض أ  

 لشاشجه وصوت طنَن اٖجصال فَه ٖ َزَد أجواء ذان المكان إٖ

 جوجرا ولد شؽل مكبر الصوت ْنه لن َحجاج لوضعه علً أذنه ،

 جكرر الرنَن مرة اثنجَن ثٗثة وعلت الوجوه الصدمة حَن انفجح

 الخط وخرج من ذان الجهاز اْسود المسطح صوت رجولٍ خشن

اضبؼ  

 " من أنت ؟ "

 جبادلت جلن اْحداق نظرات صامجة مصدومة لبل أن َرجفع ذان



 الصوت مجددا بحدة " جكلم من أنت ؟ أنت سَد هذا الجاساوس

 " ألَس كذلن ؟ جهز كفنه إذا فهو مَت

 وانمطع اٖجصال فارجفعت نظراجه المصدومة للذٌ الجرب منه

 وأمسن بَالة لمَصه لابٗ بحدة

دخ ٖبن شمَمجٍ ؟ أجب اِنمطر ماذا ح "  " 

 أبعد َده عنه لابٗ بضَك

 " أنا هنا معن ما َدرَنٍ ما َحدخ هنان "

 مرر دجً أصابع َدَه فٍ شعره ولال ناظرا له بضَاع

 " ... لال جاسوس أٌ أنهم اكجشفوا أمره أٌ أنه "

 لكمه فٍ صدره بمبضجه صارخا بؽضب

 أنت السبب َا مطر جحمل النجابج إذا وأولها ما سَحدخ "

 " لزَزفون إن فمدت شمَمها

 سند َده علً الطاولة ونظر لٓرض أنفاسه جخرج كأعصار

 لبل ان َرفع الهاجؾ مجددا واجصل بمن أجاب فورا فمال مباشرة

 حددوا مولع الرلم الذٌ اجصلت به اِن وسرَعا فهو مجحرن "

 " وَبدوا فٍ سَارة

 وما أن سمع كلمة حاضر سَدٌ رمً الهاجؾ من َده علً

 الطاولة وخرج من هنان بخطوات سرَعة مججاهٗ الذٌ سار خلفه

 منادَا له حجً كان فٍ الخارج وأمام سَارجه فولؾ أعلً عجبات

 الباب وأشار له بسبابجه لابٗ بحدة

 مطر ٖ جنسً بؤنن حَن اخجرت جكبَلٍ عن فعل أٌ شٍء بؤنن "

سإل عن أبناء شمَمجاٌ وأولهم زَزفون الجٍ رمَجها هنان فٍالم  

 حالجها جلن ثم شمَمها الذٌ سلمت عنمه لعابلة ؼَلوان بَدَن

 " وسججحمل النجابج



 نظر له ولال بضَك

 عمٍ لما ٖ ججولؾ عن رمٍ الكوارخ علً عنمٍ فكل واحد "

 منهما اخجار ذلن لنفسه بنفسه وأصر علَه وما أردت إٖ ما فٍ

الحهما فؤنت جعلم أٌ حالة فَها كل واحد منهماص  " 

 صرخ فَه بؽضب من فوره ملوحا بَده

 أخبرنٍ اِن إذا أَن هو إسحاق وما الذٌ سَسجفَده مما "

 " حدخ ؟

 وجاءه الرد الؽاضب بالمثل فورا

 اِن علٍ فعل أمر واحد فمط وهو أن أولؾ جنون ابنجن لبل "

حَنها بالطبع أن جضَع نفسها وؼَرها والمجهم أنا  " 

 وركب سَارجه ضاربا بابها خلفه وانطلك من هنان هاجفه علً

 أذنه جاركا الذٌ َشجعل هنان والفا مكانه لبل أن َسجدَر عابدا

 من حَخ خرج ووجد أمامه الوالفة عند الباب جمسن َدها بإطاره

 جرالبه بعَنَن باكَة فجوجه نحوها فورا وشدها لحضنه َخفٍ فَه

 بكابها وعبراجها هامسة

 ما بها والدجٍ ؟ مجً سجنجهٍ همومهما جدٌ ؟ "

 " مجً سَشعران بٍ ؟

 لبل رأسها ولال ماسحا علً شعرها

 حَن َمرر والدن أن َجولؾ عن إَذاء نفسه لبلها بالطبع "

 " َا جَما

 ثم أبعدها عن حضنه وأمسن وجهها ولال ناظرا لعَنبها

جٍ أَضا فحربهما هذه لن جنجهٍجَما جولفٍ عن إَذاء نفسن أن "  

 " حجً َمررا كلَهما ولن َهجم أَا منهما بدموعن هذه

 حركت رأسها برفض هامسة بعبرة



 ٖ أسجطَع جدٌ لما جطلبون ما هو فوق اسجطاعجٍ ؟ "

 ألست جشعر بها وجؽضب من أجلها ْنها ابنجن ؟

 " فكَؾ بٍ أنا ابنجها وابنجه أَضا ؟

حضنها من كجفَها بذراعه وسار بهالم َعلك علً ما لالت ولد   

 جهة ممر ؼرفجها َضم رأسها وَدفن وجهها ودموعها فٍ صدره

 مججازان الوالؾ هنان جرالب عَناه الجٍ وحده فٍ ذان المكان

 محروم من اٖلجراب منها ... من وحده المحرمة علَه وحضنه

 . َرججؾ شولا لدفن دموعها فَه

* 

* 

* 

سَارة أمام بابه المفجوح ودخلوصل مسجشفً البلدة وأولؾ ال  

 راكضا َبحخ بنظره فٍ الممرات الفارؼة لبل أن َصرخ منادَا

 " هل من أحد هنا ؟ ثمة حالة طاربة "

 فانفجح أحد اْبواب نهاَة الممر وخرج منه رجل بمعطؾ طبٍ

 ججبعه فجاجان وركضوا نحوه فؤشار لهم وهو َسَر أمامهم

ض الزراعَة وهٍ فٍ سَارجٍإنها فجاة صدمجها فٍ بداَة اْر "  

 " فٍ الخارج

 فركضوا جمَعهم هنان ونظر باسجؽراب ما أن وصلوا فلم َجد

 الفجً الذٌ جركه هنان ولم َهجم أَضا بالبحخ عنه فمإكد

 سَواصل هروبه من مطاردَه أو أنه َخشً أن َعرفه أحد هنا

 وهذا جل ما َخشاه أن َكون ساعد مجرما علً الفرار رؼم أنه

 مولن من أنه لَس ثمة من أكثر إجراما من جلن العابلة

 . لَطاردوا مجرما أكبر منهم



 وصلوا السَارة وفجح لهم صندولها من الجانب فمد ذان َده جهة

 شعرها المؽطٍ لوجهها فورا فؤولفجه جلن الَد الجٍ أمسكت

 برسؽه ودفعها له لابٗ بحزم

 " لما جكشؾ عن وجهها ؟ "

 نظر له بضَك ولال

 ْشبع عَناٌ بجمالها فما رأَن ؟ أرَد أن أجؤكد من أنها "

 " ٖزالت حَة

 أشار لها برأسه لابٗ بضَك

 ها هٍ أمامن ججنفس بوضوح ، أنت جرَد رإَجها ومن "

 " جكون لَس إٖ أفٗ جسجطَع اٖنجظار للَٗ حجً جدخلوها ؟

 نظر له مسجوٌ فٍ ولوفه ولال بضَك أكبر

أعرؾ من جكون ؟ أنا أعرفها من ولما سؤجعب نفسٍ وأنا "  

 " دون أن أراها فؤسعفها أنت ْري ؟

 ... وؼادر المكان ؼاضبا وجلن النظرات الحانمة من ورابه ججبعه

 نظر للوالفجان لربه ولال

 " انملوها هَا ماذا جنجظران "

 نظرجا لبعضهما لبل أن جنظرا له مجددا ولالت إحداهما

سَعاَنها ؟ذان الذٌ ؼادر هو الطبَب فمن  "  " 

 لوح بَده لابٗ بضَك

 أٌ طبَب هذا الذٌ ٖ َفكر سوي فٍ الكشؾ عن وجه امرأة "

 " لد جكون بَن الحَاة والموت ؟

 لم جعلك أٌ منهما ججبادٖن النظرات الصامجة فنظر حوله لبل أن

 َنظر لهما لابٗ بذات ضَمه

 " أَن ألرب مسجشفً كبَر من هنا ؟ "



 لالت إحداهما رافعة كجفَها

 " فٍ إحلَل إنها جبعد عن هنا مبة وعشرون مَٗ جمرَبا "

 نظر لها بصدمة لبل أن َبعد نظره عنها مجنهدا بضَك ... مبة

 وعشرون مَل أٌ أكثر من ثٗخ ساعات لَادة وفٍ طرلات

 أؼلبها وعرة وهذه السَارة لن جسلن نصؾ الطرَك لبل أن

ما مجددا ولالججولؾ مجعطلة ، نظر له  

 ٖبد وأنه ثمة سَارة إسعاؾ هنا ، حجً مجً سنمؾ نجفرج "

 " وهٍ شبه مَجة هكذا ؟

 لالت اْخري وكؤنهما مجفمجان علَه

 سَارة اٖسعاؾ الوحَدة هنا نملت حالة وٖدة مجعسرة من "

 " ساعة جمرَبا ولن جصل هنا لبل خمس ساعات

 أشار لها بَده ولال بنفاذ صبر

أحد َنملها إذا ؟ أٌ المنازل ألرب إلً هنا َملنلنبحخ عن  "  

 " صاحبه سَارة جَدة ؟

 نظرجا لبعضهما ولم جعلما فمال َنمل نظره بَنهما

 " ما بكما ؟ هل سؤلت سإاٖ ٖ جواب له ؟ "

 لالت الجٍ وجدت الشجاعة لجنطك وجمولها

 " ٖ أحد سَؤخذها ... ٖ ججعب نفسن "

 نظر لها بصدمة ولال باسجهجان

 " ماذا ...؟ ولما أهٍ من عمال ؼَلوان أَضا ؟ "

 حركت شفجَها بامجعاض لابلة

 " بل هٍ ابنجهم "

 ! نظر لها بصدمة لم َججازها بسهولة ... ابنة عابلة ؼَلوان

 مرر أصابعه فٍ شعره ونظراجه ٖزالت شاخصة فٍ الفراغ فما



 سر هذه العابلة جخرج له من كل مكان ! ٖ َسجبعد أن جكون

ه أَضا علً َدَهم خجام اْمر وكؤنه وجد هنا فمط لَواجهنهاَج  

 مشاكلهم ، نظر لذان الجسد والشعر اْشمر فٍ سَارجه ... عابلة

 ! ؼَلوان !! من أَن لعابلة من عمك الجنوب بشعر أشمر كهذا

 بل كَؾ سَجصرؾ اِن وما معنً ما لالجه بؤنه ٖ َسجطَع أحد

 أن .... !! الجفت للخلؾ فجؤة حَن صاحت إحدي الممرضات

 بمفاجؤة

 " !! فجر "

 فنظر عالدا حاجبَه للجٍ الجربت من مجال أنارة أكثر والجٍ لم

 جخفً نظرات الدهشة فٍ عَنَها كما اٖسجؽراب فٍ عَنَه ففٍ

 أبعد أحٗمها لم ججخَل أن َصطاد مخططها هذا الشاب جحدَدا

ٖ سواه ! أن َخرج لهم من العدم فمط لَنمذهاومن جمنجه سابما   . 

 الجربت مسرعة ناحَة الذٌ الجفت جهة الوالفجان خلفه لابٗ

 " أهٍ طبَبة ؟ "

 لالت الجٍ ركضت نحوها

 " ٖ لكنها بخبرة اْطباء "

 وجبعت نظراجه المسجؽربة الجٍ لحمت بهما أَضا جهة الموضوعة

ا بمَاس نبضها فمال نالٗفٍ السَارة بٗ حران ولد بدأت جلن فور  

 نظره بَنهن

 " نرَد سرَرا ٖ َمكن نملها للداخل بطرَمة لد جإذَها "

 نظرت له الجٍ وضعت لها َدها بجانب جسدها لابلة

 " َوجد سرَر لكن كَؾ سنصعد به من عجبات الباب ؟ "

 الجرب ناحَجهم لابٗ

 " أنجم فمط أحضروه وسنرفعه رفعا للداخل "



* 

*  

 

بعه فٍ شعره مشبكا َدَه عند نهاَة عنمه َسجند بمرفمَهمرر أصا  

 علً ركبجَه ونظره علً الهاجؾ الموضوع علً الطاولة أمامه

 فوق جلن الجرَدة ٖ َفهم من منهما سَجحدخ أوٖ الصورة أم

 الشاشة اٖلكجرونَة المسطحة أم الطاولة ذاجها ولَس َفهم أَضا

البارحة ولم َؽادر شمجهما هذا الذٌ َفعله وَحدخ له ! لم َنم   

 حجً اِن ولم َعد َعلم أهذا هو أم شخص آخر لَس الَونانٍ

 جَموثٍ فالكون وٖ العربٍ جَم كنعان ! لَس َذكر مجً آخر مرة

 جلن الجٍ شعر فَها بؤنه شخصَجان مخجلفجان فلطالما أجاد الدورَن

 أجاد اٖزدواج فٍ شخصَجه وبحرفَة فإن أراد أن َكون الفجً ..

 المحارب كان وإن إراد أن َكون الطبَب الذٌ َجعامل مع

 مخلولات بحجم كفَه كان كذلن ولم َعد َذكر مجً بات َجعثر ما

 بَن شخصَجَه هاجان ؟ منذ عرؾ جلن الفجاة اٖنجلَزَة أم منذ

 دخلت العربَة حَاجه مجددا وأصبح أداء الدورَن أشد صعوبة

 . مما جخَل

عادة جدَدة اكجسبها أَضا أؼمض عَنَه وجنفس بعمك وهذه  

 ضمن ٖبحة طوَلة وٖزال هنان المزَد فهو لم َجرح امرأة

 واحدة البارحة بل اثنجان وكؤنه وجد هكذا لَفعل ذلن فمط فما

 ذنب جلن اٖنجلَزَة إن كانت عاشت فٍ بَبة وعالم ٖ حدود فَه

 لما جرَد فعله وٖ شٍء أسمه ممنوعات وٖ محرمات لجواجه

ولاحجه وهو َخبرها أوٖ بؤنه ٖ َحجفل بالمشروباتلسوجه بل و  

 مثلهم وكان رد فعلها مجفهما جدا



 أفهم هذا جَموثٍ فعملن ٖ َسمح بذلن وٖ فٍ أَام العطل ْن )

 ( أدمؽجكم عبارة عن صنادَك أسرار مرفوض فجحها أبدا

 فكان علَها جمبل اْولً لكن اْخري كانت ألسً من أن َجفهمها

ٖنجلَزٌ محدود الجفكَر وباجت جلن العبارة الحانمةذان العمل ا  

 ججكرر ) لما علَن أن جكون َونانَا ونصفن اِخر انجلَزٌ ولما

 علَن أنت وحدن أن ججمسن بمعجمدات الَونان بل والمدامً من

 الَونان وجرفضنٍ بكل لسوة جَموثٍ فمن حمنا أن نحجفل

 ( بخطوبجنا لوحدنا بعَدا عن كل جلن اْعَن

ست جعلم بؤنه لَس كٗهما بل عربٍ شرلٍ َرفض أن َلمسولَ  

 ؼَره امرأجه ٖ لبله وٖ بعده وأنه مسلم جربً علً شعار واحد

 حجً أصبح شابا

 ما لَس لدَنن لَس لن َا جَم ولَس ثمة مسمَات أخري )

 ( للحرام

 عبارة اشجرن فَها أكثر شخصان صنعا جَم كنعان .. والدجه ومطر

هما لمنها لّخر فؤٌ طرَمة جلن الجٍ لنشاهَن .. وكؤن أحد  

 جكون لاسَة كما جرَد جلن الفجاة وٖ َجرحها برفضه لما أرادجه

 هٍ منه ورفضجه اْخري وهو َكاد َجسوله منها فٍ ألسً

 لحظات ضعفه كجَم كنعان وكجَموثٍ فالكون .. لحظات اسجطاع

 أن َكرهها فمط بعد أن ابجعد عنها ولم َنجابه ذان الشعور الكرَه

 . الحارق ولت وجودها بَن ذراعَه

 ضرب بَده مجسم لطعة الشطرنج أمامه لَجدحرج علً اْرض

 مصدرا ضجَجا من ذان النوع الصلب فٍ صمت المكان الذٌ

 رفض وٖ فجح نوافذه فٗ ضجَج بعد َكفَه ما َضج به دماؼه

دون جولؾ ومنذ مجً فٍ لَلة البارحة ٖ َذكرفهو َؽلٍ  . 



 ارجفعت نظراجه الحادة جهة باب الشمة وصوت رنَن الجرس

 المثبت بجانبه َججاح المكان وبموة ودون جولؾ فنمل نظره منه

 لهاجفه وكؤنه َبحخ عن جواب لدي أحدهما لما َخرج الرنَن من

ذاالشٍء الخطؤ ؟ هذا الجهاز هو ما َفجرض به أن َحدخ ه  

 الضجَج ٖ ذان ولم َكن َعلم أن ما كان َنجظره من ذان الجهاز

 الرلمٍ لادم له من الباب أَضا فماذا جولع مثٗ اجصال من شبكة

 المباحخ فٍ المطار لَخبروه بؤنها حجزت رحلة ما للوطن ؟

 اخطار من جامعجها بؤنها لم جصل لمدرجات لاعة محاضرجها حجً

ر َحاول فمط ججاهل جفسَرهاِن ؟ أو أنه َنجظر أمرا آخ  ! 

 لكن أن َصل أحدهم لباب شمجه ذان ما ٖ َجد له جفسَرا ولن

 َصدق أن جكون هٍ من فعلجها وجاءت لجنفخ نَران ؼضبها به

 فجلن لَست شخصَة مارَه هٍ رلَمة فٍ كل شٍء حجً فٍ طرق

 جعذَبها جسجخدم الرلة فمط وججرن فرَسجها ججلوي فٍ ألم عذاب

م طعنة خفَة ٖ َشعر بها خصمها حجً جولعه جماماالضمَر أو أل  

 وذان ما حدخ معه طوال لَلة البارحة وهو َجذكر كل كلماجها جلن

 لَمع علَه عمابها اْول ثم مشهد عَناها الباكَة ججرالص جلن

 الخصٗت البنَة أمام عَنَها ووجهها وجلن النظرة الجٍ لرأ فَها

مرأة ؼَرٌ ( لالجهاأمرا واحدا واضحا وجلَا ) أنت لست ٖ  

 عَناها وإن رفض لسانها لولها لجودعه فمط بجلن العبارة

 ( المدمرة ) لَس هكذا

 أجل لَس هكذا مارَه أنا أعلم وما كنت ْلجلن بجلن الطرَمة لكنن

 لم ججركٍ لنا خَارا سوي أن َمسوا أحدنا علً اِخر لجحجفضٍ

 أنجٍ بكبرَابن وأنا بسطوة لراراجٍ فجحول كل واحد منا لمجهم

 . فٍ نظر اِخر



 ولؾ مجؤففا من ذان اْسلوب الفض فٍ اججَاح عزلة اِخرَن

 فلم َعرؾ أحدا طوال مكوثه هنا َضؽط زر الجرس ْكثر من

 مرجَن وَؽادر إن لم َفجح له الباب وكؤن الشَطان حَن َسرق

جباعا َؤجٍ بها هنا ْناس لن جسجفادجعالَم دَننا من عمولنا   

 منها فٍ شٍء وجلن هٍ لعبجه لٓسؾ والمإسؾ أكثر فٍ اْمر

 أننا نعلم ، ما أن وصل الباب جولؾ الجرس عن الرنَن فجؤة فعلم

 أنه ثمة أمر اَجابٍ حدخ الَوم أخَرا فججاهل فجحه والجحمك ممن

ع سجرجهكان خلفه وعاد جهة اْرَكة الجٍ كان َجلس علَها ورف  

 وهاجفه فعلَه المؽادرة اِن فبإمكانه أن َصل للمنظمة مجؤخرا

 . لكن ٖ َمكنه أن ٖ َذهب مطلما

* 

* 

* 

 نظر لساعجه ثم للؽرفة المؽلمة أمامه وولؾ مجددا وبدأ بالجحرن

 فٍ ذان الممر الطوَل بجوجر فمنذ علم بؤن جلن المرأة من عابلة

طرَك ونصؾ عملهؼَلوان وهو َسجشعر وجود مصَبة فٍ ال  

 َمول له ؼادر هذه البلدة وٖ جرجع لها مجددا فمن َعلم بؤنه أنت

 من كان هنا والنصؾ اِخر َرفض ذلن وبموة فهل سَجخلً عنها

 وهو من صدمها ؟ علَه أن َطمبن علً حالجها أوٖ وأنها بخَر

 وأن َساعد فٍ نملها من هنا إن دعت الحاجة ثم َمرر فهذا

صؽَرا فججهَزاجه حدَثة نوعا ما وَمكنهم المسجشفً وإن كان  

 . جمدَر خطورة حالجها علً اْلل

 عاد بخطوات شبه راكضة نحو باب الؽرفة الذٌ انفجح فجؤة

 ونظره علً الجٍ خرجت من هنان ولال بجوجس



 كَؾ هٍ حالجها ؟ علَنا الجصرؾ إن كانت جحجاح ْن ننملها "

 " من هنا

 نظرت له الوالفة أمامه ومن حاولت جهدها أن جخفٍ حماسها

 وسعادجها بؤن كان هو جحدَدا من صدمها وجلبها إلً هنا ولم َفر

 جاركا إَاها خلفه فنظرجها له لم جخب أبدا ومجؤكدة من أنه

 الشخص اْنسب ٖبجٗع الطعم فما أن سمعت من جلن الممرضة

َب جؤكدت من أنهما حدخ فٍ الخارج وكَؾ جشاجر مع الطب  

 الرجل المناسب لها ومن سَنجشلها من الشارع ومن مصَرها

 المجهول بل ومن همومها ومن عابلة ؼَلوان بؤكملها فذان

 الطبَب بالفعل جعمد أن َراها أوٖ وَجؤكد من أنها هٍ وٖزالت

 جذكر المرة الوحَدة الجٍ زارجها فَها هنا خلسة ولد رآها ولجها

َجولؾ عن سإالها عنها بطرق ملجوَة ؼالبا ومنذ ذان الَوم ٖ  

 وما أن سبمت منه وأخبرجه بؤنها من جلن العابلة لَرحمها ْنهم

 ذوٌ سَط مرجفع حجً مع من َعملون هنا ولَسوا من الجنوب

 فجنحً جانبا ذان الجبان رؼم معرفجه بمصجها والجٍ جعمدت ذكرها

كؽَره وكسابمَه أمامه لعله َفكر فعٗ فٍ اٖرجباط بها لكنه جبان  

 أما هذا رمادٌ العَنَن فمجؤكدة من أنه لن َجهرب بل ولن َهرب

 من بالٍ مخططها وشهامجه لن جسمح له بالجخلٍ عنها وإن كانت

 ابنة شعَب ؼَلوان نفسه ولَست حكاَة معمدة وفجاة لم َسجطع

 أحد نسبها ْحد سوي عبد الجلَل ؼَلوان ابن عمومجهم وشمَمة

انضمام هازار شمَمها لجَش ابن شاهَن ثارت ابن شمَمهم فبعد  

 ثابرة أبناء ؼَلوان علً جلن العابلة الصؽَرة وبعد رحَله معه

 ولت اخجفابه ازداد الحمد ناحَجهم حدة وأصبحوا جزء منبوذ من

 المرَة من خالؾ اْوامر أو جلن العموبة المفروضة علَهم عولب



ن أن َهجم أووبؤبشع الطرق أما هذا فمد جلب أحد عمالهم دو  

 َخاؾ واِن جشاجر مع الطبَب فمط ْنه كان َرَد الكشؾ عن

 وجهها بل ولم َفر هاربا كؽَره حَن علم أنها ابنة جلن العابلة أٌ

 أنه لن َجخلً عنها بل وضمَره الذٌ لم َشَع بعد سَجعله َسَر

 . علً خطجها حرفَا

 لال برَبة ما أن طال صمجها وجحدَمها الؽرَب به

 " لما ٖ ججكلمَن َا آنسة هل وضعها سٍء ؟ هل ماجت ؟ "

 أشارت برأسها نفَا بسرعة ولالت

 " .... ٖ لكن ثمة "

 ونظرت خلفها للممرضة الجٍ خرجت ثم عادت بنظرها له

 ولالت مشَرة بَدها للباب خلفه

 " هل نجحدخ فٍ مكجب الطبَب "

 نظر ورابه بدَهَا ثم لها ولال

 " حسنا "

ورها مججازة له وفجحت الباب ودخلت وانجظرجهفجحركت من ف  

 حجً دخل وأؼلمت الباب خلفهما ، مخالفة لكنها جحجاجها فٗ

 جرَد ْحد أن َسمع ما سجموله ولد جكون ردة فعله عنَفة أو ؼَر

 مجولعة وَخرج صوجه وجسمع احداهما ما سَموٖن وَنجشر من

جٍ َعرؾلبل أن جظهر شمس الصباح فٍ جلن البلدة الصؽَرة ال  

 فَها الجار مجً عطس سابع جار له ، ومن نعم هللا علَها أن ذان

 الطبَب اخجفً من هنا فهو من كانت جخشً أن َفسد اْمر فهٍ

 كان بإمكانها الكشؾ عنها بدٖ عنه وهذا ما َحدخ مع حاٖت

 النساء دابما إٖ إن اسجدعً اْمر جدخله لكنها خشَت أَضا من

أن َصر علً الجدخل فهٍ جعلم بؤنه سَفمدأن َؽالط ما سجمول أو   



 عمله الصؽَر حَن سَراها كما حدخ جلن المرة وهذا الشهم

 الجالس أمامها اِن خلصها من جمَع المعولات وكؤنه َحَن

 . الخَوط حول نفسه ولَس علً العنكبوت سوي الجهامه فمط

 جنفست بعمك ولالت ناظرة لعَنَه المحدلجان بها بملك

مشابهة هنا ٖ َجضرر فَها المصاب بشكل بلَػالحوادخ ال "  

 جدا بسبب طبَعة المكان فٗ طرلات داخلَة معبدة جسرع علَها

 السَارات وٖ أرصفة جحطم عظام من َصطدم بها بموة لكن

 " اْمر ٖ َخلوا دابما من الكسور والرضوض والخدوش

 لال بشٍء من اْمل

سور ؟جعنٍ أنها بخَر وكل ما فٍ أمر رضوض وك "  " 

 نظرت لٓسفل لبل أن جنظر له مجددا لابلة

 حسنا هذا بعض من كل ... ثمة كسر فٍ عضمة الحوض "

 وهو كسر مزدوج وٖ َعد أمرا خطرا لكنه َحجاج لعناَة لبل

 " أن َشفً ، هذا ؼَر الرضوض والجروح البسَطة طبعا

 لال مبجسما

 حمدا هلل ... أنا علً اسجعداد للجكفل بمصارَؾ عٗجها وسؤجلب "

 سَارة لنملها للمسجشفً هنان إن كان اْمر ضرورَا وسؤجحدخ

 " مع عابلجها أَضا وجنجهٍ المشكلة

 لالت من كان علَها جحطَم ذان الجفاإل فٗ حل ؼَر ذلن ولَؽفر

 هللا لها

 " لكن المشكلة لن جنجهٍ هنان َا سَد "

لها باسجؽراب فجابعت من فورهانظر   

 " المشكلة جكمن فٍ الجمزق العرضٍ الذٌ سببه ذان الكسر "

 لال بحَرة



 " جمزق .... !! جمزق فٍ ماذا ؟ "

 نظرت ْسفل ولحركة سبابجها علً ورلة الكشؾ جحجها ولالت

 بجردد

 اممم ... حمَمة اْمر كنت أجمنً أن َكون الطبَب هنا لَشرح "

طرة ٔبٗؼن به بنفسٍلن هذا لكنٍ مض  " 

 ورفعت نظرها له وجابعت فورا

 " ....كما جعلم الكسر كان فٍ عضام الحوض و "

 عادت الكلمات جخونها مجددا وذان اٖحمرار الطفَؾ َزحؾ

 لخدَها فمال َسجحدثها

 " ! وماذا ؟ ما بها "

 جنفست بعمك لبل أن جمولها ودفعة واحدة

 " الفجاة فمدت عذرَجها "

طوله وصرخ ناظرا لها بصدمةولؾ علً   

 " فمدت ماذا ؟ "

 نظرت له لٓعلً ولالت بضَك

 أخفض صوجن للَٗ َا هذا وكن شهما فٍ الجكجم علً اْلل "

 " حجً ججد الفجاة لنفسها حٗ

 رفع َدَه جانبا ولال بضَك

 حل ماذا هذا الذٌ ججحدثَن عنه ؟ ما الحل الذٌ سججده لنفسها "

 برأَن ! بل وكَؾ َحدخ هذا فٍ كسر عضام الحوض ؟ ٖ أري

 " ! هذا َحدخ فٍ الحوادخ المشابهة

 لالت بضَك مصطنع

 َمكنن أخذ الصور والفجاة حَخ جرَد والنجَجة سجكون واحدة "

 فٗ شٍء َضطرنٍ للكذب علَن وَمكنن اٖسجعانة بطبَب عظام



أَضا لَشرح لن كَؾ حدخ ذلن فٍ هذه الحالة وطبَب نساء  

 لَشرح لن كَؾ جسببت بفمدانها لما ٖ َمكن إصٗحه بل وأنهَت

 " صٗحَجها جماما

 أشار بَده خلفه ولال بحدة

 " هٍ من خرجت أمام سَارجٍ ... أنا لم أكن المخطا "

 لالت بضَك ناظرة لعَنَه المحدلجان بها بضَاع

 أجل ها لد جؽَر حدَثن وأنت من كنت مسجعدا لجحمل كل شٍء "

للَللبل   " 

 انهار جالسا علً الكرسٍ وحضن رأسه بَدَه َنظر لٓرض لبل

 أن َمسح وجهه بكفَه مسجؽفرا هللا ، ٖ َرَد أن َجٗعب الشَطان

 بؤفكاره عن سبب جواجدها فٍ ذان المكان لَٗ لوحدها وأن جكون

 مجعاونة مع هذه الطبَبة للهرب من مصَبة ما بجورَطه بها فهٍ

اء آخرَن وما كانت هنا إٖ ْن الطبَبخَرجه بعرضها علً أطب  

 . ؼادر وبسببه ولَس بسببها

 وصله صوجها الجاد منجشٗ له من دوامة أفكاره

 َمكننا اٖنجظار حجً الصباح وعودة الطبَب وهو سَفحصها "

 مجددا رؼم أنٍ أنصحن بؤخذها لطبَب خارج هذا المكان كٍ ٖ

 " جصبح ملهً لحدَخ الناس هنا

شكوكه حول أن جكون كاذبة بما لالت فرفع رأسه وكانت لد بددت  

 ونظر لها ولال

 َمكنن كجابة جمرَر طبٍ بالحادخ وبؤنه السبب وانجهً اْمر "

 " ألَس كذلن ؟

 لالت ساخرة

 جمرَر طبٍ هنا وفٍ الجنوب ! جلن وحدها جعد فضَحة فكَؾ "



 مع فجاة بمصجها الجٍ لو جعلمها لجمنَت أن لجلجها وأنت جدهسها

 " بسَارجن

 عمد حاجبَه لابٗ

 " لصة ... !! أٌ لصة جلن ؟ "

 لالت من فورها " لست أعرؾ الفجاة كثَرا لكن لصجها َعلمها

 الجمَع وأٌ ظلم ذان الذٌ جعرضت له فهل أنت علً اسجعداد

 لسماعها وإَجاد حل لها أم ٖ أجعب نفسٍ بحدَخ سججده فمط

 " حجة لجهرب

 اسجوي جالسا ولال بضَك

ا جضنَن بٍ مجرم درجة أن ٖ أجحمل مسإلَة ما كنت سبباماذ "  

 " فَه وبؤٌ شكل كان ؟

 أخفت ابجسامجها المجحمسة بشك اْنفس فلم َخب ظنها بهذا

 الشاب أبدا ولن َرعً جلن المسكَنة أحد مثله حجً َعود شمَمها

 علً اْلل ، ضمت َدَها فوق الطاولة جحجها وبدأت بسرد لصجها

جولد وججنبت ذكر ما حدخ البارحة ْنه َفجرضعلَه من لبل أن   

 بؤنها ٖ جعلمه ، كان أملها َجصاعد جدرَجَا كلما رأت نظرات

 الشفمة فٍ عَنَه فهو حجً اِن ٖ َفكر بالفرار علً اْلل ، وما

 أن أنهت حدَثها جنفست الصعداء فهٍ أمسكت نفسها بصعوبة

ز جهجه وجمبلعن البكاء أمامه كٍ ٖ َشن بها ، وكادت أن جمف  

 رأسه حَن همس بضَاع

 " َا إلهٍ كَؾ جعامل هكذا بحك هللا ! ما ذنبها هٍ فَما حدخ ؟ "

 ولم جسجطع أن جمسن ابجسامة اٖمجنان الجٍ خصجه بها فهو علً

 اْلل لم َمل جلن الجملة المعهودة الجٍ َذكرها كل من َسمع

 لصجها ْول مرة



م لمَطة ٖ َحجمل المرء وٖأعوذ باهلل هذا نجابج الزنا والحرا )  

 ( النظر لها

 رؼم أنها مسجلة ولانونَا ابنة لَحٍ ؼَلوان المجوفً لبل وٖدجها

 بؤعوام طوَلة وذان كان ألسً فصل كجبه أبناء صفَة ؼَلوان

 فٍ جارَخها أن نسبوها ٖبن عمهم وزوج عمجهم وسجلوها بسم

 شمَمهم زوج والدجها وضاع نسبها مع دمابها وجحولت لفجاة

 مشوهة َرفض الجمَع اٖلجراب منها كٍ ٖ جلوثهم وزاد علً كل

 ذلن نبذ عابلجها لها ولشمَمَها ثم نبذ الجمَع لهم جباعا ، لكن

 هذا والجالس أمامها اِن كان أول من رأت جلن النظرة فٍ

ومعنً أن جحمل ذنب أمر عَنَه ... نظرة من َعرؾ معنً الظلم  

 ٖ َد لن فَه ولم جخجره لنفسن ، شخص آخر ؼَره ما كان لَكون

 مولفه هكذا وكانت سجورطه مع شعَب وأشمابه لَجبروه علَها

 لكن هذا ٖ جراه َحجاج لذلن وإن احجاج اْمر فسجفعلها دون جردد

 فمهما كانت ردة فعله حَنها وكانت حَاجها لاسَة معه لن جكون

علَها من الشارع ومن الوحوش البشرَة ألسً  . 

 ارجفع نظرها معه وهو َمؾ ولد نظر حوله لبل أن َنظر لها

 وَبدوا ضابعا وٖ َعرؾ ما َمول وٖ َمرر ولَست جلومه أبدا

 ومسجعدة ٖنجظاره حجً الصباح لَرجب أفكاره فهٍ مجؤكدة من

لبتأنها سجصب نهاَة اْمر لمصلحة جلن المسكَنة الَجَمة ، را  

 عَناها بلهفة الذٌ مرر أصابعه علً لحَجه الخفَفة وصوٖ لشعر

 لفً عنمه لبل أن َنظر لها ولال

 علَا المؽادرة اِن فؤنا من ؼرَر ؼرب الهازان وشمَمجٍ "

 جنجظرنٍ هنان وكان َفجرض أنٍ أكاد أصل لها ، سؤرجع فٍ الؽد

بنانوسؤجحدخ مع عابلة الفجاة ونري الحل لكل هذا وسؤمر لٗطم  



 " علَها فهٍ سجحجاج للبماء هنا لفجرة بكل جؤكَد ؟

 ولفت ولالت بمٗمح ؼطاها الوجوم كما خَبة اْمل جظنه َبحخ

 عن الحجج لَرحل ثم لن َعود

 ما سجفعله خَار لن وحدن فٗ أحد َمكنه الجحكم فٍ ضمابر "

 الناس وأنا لن أجكلم عن اْمر وجل ما أخشاه أن َعلم أبناء

َنها لن جخفَن عنهم أٌ أرض فٍ العالمعمومجها وح  " 

 حرن رأسه برفض ولال ببعض الضَك

 أنا أعلم ما علَا فعله ولَس خوفا منهم ولسما أنٍ سؤرجع "

جنجظرنٍ فٗ ججهورٌ بمول شٍء لبل فمط علَا حل مشاكل أخري  

 " أوانه وٖ للفجاة نفسها

 وؼادر من هنان نظراجها ججبعه كما ابجسامجها الواسعة وما أن

 خرج مؽلما الباب خلفه حجً لفزت فٍ مكانها صارخة جرفع

 لبضجها لابلة بضحكة

 " ما أروع حظن َا ماَرَن "

 وؼادرت الؽرفة أَضا مسرعة فما فهمجه من حدَثه وكان واضحا

ذلن بكثَرجدا بؤنه َسَر معها علً المخطط جماما بل وأكثر من   

 حجً أنه ٖ َرَدها أن جعلم بؤنها لم جعد فجاة ، خرجت من الؽرفة

 ودخلت للؽرفة الممابلة لها فورا وجوجهت للنابمة علً السرَر

 وحضنجها بموة لابلة بسعادة

 " ....ها لد وجدنا منمذن َا ماَرَن ولن جصدلٍ أ "

رجلاطعجها الجٍ صرخت مجؤلمة مما جعلها جمفز مبجعدة عنها وخ  

 همسها مجؤلما جمسن ذراعها بموة

 " فجر لمد آلمجنٍ "

 مسحت علً شعرها وعلً طرؾ وجهها بَدَها ونظرت لعَنَها



 المجهدة ولالت بسعادة وعَناها لد اؼرورلجا بالدموع

 " وأخَرا َا ماَرَن ثمة من سَنمذن من الشارع "

 نزلت جلن الدمعة الَجَمة من طرؾ عَنها وهمست بحزن ومرارة

ٌ عجوز أو مجنون هذا الذٌ وجدجه لٍ ؟وأ "  " 

 ضحكت من فورها لابلة

 عجوز !! لولٍ سَد شباب الجنوب ... بل والبٗد بؤكملها ولن "

 أصؾ لن مٗمحها وٖ جسده فسجرَه بنفسن لرَبا وكل ما

 سؤخبرن عنه بؤنه أكثر الرجال شهامة لابلجهم فٍ حَاجٍ وأنبلهم

 " أخٗلا ولَس من الجنوب أَضا

لست أمامها جسرد علَها ما حدخ مجحمسة وٖ أحد َعلم بؤنوج  

 من خرج من هنان كانت ثمة مصَبة أخري فٍ انجظاره وهو َمؾ

 فٍ سور المسجشفً الصؽَر َنظر حوله لمكان سَارجه الخالٍ

 جماما منها َمسن رأسه بَدَه ففٍ جلن السَارة وضع كل ما بمٍ

 له من مال فمن أَن سَجد من َوصله لنجران اِن وفٍ هذا

 الولت المجؤخر لَصل لؽرَر ولمنزلهم هنان ولشمَمجه الجٍ

 . جنجظره وكؤن المصابب لررت اٖججماع علَه دفعة واحدة

* 

* 

* 

 انفجح باب الحمام وخرجت منه الجٍ ولفت مسجندة بَدها علً

مت للذٌ جؽلبإطاره وبجانب وجهها علً جلن الَد جنظر بص  

 جنونه علً للبه وعمله وكل شٍء ولحك بها بعد معركة كبَرة

 معهما ولم َجد هنان سوي مربَجها الجٍ ٖ جعلم أكثر مما َعلمه

 ؼَر أنه ثمة شخص جوصل له رسابل منها لَست جعلم من َكون



 وٖ إن كانت جلن الرسابل له أم لؽَره وٖ جسجطَع ذكر ذان السر

لولوؾ بمربه َنجظران من طال بمابها فٍ الداخلله أبدا فاكجفت با  

 . ولم جزده فوق عذابه سوي عذاب

 ولؾ مكانه ولم َسجطع أن َبعد عَناه عن جلن العَنان المجهدة

 من البكاء فٍ مشهد لم َراه سابما وكان َجزم بؤنه لن َراه َوما

 فكانت جلن النظرة ملإها جساإل ودعم فٍ صمت بل ورجاءات

مه لبل نفسها وكؤنه َبوح لها بما فٍ داخله دونصامجة بؤن جرح  

 أن َنطك به لسانه مما جعلها هٍ من جعلن الهزَمة وجرخٍ

 جفناها مبعدة جلن اْحداق الزرلاء عن عَنَه ومدت له هاجفه وفٍ

 صمت وما أن جمدم نحوها وأخذه منها جحركت من هنان مججازة

طاولةله وجوجهت لسرَرها جلست علً حافجه وفجحت درج ال  

 بجانبه وأخرجت علبة من أدوَجها وفجحجها وسكبت فٍ َدها ما

 َزَد عن عشرة ألراص ورفعت كؤس الماء بَد مرججفة لجولفها

 جلن اْصابع الرجولَة الجٍ الجفت حول معصمها وأخذ الكوب

 منها ووضعه مكانه فمبضت أصابعها علً اْلراص فٍ راحة

بضَك جحاول سحبَدها حَن أراد أخذها منها أَضا ولالت   

 َدها من لبضجه

 " اجركنٍ وشؤنٍ ماذا جرَد أَضا ؟ "

 فجح أصابعها بالموة لججناثر جلن اْلراص علً اْرض جحجهما

 ولال بحدة ناظرا لعَنَها

 " جولفٍ عن إَذاء نفسن واٖنجمام منها َا زَزفون "

 نفضت َده عنها صارخة فٍ وجهه

 أرَد أن أموت هل َرَحن هذا ؟ لما سجهجم إن عشت أم مت ؟ "

 اجركنٍ وشؤنٍ َا ولاص ... أنا أكرهن وأكرهكم جمَعا لما



 " ٖ جفهم هذا ؟

 نظر لعَنَها بصمت أنفاسها جخرج بموة وكؤنها بذلت آخر ذرة

 مجهود لدَها وهٍ جصفع إنسانَجه لبل مشاعره بمسوجها جلن

بصبر لم َعد هو َعرفه فٍ نفسهوكالعادة جعامل مع اْمر   

 وانحنً لٓرض وبدأ بجمع اْلراص فجؤففت الجٍ رفعت لدمَها

 عن اْرض واندست جحت لحافها وؼطت حجً رأسها ولالت

 بجمود من جحجه

 " أرَد أن أنام .... اجركونٍ وحدٌ "

 فولؾ علً طوله لم ججرن نظراجه جسدها المخجفٍ عنه بكامله

ست كجفه بَدها وهمست لهوالجفت برأسه للجٍ ٖم  

 " لنخرج "

 فنظر للمنكمشة فٍ سرَرها مجددا وجنهد بعمك مؽمضا عَنَه ثم

 أعاد اْلراص لعلبجها ووضعها فٍ الدرج حَخ كانت وخرج خلؾ

 الجٍ ما أن كانا فٍ الخارج أؼلمت الباب ورابهما وهمست

 ناظرة لعَنَه

 " لمد نامت فجرا بدون مهدبات وٖ أدوَة "

باسجؽراب فجابعت بؤمل كسَر ونظرة حزَنة نظر لها  

 لم جفعلها سابما وكانت أحرص منٍ علً أن ٖ جنام من "

 " دونها وإن بمَت من دون نوم

 أبعد نظره عنها ونظر للفراغ بشرود َحاول جرجمة وفهم ما حدخ

 فهل حدَثها ومهما لل عند البحر السبب أم جلوسها هنان ؟ ٖبد

  محالة ! نظر لها حَن لالت مجدداوأن َكون الخَار اْول ٖ

 صحَح أنها أفالت مفزوعة وصارخة لكن َبدوا بسبب كابوس "

 " أو شٍء لم َكن كسابمَه أبدا حجً أنها أفالت ما أن أجلسجها



 مرر أصابعه فٍ شعره ونظر جانبا لبل أن َنظر لها ولال

 كونٍ بجانبها وٖ ججركَها وأنا لن أؼادر المنزل حجً جسجفَك "

 " حسنا ؟

 أومؤت إَجابا وؼادرت من عنده عابدة للؽرفة مجددا نظره َجبعها

 ولد بمٍ معلما بالباب المؽلك لولت لبل أن َجنهد بعمك وَؽادر من

 هنان ووجهجه باب المنزل الذٌ ولؾ خارجه وفجش هاجفه أوٖ

 وكما جولع ٖ أثر للرلم الذٌ اجصلت به ، اجصل بمن سَساعده فٍ

ما أن أجاب علَه وهو َنزل عجبات البابهذا فورا ولال   

 " ماَسون أرَد مساعدجن فٍ معرفة رلم مسح من هاجفٍ "

 لال من فٍ الطرؾ اِخر فورا

وكَل النَابة أحجاج فمط جهازن ْطبك أنا فٍ الخدمة سَادة "  

 " علَه البرنامج وسؤخرج لن بمكالماجن جمَعها

 وجابع بضحكة خفَفة

ة وجكجشؾ جٗعبن من ورابهافمط ٖ جكن زوججن موجود "  " 

 وخجم جملجه بضحكة عالَة فابجسم الذٌ سار وسط الحدَمة لابٗ

 لما علً الجمَع أن َكونوا منحرفَن مثلن ؟ ما أن أخرج من "

 " المنزل سآخذ الهاجؾ لن اجفمنا ؟

 " بالجؤكَد وأنا لن أؼادر حجً جؤجٍ فٗ ججؤخر .... وداعا "

هة نافورة الحدَمة حجً ولؾ أمامهانظر للهاجؾ فٍ َده سابرا ج  

 َشعر بؤنه َحمل لؽزا سَكشؾ أخَرا لَعلم ما سر دموعها جلن

 وحزنها العمَك والنظرة الجٍ أهدجها له ولت خروجها من الحمام

 ولم َعرفها فٍ عَنَها سابما أجبعجها فورا بعبارجها الؽاضبة جلن

نمصرحة بكرهها له بطرَمة لم َشعر بؤنها لاسَة كما اِ  ! 

 دس هاجفه فٍ جَبه مجنهدا بحَرة من كل شٍء وأولهم نفسه



 ونمل نظره فورا لمَاه النافورة المجموجة والمَاه المجناثرة حولها

 وظهرت فورا صورجها أمام عَنَه حَخ المكان نفسه الذٌ جلست

 فَه البارحة وذان الشٍء الذٌ كان فٍ راحة َدها جنظر له وكؤنه

 جزء من روحها جنجزعه من أعماق ألمها ثم جخلصت منه فٍ مَاه

 النافورة !! وما كان لَجولع أن جرمَه هكذا بعد كل ذان اٖهجمام

 ! الذٌ خصجه به فما سَكون ذان

 نظر للذٌ سار من خلفه ولال

 " ردولفوا أطفا المضخات وأفرغ النافورة "

 نظر له الذٌ ولؾ مكانه باسجؽراب لابٗ

نظَفة وجم جؽََر مَاهها باْمس سَدٌ لكنها "  " 

 لال من فوره

 أعلم وأرَد إفراؼها اِن وجؤكد من المصافٍ أوٖ ثم جوجه "

 " لؽرفة الجحكم ، أرَدها فارؼة فٍ ألصر ولت

 أشار له بحسنا وجحرن من فوره ودار حولها دورة كاملة لبل أن

َرالبَخجفٍ من المكان جاركا الوالؾ هنان مكجفا َدَه لصدره   

 بصمت انحسار المَاه بطرَمة شعر بها بطَبة مملة رؼم سرعة

 سحب المضخات لما فَها حجً أصبح َري أرضَها الرخامَة

 الملونة بوضوح وما أن فرؼت جماما دار حولها جرالب نظراجه كل

 لطر وزاوَة فَها حجً كان عند المصفاة الثالثة وولؾ عالدا

الفضٍ الرجالٍ الذٌ َكاد حاجبَه باسجؽراب َنظر لخاجم الزواج  

 َنزلك من بَن فجحات المصفاة فرفع لدمه لداخل النافورة ومد

 َده له وأمسن طرفه بطرفٍ سبابجه وإبهامه وأخرجه برفك حجً

 أنفاسه جولفت مع ما َفعل َخشً أن َمع منه وحَنها لن َجده

 أبدا ، سحبه برفك حجً أخرجه وأداره لَكون فٍ راحة َده ولبض



بعه فورا وهو َخرج لدمه من النافورة وكؤنه َخشً أنعلَه أصا  

 َمع منه فٍ أٌ مكان وٖ َعرؾ سره وما َكون هذا فهل لزوج ما

 لها ! لكن مسجحَل لكان ثمة أوراق ثبوجَة وخاصة فٍ محاكمجها

 فلمن سَكون ! فجح راحجه ورفع الخاجم بؤصابع َده اْخري

كجابة حفرت داخله ونظر له من الداخل فورا وكما جولع كان ثمة  

 كان اسم ) إسحاق ( بالعربَة وجارَخ َعود لجسعة عشر عاما

 . أٌ لبل وٖدجها بعام ... أٌ أنه سَكون جارَخ زواج والدها

 شد لبضجه علَه مجددا ونظر جهة نافذة ؼرفجها من لصرهم وإن

 كانت ٖ جظهر له من هنان ْنها فٍ الطابك السفلٍ وجل جفكَره

 فٍ السبب الذٌ جعلها ججخلص منه إن كان َخص والدها

 والبارحة جحدَدا ! نظر له وشد لبضجه علَه أكثر ولد عاد بنظره

 هنان .... أجعلم بؤنه كان َرالبها من شرفة ؼرفجه ؟ أفعلت هذا

 عمدا لَجده ! لكن لما ! أثمة رسالة جرَد إَصالها له ؟ دسه فٍ

ه السرَعة فورا عابدا منجَب بنطلونه الجَنز وأخذجه خطواج  

 حَخ جاء ودخل ووجهجه هذه المرة جناح جده وطرق بابه حجً

 سمع صوجه آذنا له بالدخول ففجحه ودخل وولع نظره فورا علً

 الذٌ كان َلبس ربطة عنمه والفا أمام المرآة فهو َخرج لشركجه

 هذا الولت ، أؼلك الباب واجكؤ علَه بظهره وكجؾ ذراعَه لصدره

 لابٗ

 جدٌ هل َمكن أن أطلب أمرا ٖ جردنٍ فَه ومن دون شروط "

 " هذه المرة ؟

 نظر له الوالؾ هنان نظرة شاملة لبل أن َعود لفعل ما كان َفعله

 لابٗ

 " أٖ جفكر فٍ الخروج لعملن أم ماذا ؟ "



 جنفس الوالؾ هنان بضَك ولال بهدوء

 " جدٌ أنا ٖ أطلب منن أمرا إٖ وجلبَه لٍ ومنذ صؽرٌ "

 لال الذٌ رفع رأسه َعدل َالجه وببرود

 " ْنن ٖ جطلب دابما وٖ جطلب أمرا جافها أبدا "

 لال من فوره

 " إذا لل كما كنت جمول : أرد ضرارا السلطان خاببا وٖ أردن "

 نظر له حَنها ولال بجمود

 " ذان حَن كنت ولاص الذٌ أعرفه "

 فن ذراعَه وشد لبضجَه بجانب جسده ولال بجدَة

 وأنا هو جدٌ .. أنت من لم جعد ضرار السلطان الذٌ أعرفه "

 " منذ دخلت زَزفون بَننا

 دار له بكامل جسده ولال بضَك

 " ماذا جرَد َا ولاص ؟ "

 لال مباشرة

 " خاجم زواج جدجها الموجود لدَن منذ وفاجها "

 نظر له نظرة فهم منها الرفض لبل الصدمة فمال بهدوء محدلا

 فٍ عَنَه

 أنا أعلم بوجوده لدَن منذ كنت فٍ الخامسة عشرة فافعلها من "

 أجل زَزفون مرة واحدة جدٌ فوحدها الجٍ ٖ جفعل شَبا من

 " .....أجلها أبدا بل و

 لاطعه بحدة

 " هل سجعلمنٍ كَؾ أكون عادٖ مع حفَدجٍ َا ولاص ؟ "

 فمال مباشرة ودون جردد

 " أنت لست عادٖ معها أبدا "



ؽضبنٍ مننولاص ٖ ج "  " 

 كان َفجرض بجلن الصرخة الؽاضبة أن ججعله َصمت جماما لكن

 ذلن لم َحدخ وهو َواجهه بموة

 بل سؤفعل كلما كنت ظالما معها فؤنا أصبحت ٖ أعرفن جدٌ "

 " وكؤنه لَس أنت

 كان سَجحدخ والؽضب َرسم خطوطا واضحة فٍ مٗمحه لوٖ

ه فمط بلأولفه لَس نظرة الصدمة فٍ عَنٍ الوالؾ أمام  

 والصوت اْنثوٌ الصارخ ببكاء الذٌ وصله مثله بوضوح

 فلحك فورا الذٌ لفز فاجحا الباب وراكضا بصرخة عالَة

 " زَزفووووون "

* 

* 

* 

 مد رأسه بَن الجالسان أمامه فٍ السَارة وصرخ َنظر للطرَك

مبعدة منهم وْضواء السَارة الخلفَة المسرعة علً  

نا ؟ فجً وبجلن الخردة وٖ جسجطَعأسرع َا شعَب إنه َهرب م "  

 " ! أن جدركه

 صرخ فَه الجالس أمام الممود بالمثل

 أٖ جري كَؾ كان بعَدا ؟ لو جصمت للَٗ َا زكرَا فسججد عنمه "

 " بَن َدَن

 ضرب براحة َده علً مسند رأس الكرسٍ أمامه ولال بحدة

 " سحما للطفل إن أفلت منا فسَفجضح أمرنا "

 لال نوح

 لست أفهم ما الذٌ أنت خابؾ منه هكذا فكل ما َعلمه بؤن اسمن "



 بشَر وبؤنن شمَك والدجه ؟ هو لن َعلم شَبا عنن بل وما َعلمه

 " حمَمٍ فعٗ

 لوح بَده بَنهما لابٗ بضَك

 وما َدرَن بؤنه لم َسمع شَبا مما لَل ؟ ثم أنت لم جري ما "

ن أكون ، لما لمرأَجه ونظرة الرعب جلن فٍ عَنَه ما أن علم م  

 َركض لٍ وارجمً فٍ حضنٍ ْنٍ خاله ؟ حجً أنه نطك .. اجزم

 بؤنه جحدخ أٌ أن خرسه ذان جمثلَة فمط وما أكده الهاجؾ الذٌ

 وجدناه مرمَا أرضا حَخ وجدنا آثار السَارة خلؾ الصهرَج ثم

 الشخص الذٌ اجصل به وٖ أرلام مسجلة فٍ ذان الهاجؾ وكؤنه

 " جدَد

حدة َنمل نظره منهم للطرَكلال شعَب ب  

 ما أرَد معرفجه اِن لمن جلن السَارة وما كانت جفعل هنان ؟ "

 ٖبد وأنه أوَس فعلها مجددا واسجؤجر ملحك منزلهم ْحدهم

 " ودون علمنا

 لال الجالس فٍ الخلؾ وهو َرجع لما َعنَه من اْمر فمط

ن مطرما أرَد أنا معرفجه من وراء ذان الفجً إسحاق ؟ إن كا "  

 " شاهَن ووصل له لبلنا فاسجعدوا لٓسوء المادم لكم

 لال نوح من بَن أسنانه

 ذان المجسلط منذ عاد للبٗد وأعمالنا جمَعها شبه مجولفة ، "

 حجً اْوراق والجوازات المزورة الجٍ كنا نبَع منها المبات

 أصبح َسرب منها العشرات فمط وبالخفَة والخوؾ والجرلب

البٗد فمدنا أؼلبهم بسبب جهاز مكافحة الفساد وحجً أذرعنا فٍ  

 الذٌ أنشؤه ذان الفاشل مإخرا ، إنه كابوس بات َجثم علً

 صدور الكثَرَن وإن لم َجخلصوا منه سرَعا فسَجخلص من



 " الجمَع ... إنها حرب بماء

 لال شعَب من فوره وملوحا بَده

 مجمردٌ صنوان لو َحكموا عمولهم فمط وَوزعوا أسلحة "

 الَرمون علً الناس هنان وجبدأ الحرب بَنهم وبَنه سنجحرن نحن

 أَضا حَنها ونجعاون معهم وسَصبح السٗح فٍ أَدٌ أبناء

 الجنوب جمَعهم ونثبت أن زوججه جلن وابنجه منها والجٍ َخفَها

 عن اٖعٗم حجً اِن من سٗلة المدعو دجً الحالن وجصبحا فٍ

أرلص رلصة النصر حَنهاأسرنا حجً َخسر كل شٍء كؤسٗفه و  

 " َا ابن شاهَن

 وأجبع كلماجه بضحكة عالَة جوججها ابجسامات أنجصار من

 مرافمَه وأخرج هاجفه حَن عٗ رنَنه فٍ جَبه ولال ما أن

 فجح الخط

 " أجصل بن من ساعة َا امعة ما كل هذا النوم ؟ "

 " ....اجصل بٍ ر "

الفرامل أكثرلاطعه من لبل أن َنهٍ حدَثه وهو َدوس علً   

 " أجل أجل أعلم فماذا حدخ معكم هنان "

 أمسكنا الخط الشمالٍ كما طلبت لكن الشباب انسحبوا فثمة "

 " سَارات للموات الخاصة والصاعمة دخلت المكان لبل دلابك

 شجم بحمد لبل أن َرمٍ الهاجؾ من َده علً ممدمة السَارة لابٗ

 بضَك

هَن فٍ الموضوعكما جولعت َا زكرَا ها هو ابن شا "  " 

 نظر له نوح بصدمة لبل أن َمول بؽضب

 سحما له َزرعه بَننا من أعوام وٖ نعلم ؟ وها لد اكجشؾ "

 هوَة زكرَا وأن له صلة بنا وأنه نفسه خاله بشَر وإن وصل له



 " أضاع علَنا كل شٍء

 صرخ الجالس فٍ الخلؾ مشَرا بسبابجه للطرَك

ة َا شعَب سَارجه جفمدأجل ... أجل ... ها هو زد السرع "  

 جوازنها ولد جمع من المنحدر وهذا ما َجب أن َحدخ فعرلل

 " مسارها وأولعها به

*  

 

 نزل السٗلم راكضا حجً كاد َمفز جمَع عجباجه فٍ خطوة واحدة

 أو َمفز من أعٗه فإما أن َصل هنان أو َموت فصوت ذان

 الصراخ الذٌ ضرب للبه لبل أذناه أفمده ما جبمً من صوابه ،

 وما أن وصل ِخره دار حوله فٍ الهواء ممسكا نهاَة سَاجه

 وركض جهة ممر ؼرفجها بالكاد َسجطَع رإَة أٌ شٍء أمامه

 حجً وصل الباب ودفعه بموة ودخل َجبعه الذٌ بالكاد اسجطاع

خر لَجسمرا مكانَهمااللحاق به وأنفاس كل واحد منهما جسابك اِ  

 َنظران بصدمة للجٍ كانت جمسكها مربَجها بذراعَها بموة من

 خصرها وهٍ جصرخ باكَة جحاول الفكان منها وما أن ولع نظرها

 علً اللذان اججاحا المكان مدت َدها جهة الوالؾ مواجها لها

 جماما صارخة ببكاء

 " ولاص أرجون إنه َموت .... ولاص افعل شَبا "

صدمة شلجه عن فعل أٌ شٍء وهٍ جنادَه باسمه أٌ لَسلكن ال  

 نومها السبب وجراه فعٗ ولَس شخص آخر ! جراه وجري شَبا

 ! آخر َجهل ما َكون وهٍ فٍ وعَها الجام

 وفٍ جلن اللحظة انفكت َدا الجٍ جركجها ودموعها جنزل مع بكابها

 بعدما اطمؤنت بؤنه ثمة من سَحمَها من كل شٍء حجً نفسها



ا لم ججحرن من مكانها كما كانت جرَد لبل لدومهما بل نزلتلكنه  

 علً اْرض علً ركبجَها جشد رأسها بَدَها صارخة فركض

 ناحَجها الذٌ فمد جعمله حَنها كما فمد لدرجه علً الحركة لبل للَل

 وجثً أمامها علً ركبجَه أَضا لبل أن َجلس أمامها وأمسن

ورأسها لهذراعَها ولال صارخا َحاول رفع جسدها   

 " من هذا الذٌ َموت َا زَزفون ...! ماذا جمصدَن بهذا ؟ "

 فرفعت نظرها له وأمسكت لمَصه بمبضجها وبدأت بضرب صدره

 بمبضجها اْخري وصرخت ببكاء ناظرة لعَنَنه

 " ولاص لسما أنه َموت أرجوكم الرحمة ... أرجون "

 فلم جفعل شَبا حَنها سوي أنها دمرت ولاص فوق ما هو مدمر

 أساسا وأسمطت آخر حصونه بمنظرها ذان الذٌ كان كفَٗ بجعل

 الجدران جنطك لكنه لَس جدار وٖ حجً أٌ بشر أمام هذه المرأة

 جحدَدا .. وكل ما فعله ذان البشرٌ حَنها أن شدها لحضنه

شعر بعبراجها جدمروطولها بذراعَه َدفن بكابها فٍ صدره َ  

 أضلعه وبٗ رحمة ولال بوجع َجكا بخده علً رأسها َؽمض

 عَنَه بموة

 زَزفون ارحمٍ نفسن وارحمَنٍ لبلن .... زَزفون جولفٍ "

 " عن فعل كل هذا بٍ

 وما كان أمامه من شٍء آخر َفعله من أجلها وهو َجهل حجً

نعما ججحدخ ومن هذا الذٌ هٍ عاجزة حجً عن الوصول له وكؤ  

 كل ما كانت جرَد فعله أن جصل له هو وجسجنجد به لكن ما فٍ َده

 َفعله ؟ ماذا ؼَر دفنها وسط أضلعه َسجمع لكلماجها من بَن

 عبراجها سكاكَن جخجرق للبه

 َموت َا ولاص ... إنه َموت ... سؤخسره أَضا ... لسما "



 " سؤخسىر كل شٍء إن خسرجه َا ولاص

فٍ الهذَان َشدها لحضنه ضاربافكانت فمط جبكٍ وجبكٍ وجسجمر   

 عرض الحابط بكل شٍء وحجً الوالؾ خلفه َنظر لما َحدخ

 أمامه بصدمة وعدم اسجَعاب وٖ أحد منهم َعلم بؤن ثمة ما َمطع

 اْمَال والمارات ٖ َحجاج لجمنَات حدَثة وٖ اجصاٖت أو ألمار

كلاصطناعَة ... أمور ججعلك بالملوب .. باْرواح المجرابطة فٍ   

 شٍء فحجً اْلرب منهم هنان لم َكونوا لَروا أو َشعروا بجلن

 السَارة الجٍ كانت ججهاوي من أعلً المنحدر جنملب حول نفسها

 لبل أن جصل الماع جدمر معها للبها ومشاعرها .. ماضَها بماَا

 عابلجها وأجمل ما فٍ عالمها الكبَب ، وٖ أحد َري أو َفهم وٖ

فنها فٍ حضنه َشدها لصدره بموة ومنَملن شَبا وٖ الذٌ َد  

 وحده طلبجه واحجاجت مساعدجه حجً فَما جعلم بؤنه عاجز عن

 . فعله وذان أكثر ما بات َمجله

* 

* 

* 

 بدأت سرعة سَارجها بالجباطا جدرَجَا وكؤن أفكارها هٍ من

 ججحكم بممودها أَضا حجً وجدت نفسها جمؾ بها علً جانب

 الطرَك واجكؤت بجبَنها علً ساعدَها الملجفجان حول الممود

 جحاول أن ججنفس بهدوء .. أن جفكر بهدوء وأن جحسب كل شٍء

 بروَة وهدوء والسإال الذٌ جعلها ججردد فٍ كل ذلن

 ( ماذا إن حدخ ما لم جكن ججولعه ؟ )

 ماذا إن كانت ورلة المساومة الجدَدة ؟ هل سَهجم فعٗ بؤن َمدم

زٖت من أجلها ؟ آسجرَا كانت ممابل حرب الثنانََن والعربالجنا  



 فماذا سَحدخ مثٗ إن جحولت هٍ لرهَنة لدَهم ؟ ٖ شٍء طبعا

 فٗ أحد َعلم بؤنها من الحالن وبؤنها ابنة عم مطر شاهَن وأنه لد

 َجنازل عن أٌ شٍء من أجلها .. لَس الوطن لَس الحرب

ها لها فٍ الماضٍوالدماء والدمار هٍ جعرفه جَدا ولال  

 وبوضوح : الوطن لبل كل شٍء حجً عابلجه ، فلما ججردد إذا

 وهٍ من جعلم بؤن جبران ٖ َخلؾ وعوده ... لكن جبران

 الماضٍ جؽَر لم َعد كما كان حجً أنه لرر جدمَر حَاجها فٍ

 الماضٍ دون أن َهجم رؼم أنها اعجرفت له حَنها بؤنها جحب

ها معه لكنه لم َهجم بجحطَمها منزوجها وراضَة جماما عن حَاج  

 أجل ماذا ؟ من أجلها وهو َعلم بؤنه لن َحصل علَها ؟ لكن أججركه

 للموت .. للضَاع أكثر بسببها ؟

 رفعت رأسها ونظرت لهاجفها المرمٍ علً الكرسٍ بجانبها حَن

 عٗ رنَنه مالبا صمت جلن السَارة المؽلمة ولٗسم الذٌ َضٍء

ه جَما لما ججصل بها اِن وفٍ هذا الولتشاشجه باسجؽراب ... هذ  

 لن َكون ثمة مكروه أصابها لما كانت اجصلت بها فهل سَكون !

 شخص آخر ؟ كرهت ذان الشعور الكرَه الذٌ جعل ضربات للبها

 جنفعل بشكل مرَر ففَما سَعنَها إن كان ثمة مكروه أصاب ذان

 الرجل ولما سججصل بها هٍ ؟ جزء من عملها كان َرفض أن

 ججَب علَها لكن النصؾ اِخر كان َإَد ذلن وبشدة فهٍ لم

 جكلمها الَوم لم جسمع صوجها ولم جبدأ َومها وجنهَه به كالعادة

 وكانت ممجنة لها بالفعل ْنها لم جفعلها فمزاجها كان أسوأ من أن

 ججحمل سماع اسمه منها أو أن جدافع عنه أمامها فسجنفجر بكل

 ما َشجعل بداخلها حَنها بالجؤكَد ، هٍ ٖ جنكر بؤنها لم جججز جلن

 المسؤلة حجً اِن وأنها أكبر عمبة فٍ عٗلجهما وَبدوا علَها أن



 ججؤللم مع ذلن فهٍ كما لال عنها والدها لن جمجنع بؽَر أفكارها

 . جلن أبدا ومهما حدخ

وتحسمت أمرها ورفعت الهاجؾ وأجابت علَها فوصلها ذان الص  

 الرلَك الحزَن فورا

 أمٍ هل كنت نابمة ؟ آسفة إن أزعججن لكنٍ مشجالة لن ولم "

 " أسجطع النوم من دون سماع صوجن

 ابجسمت بحزن هامسة

 " وأنا كذلن بنَجٍ وأردت اٖجصال بن الَوم لكنٍ لم أجد ولجا "

 وصلها ذات ذان الصوت الحزَن فورا

. كونٍ بخَر منالمهم أنن بخَر أمٍ وأنٍ أسمع صوجن .. "  

 أجلٍ أمٍ أرجون فَكفَنٍ أن أعلم أنن بخَر وإن لن أران

 " مجددا

 شعرت بجلن الؽصة فٍ صدرها من مجرد فكرة أن ٖ جراها

 مجددا وأن جفجرلا وٌْ سبب كان وذان كان الخَط الذٌ

 انمطع فٍ لرارها المجردد ذان فمالت مباشرة

ر ما الذٌ َجعلنجَما لما هذا الكٗم اِن بنَجٍ أنا بخَ "  

 " جفكرَن هكذا ؟

 همست ببحة بكاء

 لست أعلم ما بٍ أمٍ سوي أنٍ أحبن أكثر من كل شٍء فؤنت "

 ووالدٌ أؼلً ما أملن فٍ الوجود وأخشً أن أخسر أَا منكما

 " وسَكفَنٍ من الحَاة أن أعلم أنكما فَها فمط

 جنفست بعمك مؽمضة عَنَها وهمست بخفوت " لَحفظه هللا لن

وهَا نامٍ ٖ جسهرٌ هكذا مجددا جَما  " 

 " حسنا أمٍ وداعا اِن .... أحبن "



 لبضت أناملها علً الهاجؾ فَها وأنزلجه لحضنها جكابد الدمعة

 السجَنة فٍ جلن اْحداق السوداء جشعر بالضَاع فٍ أفكارها

 َجعاظم وَجعاظم .. وطال الصمت وجحدَمها فٍ الفراغ لبل أن

 ججخذ لرارها النهابٍ وشؽلت سَارجها وجحركت من هنان ، لم

 جخجر طرَك العودة وٖ طرَما جعود بها جهة العمران بل طرَما

 فرعَا دخل بها لمدَنة لم جزرها منذ مجً ٖ جذكر ؟ منذ وفاة

 والدها شراع ؟ بل لبل ذلن بكثَر ... بكثَر جدا ، أجل منذ اسجلم

َعهم لحوران ولم ججد الجرأة لزَارةهو رباسة البٗد وانجملوا جم  

 هذا المكان مجددا فكَؾ بعد وفاة والدها الذٌ رباها أَضا ولَست

 جفهم حما ما دفعها لفعلها اِن وفٍ هذا الولت جحدَدا ؟

 أولفت سَارجها أمام سور المنزل الواسع المرجفع ونزلت ودفعت

لملا البوابة الحدَدة بَدها ودخلت مججازة له لججسابك الدموع  

 مملجَها سرَعا ججذكر أول مرة دخلت هذا المكان بعد عودجها من

 الحالن بل بعدما طردها ذان الرجل من حَاجه وأرسلها مع عمه

 وكؤنها خرلة بالَة لم َكلؾ نفسه وٖ عناء أن َرمَها بنفسه أو

 دخلت هنا ذان الَوم ججر أمنَاجها المَجة ... َعجذر منها لبل ذلن

الكسَرة جحمل للبها المحطم فٍ صمت اْمواتمع حركة لدمَها   

 لججلمفها جلن الذكرَات وجدمر ما جبمً منها وهٍ جري كل مكان

 جمعها وشمَمها الوحَد ومن رحل وجرن لها كل جلن اْماكن

 والذكرَات .. هنا لعبا .. هنا ركضا وهنان سمطت ورفعها علً

لبهماظهره بل وفٍ ذان المكان جحدَدا كانا َخجببان حجً َؽ  

 النعاس ْنهما كسرا أحد مجسمات رماح الخشبَة فَفران من

 العماب رؼم َمَن كل واحد منهما بؤن جلن المدللة الصؽَرة

 . سَؤخذ الكاسر العماب عنها فٗ َد جمجد علَها مهما فعلت



 مسحت دموعها بظهر كفها واسجندت بَدها علً جذع إحدي

فس هكذا فسجخجنكاْشحار وفكت حجابها فلم َعد َمكنها الجن  

 وجخجنك حجً َموت جزء آخر من داخلها ، هذا ما كانت جشعر به

 كلما فمدت شَبا وذان ما شعرت به حَن مات الكاسر ثم حَن

 رماها ذان الرجل لٓلاوَل ولملبها الخاوٌ المحطم ورحل ثم حَن

 أخذ ابنجها منها ولجخجم مؤساجها بموت من كانت ججزم بؤنها

 سجفمد حَاجها إن فمدجه وسجموت إن جلمت َوما خبر موجه فلما لم

 َحدخ ذلن ؟

 ! لما هٍ علً لَد الحَاة حجً اِن

 أَكون جوالٍ الصدمات لبلها السبب ؟

 هل علَها أن جشكر ذان الرجل علً هذا ؟

 علً جحطَمها حجً لم َعد َمكن لشٍء آخر ومهما عظم أن

 . َجعلها جنهار أو جفمد حَاجها

ت أناملها فٍ لبضة واحدة علً الجذع وأنزلت رأسها لٓرضشد  

 وأؼمضت عَنَها بموة وجماطرت جلن الدموع ... دموع اْلم

 والخذٖن دموع الطعنات المججالَة وبٗ رحمة وعملها َعود لسرد

 كل ما حدخ الَوم بل وسافر بها ْبعد من ذلن بكثَر وهٍ ججذكر

َدا بعد عودجه من سفرهكل ما حدخ لبل أربعة عشر عاما وجحد  

 ذان فما ألسً انكشاؾ الحمابك الموجعة حَن َكون وجع

 انجٗبها أشد من أوجاع إخفابها عنن .. أبعد ما كان لد َجولعه

 عملها أن َجهمها بخَانجه أن شكه فَها وصل لذلن ومع من مع

 شمَمها ! مع من جربت معه منذ طفولجها فؤٌ صور جلن الجٍ

ه عن الحبَبان اللذان كانا َعَشان معاسَكون صورها له عمل  

 وعن خَانجها المسجمرة له معه ..... لكن لماذا ؟ لما لم َري



 مشاعرها اججاهه وحبها لهم كؤشماء وهٍ من لم ججهمه بالمثل

 رؼم سماعها لصوت جلن المرأة بؤذنَها وعملت بنصَحجه الجٍ

 لم َعمل بها هو

ٍ علَهجرَثٍ واسؤلٍ أوٖ وجؤكدٌ لبل أن جحكم )  ) 

 ٖ جصدق أن جبران فعل كل ذلن وهٍ من أخبرجه بنفسها بؤنها

 جحبه ولانعة جماما بحَاجها معه ! لماذا َدمر حَاجها معه هكذا ؟

 هل َعالبها معه أم َعالب نفسه معهما ! ثم ماذا ...؟

 ! َرمٍ بنفسه للهٗن وللموت بسببها زاعما أنه من أجلها

ه وسَهزم علً َدَه ٖ محالةَحارب رجٗ َعلم بؤنه ألوي من  

 . لَحملها هٍ ذنب كل ذلن لبالٍ عمرها ؟

 جحركت من هنان جدوس جلن اْفكار بخطواجها لجطردها كما فعلت

 وكانت جفعل طوال جلن الساعات الماسَة الجٍ مرت علَها سجَنة

 ؼرفجها جحاول أن ججد مسوؼات للوالع أن جسجنجج أمورا أخري

 .. جؽَر كل جلن اْفكار بل وجمحوها جماما لكن ذلن لم َنجح

 . لم َنجح أبدا فالوالع ألسً من أن جؽَره اْوهام واْمنَات

 سارت بخطوات بطَبة جاركة كل ذلن خلفها كذان المماش اْسود

 الذٌ حملجه الرَح من كجفَها ورابها وانجهً به اْمر عالما

ت باب المنزل ، ولفت أمامهبؤؼصان اْشجار الَابسة حجً وصل  

 ومسحت بكفها علً خشبه المدَم الممسم لمضلعات بارزة جرالب

 نظراجها الدامعة بحزن جمَع جفاصَله وكؤن طفولجها ٖزالت

 محفورة فَه فبواسطجه جعلمت والكاسر اْعداد وكان جبران من

 اخجرع لهما جلن اللعبة وكان كل واحد منهما َسابك اِخر فٍ

أكثر منه لَرجفع بالباب أكثر وكانت هٍ من وصلت حفظ أعداد  

 لرلم عشرة لبله واحجج هو ْنه أكبر منها بعام وْن جبران طبعا



 ساعدها كٍ ٖ جخسر وجبكٍ بَنما جلمت هٍ الحلوي والهداَا من

 الجمَع ، وصلت أناملها لمطعة معَنة فَه ومررت أظافرها

ا وجبعها صوتالممصوصة فٍ حافجها وسحبجها بموة فسمطت فور  

 رنَن ذان المفجاح الذٌ كانا َخفَانه جحجه وكان سرهما الصؽَر

 فمد سرله الكاسر وخبؤه جحجه بمساعدجها طبعا لَسجطَعا الدخول

 حَن َمررا العودة من المدرسة من لبل الذهاب لها فكان كما

 . َسمَه والدهما : فاشل وجعلم شمَمجن كَؾ جكون فاشلة مثلن

اْرض وؼرسجه فٍ فجحة الباب بالكاد جسجطَعرفعت المفجاح من   

 رإَة مكانه فَه من بَن كل جلن الدموع وما أن انفجح بدفعة من

 َدها وجسلل النور داخله ممجدا حجً ذان الكرسٍ الهزاز الذٌ

 جحرن بجلمابة مصدرا ذات ذان الصوت الذٌ دفن فٍ ذاكرجها

تْعوام ركضت نحوه فورا وجثت علً ركبجَها أمامه ورم  

 نفسها علَه جدفن دموعها وعبراجها الموجعة فَه لجمٓ صمت ذان

 المكان الخالٍ المظلم معبرا عن الفمد عن الضَاع عن الوحدة

 وعن الشوق لمن لن نراه ونجده أبدا ما حََنا .. عن ألسً أنواع

 الفراق ... فراق الموت واْموات ، لكم جحجاجه اِن فٍ كل ولت

 وفٍ كل شٍء .. ْن جسمع صوجه الملٍء بالعاطفة وهو َمول

 لها مبجسما بدفا

 أنت ألوي من عمبات الزمن َا ؼسك ، أنت لوَة وشجاعة ٖ )

 ( جحجاجَن لشٍء وٖ ْحد لجكونٍ امرأة كذلن

 وٖزالت جذكر حجً اِن كَؾ حكً لها عن والدجها وذان كان بعد

مرة عن عٗلجه بها وعن أنه فرالها عن ابنجها ولد أخبرها وْول  

 أحبها رؼم انعزالها عنه ورؼم انؽماسها فٍ حزنها علً زوجها

 وعلً مصَر ابنجها وأن طوال فجرة زواجه بها لم َناما معا



 كزوجَن حمَمََن سوي مرة واحدة وبطلب منه هو احجرمت هٍ

 فَه رؼبجه كزوج ولد ألسم بعدها أن ٖ َمربها إٖ إن أرادت هٍ

وفاجها جركت له حزنا عمَما وجهه لها هٍ ٖبنجها الجٍ ذلن وبعد  

 جركجها له بعدها وكَؾ اسجطاع أن َدفن كل ذلن فٍ حبه لها

 واهجمامه بها فلم َعد َشعر بذان الفراغ والحزن ففهمت رسالجه

 فورا وأصبح بالفعل ابن شمَمها وأحب فمَد لدَها هو المجنفس

له .. ٖ شٍء أبدا وٖ لكل ما فمدجه لكن ذلن لم َعوضها فمدها  

 رإَة ابنجها من جدَد فكَؾ للحٍ أن َؤخذ مكان مَت كَؾ ؟ لما

 جركها وحَدة هكذا من دونه وحجً والدها الحمَمٍ ٖ جسجطَع

 الوصول له إٖ إن رضخت وجنازلت وداست علً للبها وجرحها

 وألمها فبمٍ هكذا حسرة فٍ للبها .. حسرة جدَدة لد جنجهٍ

ضا ومن دون أن جراه فالموت ٖ َسؤل وٖ َسجؤذنبفمدانها له أَ  

 . وٖ َراعٍ اٖشجَاق واللماء

 امجدت بها الدلابك وهٍ مكانها هنان جبكٍ علً ذان الكرسٍ كما

 لم جبكٍ أبدا حَاجها فذان المناع المزَؾ سمط بفمدانها له وما عاد

 للبها الكسَر َحجمل المزَد من اْلم من الفمد ومن الفراق لذلن

م جسجطع أن جري أحد أشمابها وأحد أبناء شراع َموت أَضال  

 وأن جكون هٍ السبب وبؤٌ شكل كان وأن َكون الحل بَدها

 . وٖ جحاول فعل أٌ شٍء لكنها فشلت فٍ هذا أَضا

 هذه هٍ ؼسك شراع ... أجل هذه هٍ حمَمجها الجٍ ٖ َعلمها

 .. أحد .. المرأة الموَة المناضلة الجٍ جحصل علً كل ما جرَد

 ابنة شراع صنوان والجٍ ولدت ابنة زعماء أجمل نساء صنوان

 واْنثً الجٍ ذكر اسمها فٍ كل مكان فٍ البٗد الممسمة

 ... آن ذان



 جزوجت زعَم الحالن وحملت فٍ أحشابها طفله وحجً حَن جركها

لكة مملكة كاملة بما فَها إن جمنتجحولت ٖبنة ربَس البٗد ما  

 شَبا حصلت علَه .. جلن هٍ ؼسك الجٍ حسدها الكثَرَن وعلً

 مر أعوام لكن الحمَمة عكس ذلن جماما فهذه هٍ ؼسك

 الحمَمَة.. الموجودة فٍ هذا المكان المظلم الكبَب جطارد

 ذكري ما ضاع منها ولن َعود أبدا ... مجهولة النسب رؼم

... من جركها الرجل الذٌ أحبجه بكل ما عرفجهمعرفجها من جكون   

 اْنثً من مشاعر فنبذها بجهمة خَانة ثم اعجرؾ بها علً نفسه

 وأمام الجمَع بل وبعدما أعادها زوجة له وكؤنه َجفنن فٍ لجله لها

 لَظهر اِن أن كل ذلن مجرد كذبة كبَرة صدلجها هٍ لبل اِخرَن

دها المزَؾ ولم جسجطعومن لبل أربعة عشر عاما ... فمدت وال  

 الوصول لوالدها الحمَمٍ ... خسرت ابنجها وحَن وجدجها لم

 ججدها ... هذه هٍ ؼسك دجً الحالن لٓسؾ ... هذه هٍ ؼسك

 ... الحمَمَة لم جحصل َوما علً ما جمنجه وعاشت جفمد فمط

 جفمد وجفمد وجفمد حجً اسجنزؾ الفمد روحها ومشاعرها وأحٗمها

جصلح سوي لجكون جمثال زَنة َمجع الناظر لهوجركها جوفاء ٖ   

 . وٖ َسجفاذ منه فٍ شٍء

 ولفت جمسح دموعها بباطن كفها كطفلة لم ججد من َمسح جلن

 الدموع وٖ من َهجم لبكابها فاخجارت جرمَم نفسها بنفسها

 وجوجهت للسلم المظلم المؽطً باْجربة وصعدت درجاجه بالكاد

ً وصلت لؽرفة معَنة ما كانتجسجطَع سالَها أن جحمٗنها حج  

 . لجخجار ؼَرها فٍ ذان المكان وذان الولت جحدَدا

* 

* 



*  

 <َجبع ـــــــ

2الفصل السابع عشر   

 

 جبعجهم منذ ولت بسَارجها وٖ أحد منهم َفهم كَؾ جحول

 مسارهم من شمة ذان الكنعانٍ للمسجشفً ؟

 كان اجصاٖ من كَن وبكلمات مخجصرة

 مارَه جعرضت لحادخ واصطدمت سَارجها بإحدي )

 ( اْشجار وهٍ فٍ المسجشفً اِن

 جعلهم َؽادرون المبنً الذٌ اججاحوه لهدؾ كل واحد َراه فٍ

 اِخر وذان اْصبع لم َبجعد عن الجرس حجً َبس صاحبه من

 أن َكون مبجؽاه هنان فاكجفً بضرب الباب بمدمه بؽضب لبل أن

بعدما علموا عنه وزمَل لمارَة َبلػ كَنَشجعل أكثر مما كان   

 بؤنه وجد سَارجها مصطدمة بشجرة فٍ طرَك كامبَردج وْنه

 كان أمام لاعة المحاضرات لم َسجطع فعل شٍء سوي اٖجصال

 بوالدها لَصبح كل واحد منهم لممة سابؽة لجؤنَب الضمَر فما

 كان علَهم جركها جؽادر وٖ أن َنخدعوا بموجها اللحظَة جلن

 وصمودها وٖمباٖجها رؼم َمَنها من أنه لَس ثمة لوي مزَفة

 لدي جلن الفجاة فهٍ إن بكت ٖ جهجم لوجود أحد وٖ السبب فٍ

 بكابها وإن جمسكت بموجها العجَبة جلن ٖ ججخذ ذلن كمناع أبدا

 ومجؤكدة من أنها كانت ججولع ما حدخ وإن بشكل مخجلؾ وسَكونا

 . جحدثا عنه البارحة

راجها بَن الوالفان لربها وجلن المٗمح المججهمة وكؤننملت نظ  



 كل واحد منهما َحمل نفسه ذنب ما حدخ لكن المذنب لَسا هما

 فمط ولَس وحدهما بل جمَع من عرؾ مارَا هارون ... جمَعهم

 أذنبوا فٍ حمها وخجامهم ذان الهازانٍ الذٌ لو كان أمامها اِن

حولها ؟ مجً سَشعرونلمجلجه ٖ محالة فمجً سَلجفت لها من   

 .. بها وَفهموا بؤنها جري فٍ ذان الشاب ذاجها .. ماضَها

 حاضرها ومسجمبلها البعَد وأن محاربجه لن جخدم مارَه فٍ شٍء

 فهٍ جحجاج فمط أن ججعلم أن جعَش من دونه أن جري سعادجها فٍ

 أشَاء كثَرة بعَدة عنه أن ججخلص من كل شٍء داخلها مجعلك به

 حجً طفولجها ، وذان الشٍء لن َسجطَع جحمَمه سوي رجل آخر

 وهذا ما هٍ مولنه من أن مارَه لن جرضاه أبدا وإن مات ذان

 . الشاب وفمدجه لٓبد ولَس موجودا فٍ الحَاة جراه وجسمع اسمه

 انجملوا ثٗثجهم جهة الذٌ فجح باب الؽرفة وخرج منها نظراجهم

نهدات اٖرجَاح المجفاوجة حَنالمجوجسة جكاد جلجهمه لججعالب ج  

 لال مبجسما

 الحادخ لم َكن لوَا وهٍ بخَر ... بعض الرضوض فمط "

 وسجشفً سرَعا ، هٍ فمط لم جسجعد وعَها بشكل جَد وٖ جعٍ

 فعلَا لما حولها بشكل كامل وجحجاج ْن جبمً هنا لَومَن

 " لججحسن ونعَد الكشوفات والصور مجددا لنطمبن أكثر

لال وؼادر بعدما  

 " حمدا هلل علً سٗمجها "

 وابجعد مؽادرا وما أن كانت سججكلم لجطلب منهما أن َؽادرا وجبمً

 هٍ معها شهمت ٖ إرادَا وهٍ جري الذٌ خرج من آخر الممر

 لججعل شهمجها جلن الوالفان أمامها َلجفجان فورا لبل أن َجبادٖن

دوا أن كلجلن النظرات الجٍ َجهم بها كل واحد اِخر بفعلها وَب  



 واحد منهما مثلها جماما لم َجولع وجوده هنا وَبحخ عمن أخبره

 فلم جسجطع إزاحة نظراجها عنه وجمَع جلن الجعهدات بالنَل منه

 ما أن جراه طارت أدراج الرَاح وهٍ جراه َجوجه نحوهم بخطوات

 واسعة واثمة مجفجرة رجولة فٍ أدق جفاصَله زادجه جلن المٗبس

الجٍ َعمل ضمن حمولها هَبة كما زادجها رهبة الجابعة للمنظمة  

 منه كالعادة ولَست جفهم بسببه أم بسبب جلن المٗبس السوداء

 والحذاء الجلدٌ الطوَل الثمَل وحجً الحزام المشدود حول خصره

 النحَل َروٌ حكاَة معمدة من العنؾ الذكورٌ المسَطر فبلعت

ه الوسامةرَمها ٖ جحسد المدعوة مارَا أبدا سوي علً هذ  

 والرجولة أما بالٍ ما َجعلك به فٗ ججمناه ٌْ أنثً وٖ عدوجها

 . ( الؽبَة المدعوة ) إَٗ

 كانت جنظر له وجعلم أنه ثمة أمر واحد فمط لد َخجفٍ بعد للَل

 وهو السٗم الرابع المحَط بالمكان خاصة مع جلن النظرة فٍ

 عَنَه ولد ولؾ أمامهم ونظر لوالدها جحدَدا وكؤنه لوحده فٍ

 المكان وحرن رأسه بجلن الطرَمة الجٍ ٖ َجمنها سواه وهو

 َمول بحدة

 " من هذا الؽبٍ الذٌ جركها جخرج لوحدها وجمود سَارجها ؟ "

 كم شعرت حَنها برؼبة مجوحشة فٍ لكمه علً ولاحجه جلن ففوق

خاذل ناحَجها وهو علً ما َبدوا َعلمما فعله َؤجٍ لَجهمهم بالج  

 . جَدا سبب ما هٍ فَه وبؤنها سجكون علمت بؤفعاله ؟

 شهمت جمسن فمها بَدها حَن جحمك ما حلمت به والعا لكن

 لَس بمبضجها هٍ بل الوالؾ علً َمَنها ومن جعامل معه لبل

 للَل وكؤنه شٍء ٖ وجود له ولم َكن سوي من َفجرض بؤنه

اما لٗعجراؾ به ومن اسجطاعت لبضجهوالده الرافض جم  



 أن جججاح جلن الهالة الرجولَة المسَطرة لجصل لذان الفن

 الصلب ، ولبل أن َفَك الجمَع من صدمجهم بما حدخ وأن َفكر

 ذان فٍ رد الدَن كما ظهر جلَا فٍ نظراجه السوداء كان جسد

 والدها اْسبك وهو َمؾ حاجزا بَنهما َحاول فمط إبعاده وهو

لع رد فعل معادٌ منه لن َؤمن عوالبه خاصة وأن من ٖزالَجو  

 َشد لبضجه بموة صرخ فَه دون اكجراخ لما فعل وما جموله عَنا

 المواجه له

 هل أرضَت ؼرورن الذكورٌ هكذا ؟ أهذا ما كان َنمصن كرجل "

 " أن ججرح امرأة جحبن ؟

إٖ ورؼم محاوٖت والدها المضنَة لمنع أٌ اشجبان باَْدٌ بَنهنا  

 أن جلن الَد الموَة امجدت لَالة الوالؾ أمامه والجفت أصابعه

 حولها بموة رؼم أنه لم َحرن ساكنا َنظر له بؽضب َشبه ؼضبه

 ودوي ذان الصوت الرجولٍ الصارخ

 .. أنت آخر رجل َجحدخ عن جرح امرأة َا شاهر كنعان "

 آخر من َججرأ علً الدفاع عن النساء وآخر من َجهم ؼَره

إحداهنبمجل   " 

 لَصرخ ذان بالمثل ٖ َهجم مطلما وٖ بمبضجه الملجفة حول َالة

 سجرجه وكؤنه هو ابنه ولَس العكس

 والدجن كانت جعلم ، كانت من رفض ووافك واخجار .. جلن هٍ "

 الحمَمة والجنعت بها أم ٖ َا جَم فجلن مشكلجن لكن مارَه ٖ

 " ومادمت اخجرت ؼَرها فسجطلمها وإن مرؼما

 فؤمسكت حَنها الوالفة بَنهم فمها بَدها جعلم جَدا ما عالبة من

 َججرأ علً ذكر كلمة طٗق أمام هذا النمر البرٌ فهو لم َجمبلها

 وٖ من مارَه نفسها وجن جنونه ودخل منزلهم ْول مرة بسبب



 ذلن ، وذان ما حدخ فعٗ وما خشَجه كان والعا وهو َدفع والدها

اوٌ شَبا حَن دفع لبضجه لٓمام بموةبجسده بموة وكؤنه ٖ َس  

 لَصدم ظهر والده بالجدار ولرب وجهه منه ومن مٗمحه

 الجامدة وصرخ فَه بؽضب أسود

 إن كنت جرَد أنت أن ججحول حَاجن لجحَم فاسعً لذلن وفكر "

 أن جنفذه ... مارَه زوججٍ حجً جموت أجفهمون هذا ؟ زوججٍ

 " رؼما عن الجمَع وحجً عنها هٍ نفسها

 جحركت حَنها َده لجصل لَالة سجرجه أَضا وشده منها لابٗ بحدة

 َحاول دفعه عنه بموة

 زوججن وجخطب ؼَرها ؟ جدمرها وبٗ رحمة ثم جنادَها "

 بزوججن ؟ حرر الفجاة منن َا ابن شاهر كنعان ثم اعبخ مع

 " اٖنجلَزَات كما جرَد َا عدَم المسإلَة

فٍ عَنَه اشجعاٖ وباتولم جزد عبارجه جلن سوي ذان السواد   

 ما َخشاه الوالفان لربهما والعا وَده اْخري جرجفع فٍ لبضة

 مشدوة بموة جعلت عم والدجه َجدخل مجددا محاوٖ إمساكه عن

 فعلها وضرب والده وهو من َعلم كؽَره بؤنها لن جكون اْخَرة ،

 وما أن أمسن برسؽه نفضه عنه بموة كادت جولعه وهو َصرخ به

َجوازن دون أن َفلجه َحاول أن  

 " جولؾ َا جَم فهو والدن فوق كل شٍء "

 فاسجل َده منه بعنؾ صارخا

 لَس والدٌ وٖ أنجم عابلجٍ ولن أعجرؾ َوما بؤشخاص جركوا "

 " والدجٍ جموت مجخلَن عنها وبكل دم بارد

 فن شاهر نفسه وَالجه من لبضة أصابعه صارخا

 وما الذٌ جفعله أنت اِن ؟ ججخلً عن زوججن ... جمجلها "



 " وججركها َا ابن والدجن ؟

 فؤبعد هو أَضا حَنها َده عنه بحركة عنَفة ولال مجوجها لباب

 الؽرفة المؽلك

 " هل ما جرَده أن أثبت لن العكس ؟ ولهذا أنا هنا "

 لَمؾ أمامه هذه المرة العنصر الصامت فٍ المجموعة والجٍ

ت بَنه وبَن ذان الباب جرفع ذراعَها صارخة بؽضبولف  " 

 الطبَب لال بؤنها مجعبة ولم ججعافً بعد فاجركها لٓلم الجسدٌ فمط

 وابجعد عنها هذه الفجرة فهٍ جلمت خبرن الرابع بصمود ورمجن

 خلؾ جرحن لها فاجركها وشؤنها لبعض الولت علً اْلل حجً

 " ججخلص من بماَان

عب لعبة أخطر منها لكنها جرفض وبشدة أنكانت جعلم بؤنها جل  

 َؤخذها من هنان عنادا فٍ والده وما لال فمط .. أن َرمَها فٍ

 النار الجٍ اخجار أن َعَش فَها هنان فَنهَها ولٓبد بمجلها شَبا

 فشَبا .. ذان ما لم جخجاره مارَه لنفسها وعلَهم منعه من فعله

ن مصَرها وكما جولعتاِن وبعدما فمد كل هذا معناه لدَها ، لك  

 لم َكن أفضل من سابمَها وهو َمسن ذراعها لابٗ من بَن أسنانه

 ابجعدٌ عن طرَمٍ فؤنا ٖ أرَد أن جمجد َدٌ علً امرأة "

 " أخري

 ورماها جانبا وكؤنها شٍء ٖ َساوٌ وزنا لججد فٍ الكرسٍ

 المثبت باْرضَة الرخامَة منمذا لها من السموط أرضا جرالب

الحانمة الذٌ فجح باب الؽرفة بموة ودخل وصرخت بهنظراجها   

 دون اهجمام لما سَفعله بها أَضا

 مارَه لم جعد جرَدن لما جرَد أن جري ذان والعا أمامن َا "

 مجعجرؾ فكما جركجها من أجل أخري سجفعل هٍ ذلن َوما جؤكد



 " من ذلن َا كجلة الؽرور

ن الؽرفةوجنفست بموة جسجوٌ والفة جنظر بؽضب للذٌ خرج م  

 َحمل بَن ذراعَه من ٖ جعٍ مما َجرٌ حولها شَبا َدفن وجهها

 فٍ صدره فولفت أمامه مجددا مسجمرة فٍ الصراخ فٍ وجهه

 لما ٖ جفكر لمرة واحدة بعملن ولَس بالشر المسجوطن "

 " داخلن ؟

 وجلمفت أنفاسها الؽاضبة ؼَر مبالَة بنظراجه السوداء الماجلة

 جلن كما لم َكن ثمة ردود أفعال ممن جركهما خلؾ ظهره وٖ

 بمنعه أو منعها فإن جهل أحدهما فاِخر َعلم جَدا ما جكون ابنجه

 ومن جكون جلن الشمراء نصؾ العربَة الجٍ رباها وَعلم جَدا

 عنادها وجنونها ولم َرفض ذلن َوما فٍ شخصَجها لجسجطَع

  وواثك بؤنها مناْخذ بحمها حَخ عاشت وسجعَش مسجمبٗ

 سجفعل ما عجزا هما علً فعله بَدَهما وذان ما حدخ فعٗ ولم

 جمصر هٍ فَه أبدا ولد عادت للصراخ فٍ وجهه مشَرة له

 بسبابجها

 لَكن معلوما لدَن فمط بؤن هذه الجٍ جمارس سَطرجن وؼرورن "

 علَها لَست كما جراها وَصورها لن عملن وبؤنن خسرت ثمجها

رجها فجخسرها وجخسرها حجً جنجهٍ منوسجسجمر فٍ خسا  

 ... داخلها أو جنهَها من الوجود ولن َبكٍ فمدها ؼَرن حَنها

 " ٖ أحد عدان ْنن أكثر منها جحجاجها

 جلت كلماجها جلن لحظة صمت عمَمة مخَفة لبل أن َضرب الوالؾ

 أمامها بمدمه وحذابه الثمَل اْرض جحجه صارخا فَها بالمثل

ٍ وجولفٍ عن لول الجرهات لبل أن أضربنابجعدٌ عن طرَم "  

 " بهذا وافمدن لدرجن علً اٖنجاب ما حََتِ 



 لجلجمها كلماجه جكلن من جرأجها ولد حولجها لجمثال جامد وهو

 َججازها بخطواجه الواسعة الؽاضبة وكالمجولع جماما حدخ ما َرَد

 وما أراد ورؼما عن الجمَع فالجفجت مع حركجه جنظر لمفاه جزم

ها بؽضب وهو َؽادر بها ضاربا حجً لوانَن ذان المسجشفًشفجَ  

 عرض الحابط ، وما أن اخجفً عند نهاَة ذان الرواق الجفجت

 خلفها مجددا ونظرت للوالفان َرالبان مكان اخجفابه أَضا

 بنظرات جفاوجت بَن اٖسجَاء والججهم ولالت بضَك

 " لما لم جمنعاه ؟ أَرضَكما ما َفعله بها ؟ "

 لكن كٗمها ذان لم َجد ردا من كلَهما وأحدهما َشَح بوجهه

 جانبا فٍ صمت واِخر َؽادر المكان أَضا بصمت َشبهه

 فضربت بمدمها اْرض مجؤففة باحججاج وجوجهت جهة إحدي

 النوافذ الممجدة علً طول ذان الممر وولفت جرالب الذٌ خرج

هنانمن باب المسجشفً وجوجه لموالؾ السَارات وؼادر من   

 بما أجً من أجله بل وجرن عمله ولثانٍ مرة فٍ جارَخه بسببه

 وبسبب رسالة وصلت هاجفه جخصها مجددا وإن كانت هذه

 . المرة لَست منها كسابمجها

 وضعها فٍ السَارة وؼادر من هنان َثبجها حاضنا لها بذراعه

 ونظراجه الجامدة الجوفاء والخالَة من أٌ جعبَر لم جفارق الطرَك

ه .. َكره أن َمارن بما فعل ذان الرجل بوالدجهأمام  .. 

 َكره أن َُنظر له كما نظر هو لذان الرجل حَن الجماه أول مرة

 اكجشؾ فَها أنه علً لَد الحَاة لَشعر حَنها بوالدجه جموت من

 جدَد وأن مؤساة طفولجه جعرض أمامه بجمَع جفاصَلها

ان الشعروبؤلسً مما كانت وعاش ، أخفً ذلنه وشفجَه فٍ ذ  

 البنٍ الحرَرٌ َمبل بصمت رأس النابمة فٍ حضنه ونظره



 ٖزال علً الطرَك أمامه َجحكم فٍ حركة الممود بَد واحدة

 وجلن العبارة ججكرر أمامه رؼم محاربجه المسجمَجة لها

 خسرت ثمجها وسجسجمر فٍ خسارجها فجخسرها وجخسرها )

َبكٍحجً جنجهٍ من داخلها أو جنهَها من الوجود ولن   

 ( فمدها ؼَرن حَنها ... ٖ أحد عدان ْنن أكثر منها جحجاجها

 ركن سَارجه فٍ الموالؾ الخاصة جحت البناَة ونزل وأنزلها

 َحملها بَن ذراعَه وصعد بها السٗلم ودخل شمجه ضاربا

 بابها خلفه بمدمه وأخذها لؽرفجه فورا ، َجصرؾ بجنون

ج .. أجل ولن َهجم أَضاأجل َعلم .. ٖ َفكر فٍ العوالب والنجاب  

 ولن َبالٍ ، وضعها برفك علً السرَر وجلس ثانَا ساله جحجه

 وأبعد خصٗت شعرها عن وجهها ومرر ظهر سبابجه برفك علً

 الكدمة الحمراء الخفَفة جحت جفنها لبل أن َمبض أصابعه بموة

 مشَحا بوجهه عنها وجنفس بعمك مؽمضا عَنَه وولؾ وجوجه

 للنافذة وولؾ أمامها جرالب عَناه السماء الصافَة من خلؾ

 زجاجها المعجم وأحداخ البارحة ججماسمه كالفرَسة وهو َجذكر

 ... الرفض الماسٍ لكلَهما وذبح كٗهما لّخر ودون رحمة

 ألم َجرن الخَار لها وهٍ اخجارت ؟

 ألم جرفضه وبكل بساطة فماهذا الذٌ َحدخ اِن وما سبب ما

 ! فعل

 لما جرن كل شٍء خلفه وسارع لها ما أن علم بما حدخ ؟

 لما هٍ هنا لماذا .... ؟

 مرر أصابعه فٍ شعره بعنؾ واسجدار من فوره وجوجه لباب

 الؽرفة وأؼلمه بالمفجاح وسحب اْرَكة الثمَلة بموة حجً ألصمها

 به وعاد جهة ذان السرَر الواسع والنابمة فوله ٖزالت ٖ جعلم



خ حولها ، اسجلمً بجانبها مسجندا بمرفمه وأمسنشَبا عما َحد  

 ذراعها بَده اْخري وسحبها لحضنه وطولها بذراعه ودس

 وجهها فٍ عنمه وأصابعه فٍ شعرها الناعم ووجهه فٍ خصٗت

 ذان الشعر هامسا من بَن أسنانه

 ؼاضب منن مارَا .. لو جعلمَن كم ؼاضب منن ومن "

 " نفسٍ لبلن

* 

* 

* 

لؽرفة َنظر للسرَر الذٌ َجوسطها جحت جلنولؾ أمام باب ا  

 النافذة الزجاحَة بل جحت ضوء الممر المجسلل ٖ بل للنابمة فوله

 .. جحضن جلن الوسادة البَضاء بموة جخفٍ وجهها فَها

 .. الكفَلة وحدها بجعل للبه َمر بجمَع انفعاٖجه فٍ ذات الولت

رباها جرالب عَناه ونظراجه الجٍ لجؤت لسرَر والدها الذٌ  

 ولوسادجه الباردة لجهرب لهما من كل شٍء حجً ممن كان سَفمد

 عمله ٖ محالة إن وصلت لذان المكان الذٌ كانت جنوٌ الذهاب له

 ، كان َعلم بؤن منعها بالموة أمر لن َصعب علَه ولكان الحرس

 الذَن وكلهم بمرالبجها ما جركوها جججاز أول مدَنة بعد العمران

 لكنه َعلم أَضا بؤن ذلن سَزَد الوضع سوءا وسجراه مذنبا أكثر

 من السابك فجركها رؼما عنه جواجه حمَمة من كانت علً اسجعداد

 للمؽامرة بحَاجها كٍ ٖ َفمد هو حَاجه ثم َخرجها من هنان ومن

 بَن عَنٍ ذان المذر ، كما أمل أَضا بؤنها أذكً من أن جنطلٍ

ور بشكل آخر لذلن اجصل بابنجهاعلَها حَله وأن جحسب اْم  

 وطلب منها أن ججحدخ معها فجَما سجكون آخر ما لد َدفعها



 . للجعلك بالحَاة وبعالمه وإن من أجلها

 أخذجه خطواجه للداخل نظره ٖ َفارق ذان الجسد وٖ حَن انحنً

 ورفع سجرجها السوداء الطوَلة المرمَة أرضا لرب السرَر

لت جموده خطواجه نحو نظراجهووضعها علً طرفه برفك ٖزا  

 نحو ضربات للبه الذٌ كان َصرخ شولا واحجَاجا نحو الجٍ

 اخجارت كل شٍء حجً الجماد وذكري الراحلَن علَه بَنما ٖ

 َسجطَع هو اللجوء لؽَرها وحجً من لسوة الجماد وذكري

 . الراحلَن عنه

 جلس برفك لرب رأسها مولَة ظهرها له كل ما َظهر منها طرؾ

ها الجٍ لم َخفَها شعرها الحرَرٌ الطوَل وٖ جلن الوسادةوجنج  

 الجٍ جخفٍ مٗمحها عنه وَدها وأناملها الرلَمة جحضن ذراعها

 العارٌ جلفهما بموة حول جلن الوسادة نابمة بسكَنة ججنفس

 بهدوء وكؤنها لم جنم َوما ، رفع َده وٖمست أصابعه شعرها

ؾ ورفع جلنببطء ونعومة حجً ؼاصت فٍ سواده الكثَ  

 الخصٗت لوجهها َسجنشمه مؽمضا عَنَه وكؤنه لم َعرؾ رابحة

 اْشَاء َوما جسجشعر شفجَه نعومجه الجٍ عذبه اٖحجَاج لها كلما

 حاصرجه همومه طَلة اْعوام الماضَة وكلما اشجاق ْن َشعر

 بالراحة .. بالطمؤنَنة وبؤن كل شٍء فٍ العالم َسَر علً ما

 . َرام

صٗت لجنزلك من أصابعه بنعومة والجرب منها ببطءجرن جلن الخ  

 سامحا لمبٗجه باٖكجفاء وإن جزبَا منها وبؤن جنال كل ما سجحصل

 علَه وهو َنجمل بها من وجنجها لكجفها فذراعها العارٌ نزوٖ

 ْناملها الرلَمة َمبلها واحدة واحدة َحاول فمط إبعاد َدَه عنها

 وبشك اْنفس لبل أن َجصلب جسده فجؤة ولد لفت انجباهه الخاجم



 .. فٍ َدها اْخرٌ

 خاجم الزواج الذٌ ألبسها إَاه سابما ولم َراه فٍ أصبعها بعد ذان

 الحفل مطلما ! هل اخجارت ارجدابه اِن جحدَدا لجصل به هنان

 لذان الرجل لجخبره بؤنها مجزوجة وبؤنها ملن له ..؟

ماجل باسجماجة لَسلبها منه ؟للرجل الذٌ َ  

 ! أهذا ما كانت جنوٌ فعله

 دفن وجهه فٍ خصٗت شعرها المجناثرة خلؾ عنمها واسجلمً

 ببطء خلفها وطوق جسدها وجلن الوسادة وكل شٍء مرجبط بها

 بذراعه َدفن وجهه فٍ ذان اللَل الحالن أكثر َمبله بشؽؾ

ٗذه من كلباحجَاج بشوق فها هنا َجد مطر شاهَن نفسه َجد م  

 همومه وَجد المجنفس لكل ما َإرله ... َجد مطر الذٌ جركه هنا

 لبل أن َؽادر مبجورا من كل شٍء حجً مشاعره لجبجلعه جلن

 ... الدوامة وكل جلن اْعوام ولجعلمه معنً الفمد واٖحجَاج

 لم َجخَل َوما أن لربها سَكون عذابا ألسً حَن سَحرم منه

ن اللَلة بعد وفاة شراع صنوان بؤَاممجددا حجً دخل البٗد جل  

 ونام هذا الجسد فٍ حضنه مجددا واخجبرت شفجاه ملمس جلن

 الشفجَن الناعمة من جدَد وشعرت َداه بملمس الجٍ علمجه نعومة

 جسدها أنه ثمة مسمَات أخري للحرَر الطبَعٍ الذٌ َجحول

 ٔدمان ٖ َشبه ؼَره أبدا ، ظن أن الشوق لد َنطفا حَنها لكن

ٖبجعاد مجددا بعدها لم َزده إٖ عذابا فكان رجوعه للوطن منا  

 جدَد خَاره الذٌ ما كان لعمله أن َجؽلب علً للبه ومشاعره

 . فَه

 دفن وجهه فٍ شعرها أكثر َحاول فمط جمالن نفسه كٍ ٖ َجهور

 أكثر وجشعر بوجوده من بَن نومها العمَك الذٌ َجمسن به



َام فهو مثلها جماما َحجاج ْنجسدها باسجماجة بعدما افجمده ْ  

 َنام .. أن َنام نوما حمَمَا ٖ جحسده همومه علَه فهو لم َعرفه

 منذ حرم من جطفلها لَٗ علَه جججاح حجً نومه لججد مكانا لها فَه

 فكانت جولظه وجحرمه النوم لجنام هٍ ، ججالت لبٗجه لشعرها

 وعنمها َجذكر جلن اللحظات الجٍ لم َنساها َوما وهٍ ججعمد

 إَماظه لَٗ ورؼما عنه أحب ذلن أم كره ْنها اسجفالت ولم

 جسجطع النوم وٖ جرَد البماء مسجَمظة وحدها وعلَه أن َسمعها

 وهٍ ججحدخ حجً جنام ، عشك مشاؼبجها له وعشك جمنعه عن

نثوَة فٍ إجباره علً فعلاٖسجَماظ مجعمدا لجسجخدم أسالَبها اْ  

 ما جرَد ، بل َذكر جحدَدا جلن المرة الجٍ انملب فَها علً بطنه

 وأخفً وجهه فٍ الوسابد جحجه رافضا اٖنصَاع لجمَع

 محاوٖجها ٔجباره علً ما جرَده فلم َشعر سوي بجسدها الذٌ

 احجضن ظهره وَداها ججسلٗن جحت خصره وجلن المبٗت الناعمة

دمرة حصونه بٗ رحمة لبل أن جهمس لرب أذنهجعبخ بعنمه م  

 بذان الصوت الرلَك الناعم

 ( أرنٍ كَؾ سجنام وججركنٍ اِن )

 وكان علَه فمط أن َماوم بما جبمً لدَه لبل أن َسمط صرَعا وجلن

 المبٗت جبحخ عن مكانها فٍ عنمه وصوٖ لنحره وجلن اْنامل

مطنٍ الضَكالرلَمة الناعمة ججد مسارا لها جحت لمَصه ال  

 لعضٗت معدجه المسطحة المشدودة فَنجهٍ اْمر بؤن جصبح هٍ

 جحجه وهو من َجوعدها ٖ هٍ فجبجسم له جلن اٖبجسامة الكفَلة

 بإشعال أعجً الرجال ودن حصونه وجهمس بجملجها المعجادة جلن

 ( المهم أن جسجَمظ حجً أنام أنا )

مر واحدفَحصل كل منهما علً ما َرَد بل ولَحصٗ علً أ  



 أراده كلَهما ... حَلة ماكرة كان علَه أن َفهمها من أول مرة ٖ

 من الثانَة فلَس ثمة من جولظ رجٗ لَجحدخ معها ْنها لم جسجطع

 ... النوم بل ولمرجَن فٍ لَلة واحدة

 بل هٍ أسالَب النساء فٍ نَل ما ٖ َملنه مباشرة لكن هذا لم

ا لجذب الرجل للسرَرَسمع عنه سابما فثمة نساء َجدن أفكار  

 لكن أن َجذبنه من نومه فهذا ما كانت جنفرد به جلن المشاؼبة

 . عن ؼَرها كما كل شٍء فَها

 رفع رأسه وجسده وسبمجه لبٗجه الخفَفة لوجنجها َجمنً فمط أن

 َدفن وجهه فٍ جلن الوسادة وَجد مبجؽاه وَصل لجلن الشفجَن

 َفكر بؤسً ما كان سَكون رد فعلها إن لعب أٖعَبها فٍ الماضٍ

 وسرلها من نومها ؟ َعلم بؤنه سَكون الرفض وسَكون ذات رد

 فعله هو حَن حاولت فعلها بعد عودجه من سفره المشإم ذان

 حَن رفضها وبكل لسوة بعدما بادلها لبٗجها المشجالة المجلهفة

علَه ... كان كل ذلن له جلن لَجعل عمابه لها ألسً مما كان  

 ملكه َكاد َحسد نفسه علَه فٗ رجل ؼَره امجلكه لبل أن َفمد كل

 ذلن وكل شٍء فما الذٌ أفمده إَاه ... ؟ المدعوا جبران أم أبناء

 ؼَلوان أم الوطن وخشَجه من أن َحارب صنوان وَفمد مشاعرها

وَفمدها بجمَع جفاصَلها ولٓبد ؟ وفٍ النهاَة نحوه بل  

 فمدها ... فمدها ومهما اخجلفت اْسباب والمسمَات فمد ....

 أفمد نفسه إَاها لكٍ جكون موجودة فٍ الحَاة وإن لم جكن

 .له ... فمط لَعلم بؤنها فٍ مكان ما ٖزالت له وٖزالت بخَر

 جراجع عن كل جلن اْفكار المجنونة وعاد لٗكجفاء بؤن َشعر

ولَحضً هوبوجودها فٍ حضنه وأن َسجشعر لربها فمط   

 أَضا بنوم َشبه نومها فهذا ما َحجاجه بالفعل وأكثر من أٌ



 . شٍء

* 

* 

*  

 

 أوصلجه جلن السَارة لبداَة مزرعة جارهم اْلرب لهم رؼم بعده

 عنهم بسبب طبَعة جلن المناطك الزراعَة وكان ممجنا له وإن كان

 أوصله لبداَة المدَنة ولَس حجً هذه المسافة فمد اضطر

ٍ الطرَك وانجظار سَارة جمله ومر به هذا الرجل بعدللولوؾ ف  

 أن سار علً لدمَه لمسافة طوَلة حجً جفطرجا من اْلم لَرسل له

 هللا جلن السَارة كرحمة من السماء ولم َمانع صاحبها أبدا فٍ أن

 َمله فٍ طرَمه بل وأصر أن َوصله لؽرَر رؼم أن طرَمه كانت

  َحار فٍ نفسه أبدا ْنسجنجهٍ لبلها بكثَر ففاعل الخَر ٖ

 . حسناجه ججبعه حجً َؤخذ جزاءه علَها فٍ الدنَا لبل اِخرة

 سار بخطوات مسرعة فحجً إن كان فمد سَارجه ونموده جمَعها

 ولد ٖ َسجطَع أخذها من هنا فعلً اْلل جراه وجعلم بؤنه لم َخلؾ

 وعده لها بل وسَخرجها من هذا المكان وإن شحذ فٍ الشوارع

 لَطعمها وَإوَها ولن َجركها لهم لَوم آخر بما أنها وافمجه علً

 . فعلها أخَرا

 دخل المزرعة وؼضن جبَنه َنظر لبهرة الضوء الحمراء الخفَفة

 بعَدا وبدأت جلن الرابحة الجٍ اسؽربها لبل دخوله بالجسلل لربجَه

 بشكل أكبر وأوضح فجحركت خطواجه مسرعة بل وراكضا َجخطً

ار المثمرة المزروعة فٍ صفوؾ مجساوَة للبهكل جلن اْشج  

 سَخرج من مكانه من شدة ما كان َنبض ومخاوفه جزداد عظما



 كلما الجرب من هنان أكثر َرَد فمط أن ٖ َفكر فٍ أن منزلهم ما

 َحجرق هنان بما أنها لَست أشجار المزرعة وٖ المحصول وحجً

َدا عنأن َكون ذان الحرَك أبعد من مجال رإَجه وَكون بع  

 مزرعجهم ، ورؼم أن الولت لارب الفجر بملَل إٖ أن جلن النَران

 المجؤججة احجاجت ولجا لجؤكل كل شٍء َجبع لذان المنزل أَضا بل

 وحجً اٖسمنت الذٌ َؽطٍ جدرانه ولررت أن ٖ جنطفا لبل أن

 . جؤكل كل شٍء وحجً نفسها

موصل حَخ بعض الرجال من الجَران مججمعَن وكل واحد منه  

 َصفك َدَه أو َحرن رأسه مجمجما بؤسً

 ( ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل )

 واْنظار جرالب بملة حَلة جلن النَران الجٍ ٖزالت جؤكل ما أبمجه

 فٍ الداخل ولم َججمعوا حول ذان الحرَك إٖ ولجها بسبب

 المسافات الجٍ جفصلهم عن بعضهم ، ركض نحوهم وصرخ َشد

ظر لهكل واحد فَهم من كجفه لَن  

 " ماذا حدخ ؟ من أشعل النار ... ؟ أَن هم عابلجٍ ؟ "

 كانوا َجحدثون جمَعهم ولم َكن َفهم من حدَثهم شَبا ٖ َعلم

 بسببهم أم بسبب الطنَن المرجفع فٍ أذنَه بل وفٍ رأسه بؤكمله

 وكل ما فهمه هو إشارة أحدهم لمكان ما فنظر لجلن الجهة بضَاع

هنان مسرعا حجً ولع نظره علً جبحخ عَناه بؤمل كسَر وجحرن  

 الوالفة جحت إحدي اْشجار جمسن بَدَها ابنَها الجؤمان فركض

 ناحَجها صارخا من لبل أن َصل لهم

 " أَن هٍ َمامة ؟ "

 فابجسمت بشر لبل أن َصل لها وجصبح فٍ مجال رإَجه فها هو

 طعمها اِخر وصل فٍ الولت المناسب ولبل والده الذٌ



 اسجطاعت إبعاده اللَلة ، لالت حَن وصلها وببكاء جمثَلٍ

 ٖزالت فٍ الداخل لمد أؼلمت الباب علً نفسها ورفضت "

 " الخروج ، كنت أعلم بؤنها سجفعل شَبا بنفسها وبنا

 حرن رأسها نفَا صارخا

 " ٖ لن جفعلها وجمجل نفسها فهٍ كانت جنجظرنٍ "

فه الطَنٍ المشجعلوركض كالمجنون جهة المنزل الذٌ بدأ سم  

 َجهاوي جدرَجَا جرالبه جلن النظرات بمكر لبل ججحول لؽضب

 مكبوت جشجم بهمس الذٌ شعر به من الوالفَن هنان وركض

 ناحَجه وأمسن بذراعَه بموة مانعا إَاه من اٖلجراب لبل أن َلحك

 به البمَة َصرخ مبعدا له

ع السمؾٖ أحد فٍ الداخل ماذا جرَد أن جفعل َا مجنون سَم "  

 " علَن

 صرخ ببكاء َحاول الفكان منه

 " شمَمجٍ فٍ الداخل اجركونٍ اخرجها أو أموت معها "

 لال الذٌ بدأ َسحبه معه مبجعدَن به

 " شمَمجن لَست هنان لمد خرجت ٖ أحد فٍ المنزل َا َمان "

 نظر له بضَاع من بَن دموعه هامسا " لَست هنان ! لكن

 " .....هٍ لا

انفعاللاطعه لابٗ ب  

 عمران كان من وصل أوٖ لبل أن َبلؽنا وذهب منذ ولت لطلب "

 النجدة ولال أنه ثمة شاب أخذها من هنا ولال بؤنه خطَبها ، لمد

 " أخذها هٍ وخادمجكم

 نمل نظره بَنهم بضَاع هامسا

 " أبان !! لكن هو ! و.... ووالدٌ أَن هو ؟ "



 لال أحدهم

 لَس هنا وسَارجه لَست موجودة ، زوججه لالت بؤنه لم َرجع "

 " منذ خرج مساءً 

 جهاوي حَنها علً اْرض جالسا علً ركبجَه وهمس حامدا

 هللا ودموعه لم ججولؾ عن النزول ونظره علً بماَا ذان المنزل

 المجهاوٌ ببطء ولن َجخَل ردة فعل والده كَؾ سجكون إن علم

ب احجراق المخزن فمط فكَؾ بالمنزلوهو من كاد َمجلها بسب  

 كامٗ وجلن المرأة سججهمها كسابمجها بالجؤكَد ، حمد هللا هامسا

 بوجع أن كان أبان اْسبك لها منه هذه المرة وسَعرؾ كَؾ

 َحمَها جَدا منهما ومن كل شٍء بما أنه أخرجها وفعل ما عجز

كل هو عن فعله ... شمَمها الذٌ علمت آمالها علَه ومن جحملت  

 ذان اْذي من أجله بل ووصَة والدجهما له لَثبت للجمَع اِن

 وأولهم نفسه بؤنه فاشل .. فاشل وبجدارة فماذا إن لم َؤجٍ أبان

 وَخرجها ؟ ماذا كان سَحدخ لها ؟ سجحجرق وجموت .. هذا إن

 . لم جعش مشوهة جعذبه برإَجها أمامه ما عاش

كً بنحَب بوجعأطرق برأسه ودفن وجهه فٍ كفَه وبكٍ ... ب  

 وما أشده بكاء الرجال وما ألساه فٗ جخرج جلن العبرة من

 ... أضلعهم إٖ والوجع فَها فاق كل شٍء خلك الرجل لجحمله

 بكً وبكً كل شٍء ... نفسه والدجه ماضَه حاضره وحجً

 ... مسجمبله وهو َشعر بعجزه عن فعل كل ما كان علَه فعله

سه من داخله لَكون كما أرادتكل من َعجمد علَه خذله ، بنً نف  

 من أنجبجه وحرمت من رإَجه َكبر أمامها وَصبح رجٗ ورؼم كل

 ذلن فشل ... فشل حجً فٍ أن َكون نفسه وها هو خسر كل شٍء

 حجً عمله الذٌ لن َسجطَع الوصول له مجددا وهو بٗ مال



 وٖ سَارة ... خسر منزله ثَابه أؼراضه وشمَمجه الجٍ لن

ر لعَنَها مجددا بعدما خذلها ووعدها وأخلؾَسجطَع أن َنظ  . 

* 

* 

* 

 جلست بشهمة مفزوعة جبعد شعرها المجناثر عن وجهها

 جنظر بذعر للذٌ جلس وأمسن ذراعَها هامسا

 " ؼسك هذا أنا ٖ جخافٍ "

 ولد بدأ أَضا بإبعاد خصٗت ؼرجها عن وجهها والجٍ أصبح

 طولها مإخرا َوازٌ ذلنها فؤنزلت رأسها وؼرست أصابعها

 فَها لجنساب بنعومة من بَنهم وهمست بصوت مرججؾ

 " َا إلهٍ مطر أفزعجنٍ .... لمد أفزعجنٍ "

 فؤمسن رأسها ولبله واجكؤ علَه بجبَنه وشد علً أسنانه كٍ

 ٖ َجفوه بؤٌ كلمة وهو َدرن جَدا سبب هذا الفزع

َكون ذان المدعو جبران فهل كان والخوؾ فهٍ جولعت أن  

 لَججرأ لفعلها ومشاركجها السرَر أم أنه خوؾ فٍ داخلها

 فمط ... ؟

 جولؾ َا مطر ٖ ججرن لجنون مشاعرن نحوها الفرصة

 للجحكم بن مجددا ، طوق جسدها المرججؾ بذراعَه َشعر

 بضربات للبها المرجفعة ما أن ٖمست َداه ظهرها فٗزال

ا حدخ وارجخجا عنها طوعا حَن اسجلتجسدها َعَش ذعر م  

 نفسها منه وما أن فكرت فٍ مؽادرة السرَر أمسكها من

 ذراعَها مثبجا إَاها ونظر لعَنَها رؼم ججنبها النظر له ولال

 بهدوء



 أري أننا فٍ المكان المناسب َا ؼسك فلنجحدخ للَٗ أو "

 " اسجمعٍ لٍ فمط علً اْلل

لبضجه هامسة برفضحركت ذراعَها محاولة الجخلص من   

 ٖ أرَد اجركنٍ أذهب َا مطر فٗ حدَخ بَننا عما أصبح "

 " عمره بعمر ابنجن الشابة

 شد أصابعه علً ذراعَها أكثر ممربا لها منه لَجرفع رأسها

 وَمجرب وجهه من وجهها ولال ناظرا لجلن اْحداق الجٍ

 جوارت عنه ببطء جحت جفناها الواسعان

ك فكل ما كنت ججهلَنه باتبلً سجسمعَن لٍ َا ؼس "  

 واضحا لدَن وعلَنا أن نجحدخ ... علَنا أن نجحدخ عن

 " كل شٍء

 حركت رأسها برفض ممَلة له لٓمام حجً الجصك جبَنها

 بذلنه فمبله بعمك مؽمضا عَنَه علً همسها الخافت

 " ٖ جمجلنٍ أكثر َا مطر "

 أمسن وجهها ورفعه له ونظره علً جفناها اللذان كشفا عن

 جلن اْحداق السوداء الواسع وضاعت نظراجه بحَرة فٍ

 ذان اٖحمرار الذٌ اكجحل به طرفا جفنَها السفلَان ولد

 الجمعت حدلجاها بؤلم مدفون جعل للبه َنمبض بموة من ذان

 المعنً فَهما وانفرجت شفجاها ببطء هامسة بجلن الكلمات

 المجؤنَة

علها فمسما ذانٖ ججعلنٍ أكرهن ما حََت َا مطر .. ٖ جف "  

 " ما سَحدخ

 شد أصابعه َؽرسها فٍ ذان السواد الحالن أكثر وشدها

 لحضنه َدفن جلن المٗمح والعَنان والنظرة الكسَرة فٍ دفا



 حضنه َشدها له بذراعه بموة وأصابع َده اْخري ججؽلؽل

 فٍ ذان الشعر الحرَرٌ َدفن جلن المٗمح أكثر حَخ الملب

ها ومن أجل رإَجها فٍ الحَاةالذٌ ٖزال َنبض من أجل  

 وإن كانت بعَدة عنه َطفا الشوق باْلم والحنَن بالندم

 َخمد النَران بإشعالها أكثر وأكثر َسجمر فٍ شدها لحضنه

 ولبٗجه جرسم حدودها حَخ لم جكجفٍ بعد جخجبر شفجاه

 نعومة ذان الشعر مجددا ودون رحمة وٖ اكجفاء نزوٖ حَخ

فها هٍ جفرد خَوط اللعبة فٍ َدهماذا ٖ َعلم وٖ َهم   

 مجددا ... لم جمل بؤنها كرهجه وانجهً ... بؤنها سجرفض

 سماعه لٓبد وبؤنه مات فٍ داخلها بل طلبت أن ٖ َفعل ذلن

 أن ٖ َُفمد نفسه حبها المدفون جحت جراحها وألمها منه ...

 لكن كَؾ وكل شٍء ضدهما ؟ كَؾ وهو من علَه أن

ل مرة لَحجفظ بها ؟َجرحها وَمجلها فٍ ك  . 

 دفن وجهه فٍ شعرها وجؤوه بهمس رجولٍ عمَك حَن

 خرج صوت نشَج بكابها الخافت جدفنه فٍ أضلعه وأصابعها

 جشجد علً لمَصه جهة صدره بموة َشعر أنها جمجلع

 أوردجه بها مع كل عبرة مكجومة جرفض جحرَرها فهو َفهم

 ما مرت به هنا البارحة وما أحدثه فَها ما علمجه باْمس

 وهٍ جواجه حمَمة بكل جلن البشاعة وها هٍ جبكَها فٍ

 حضن السبب فَها جحدَدا ، مسح علً شعرها َشدها له

 أكثر وهمس عند أذنها

 ... كنت مرؼما َا ؼسك السم أنه كان رؼما عنٍ "

خلك الذٌأخطؤت فٍ جزء وكنت مرؼما فٍ اِخر لسما بمن   

 " َنبض بن ولن



 وارجخت ذراعاه َنظر لها بصمت وهٍ جسحب نفسها من

 حضنه وؼادرت السرَر من دون أن جنظر له ورفعت سجرجها

 لبل أن جؽادر الؽرفة بخطوات سرَعة فمفز خارجه أَضا ولحك

 بها ونزل السٗلم مسرعا وأدركها لرب الباب وأمسن بذراعها

المجاور له ملصما ظهرها به مولفا لها وأدارها جهة الجدار  

 فرفعت نظرها له محدلة فٍ عَنَه ولالت بضَك َنافٍ جلن

 الدمعة الجٍ انزلمت من رموشها الكثَفة ببطء

 مطر ٖ ججحدخ عن شٍء ... أٌ شٍء واجركنٍ أرحل لما "

 " ٖ جفهم ؟

 لن َجحدخ حسنا وأجل لن َفعل ذلن لكن أن َجركها جرحل فذان ما

  للبه وٖ عمله وهو َرفع َدَه لوجهها َسجنهلم َوافمه علَه ٖ

 بَن جلن اْصابع الرجولَه الطوَلة ودون أن َجرن لها ولجا وٖ

 لجفكر فَما سجكون خطوجه المادمة أمال رأسه نحوها بحركة

 سرَعة وانمض علً جلن الشفاه الناعمة المؽرَة الماجلة المذنبة

شٍء فَه فٗفٍ حمه والجٍ حرم منها حجً شاخ للبه لبل كل   

 رحمة اِن َا مطر ٖ جرحمهما أبدا ... أجل خذ ما كان لن وسلب

 منن جورا وظلما الجص من كل شٍء فَهما .. من الفراق من

 . الجضحَات ومن السنَن الجٍ سرلت منن كل هذا

 كان َرفض اٖبجعاد بل وَخشاه .. َخشً أن َبعد شفجَه

لمجصلب لد بدأوَحررها لبرهة فَفمد كل هذا فكَؾ وجسدها ا  

 َرجخٍ ومماومجها بدأت بالجراجع ببطء فلم َزده ذلن إٖ دكا

 لذان الحصن العالٍ الذٌ بدأ باٖنهَار وَده جلجؾ حول خصرها

 َشد جسدها لصٗبة جسده وأدار رأسها بحركة عنَفة َنجزع حمه

 من جلن الشفجَن أكثر وبجرأة واندفاع أكبر لم َعرفه كلَهما فٍ



 مطر شاهَن .. َطالب بكل شٍء فٍ مرة واحدة وفٍ لبلة واحدة

 حجً شعر هو نفسه بؤنه بدأ َإذَها وأن جسدها لن َجحمل جنون

 واندفاع عاطفجه أكثر فحررها منه رؼم أنها ٖزالت سجَنة

 ذراعَه ولد سند َدَه بالجدار علً جانبٍ رأسها َنظر لها منحن

رحمة أزرار ذان الرأس أنفاسه الموَة جكاد جمزق ودون  

 الممَص الناصع البَاض جرالب نظراجه الجٍ كانت جحنٍ رأسها

 أَضا جؽرس أناملها البَضاء وسط جلن الؽرة الحرَرَة وجؽطٍ

 بظهر أصابع َدها اْخري شفجَها وأنفاسها فالجه صعوبة فٍ

 اججَازها لحلمها لبل أن جنزل بهما للممَص الضَك جعَده مكانه

من بَن أنفاسه عند أذنها فانحنً برأسه هامسا  

 " لم َكن حدَثا هذا َا ؼسك بل ولم َنجهٍ بعد "

 وما أن حدخ ما كان َجولعه وحاولت الجحرن من مكانها منعها

 منزٖ َده لجصبح ذراعه حاجزا بَنها وبَن الباب بجانبهما

 والجرب منها بؽجة ودفن وجهه فٍ عنمها ولبله بسرعة وهمس

ن نجحدخ عما جرفضَن الجحدخلنمضٍ هذا الَوم هنا ول "  

 " عنه

 دفعجه عنها ولالت بضَك جدفع ذراعه جحاول الفكان من

 سجنه لها

 " هل جننت ؟ من هم فٍ سنن أحفادهم َركضون حولهم "

 لؾ ذراعه حول خصرها َمنعها من الوصول للباب الذٌ كادت

 جخرج منه ولال بضحكة خفَفة من خلؾ أذنها

َنجبون اْبناء .. ثم أٖ ومن هم فٍ مثل سنن ٖزالوا "  

 " َمكنن أن جحسنٍ الظن بٍ مرة واحدة

 ضربت بمبضجها علً رسؽه المطوق لخصرها ولالت جماوم



 بضعؾ لمساجه ولبٗجه لعنمها

 " مطر ابجعد .. للت ابجعد "

 لكن ذلن لم َنجهٍ هنان ولد انحنً لٓسفل ممررا َده جحت

 ركبجَها ورفعها بَن ذراعَه بخفة وسهولة وجوجه بها للسٗلم

 وصد بها َماوم ضرباجها واحججاجها العنَؾ َصعد العجبات

 بخطوات واسعة ولال وهو َدفع أحد اْبواب بمدمه

 " هذه ؼرفجن هنا سابما ألَس كذلن ؟ "

 ورماها علً السرَر فَها فورا فمالت بضَك جبعد شعرها جحاول

 النهوض منه

 لن جنجح فٍ هذا َا مطر ، لن جؽرس ذكران فٍ هذا المنزل "

 " أَضا .. لن أسمح بذلن

 ثبجها منحن فولها َشبن أصابعها بؤصابعه َثبت كفاها بجانب

 رأسها بموة وهمس ناظرا لعَنَها الؽاضبة

 " بل فعلت وانجهً ولن جماومٍ َا ؼسك جعرفَن نفسن جَدا "

كان فمط وكما لالت َرَدما كان لَجبرها علً ما ٖ جرَده و  

 لذكرَات أخري أن جحجفظ بها فٍ داخلها لهذا المكان ولن

 َسمح لها بمجل نفسها بكل هذا .. بجعلمها بذكري الراحلَن

 .. حجً جرحل روحها معهم لَجركوا له جسدها الخاوٌ المَت فمط

 لن َسمح لهم بفعلها فهٍ له .. له هو لَست لهم جمَعهم ،

ه بشؽؾ رؼم جمنعها وكان ذان ؼرضه فمطانحنً لعنمها َمبل  

 لكن ما حدخ ولجها جعل كل شٍء َجؽَر والهاجؾ فٍ جَب

 بنطلونه الخلفٍ َرجفع برنَنه الخفَؾ وجولع فورا من سَكون

 فهو كان هاجفها والذٌ أخرجه من سَارجها لبل دخوله هنا ورأي

 جلن الرسالة الجٍ أرسلجها له لبل وصولها جخبره بؤنها الجربت



ن الَرمون لكنها لم جصل حجً اِن ْنها جراجعت عما جعلم جَدام  

 بؤن فعله لن َكون فٍ صالح الجمَع وأولهم هٍ نفسها ، لن

 َهزمه هذه المرة لن َسمح له بفعلها وها لد حانت الفرصة لَرٌ

 ذان الجبان مكانه الحمَمٍ بَنهما وهو المشاهدة فمط والموت فٍ

من جَبه ونظر ٖسمه أوٖ صمت ، أدار َده وأخرج الهاجؾ  

 وجؤكد من أن شكوكه فٍ محلها فٗ أحد ؼَره سَجصل بها اِن ،

 بَنما جولفت النابمة جحجه عن محاوٖجها المسجمَجة للخٗص منه

 رؼم إفٗجه ٔحدي َدَها جنظر بجوجس لمٗمحه وعَناه الؽاضبة

 ولد فجح الخط بحركة عنَفة من إبهامه ورماه علً السرَر بجانب

 رأسها وكجم أٌ كلمة لد جخرج ولجها من شفجَها بشفجَه وأصابعه

 .... جفجح أزرار لمَصها بحركة سرَعة عنَفة فثوان فمط

 هٍ ثوان معدودة وسجسجسلم له وإن مكرهة فهو من سبك ونام

 معها وَعرؾ جَدا ما َضعفها حد اٖسجسٗم وجسامحه بعدها أم ٖ

هٍ اِن ومع من وفٍ أٌ ٖ َهم المهم أن َعلم ذان الجبان أَن  

 وضع هما ، ولَسمع مما سَحدخ ما َرَد وإن اسجمع لكل شٍء

 . لنهاَجه

* 

* 

*  

 

 جركها جبكٍ فٍ حضنه دون لَود ... بٗ حدود ودون أن َبعدها

 وٖ أن َفكر فٍ فعل ذلن جمسح أصابعه علً شعرها الحرَرٌ

ذلن وكلبرفك بل وكان َرَد فعل المزَد والكثَر الكثَر أكثر من   

 شٍء حوله َمَده .. سبم من شجم نفسه وحظه ومن جردَد ذات



 جلن العبارات الجوفاء وأن كل ما علَه فعله حَنها أن َطمر جلن

 المشاعر وٖ َسمح سوي لمشاعره كمرَب لها أن ججحكم فَه وما

 ألسً فعل ذلن .. هو أشبه بؤن َكذب أحدهم كذبة وَمنع نفسه

ا ... ! إنه جنون وكذب َحان منبؤنها حمَمة درجة أن َصدله  

 . الكذب وأضحوكة لن جعذب ؼَره

 ارجخت ذراعاه وأنزل نظره للجٍ ؼلبها النعاس ودموعها ٖزالت

 جعانك وجنجَها جنام علً صدره فمرر أصابعه ببطء علً وجنجها

 المحجمنة بالدماء لبل أن َمبضهم مبعدا إَاهم وولؾ وحملها بَن

برفك وسحب اللحاؾ علًذراعَه ووضعها علً سرَرها   

 جسدها وأبعد الخصٗت الجٍ جمردت علً وجهها وولؾ علً

 طوله والجفت للوالفة خلفه جنظر للنابمة علً السرَر بحزن ولال

 " كونٍ بمربها وٖ ججركَها أبدا "

 أومؤت برأسها بحسنا دون أن جبعد نظرها عنها واججازها هو

 مؽادرا الؽرفة فجلن المهمة ٖ َسجطَع المَام بها وإٖ لما

 جركها لحظة حجً جسجَمظ فَكفَه حجً هنا فمد جلمً من

 العذاب ما َكفٍ ، ؼادر الؽرفة مؽلما بابها بهدوء وما أن

 اججاز ذان الممر وأصبح فٍ البهو الواسع ولؾ مكانه َنظر

منذ مجً للوالؾ أمام باب مكجبه ومإكد َنجظره ولَس َعلم  

 ومجً أساسا ؼادر جلن الؽرفة فهو لم َكن َعٍ شَبا مما

 َحدخ حوله وٖ َسمع سوي صوت ذان اْنَن الباكٍ

 المجكسر وسط أضلعه ، ولد حدخ ما جولعه جماما وهو

 َسجدَر وَدخل مكجبه لابٗ بجمود

 " جعالً َا ولاص "

 فجنفس بعمك وجوجه نحو ذان الباب المفجوح فجلن المواجهة



لع ٖ مفر له منه إن كان اِن أو فٍ ولت آخر ، دخل مؽلماوا  

 الباب خلفه ونظره علً الجالس علً كرسٍ مكجبه جمسن َداه

 بطرؾ الطاولة ... طرَمة جلوس َعرؾ جَدا ماَجبعها ولم

 َجؤخر ذلن عنه كثَرا ولد لال صاحبها بجمود

 " سجشرح اِن ما حدخ هنان ؟ "

 لال ببرود

ما جعلمه أنتلست أعلم أكثر م "  " 

 لال فورا وبضَك

 ولاص ٖ ججؽابً فؤنت جعلم جَدا عما كنت أجحدخ فاشرح "

 " لٍ فورا ما فعلت وللت وما طبَعة العٗلة بَنكما ؟

 لوح بَده لابٗ بضَك

 جدٌ أنت ججهمنٍ فٍ أخٗلٍ أو ججهمها وهٍ أنزه من "

 " أن جفكر فٍ ذلن مجرد جفكَر

 ضرب الطاولة براحة َده صارخا

 ما حدخ أمامٍ َنافٍ ما جموله َا ابن ضرار وهٍ جنادَن "

 وجسجنجد بن جحدَدا وأنت لم جمصر أبدا فٍ جمدَم ذان

 " العرض العاطفٍ

 أمسن جبَنه بؤصابعه لبل أن َبعدها مبعثرا ذان الشعر المرجب

 لابٗ بحدة

 جدٌ باهلل علَن هل كان خطؤ أن اسجنجدت بمن فكر فَها "

 كإنسانة وكشخص من العابلة الجٍ نبذها فَها الجمَع ؟

 أم أخطؤت أنا حَن فكرت فٍ منحها اْمان الذٌ جبحخ عنه

 وٖ جطلبه دوما بل وٖ ججده أَضا ؟

 " .....بؤٌ للب كنت جرَدنٍ أن أعاملها وكؤنٍ جدار ٖ َشعر بما



 صرخ مسكجا له

ا وجدورَكفٍ ... أنت لم ججب علً السإال الذٌ جعرفه جَد "  

 حوله بخبخ محاٍم نسٍ بؤنٍ من رباه وها أنا للمرة الثانَة

 " واْخَرة أسؤلن َا ولاص ما هٍ طبَعة العٗلة بَنكما ؟

 شد لبضجَه بموة و...... كذب .. وْول مرة وعلً هذا الرجل

 جحدَدا وهو َمول بجمود

 " ابنة عمٍ ولست راض عما َحدخ لها "

 " فمط ؟ "

بحدة ودون رحمة فؤؼمض عَنَه مجنهدارماه بها مباشرة و  

 بعمك فلو لم جكن زوجة شمَمه ما كان لَكون جوابه كذلن وإن

 كان مجزوجا .. لكان لالها وبٗ جردد : أحبها ولم أشعر نحو أٌ

 امرأة رأَجها حَاجٍ كالذٌ شعرت به نحوها ، لكن الوالع ألسً

ظرمن أن َسمح له بفعلها خاصة مع جحدَك الجالس أمامه َنج  

 جوابه فمال بجمود َسجل أوردة للبه مع كل حرؾ

 " فمط "

 نظر له بصمت لبرهة وَعلم بؤنه ٖ َسجطَع جصدَمه لكنه لم

 َكذب علَه َوما وهو َعلم ذلن جَدا ولن َكون أمامه خَار

 سوي أن َصدله وإن بالصمت فمال بجمود

 وزوججن َا ولاص أما كانت جسجحك جزءا من هذه أنسانَة "

وزعها علً الجمَع ؟الجٍ ج  " 

 جبدلت مٗمحه للضَك فورا فمال بحزم لبل أن َجحدخ

 ٖ جكرر لٍ اسطوانجن المعجادة فجمَع النساء َخطبن وَلجؤن "

 " ْهلهن وَكون علً الرجل أن َسعً ٔنماذ حَاجه من الدمار

 أشاح بوجهه عنه مجمجما ببرود



 " ذان حَن َكون ثمة حَاة بَنهما "

 " ولااااص "

 صرخ فَه آمرا أكثر من كونه محذرا فنظر له وضرب بكفه

 علً صدره لابٗ بضَك

 ولما ٖ أحد َشعر بولاص ؟ لما هو من علَه أن َكون "

 المثالٍ دابما ؟ إن لم جسؤموا أنجم من مشاهدة هذا الدور

 " فمد سبمت أنا من أدابه

 وجابع بحدة رامَا َده جانبا

أجخذ لرارات عاطفَةأٖ َحك لٍ كبشر أن أخطا ؟ أن  "  

 مجنونة جرَح للبٍ ولَس عملٍ ؟ لما أنا من علَه أن َجؽاضً

 عن أخطاء ؼَرٌ وٖ أكون المخطا ولَراعَنٍ الجمَع ؟

 لمد عشت معها لثٗخ أعوام أعطٍ وأعطٍ وأعطٍ دون أن

 آخذ .. أجؽاضً وأججاهل ما َمجل أٌ رجل وَدمر رجولجه

ب فٍ حمها والنجَجةوكان علٍ أن أراعَها وآخذ دور المذن  

 ماذا كانت ... ؟ جمردت علَا ْن ولاص المثالٍ لم َسجطع َوما

 أن َجعل زوججه جخاؾ من مخالفة أوامره وأن جحسب لرأَه

 وؼضبه أٌ حساب ْنه وبكل بساطة سَصمت وَجؽاضً

 " وَسامح كالمعجاد بل وَعجذر وَحمل نفسه الذنب

 ولؾ الجالس هنان ولال بضَك

ساعدها َا ولاص .. هٍ كانت جحجاج للمساندةأنت من لم ج "  

 لجثك فٍ نفسها ٖ أن جعاملها كطفلة وكؤب َراعٍ أخطاء

 " وعَوب ابنجه لجكبر أوٖ

 لوح بَده لابٗ بضَك

 هذا كان علً عابلجها أن َؽرسوه فَها ٖ أنا فؤنا لم أجزوجها "



 ابنة العامَن بل شابة عمرها اثنان وعشرون عاما فما هذا الذٌ

ؤؼَره وأؼرسه فَها ؟س  

 حَن وافمت اخجَارن ولم أعارض ظننجن سجبحخ لٍ عن

 اْفضل كما كنت دابما .. أردت زوجة جكملنٍ جفهمنٍ جرضٍ

 رؼباجٍ كرجل ولم أكن أعلم بؤنن جبحخ عن نسب عابلة لم

 جهجم وٖ بالجلوس مع ابنجهم وجفمد اخجَارن وإن لخمس

 .. دلابك لكنت علمت بؤنها ٖ جلَك بٍ البجة لكنن لم جهجم

 ولما سجهجم فولاص لن َعارض ولن َمانع وسَعَش معها

 وَجؤللم ، وإن لم َجعلها مثله فسَصبح هو مثلها

 " وانجهً اْمر

 لوح بسبابجه جهجه لابٗ بحدة

 ٖ ججحجج بٍ َا ولاص وٖ جنسً بؤنه ٖ ذنب لزوججن فٍ كل "

إنسانة كابنة عمن جماما جحجاج لفرصة للمساندة هذا .. هٍ  

 " وللصبر فهل سجعاملهما بالمثل إن كانجا كلجَهما زوججان ؟

 جنفس بعمك محاوٖ جهدبة نفسه وإن كان مولنا من أنه ٖ جدوي

 من ذلن ولال بمٗمح مشدودة

 جدٌ هل أفهم ما مناسبة الحدَخ فٍ أمر نالشناه كثَرا حجً "

لٓعصاب ولعٗلجٍ بن فؤنا ظننجن سججحدخ بات موضوعا مجلفا  

 عن حالة زَزفون وما لد نفعله من أجلها ٖ لججحدخ

 " عن جمانة ؟

 عاد للجلوس لابٗ بضَك

 ٖ شٍء فٍ حالة زَزفون نجحدخ عنه سوي بؤنها جحجاج ْن "

 " جعود للمصح مجددا

 لال بصدمة



 " ! ماذا ..؟ للمصح النفسٍ مجددا "

ا برأسه جهة الباب خلفهلال بذات ضَمه مشَر  

 أجل أم لم جري حالجها أمامن وهٍ جهذٌ وججحدخ عن أمور "

 " لَست موجودة ؟

 شد لبضجَه بموة ولال بحدة

 لَس صحَحا هٍ ٖ جهذٌ ولَست مرَضة ولن جرجع للمصح "

 " النفسٍ أبدا ْنٍ لسما من سَخرجها منه فٍ الَوم الجالٍ

 أدار كفه فٍ وجهه لابٗ بضَك

 " لل .. لل مجددا بؤنها ٖ جعنٍ لن سوي أنها ابنة عمن "

 لوح بمبضجه لابٗ بذات نبرجه الحادة جلن

 هل علَا أن أكون عاشما لها ْدافع عنها وأشعر بها ؟ "

 " أٌ اضطهاد هذا ؟

 صرخ فَه من فوره

 " .....لَس ثمة رجل َمول ٖمرأة ما للت وٖ َكون مت "

 لاطعه صارخا بالمثل

َا جدٌ رجاء وٖ جنسً بؤنها زوجة شمَمٍ جولؾ "  .. 

 " ٖ ججعلنٍ أكره نفسٍ وأنفَها من هذا المكان ولٓبد

 ضرب علً الطاولة جحجه بموة صارخا

 ومنذ مجً كنت جواجه مشاكلن بالهرب منها َا ولاص ؟ "

 " بل ومن المنزل بؤكمله ! هل سنصبح فٍ نجَب آخر ؟

لال بجمودجنفس بعمك مسجؽفرا هللا فٍ داخله و  

 " جدٌ هل أفهم ما المطلوب منٍ اِن ؟ "

 لال من فوره وبضَك

 جحدخ مع زوججن ، عاملها كإنسانة واسؤلها مجٍ سجرجع ، "



 أشعرها بؤنه لها مكانة لدَن ولو جزء من المبة وأعطٍ الفرصة

 لكلَكما لججدا حٗ لمشاكلكما فٍ ؼرفجكما ولَس فٍ منزل عابلجها

 " أو مكجبٍ

جمودهلال بذات   

 " وجعطَنٍ خاجم جدة زَزفون ؟ "

 صرخ فَه من فوره

 " جساوم بزوججن َا ولاص "

 لوح بَده لابٗ بضَك

 أنت من فعلها سابما فٗ جنسً ذلن أو أنن سجعجرؾ بؤن جلن "

 " المرأة لم جفمد مكانجها لدَن كل هذه اْعوام ؟

 نظر له نظرة شاركه مثَلجها وكؤنه َجحداه لَثبت العكس حجً

ال بجمودل  

 " أخرج هاجفن واجصل بها "

 فجنفس بحدة مبعدا نظره عنه .. فجده هو جده لن َجؽَر أبدا بل

 وَحسده أحَانا علً براعجه فٍ طمر مشاعره والجحكم فَها درجة

 أن ٖ َُظهر فٍ أٌ لحظة ضعؾ مشاعره وندمه المدفون علً

 خسارجه للمرأة الجٍ أحب وخسرها بسببه حجً أن كبرَابه منعه

 من اٖعجذار منها بعد أن علم ببراءجها لبل أن جموت وبؤبشع

 طرَمة كانت جلن ، لال بجمود

 لن أفعل ولن أهدر كرامجٍ أكثر مما فعلت من أجل وهم ولسما "

 ٖ َمسكنٍ عن جطلَمها سوي جمََدن بشرط أن ٖ َطلك نجَب

 " زَزفون

 صرخ فَه من فوره

المرأة لجنهَن ولاص جولؾ عن الجنون وعن الرضوخ لجلن "  



 نهاَة اْمر وجذكر فمط حدَثٍ هذا َوما ما فزَزفون لن جحبن وٖ

 كمرَب لها .. ٖ َمكنها أن جحب أَا منا .. هٍ مرَضة بالشر

 واٖنجمام وجسجؽلن لَس إٖ وحَن سَحَن الولت المناسب سجوجه

 ضربجها لن وجمضٍ علَن جماما وعلً الجمَع حَنها جباعا ، هٍ

المرأة فٍ لوحة جوش النالصة بل رسمت نفسهالم جرسم جلن   

 " وسجمضٍ علَكما كٗكما وجخرج من كل ذلن وبسهولة

 لال بذات جموده

 ٖ َهم إن كان هذا ما سَجعلها جشعر بؤنها أنصفت نفسها "

 " وسَسدد دَوننا ناحَجها

 وما أن أنهً عبارجه جلن فجح الباب وخرج ضاربا له خلفه وجرن

كما أنفاسه الؽاضبة لبل أن َدفن وجهه فٍ الذٌ رافمجه نظراجه  

 َدَه مسجؽفرا هللا بهمس ثم رفعه ونظر للهاجؾ بجانبه ورفع

 سماعجه وأجري اجصاٖ أجاب صاحبه سرَعا لابٗ

 " مرحبا سَدٌ "

 لال من فوره وبمٗمح مججهمة

 " ماذا حدخ معكم ؟ "

 لال ذان من فوره

 " نحن نرالبه ولم َؽادر مكانه حجً اِن "

 لال بضَك

 جحدخ معه وأخبره أن َرجع فورا ، لل له جدن َؤمرن بالعودة "

 " للمنزل أو سؤرسل من َحضره رؼما عنه

 وضرب بعدها سماعة الهاجؾ بموة وولؾ وؼادر المكان

 . الذٌ بات َخنمه وبشدة

* 



* 

* 

 ؼضنت جبَنها جحاول فجح عَنَها جسجؽرب كل ذان اْلم الذٌ

ل أن جفجحهما ببطء وحدلت فٍجشعر به فٍ كامل جسدها لب  

 السمؾ والثرَا المعلمة والدَكور الخشبٍ واْضواء المخفَة فَه

 وعلمت فورا أنها فٍ مكان لم جراه سابما ! حاولت رفع جسدها

 بؤحد مرفمَها وأدارت َدها ممَلة جسدها لجنهض بمساعدجها وما

 أن ولع نظرها علً الجالس عند نافذة الؽرفة المفجوحة انمبض

سدها ٖ شعورَا فٍ محاولة أكبر للنهوض فصرخت مجؤلمةج  

 وانحنت برأسها علً الوسادة جحجه ووصلها ذان الصوت البارد

 مؽلفا بجمود لاجل

 إن كنت جفكرَن فٍ المفز خارجه فجراجعٍ عن الفكرة ، أم "

 " انسَت بؤنن احجضنت شجرة ما فٍ طرَمن لجامعجن ؟

نحنابها المابل ذاجه وؼرجهاخبؤت عَناها فٍ كفها وٖزالت علً ا  

 الناعمة المصَرة نزلت بانسَاب جبعجها خصٗت من شعرها

 جناثرت علً الوسادة جحجها ففوق ألم جسدها وللبها ها هو َزَدها

 ألما بكلماجه .. ٖ وؼاضب أَضا السَد جَم بل وَمزح مزاحا

 سخَفا مجعمدا ... من هذا الذٌ َحك له اٖسجَاء من اِخر

ه ! لبضت أناملها علً لماش الوسادة الناعم ما أنوالؽضب من  

 وصلها ذان الصوت البارد مجددا

 " اسجلمٍ جَدا فجسدن ٖزال مجضررا "

 " خذنٍ للمنزل "

 كانت جلن الكلمات المخجصرة الجوفاء الشبَهة بكلماجه فمط ما

 صدر عنها وما خرج له من بَن ذان الشعر البنٍ الحرَرٌ



 المجناثر علً وسادجه فؤطفؤ سَجارجه َسحمها فٍ المطفؤة

 الكرَسجالَة لبل أن َعود لجلوسه السابك ناصبا لدمه وحذاءه

 الثمَل علً حافة النافذة الجالس علَها وأراح ساعده علً ركبجه

 َدَر بَده اْخري مسدسه الشخصٍ ونظره لم َفارلها ولم َعلك

 بشٍء فخرج صوجها البارد مجددا

اذا أنا هنا ؟لم "  " 

 أبعد نظره عنها هذه المرة بل ورفع رأسه وأجكؤ به علً اطار

 النافذة ولال ببرود

 " ْنن جرَدَن هذا بالطبع "

 عم الصمت من طرفها للحظات فؤمال رأسه ونظر لها لحظة أن

 لالت وٖزالت علً وضعها ذاجه

 " أنا ٖ أرَد هذا ولم أطلبه منن فؤعدنٍ لحضن شجرجٍ جلن "

فع رأسه مجددا ممررا فوهة مسدسه جحت ذلنه ولال بسخرَةر  

 ومن هذه الجٍ كانت جصر علً أن نكون معا وعلً أن َكون "

 لها مكانا فٍ حَاجٍ ووالعٍ وأن ذان ما كان َإرلها

 " فٍ عٗلجنا

 اشجدت كلجا لبضجاها علً جلن الوسادة هذه المرة فها هو حدَثه

ك كل هذا ْنها من أرادارجمً ْسلوب الججرَح وهٍ من َسجح  

 ذلن فعٗ وطالب به ، ججاوزت ألمها وإهانجه ولالت بثبات

 " كنت ... وكان ولم َعد ذلن موجودا "

 " كاذبة ... جولفٍ عن لول اٖكاذَب مارَا "

 وانملب ذان المزاج مجددا ولكن للؽضب هذه المرة وهو َصرخ

ها ولدبها ولم َجؤخر جعلَمها أَضا وهو َخرج من أعماق جرح  

 ارجفعت َدها لشعرها وجؽلؽلت أصابعها فَه



 " وإن للت لسما بؤنه أصدق من مشاعرن نحو والدجن "

 كانت جعلم بؤنه لن َسجطَع جكذَبها بعد ما لالت وذان ما حدخ

 فعٗ ولد ولؾ علً طوله ولال بحدة ناظرا لها

 جعجرفَن بؤنن كنت جكذبَن فٍ كل ما للجه عند ذان النهر "

 " مارَا ؟

 خرج صوجها باردا بمسوة مجددا

 للت ذان كان .. وكان أصدق ما للجه حَاجٍ لكنه بات من "

 " الماضٍ َا جَم

 اشجدت أصابعه علً ممبض حدَد مسدسه البارد كالجو الجلَدٌ

 الذٌ بات مسَطرا بَنهما وحرن رأسه جلن الحركة الخفَفة

 الرافصة ولال بحزم

معن مارَاارفعٍ رأسن وانظرٌ لٍ وأنا أجحدخ  "  " 

 لم ججحرن ولم َصدر عنها إٌ جعلَك فمال بؤمر

 " مارَاااا "

 فهمست بما وصله جَدا جدفن جبَنها ومٗمحها فٍ الوسادة أكثر

 " ٖ أرَد فمت من ؼَظن "

 لجرجسم جلن اٖبجسامة الطفَفة علً طرؾ شفجَه الماسَة فهذه

وماالفجاة ججمسن بعبارات طفولجها أكثر من جمسكها بالحَاة   

 َبعده عنها اِن جسدها الملٍء بالرضوض وْنه َعلم بؤن نجابج

 الجرابه منها سجكون سلبَة إن هٍ أفمدجه أعصابه ببراعجها

 المعهودة فٍ فعل ذلن ، رفع َده والمسدس فَها ووجهه نحوها

 ولال وجلن اٖبجسامة لم جؽادر شفجَه بعد

َهارفعٍ رأسن مارَا أو أفرؼت ما فٍ هذا المسدس ف "  " 

 لالت مباشرة



 " افعلها لجرجاح من وجودٌ نهابَا "

 ( ؼبَة ) " Τρελός " شد علً أسنانه هامسا بالَونانَة

 وؼَر اججاه فوهجه لصدره هذه المرة لابٗ بجدَة

 سجرفعَن رأسن أو أفرؼجه فٍ صدرٌ ... وها أنا السم "

 " بؤنٍ صادق صدق مشاعرٌ اججاهها هنا

ة ورمجها جهجه بموي واهنةفجلست حَنها ورفعت الوساد  

 بالكاد أوصلجها لنصؾ المسافة بَنهما لبل أن جضم َدها لها

 مجؤلمة ولالت بضَك محدلة فٍ عَنَه

 " ٖ أرَد البماء هنا وٖ أن أكون معن "

 نظر لعَنَها بصمت ولجلن النظرة الجٍ لم َعرفها فَهما سابما

 وهذا ما كان َرَد معرفجه ما فٍ عَناها ٖ ما َمول لسانها وها هو

 بالفعل خسر جلن الثمة داخلها وَبدوا أنها حمَمة لن جكون أول

 خساراجه ، جحرن حَنها جهة الباب ورفع لدمه لٓرَكة المسندة

 علَه ودفعها دفعة واحدة لوَة ثم فجحه بموة علً اجساعه لابٗ

 بضَك

مارَا وبؤنن من رفص فٗ أحد َلمٍ علَاجذكرٌ فمط هذا  "  

 باللوم مسجمبٗ وأخبرٌ بذلن عم والدن وزوج ابنة شمَمه

 " لَجولفا عن الجبجح واجهامٍ

 أخفت اْلم فٍ عَنَها مججنبة النظر له وؼادرت السرَر دون أن

 جعلك ججاهد نفسها وألمها لجؽادر بؤكثر سرعة جسجطَع الحران

لم المرَع فٍ سالها الَمنً وؼادرتبها رؼم جعثر خطواجها واْ  

 الؽرفة وجوجهت لباب الشمة دون أن جلجفت ٌْ من جفاصَلها

 فٗ جرَد أن َحفر شٍء فٍ ذاكرجها من هذا فمط كٍ ٖ جسمح

 لعملها مسجمبٗ بجخَلهما معا هنا ، نزلت عجبات السٗلم اْولً



ؤتبصعوبة وبات اْمر أشد ألما ما أن بلؽت منجصفه فجلست واجك  

 علً الجدار المٗصك له ونزلت دموعها رؼما عنها الواحدة

 ججبعها اْخري فضمت ركبجَها ودفنت وجهها ودموعها فَهما

 ولم َعد َمكنها السَطرة علً أٌ شٍء وألم للبها أشد من ذان

 الذٌ َفجن بجسدها لم جعد جهجم بؤحد وٖ شٍء وٖ حجً بجلن

صعودا دون أن جهجمالخطوات بكعب حذاء امرأة وهٍ جججازها   

 صاحبجها لما مرت به ، وما هٍ إٖ لحظات وجولفت جلن

 الخطوات وَبدوا عند باب الشمة الذٌ جركجه خلفها مفجوحا

 وكؤنها الجمت بؤحدهم عند بابها ووصلها ذان الصوت اْنثوٌ

 الرلَك

 أوه جَموثٍ حبَبٍ أنت هنا ؟ جعجبت من باب الشمة "

 " ! المفجوح

جعد جشعر بؤٌ من ذان اْلم فٍ جسدها ولفت حَنها ولم  

 المرججؾ جحاول فمط نزول بالٍ العجبات لججواري عن المكان

 لبل أن َنزل برفمجها أمامها فؽادرت جاركة خلفها من نظر

 حوله ثم للوالفة أمامه والجٍ لالت عالدة حاجبَها الرلَمان

 " هل الفجاة الجالسة فٍ السٗلم كانت هنا جَموثٍ ؟ "

 عاد للنظر حوله بضَاع ومرر أصابعه فٍ شعره مجؤففا ، َرَد

 اللحاق بها فحالجها ٖ جسمح بجركها جؽادر وحدها وما كان

 علَه أن َفمد أعصابه وَفعلها من البداَة وٖ َمكنه فعل ذلن

 فٍ وجود هذه المرأة وكان علً العمل أن َنجصر علً الملب

لابٗ باسجعجال هذه المرة لكن ذلن لم َحدخ وهو َججازها  

 " انجظرَنٍ فٍ الداخل لوسٍ وسؤكون هنا بعد للَل "

 ونزل عجبات السٗلم مسرعا حجً كان فٍ اْسفل وولؾ فٍ



 الشارع َنظر حوله وٖ أثر لها فَبدوا أن الحظ لد أسعؾ

 أحدهما ووجدت سَارة أجري بسرعة نادرة ، جصلب جسده

الشفاه الناعمةما أن شعر بجلن الذراعان جلجفان حول خصره و  

 جداعب عنمه لبل أن جهمس صاحبجها

 جَموثٍ ٖ جمل بؤنها صاحبة جلن الحمَبة ؟ ٖ جؽضبنٍ منن "

 " أَها الَونانٍ النزَه

 ابجعد عنها َشؽل نفسه بالهاجؾ الذٌ أخرجه من جَبه وهمس

 بجمود

 جلن لرَبجٍ لوسٍ وهٍ جعرضت لحادخ بسَارجها "

 " ولَست بخَر

هنان وجبعجه الجٍ جمسكت بذراعه جحدثهلبل أن َجحرن من   

 مبجسمة جرفع نظرها له والرَح جٗعب خصٗت شعرها وؼرجها

 أمام وجهها َجَبها باخجصار مبجسما بخفوت جاركان خلفهما للب

 َجحطم هنان عند جدار البناء الضخم جبكٍ جدرانه الصماء

 الباردة مع جلن العَنان وصاحبجها جحضن برودها جخبا دموعا

أكثر مما جخفٍ نفسها جرالب من بَن جلن الدموع الحارلة بها  

 الذٌ فجح باب سَارجه للجٍ ارجفعت علً رإوس أصابعها ولبلت

 خده سرَعا لبل أن ججرن ذراعه وجركب وَؽادرا من هنان لم َبمَا

 لها سوي جلن الصور الجٍ لم جنزل مع بالٍ دموعها وٖ مع

 جسدها المجعب وهو َنزل لٓرض ببطء عبراجها لَس لها وٖ

 الصدي فٍ جلن اْحَاء الرالَة المجرفة وإن سمعوها ، لهذا ما

 كان علَها أن جكون هنا ... ْجل كل هذا علَن أن جموجٍ مارَه

 وٖ جكونٍ معه ... هذا ما كنت جخشَنه أرأَت ما ألساه .... ؟

ن للبن نهاَة اْمرأجل موجٍ هكذا جحطمٍ وأخرجَه م  



 . وموجٍ وحَدة

* 

* 

*  

 

 خرج من حمام الؽرفة وٖزال َجفؾ شعره بالمنشفة فٍ َده

 ونظر مبجسما للنابمة نصؾ جسدها فٍ جهجه من السرَر

 ورأسها مدفون فٍ وسادجه وذان الشعر البنٍ الطوَل المموج

 مجناثرا حولها فرمً المنشفة والجرب منها وجلس علً طرؾ

انحنً جهجها وحرن أصبعَه السبابة والوسطً علًالسرَر و  

 ذراعها العارٌ فٍ خطوات بطَبة وصوٖ لظهرها َمسن ضحكجه

 بسبب جمجمجها لبل أن جرمٍ َده عنها وخرج صوجها مسجاءا

 جدفن وجهها فٍ الوسادة أكثر

 " رعد ابجعد عنٍ واجركنٍ أنام للَٗ "

خرج لمَصافضحن ولبل كجفها العارٌ وولؾ وجوجه للخزانة أ  

 ولال وهو َلبسه

 إنها العاشرة َا كسولة وأسجؽرب أَن ؼسك عنا حجً اِن "

 " فهٍ دجاجة بٗ دَن جسجَمظ باكرا وٖ ججرن أحدا َنام

 وجابع بضحكة َؽلك أزرار لمَصه اْبَض

 جذكرنٍ بممرضة ما فاشلة عرفجها فٍ الماضٍ جولض "

 " مرَضها من لبل الفجر لَجناول فطوره

بجسما الجٍ جحرن كجفاها ضاحكة فرمً ربطة العنكورالب م  

 من َده وجوجه نحوها وجلس علً طرؾ السرَر وانحنً

 جهجها وأحاط جسدها بذراعه ودفن وجهه فٍ شعرها ولبل



 خدها من فوله هامسا

 هَا صباح الخَر ثنانَجٍ علَن جودَع زوجن َكفَه "

 " اٖسجَماظ مجؤخرا

 رفعت رأسها وجسها بمرفمَها ورمت شعرها جانبا

 ونظرت له لابلة باسجؽراب

 " أَن سجذهب ؟ "

 ولؾ ولال َدس لمَصه فٍ بنطلونه الكحلٍ الفاخر

 " لحوران علَا أن أكون فٍ المصر الرآسٍ لبل الواحدة "

 عبست مٗمحها مجمجمة

 " ومجً سجكون هنا ؟ "

ه ولبلها بعمكضحن ضحكة صؽَرة وجلس مجددا ثانَا ركبج  

 لبل أن َمؾ لابٗ

 " فٍ الؽد ... لن أسجطَع أن أكون هنا لبل ذلن حبَبجٍ "

 فعادت لدفن وجهها فٍ وسادجه مجددا مجمجمة بضَك

 " ؼادر هَا "

 خرجت ضحكجه دون شعور منه ولال مجوجها للخزانة مجددا

 اجركَنٍ أرجب أمورٌ أوٖ آسجرَا وأعدن برحلة لن جنسَها "

نجٍ جعلمٍ أن اْمر حدخ دون جرجَبحَاجن ، أ  " 

 " ... ؼااادر "

 ضحن مجددا وحمل سجرجه السوداء وربطة العنك وما أن كان

 سَجحرن نحوها أولفه صوت رنَن هاجفه فجوجه نحوه مبجسما

 علً جلن العبارة اْنثوَة الحانمة

 " أٖ َكفٍ إزعاجه طوال الصباح ؟ "

َحهنظر ٔسم المجصل وأجاب وهو َرفع مفاج  



 " أجل َا مطر "

 وصله صوجه الجاد فورا

 هل شمَمجن فٍ المنزل ؟ لمد دخلت العمران منذ للَل فجؤكد "

 " من أنها وصلت

 جوجه جهة باب الؽرفة مسرعا ولابٗ باسجؽراب

 " وأَن كانت لجصل اِن ؟ "

 نظر للهاجؾ شاجما بهمس حَن اكجشؾ بؤنه َجحدخ مع نفسه وأن

 من فٍ الطرؾ اِخر لال ما لدَه وأؼلك الخط ، فجح باب الؽرفة

 وخرج فورا وما أن خطً خارجها عدة خطوات ولؾ مكانه َنظر

 للجٍ ولفت أمامه لخروجها من بداَة الممر جمسن سجرة سوداء

 فٍ َدها جلبس لمَصا بدون أكمام وبنطلون أسود ! َسجؽرب أن

امهم منذ صؽرها بلفعلجها أمامه فهٍ حرَصة فٍ لباسها أم  

 وحجابها أَضا ٖ وجود له فٍ الصورة وٖ َراها جعٍ لذلن ولد

 جحرن نظرها فورا جهة الؽرفة المجاورة لؽرفجه والمفجوحة ثم له

 فمال باسجؽراب محدلا بعَناها المجهدة من البكاء وبشكل واضح

 ورموشها الجٍ لم ججؾ الدموع منها بعد

 " ؼسك أَن كنت ؟ "

ها علً ذان المماش اْسود وأبعدت نظرها عنه جنظراشجدت أنامل  

 حولها بضَاع لبل أن جمرر أصابعها فٍ ؼرجها هامسة

 " أَن الكاسر ؟ "

 نظر لها مسجؽربا والجرب منها حجً ولؾ أمامها ولال

 " ؼسك ما بن ؟ "

 فاسجدارت هامسة

 " ٖ شٍء "



 وؼادرت وخطواجه ججبعها َنظر لها بحَرة وهٍ جصعد السٗلم

سرعة حجً اخجفت عن نظره فرفع هاجفه ْذنه بعد اجصال لمم  

 َجؤخر صاحبه فٍ أجابة كما كلمات رعد المسجعجلة

 " ما بها ؟ "

 " أَن هٍ أعطها الهاجؾ "

 حدق عالَا ولال باسجَاء

 صعدت لؽرفجها ... مطر ماذا حدخ ؟ حجً مجً سجرجعها لنا "

 " نصؾ حَة نصؾ مَجة ؟

أن َصله ذان الصوت الرجولٍ المبحوحساد الصمت للحظات لبل   

 هادبا

 ... كونوا بمربها َا رعد وٖ ججركوها جسجن نفسها فٍ ؼرفجها "

 " ثمة رحلة مسجعجلة أمامٍ ٔحلَل

 وانمطع اٖجصال معه مجددا وباخجَاره بالطبع فشد أصابعه علً

 الهاجؾ وصعد السٗلم مسرعا حجً وصل باب ؼرفجها وطرله

 منادَا

 " ؼسك هل َمكننٍ الدخول ؟ "

 وٖ مجَب ولَس بإمكانه فجح الباب والدخول لها رؼم أنه سحب

 المفجاح منه سابما وجمَع نسخه لكنها جبمً لَست شمَمجه وٖ

 َمكنه الدخول لها واحجواء حزنها واحجضانها كما َرَد وكما

 َحجاج وجحجاج ، اجكؤ بجبَنه علً الباب وٖ شٍء بَده ؼَر ذلن

َمكنه فعل أٌ شٍء لمن كانت جمؾ فٍ الجانب اِخر لذانفٗ   

بَدها جنزل علَه ببطء الباب أَضا جمسن بكابها وشهماجها  

 لٓرض حَخ الحضن الوحَد لها بعد رحَل والدها فلم َبمً لها

 شٍء .. أٌ شٍء ، حضنت ركبجَها ودفنت وجهها فَهما وخرج



سها المدفونكل ذان البكاء عن سَطرجها جضرب بمبضجها علً رأ  

 فَهما ججمنً لو جمجل نفسها .. لو أنها ماجت وما اسجسلمت له بكل

 ذان الضعؾ لجكجشؾ فَما بعد بؤنها مجرد لعبة جدَدة من أٖعَبه

 فمط لَثبت لؽَره جملكه وسطوجه الرجولَة علَها .. لَضعها فٍ

 ذان المولؾ المخزٌ ومع من ..؟ مع من جربت معه كشمَك لها

المرأة الجٍ خسر من أجلها حجً والده ونفسه وكلومن رأي فَها   

 شٍء ... مكالمة مدجها ثٗثون دلَمة كاملة جمجع فَها بجعذَب

 ؼَره لَثبت فمط نفسه وؼروره وجملكه الذكورٌ الممَت ثم

 ماذا ... ؟ كل ما فعله أن اعجذر ! همسات اعجذار لجثة جفنن فٍ

ع فما أراده حصلجعذَبها لبل لجلها وهل سَعنَه ذلن ؟ ٖ بالطب  

 علَه وها لد أؼلك جبران هاجفه نهابَا وْول مرة بل وَبدوا أنه

 جخلص من جلن الشرَحة ولٓبد وانجهت لعبجهما والطرؾ المحطم

 . الوحَد فَها كان هٍ

 دفنت وجهها ودموعها وبكابها فٍ ركبجَها أكثر وصوت الطرق

 علً الباب خلفها َزداد ارجفاعا مخجلطا بجلن الكلمات من خلفه

 ؼسك جولفٍ عن البكاء ... ؼسك َكفَن جعذَبا لنفسن شمَمجٍ "

 " أرجون

 لكن جلن العبارات الراجَة والصوت الرجولٍ الحزَن لم َزدها إٖ

 ألما فوق ألمها فماذا سجخبره وبما سججَبه إن هٍ فجحت له

ابمة فٍ حضن الرجل الذٌ فعل كل ما فعلهالباب ؟ بؤنها كانت ن  

 بها سابما مسجسلمة له َمدمان عرضا سخَا للمجابعة ؟

 ما الذٌ سجخبره به وبؤٌ عبارات سجصوؼه له ؟

 ولفت وجوجهت لحمام الؽرفة راكضة وأؼلمجه علً نفسها

 وحملجها لدماها فورا لحوض اٖسجحمام ، فجحت المَاه علً



ها جرفع بؤصابعها المرججفة شعرهاألواها وولفت جحجها بمٗبس  

 الذٌ انزلك علً وجهها مع جدفك المَاه ولد ارجفع صوت ضجَج

 . اندفاعه علً صوت جلن العبرات جؽسل به دموعها لبل جسدها

* 

* 

* 

 ما أن أؼلك باب شمجه بعد دخوله أخرج هاجفه واجصل بمن

 احجاج ولجا لبل أن َسمع صوجه لابٗ

 " مرحبا َا شاهر "

ن فوره وبضَكلال م  

 " جَم ارجبط بفجاة انجلَزَة َا مطر "

 " أعلم "

 بمدر ما كان جوابه مخجصرا كان سرَعا بل ومجلفا ْعصاب الذٌ

 لال بضَك أشد

 " جعلم !! وٖ جمل بؤنن موافك علً هذا أَضا ؟ "

 وصله صوجه مباشرة

 " أجل "

 انفجر حَنها ما جبمً من ذان البركان المشجعل لابٗ بؽضب

ا هذا الجنون َا مطر ؟ الفجً مجزوج وزوججه علمت باْمرم "  

 الذٌ انجشر بسرعة البرق وجعرضت لحادخ وهو أخذها من

 " المسجشفً دون أن َهجم ْحد وٖ لرأَها

 وصله صوجه الجاد الحازم فورا

 أنت بنفسن للت زوججه وٖ أحد له الحك فٍ منالشجه فٍ أٌ "

 " أمر َخصها ؼَرها هٍ



 رمً َده لابٗ بعنؾ

 َطلمها هذا ما علَه فعله أو بنفسٍ سؤرفع لضَة ضده "

 " هنان وأطلمها منه

 شاهر ٖ ججدخل بَنهما فٗ أحد سَمرر طٗلها ؼَر جَم نفسه "

 " فٗ ججعب نفسن وجمحمها فٍ مشاكل أكثر معه

 ضرب ساق الطاولة أمامه بمدمه صارخا بؽضب

لمد دمرت ما جبمً دون وما الذٌ أبمجه شمَمجن لؽَرها "  

 " عناء منٍ

 وفصل الخط ما أن أنهً عبارجه جلن ولم َجب وٖ علً اجصاله

 بعدها ورمً الهاجؾ علً طاولة المرآة بجانب الباب وفجح باب

 الشمة وخرج منها ووجهجه الباب المجاور لها .. فجحه علً

 اجساعه والفا مكانه ونظر بجمود للجالسة علً السرَر جحضن

ها جنظر له بجوجس ٖ بل بخوؾ لم َراه فٍ عَنَها سابماركبجَ  .. 

 جلن العنَدة الشرسة المجوحشة الجٍ لم جخؾ َوما وٖ شمَمها

 الذٌ َهابه الرجال ! رالب حدلجاها الخضراء المسجدَرة وجفناها

 َسدٖن فولهما مبعدة نظرها عنه لبل أن جهمس بشفاه مرججة

 " أأأنا ... آسفة "

ولم َعلك وٖ َجحرن من مكانه رفعت نظراجها وحَن طال صمجه  

 المؽرورلة بالدموع ونظرت لعَنَه هامسة

 أنا دابما هكذا سَبة لكنٍ أندم علً أفعالٍ ... الذنب لَس "

 " ذنبٍ ألسم لن

 لم َعلك أَضا ولم َزح نظره عنها وجلن اٖحداق جعانك الفراغ

بطءبشرود والدموع الدافبة بدأت باٖنزٖق من رموشها ب  

 ولالت ببحة بكاء



 حَن كنت طفلة كانت والدجٍ جخَفنٍ منكم بل بكم وبؤنها "

 سجرسلنٍ لبٗدٌ وبؤنكم مجوحشَن جضربون اْطفال وأخبرجنٍ

 لصصا كثَرة عن أن والدٌ كان َضربها بوحشَة وكانت عٗمات

 الضرب علً جسدها ، كانت جرَنٍ إَاها دابما ... كنت أري فٍ

 منامٍ أن شمَمٍ جاء ْخذٌ وَضربنٍ حجً علمنٍ خوفٍ منه

 ومن لبل أن أراه أو أعرفه أن أجمرد علً والعٍ فهربت لمرجَن

 لكنٍ عدت ْنٍ لم أسجطع أن أكفل نفسٍ وكعماب لٍ جم إرسالٍ

 لخالة والدجٍ .. كانت امرأة بشعة عاملجنٍ بمسوة وبدونَة وكلما

ة السبب فسجكونٍ كذلن ماأخطؤت فٍ أمر لالت : دمابن النجس  

 حََِت ، كانت جسجننٍ فٍ منزلها وجخرج للسهر مع صدلاجها فٍ

 الحٍ وججركنٍ وحدٌ فكنت أهرب كل لَلة .. أهرب من هنان

 ولَس َعنَنٍ أَن وإن ْهَم فٍ الشوارع ٖ رفَك لٍ سوي

 " أصوات نباح الكٗب

 مسحت دموعها بطرؾ كم بَجامجها ونظرت لَدَها فٍ حجرها

جابعت بعبرة مكجومةو  

 وحَن علم شمَمٍ بوجودٌ بدأ بالفعل َطبك حصاره علٍ حد "

 اٖخجناق ، لم َكن َضربنٍ وٖ َشجمنٍ حجً لكنه كان جافا

 عاملنٍ كرجل لم َسجمع َوما وٖ لما أرَده ، لم نجنالش مرة

 واحدة كان َؤمر وَؤمر فمط وعلٍ أن انفذ ودون نماش ، كان

ٌ شٍء جمنَجه لكنه أَضا كان مجسلطاسخَا معٍ لم َحرمنٍ أ  

 وأفكاره بالنسبة لٍ مجحجرة ولم َفكر َوما بؤن َمنعنٍ بها كان

 َجبرنٍ فمط وذلن لم َمجل الفجاة المجمردة جلن داخلٍ فهربت منه

 أَضا ذات مرة ْن المال لم َعد َنمصنٍ حَنها وكانت النجَجة أن

مر بٍ مسجونةأمسن بٍ رجاله هنا خٗل ساعات فمط وانجهً اْ  



 فٍ منزل رَفٍ لوحدٌ حجً أنٍ كدت أفمد عملٍ من الوحدة

 والفراغ ْعلم فمط بؤن هذا سَكون مصَرٌ كلما فكرت فٍ فعلها

 مجددا ، كان علَا أن أكون عربَة مسلمة أجزوج مسلما ٖ أخرج

 ٖ أسافر ٖ سهر .. كل شٍء بأجبار وكله بأكراه لم َحبنٍ أحدا

ا ؼَسانة كما َرَدون أو ؼَسٍ كما أرادتمنهم من أجلٍ أن  

 والدجٍ فجمَعهم كانوا َرون عَوبٍ فمط حجً والدجٍ بل وحجً

 صدَمجاٌ اللجان سمح لٍ بمصادلجهما كانجا مثالَجان درجة أن

 " انجمادهم لٍ كان شبه دابم

 دخل وأؼلك الباب فٍ صمت وجلس فٍ الكرسٍ الممابل لها

 َرالبها جمسح وجنجَها بموة بباطن كفها ولال بهدوء

 هل كنت جسجخدمَن هذا اْسلوب لٕفٗت من العماب "

 " ؼَسانة ؟

 نظرت له بإسجهجان فسبمها لابٗ ببرود

 " أنا آسؾ "

 وجابع بسخرَة من لبل أن جعلك

 أرأَت شعورن اِن بعد اعجذارٌ هذا ؟ هو َشبه شعورٌ "

 " جماما

وم دموعا جكره أن جنزل مجددا ورالبجه وهوزمت شفجَها جما  

 َنظر لٓرض َشبن أصابع َدَه مجكبا بمرفمَه علً ركبجَه ولال

 بعد برهة

 ٖ أحد منا ٖ َملن عَوبا لكن من زادت عَوبه جلن عن ممَزاجه "

 وإن بواحدة فمط فعلَه أن َعلم بؤنه بإرة شر فٍ هذه الحَاة ، هل

انة ؟حاولت جمدَر ذلن فٍ شخصَجن ؼَس  " 

 ارججفت شفجاها لبل أن جمول بخفوت



 " ....أنا كؽَرٌ لٍ عَو "

 رفع رأسه ونظره لعَنَها ولال مماطعا لها

 " لولٍ أنجٍ ممَزاجن وسؤلول أنا عَوبن ونري "

 جؽَرت نبرجها للضَك ولالت

 " أنت جرانٍ بؤكملٍ عَوب "

 لال بابجسامة جانبَة باردة

عجراؾ بها جمَعها أماٖ أحد َمكنه ذكر عَوبه وٖ اٖ "  

 " الممَزات فبلً

 نظرت له بعبوس فاسجمام فٍ جلوسه ونصب ساق علً اْخري

 ولال

 حسنا الدور علَا بعدن وسؤذكر أنا عَوبن واٖحججاج ممنوع "

 " حجً أنهٍ حدَثٍ

 حدلت فٍ عَنَه ولم ججحدخ فجابع ولد كجؾ ذراعَه

 كاذبة ... مراوؼة ... ممثلة إن جطلب اْمر وبارعة أَضا ، ٖ "

 جفَن بالوعود وجحركن مصالحن فمط ... أنانَة ٖ جفكرَن سوي

 فٍ نفسن ، ساذجة ؼبَة جولعَن نفسن فٍ المشاكل دون جفكَر

 " ....أ

 " َكفٍَََ "

 صرخت فَه باحججاج لبل أن جمول بضَك

 " أنت جمول أمورا لَست بٍ "

شفجَه مجددا بابجسامة باردة أخري ولالأمال   

 لولٍ أَها لَست بن وأنا سؤعطَن الدلَل الماطع ومن الفجرة "

 الجٍ لضَجها هنا فمط وما جخفَه السنَن الماضَة أكثر بكثَر

 " بالجؤكَد



 أشارت له برأسها لابلة بحدة

 " وأنت أَضا .. أنت أنانٍ جحب نفسن فمط "

ركبجَه ونظر لها لابٗفن ذراعَه وأجكؤ بمرفمَه علً   

 " حسنا وماذا أَضا ؟ "

 جلكؤت كثَرا وحاولت الجحدخ ولم ججد أٌ كلمات جخرج بها فهو لم

 َكذب منذ عرفجه .. لم َعد وَخلؾ وعده ولم جراه َخادع وَراوغ

 فٍ عمله وعمود شركجه أبدا ٖ َسرق ٖ َؽش ولم جراه وٖ َخدع

جزور مكجبه َوما ؼَرامرأة بمشاعر زابفة بل ولم جري احداهن   

 عمٗبه وفٍ وجودها هٍ أو سكرجَرجه حجً أنه ٖ َشرب وٖ

 َدخن فماذا سجمول عنه أَضا ؟ ٖ َمكن أن َكون بٗ عَوب هكذا

 . فثمة الكثَر بالجؤكَد

 ولؾ علً طوله وؼادر مؽلما الباب خلفه ولم َعلك بؤٌ كلمة

صرجرالب نظراجها مكان خروجه بعبوس ... كَؾ جركجه َنج  

 علَها ؟ أهٍ حما بجلن البشاعة فٍ نظر من هم حولها ! بل وكان

 ثمة المزَد َرَد لوله لوٖ أولفجه فما هٍ جلن الممَزات الجٍ

 كانت سجمولها عن نفسها إن سؤلها ؟

 اندست جحت اللحاؾ وؼطت جسدها بالكامل وحجً رأسها مجمجمة

 بؤسً

 جولفٍ عن الجفكَر هكذا جَسٍ فؤنجٍ لست سَبة ... لست سَبة "

 " بذان الشكل هم من َرونن كذلن ْنه ٖ أحد منهم َحبن

* 

* 

* 

 ؼادر المصعد مسرعا ما أن انفجحت أبوابه أمامه وجحرن فورا



 جهة الممر الملَا برجال اْمن والموات الخاصة والحرس

ججاز كل ذان الججمع دونالخاص بالوالؾ بَن اثنَن من رجاله فا  

 أن َولفه أحد منهم حجً وصل عنده وولؾ ممابٗ له وسحب

 أنفاسه لابٗ

 " ماذا َحدخ َا مطر ؟ من الموجود هنا ؟ "

 ورالبت نظراجه بجوجس الذٌ نظر جهة باب ؼرفة العملَات

 المؽلك وهمس بججهم

 " إسحاق حفَد ضرار السلطان "

أصابعه فٍ شعر لفا عنمهفزفر الهواء من رأجَه بموة ممررا   

 ولال

 " ماذا حدخ ؟ وكَؾ هٍ حالجه ؟ "

 لال جمَم بصوت منخفض

 سمط بالسَارة من منحدر طرَك جَلوان وٖ جبدوا حالجه جَدة "

 " مطلما ولد نضطر لنمله للخارج إن خرج من هذه الؽرفة حَا

 نمل نظره بَنهم بضَاع لبل أن َنظر لعَنٍ الوالؾ أمامه

هل اكجشفوا أمره ؟ولال بروَة "   " 

 أومؤ برأسه بنعم لبل أن َشَح بوجهه جانبا ومرر أصابع َمناه

 فٍ شعره وجركهم فَه وجحرن جمَم وبشر من هنان بعد جملة

 مخجصرة له

 أرَد جحمَما كامٗ ومع كل من سجدور حوله الشبهة وإن كان "

 " من عابلة ؼَلوان ذاجهم

 وما أن ابجعدت خطواجهم الواسعة عنهما نظر له عمَر ولال

 " كَؾ علمجم باْمر ؟ هل اجصل بكم وحددجم مولعه ؟ "

 أخرج َده من شعره ممررا لها ببطء علً عنمه ونظر لٓسفل



 لابٗ بجمود

 شمَمجه ولوٖها لما علمنا عنه حجً مات هنان فٍ لعر الجرؾ "

بمكالمة لهاجفه الذٌ وجدناه فكل ما اسجطعنا فعله جحدَد مكانه  

 " محطما فٍ الطرَك لرب المكان

 لال بهدوء حذر

 " هل علم عمن ؟ لست اجزم بؤن رد فعله سَكون إَجابَا أبدا "

 نظر جانبا ولال باسجَاء

 .. ما افكر فَه هو رد فعل شمَمجه إن مات ٖ عمٍ وٖ ؼَره "

له جلن الفجاة فمدت ما َكفٍ وجعانٍ ما ٖ َنمصه فمدها  " 

 لال الوالؾ أمامه مباشرة وبجدَة

 الموت ٖ َمسكه أحد وٖ شٍء َا مطر ثم كل ذان كان باخجَاره "

 ٖ اخجَارن أنت وهو من أصر علً دخول عالمهم ومعرفة الصلة

 بَنهم وبَن ماضَه ، وكل ما فعلجه أنت أنن عملت بنصابح طبَبه

 " وطبَبها

 حرن رأسه بالنفٍ مجمجما

ا َا عمَر لَس ونفسَجها لم جشفً بعدلَس فٍ حالجه "  " 

 حرن رأسه بحَرة ونظره علً الذٌ أوٖه ظهره ولد ولؾ ممابٗ

 للنافذة ومد ذراعه وأراح كفه علً زجاجها البارد َمسن خصره

 بَده اْخري من جحت سجرجه السوداء َنظر لٓرض فٗمست جلن

 الَد كجفه ووصله صوت صاحبها هادبا عمَما من خلفه

ما َزعجن لَس ما حدخ مع ذان الفجً إسحاق فمط مطر "  

 " فماذا حدخ أَضا ؟

 " ٖ شٍء "

 جلن الجمجمة الخافجة كل ما صدر عنه محركا رأسه بالنفٍ فؤبعد



 َده عن كجفه ولال بهدوء ناظرا لمفاه

 المكلفون بمرالبجها أبلؽونٍ مثلن بما حدخ وحجً بخروجها "

 " من هنان عابدة لمنزلها أم نسَت ذلن ؟

 جمجم ذان الصوت المبحوح مجددا وبضَك هذه المرة

 " عمَر اجركنٍ وشؤنٍ "

 لال من فوره وبإصرار

 لن أفعل وها لد حدخ ما أخشاه ٖ ما جمنَجه ، كانت فرصجن "

 " َا رجل لما ججعمد افساد ذلن دابما ؟

ضَكضرب براحة َده علً إطار النافذة لابٗ ب  

 كان علَه أن َبجعد عنها وكان علً ذلن أن َحدخ فهو لم "

 " َكن سَجولؾ وسَحاول الوصول لها بجمَع الطرق

 نظر له الوالؾ خلفه باسجؽراب وسرعان ما اكجشؾ بؤنه كان

 َحدخ نفسه ولَس هو فمال بهدوء حذر

 مطر علً كل ذلن أن َجولؾ فٗ جسجمر فٍ جدمَر ما بَنكما "

اَجها فؤنت جحمَها من الجمَع عدان ؟أكثر من أجل حم  " 

 حرن رأسه بالنفٍ دون أن َرفعه وٖ أن َعلك بشٍء فمال

 الوالؾ خلفه وببعض الضَك

 " لم بإلؽاء فكرة ذان اللماء الصحفٍ علً اْلل "

 وصله ذان الصوت اْجوؾ فورا

 " الممال أصبح لدي الجرَدة ولن ألؽٍ منه شَبا "

ونظره ٖزال علً لفاه شد لبضجَه بموة ولال بضَك  

 " ! لم أعرؾ حَاجٍ رجٗ َجحكم فَه عمله العنَد مثلن "

 وما أن أنهً عبارجه الحانمة جلن انفجح الباب خلفه فالجفجا

 كلَهما للذٌ جمدم منهما ولد نزع لبعجه الطبَة مجنهدا بجعب



 وعمك ولال

 فعلنا ما فٍ وسعنا سَدٌ والبالٍ سَكون لعمره ولوة إرادجه "

َبة هللابمش  " 

 لال بجوجس ناظرا لعَنَه

 " هل حالجه سَبة ؟ "

 سإال كان َعلم جوابه من لبل أن َسؤله ومن الثمانٍ ساعات الجٍ

 لضوها معه فٍ الداخل لكن ثمة أمل دابما وعلَه َعَش البشر ،

 لال الوالؾ أمامهما وبحركة خفَفة من رأسه

 الحادخ كان مروعا علً ما َبدوا وجسده محطم بالكامل "

 جمرَبا وٖزال أمامه عملَات كثَرة لجرمَم عظامه المحطمة

 فالضرر وصل حجً ْضلع لفصه الصدرٌ ولجشفً أَضا جروحه

 البلَؽة وهذا إن اججاز مرحلة الخطر طبعا وسَجم نمله لؽرفة

نحدد بعدها العناَة وسَحجاج لثمان وأربعَن ساعة َمكننا أن  

 " إن كان َمكنه الحَاة أساسا أم ٖ

 لال عمَر بمٗمح مججهمة

 َعنٍ أنه سَحجاج ْعوام لَسجرد عافَجه ؟ هذا إن ُكجب له "

 " أن َعَش

 لال الذٌ حرن رأسه بؤسً

 بل لطالة ولدرة كبَرة علً جحمل ما َنجظره ، والخطر اْكبر "

ضررها حجً هو أصابة فٍ رأسه والجٍ لن نسجطَع جحدَد  

 " َفَك

 شد الوالؾ أمامه لبضجَه بموة ولال بشبه همس

 " مجً َمكننا نمله لخارج البٗد ؟ "

 نمل نظره له ولال



 لَس لبل الثمانٍ وأربعون ساعة بل أري أن جنجظروا حجً "

 " َججاز مرحلة الخطر بولت سَدٌ

 وؼادر من عندهما ما أن جمجم الوالؾ أمامه شاكرا له وانجمل

ا للسرَر الذٌ أخرجوه َجرونه وللجسد المؽطً فولهنظرهم  

 بالكاد َظهر وجهه من بَن ذان الشاش الملفوؾ حول رأسه

 بالكامل ، وما أن جحركت خطواجه لَلحمه أمسن الوالؾ بجانبه

 بذراعه لابٗ

 لن َفَد هذا فٍ شٍء َا مطر فسَدخلوه ؼرفة أخري وَؽلموها "

اح للَٗ وإن لساعاتعلَه ... علَن أن جعود لمنزلن وجرج  

 " معدودة

 نظر له ولال بجمود

 علَا أن ألحك باججماع بَنبان َا عمَر فمد جم جؤجَله لساعات "

 من أجلٍ هل سنلؽَه اِن ؟ ثم وممر جوز واججماع وزارة الدفاع

 " فَه ؟

 لال بجدَة

 َلؽً َا مطر ٖ شٍء سَحدخ إن جؤجل للؽد وبالنسبة لممر جوز "

 " سؤجكفل أنا باْمر

 وجابع بابجسامة مابلة

 فؤنت ٖ ججرن لٍ ولجا أزور فَه منزل الفجاة الجٍ َبدوا بؤنٍ "

 " لن أخطبها أبدا

 نظر له باسجؽراب ولال مبجسما بما َشبه ابجسامجه

 " !! جخطب "

 لال بابجسامة واسعة " أجل وحمدا هلل أنٍ لم أعطَهم موعدا

ل َوم بسببن أنت وبٗدنلكنت سؤجعرض لٕحراج معم ك  " 



 ربت علً ذراعه لابٗ بابجسامة خفَفة

 هذا خبر رابع َا عمَر وَسجحك أن جعفً الَوم من كل شٍء "

 من أجله ورؼما عنن وٖ جملك بشؤنٍ سؤجوجه لحوران اِن

 " اجفمنا ؟

 أومؤ موافما ولال مبجسما

 " لما ٖ جكن معٍ ْضمن موافمجهم الفورَة "

فة جؽلبت علً أضلعه لبل ججهم مٗمحه ولالخرجت ضحكة خفَ  

 ومن سَرفضن وأنت ربَس جهاز مخابرات البٗد َا مجواضع ؟ "

 " أنت فمط جمدم لها وإن بالهاجؾ وسَوافمون علَن فورا

 مرر أصابعه فٍ شعره وأمال شفجَه لابٗ

 " إن علمت من جكون العروس سَجؽَر رأَن هذا بالجؤكد "

َمول ببرود نظر له باسجؽراب لبل أن  

 " إن كانت ابنجٍ فانسً الفكرة ْنها مخطوبة جمرَبا "

 ضحن ولال

 " ٖ باهلل علَن َا رجل سؤجزوجها أم سؤربَها ؟ "

 لال بابجسامة مابلة

 " والذٌ خطبها َصؽرن بعام أو عامان فمط "

 رفع حاجبَه بدهشة لابٗ

 مطر من عملن جمول هذا ؟ وهذا سَنجظرها كم عام مثٗ "

 " ! حجً جكبر للَٗ لَشَخ هو

 أومؤ له برأسه ولال

 " اجركنا من هذا وأخبرنٍ من جكون عروسن جلن "

 لوي شفجَه بابجسامة هامسا

 " ابنة خالة زوججن "



 نظر له بدهشة مجمجما

 " !! جلَلة "

 وجابع ولد امجزجت دهشجه بضحكة خفَفة

به وَحن َا رجل أٖ جعلم بؤنها باجت جكره جنسنا وما مرت "  

 " لَس بالَسَر أبدا

 رفع كجفَه العرَضان لابٗ بابجسامة

 هذا كان اخجَار للبٍ منذ رأَجها أول مرة فما سؤفعل له ؟ ثم أنا "

 مررت بما َشبه ججربجها ومجفهم لٓمر وأفهم مشاعرها جَدا ،

 المهم اِن أن جوافك جلن العنَدة ولد نسجعَن بزوججن فٗ جنسً

 " ذلن

بٗابجسم بسخرَة لا  

 زوججٍ !! لو جعلم رأَها فَكم أنجم رجالٍ لعذلت عن الفكرة "

 " لذلن علَن أن جخوض حربن وحدن

 جحرن مؽادرا من هنان مجمجما بضَك

 " َالن من رجل جرَدنا فاشلَن عاطفَا جمَعا مثلن "

 حرن رأسه مبجسما بسخرَة وجبعه لَجحرن كل من كان هنان

ؼا بعد أن عج بهم لساعاتخلفهما جاركَن ذان الممر الواسع فار  . 

* 

*  

 

 طرق باب ؼرفجها طرلجَن خفَفجَن لبل أن َفجحه لَمع نظره فورا

 علً الوالفة أمام النافذة ولد الجفجت له فور فجحه للباب والجٍ ما

 أن علمت من َكون ركضت نحوه وارجمت فٍ حضنه فضمها له

 ومسح علً شعرها لابٗ



 " جَما ألم ألل أنها بخَر ؟ لما كل هذا البكاء ؟ "

 دفنت وجهها فٍ صدره العرَض وجداخلت كلماجها مع عبراجها

 كَؾ سجكون بخَر وأنت بنفسن للت البارحة أن أجحدخ معها "

 كٍ ٖ أفمدها ؟ لم َؽب عن خَالٍ أبدا أنها سجموت ولن أراها

 " مجددا

ظرا لعَنَها الدامعةأبعدها عنه وأمسن وجهها ولال بحزم نا  

 جَما ألم أجصل بن صباحا وللت أنها بخَر ؟ "

 " هل كذبت علَن َوما ؟

 حركت رأسها بالنفٍ فورا لابلة

 أبدا أبٍ حاشا هلل ومن علمنٍ أن أكون صادلة "

 " دابما ؼَرن ؟

 مسح بإبهامَه دموعها لابٗ بجدَة

جصبحٍإذا هٍ بخَر وفٍ منزلها اِن فَكفٍ بكاء َا جَما ٖ  "  

 " طفلة هكذا والرجال َخطبونن منٍ َومَا جمرَبا

 أنزلت رأسها حَاء منه ولالت بصوت منخفض جمسح عَناها

 بظهر كفها

 " هل أسجطَع الجحدخ معها اِن ؟ "

 وارجفعت نظراجها له حَن طال صمجه وحدلت فٍ عَنَه ونظرجه

لالجٍ لم جفهم سر ذان اْلم فَهما لبل أن َهرب بنظره منها ولا  

 لَس الَوم َا جَما .. اْفضل أن ٖ ججصلٍ بها إٖ إن فعلت "

 " هٍ ذلن

 امجٓت عَناها بالدموع ولالت بحزن

 حسنا أذهب لها فٍ الؽد إذا ، أرَد أن أراها بنفسٍ "

 " أبٍ أرجون



 رفع نظره لها مجددا ولال

 سَنجملون هنا لرَبا وسَنشؽلون بذلن خٗل اَْام المادمة "

 " وسجكونٍ معها فَما بعد كَؾ ومجً جشابَن

 وأحاط كجفَها بذراعه وسار بها جهة سرَرها لابٗ

 " جعالٍ اجلسٍ فثمة ما علَنا الجحدخ فَه "

 جلست علً طرفه جنظر مسجؽربة للذٌ سحب كرسٍ طاولة

 الجزََن وجلس علَه أمامها جشعر بالحَرة والجوجس أكثر من

وٖ الجرلب فهو من النادر أنأن َكون شعورها حَنها الفضول   

 َجلس وَطلب منها سماعه وأن َجحدثا ولم َكن هذا شعورها فٍ

 الماضٍ وَبدوا أنه ْنها بات ثمة ذنب فٍ عنمها سجبمً جخافه

 دابما كلما جحدثا فما أروع عالمها الصؽَر ذان حَن كانت نمَة لم

 جكن جخشً شَبا وجل جولعاجها كان أن َكونوا سَنجملون لمنزل

 جدَد كالعادة أو أٌ أمر َخص دراسجها ولم َكن ثمة ما جخاؾ

 منه وكل ذلن جؽَر بعد جلن اللَلة المرعبة وبعد أن حمل أحدهم

 سرها معها وبات َذكرها ببشاعجه كل حَن فهل فعلها اِن

 وأخبره ؟ هل لرر اٖنجمام منها بعد كل ما حدخ ولالت ؟

بعمك مؽمضةنظرت ْصابعها المجشابكة ببعضها وجنفست   

 عَنَها فعلَها أن ٖ جفكر فٍ اْمر بجلن الطرَمة وججلؾ

 أعصابها فكل ما علَها فعله حَنها أن جعجرؾ له بكل شٍء

 . وججحمل عمابه وكَفما كان ْنها سجكون جسجحمه

 رفعت نظرها له بما َشبه الصدمة حجً خشَت أن َمرأ ما فٍ

 داخلها فٍ عَنَها حَن لال

أَن لو أخبرجن بؤنه ثمة رجل أرؼبجَما ما سَكون ر "  

 " بؤن جكونٍ زوجة له



 حاولت ججاوز صدمجها سرَعا فَفجرض بؤنها كانت ججولع هذا

 وجعلم عنه ، وفكرت لوهلة وبطرَمة مضحكة بؤن َكون والدها

 َمزح معها لكن ٖ كلماجه الجادة وٖ نظرجه جموٖن ذلن بل وٖ

لابٗ وبذات جدَجهطباعه أَضا ، أبعدت شفجَها ببطء فسبمها   

 جَما علَن أن جعلمٍ أوٖ بؤنٍ ٖ أفكر فٍ الجخلص من "

 مسإلَجن أو أخشً أن جضَع الفرص منن فلن أجلس أعدد لن

 كم من شخص جحدخ معٍ بشؤن زواجن وأؼلبهم لم َرون َوما

 وكان كل واحد منهم َمول ومن لبل أن أعلك علً اْمر بؤنه

 علً اسجعداد ٖنجظارن لعلمه بسنن لكن هذا الشاب مخجلؾ

 " عنهم جمَعا وإن كان لَا ابنجان لجمنَجه لكل واحدة منهما

 نظرت لَدَها فٍ حجرها لبل جرفع نظرها له ولالت بصوت

 منخفض

 " جعنٍ بؤنن من طلب منه هذا أبٍ ؟ "

 عمد حاجبَه لابٗ

هكذا ؟ ٖ َا جَما هل جرٌ نفسن رخَصة لدي والدن "  " 

 عادت للنظر ْصابعها الجٍ احمرت مفصلها من شدها لها

 وجنفست بارجَاح فهو علً اْلل لم َفعل ما كانت جخشاه

 وما كان َجبجح به ذان المدعو لاسم سابما بؤن والدها َبحخ

 لها عن زوج ، لم جسجطع رفع نظرها له وٖ أن ججد أٌ كلمات

اِن وجشعر بؤنها جكادلجمولها فما أشده من مولؾ ما هٍ فَه   

 جنفجر باكَة من أحراج وكم جمنت وجود والدجها بَنهم اِن

 وأكثر من أٌ ولت مضً لكانت هٍ من اسجلم هذه المهمة

 عنه وما كان كٗهما مضطرا لمول ما لدَه لّخر ، وصلها

 صوجه مجددا حَن طال صمجها



جججازه جَما أنا لست ممجنعا بؤنه ثمة سن محدد علً المرأة أن "  

 لججزوج فكم من راشدات بعمول أطفال دمرن منازلهن وعابٗجهن

 وكم من فجَات صؽَرات اسجطعن جكوَن عابلة وحَاة ناجحة

 سعَدة وأنا لن اجبرن علً شخص ٖ جرَدَنه أما إن كان الخَار

 " لٍ فٗ أرَدن لؽَره

 اسجطاعت أخَرا وبشك اْنفس أن جرفع نظرها به وهمست

سمعجه بصوت بالكاد هٍ  

 " هل هو من هنا ؟ "

 نظر لها بصمت فظنت بؤنه َحاول جرجمة سإالها فمالت موضحة

 " أعنٍ من الحالن ؟ "

 جنفس بعمك ولال

 جلن المسمَات ٖ جعنَنٍ َا جَما وعلً كل حال هو من الجنوب "

 وبالٍ الجفاصَل لَست مهمة اِن فما أرَده هو رأَن ثم سجعرفَن

 " كل شٍء عنه وعن عابلجه وججعرفٍ بهم أَضا

 أرخت نظرها لٓرض وٖ جعلم لما شعرت حَنها برؼبة فٍ

 البكاء ... البكاء ودون جولؾ فما أسخفها من فجاة حَن فكرت

 ... بؤنه لد َكون هو من عناه بحدَثه وأن َكون فكر فٍ خطبجها

َةساذجة كَؾ فكرت فٍ أن َفعلها وهو َراها بكل جلن السلب  

 بل ومشوهة من الداخل ، ما كان علَها أن جفكر فٍ جلن اْفكار

 السخَفة فهو لن َفكر فٍ اٖرجباط بها وسَرفضها وإن عرضها

 علَه والده عرضا ، شدت لبضجَها أكثر ولالت وٖزالت جنظر

 لٓرض

 ما جرَده أنا موافمة علَه "

 " حجً إن مانع الجمَع ذلن َا جَما ؟ ""



لم جسجطع مماومة جلن الدموع الجٍ سبحت فٍرفعت نظرها له و  

 مملجَها الواسعة ولالت برجاء حزَن

 أجمنً حما أن ٖ َسبب ذلن مشاكل بَنن وبَن جدٌ ووالدجٍ "

 وٖ أرَد مخالفجن أبٍ فؤنا مجؤكدة من أنن لن جخجار لٍ إٖ ما فَه

 " مصلحجٍ

 مد َده بطول ذراعه ومسح بؤطراؾ أصابعه الدمعة الجٍ فكرت

الجمرد علً رموشها السوداء الكثَفة ولال فٍ  

 " جدن سَؽَر رأَه باْمر فٗ جملمٍ بشؤنه فؤنا من سَمنعه "

 وجابع وهو َبعد َده عن وجهها

 أما والدجن فهٍ من سجرفض وبشدة ولست اجزم بؤنه ثمة "

 " ما لد َجعلها جؽَر رأَها لكن لومها لن َمع علَن َا جَما

نة وسط أضلعهاهمست ججاهد العبرة المسجو  

 " سجلومن أنت أبٍ وذان لدَا أسوأ من لومها لٍ "

 اجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه وأشاح بوجهه جانبا ولال

 لن َؽَر ذلن فٍ وضعنا شَبا َا جَما فهٍ ؼاضبة منٍ "

 فٍ جمَع اْحوال ونظرجها لٍ سوداوَة دون عناء فٗ مشكلة

 " إن أضفنا سطرا أسود جدَد فٍ ملفٍ لدَها

 جمدمت فٍ جلسجها حجً نزلت من السرَر لٓرض أمامه علً

 ركبجَها وأمسكت َدَه ولالت برجاء حزَن جنظر له بعَنان

 دامعة

 أبٍ أنت وعدجنٍ بؤن كل شٍء سَجؽَر وسجكون هنا معنا وأنا "

 " أثك فٍ وعودن ؟

 سحب َدَه منها وأمسن وجهها ولال بجدَة ناظرا لعَنَها

ولن َمنعنٍ عن ذلن إٖ موجٍ وأنا عند وعدٌ َا جَما "  " 



 جنهدت بعمك وما أن كانت سججحدخ سبمها لابٗ ومبعدا َدَه

 عن وجهها

 لن أعجبر جوابن الموافمة َا جَما ففكرٌ فٍ اْمر بروَة "

 ولررٌ ما جرَدَن أنجٍ ٖ أنا وٖ جدن وٖ والدجن وٖ أٌ أحد

،ورفضن لن َؽَر فٍ عٗلجنا شَبا صؽَرجٍ جؤكدٌ من ذلن   

 لكن أمر واحد علَن معرفجه بؤن حجة أنن لست مسجعدة

 للزواج وبؤنه لَس بعد لن ألبلها ، َمكنن رفض ذان الشاب

 " وأن ٖ َكون اٖخجَار لٍ ٖ مشكلة لكن ؼَر ذلن فٗ

 بلعت رَمها وكلماجها معه وهربت بنظرها من عَنَه فها

 هو َحاصرها لجفهم بؤن رأٌ جدها أو والدجها لن َإثر فٍ

 لراره أبدا ، أم أنه ثمة ما َجعله مصرا علً جزوَجها وججهله ؟

 رفعت نظرها له ولالت

 وماذا إن لم جنجح حَاجٍ معه أو مع ؼَره ؟ ماذا إن لم أسجطع "

 " المضٍ فٍ اْمر فَما بعد أبٍ ؟

 ابجسم وكما جولع فعملها الناضج سَفكر فٍ اْمور المهمة فمط

، لال بهدوء ناظرا لحدلجَها ٖ فٍ الجوافه كمن فٍ مثل سنها  

 الزرلاء الجمَلة

 سَكون ما جرَدَن حَنها ولن جضامٍ مع رجل وأنا علً لَد "

 " الحَاة َا جَما

 ولؾ بعدها ولال ناظرا لعَنَها الجٍ ارجفعت معه

 فكرٌ فٍ اْمر وبلؽَنٍ لرارن ولن أحدد ولجا لذلن لكن "

 " ٖ جدعٍ الرجل َنجظر كثَرا

 أخفضت رأسها مومبة بأَجاب فجحرن من هنان وما أن فجح

 الباب أدر نصؾ وجهه ناحَجها ولال



 وٖ أرَد ْحد ... أٌ أحد أن َعلم عن هذا حجً جبلؽَنٍ رأَن "

 " َا جَما فعدَنٍ بذلن

 ؼرست أسنانها فٍ طرؾ شفجها ولم جسجطع منع الدمعة الجٍ

أن جخلؾ لكن ثمةانزلمت من عَنها فهٍ إن وعدجه لن جسجطَع   

 من علَه أن َعلم ٖ َمكنها أن ٖ جخبره باْمر ، همست ببحة

 ورجاء

 " ثمة شخص واحد أبٍ ألسم لن أخبر ؼَره ولن َخبر أحدا "

 لم َخفً عنها انعماد حاجبَه المسجمَمان باسجؽراب وإن كان

 ما َمابلها نصؾ وجهه فمط ولال من فوره

 " ومن َكون هذا الشخص ؟ "

فوتهمست بخ  

 لَس جدٌ وٖ أمٍ ولَس من عابلجنا مطلما ألسم لن وأنا "

 " أثك به كثَرا أبٍ

 اشجدت أصابعه علً ممبض الباب ولال

 " هل الكاسر جعنَن ؟ "

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها وهمست

 " بل خالٍ رعد "

 لال مؽادرا

 " ٖ بؤس علً أن ٖ َخبر زوججه فالنساء ٖ سر لدَهن أبدا "

الباب خلفه جاركا إَاها فٍ جلن الدوامة العمَمة الجٍ وؼادر مؽلما  

 رماها فَها ورحل ، نظرت لَدَها اللجان جمبض أصابعهما بموة

 علً لماش بنطلون بَجامجها الربَعَة الخفَفة وجسالطت الدموع

 من عَنَها جباعا ولَست جفهم لما جحدَدا ؟ بلً من ألم للبها

لجؤكَد ووالدها أخبره فمدوشعور الخذٖن فَه فهو َعلم بذلن با  



 كان معه البارحة بعدما ؼادر من هنا ولهذا لال عمها صمر

 الَوم بؤنه سَنجمل لمنزله الجدَد لبل المساء بل وخرج منذ

 الصباح الباكر ولم َرجع ... أجل علَها أن جخبر رعد بذلن ٖ

 سواه لَعلم بؤن مخططه فشل فٍ النهاَة ولٓسؾ وسجدفع

الرجل أم ٖ وحدها ثمن ذلن إن وافمت علً الزواج من ذان  . 

 ولم جكن جعلم بؤن الحمابك الخفَة ؼَر ذلن وأن ؼرض من ؼادر

 من عندها لبل لحظات أن َجؤكد من أن مشاعرها نحو ذان الرجل

 جساوٌ ما َشعر به هو ناحَجها وبؤنها سجخجاره علً كل شٍء

ماضَهما المرَب واْهمعلً جرحها منه علً جلن العمبة فٍ  ..  

 علً طاعجها لوالدها فٍ اخجَاره وإن كان وضع ذان اٖخجَار فٍ

 َدها ، فسَصبح اِن رفضها موافمة كما سجكون موافمجها

 . رفضا لذان الرجل

* 

* 

* 

 فجح باب الؽرفة ودخل مؽلما إَاه خلفه وأخرج هاجفه ومفاجَحه

لربه وانهار ورماهم علً طاولة الجزََن وجوجه للسرَر الواسع  

 جالسا علً طرفه لبل أن َرمٍ بظهره علَه للخلؾ ونظر للسمؾ

 مجنهدا بجعب َشعر به خرج من كل عصب فٍ جسده ، رفع َده

 وأمسن عَنَه بؤصابعه َؽمضهما بموة َشعر بجعب وإرهاؾ لن

 ... َخرجه من جسده شٍء وهمومه ججكالب علَه من كل جانب

ة حدود صنوان .. الَرمونالبٗد .. جسلل بعض المجطرفَن جه  

 وما لد َمرره بشؤنها وردع كل من لد َسجؽلها لجدمَر الوطن

 بؤكمله ... إسحاق ومصَره .. زَزفون .. عابلة ؼَلوان والثؤر



 والحمد الذٌ لم َجد له جفسَرا حجً اِن ... حماَة عمه وابنجه

 ؼسك .... ؼسك وؼسك وؼسك ألمه الذٌ فاق كل شٍء ......

ه مججمعةوجمَع هموم  . 

 ضؽط علً عَنَه أكثر َجذكر جلن الدموع الجٍ خجمت بها كل ما

 حدخ بَنهما جالسة وسط ذان السرَر الواسع البارد .. دموع

 صامجة مَجة لاجلة .. ٖ بكاء ٖ عبرات وٖ عبارات ؼاضبة وٖ

 حجً حطمت له هذه اْضلع وأفرؼت ما فٍ داخلها فَهم

ما اخجارجها لمجله بها ومعالبجهبمبضجَها ... كانت فمط دموعها   

 لبل نفسها جالسة علً ذان السرَر وكؤنها منفصلة عنه وعن كل

 شٍء حولها نظرها هابم فٍ الفراغ لم جسججب لجمَع محاوٖجه

 للجحدخ معها .. للمساجه لوجهها وشعرها لمبٗجه وهمساجه

 معجذرا ... حجً ثَابها هو من ألبسها إَاها َؽلك أزرار ذان

 الممَص علً جسدها جرجفت أصابعه رؼما عنه وجلن الدموع

 ججسالط فولهم لَمرر لحظجها دفنها فٍ حضنه لعلها جفعل أٌ

 شٍء وإن الصراخ وكَل الشجابم والسباب له كالعادة إٖ أنها لم

 جفعل ذلن ولم جرحمه وٖ بها .. فمط انسحبت من بَن ذراعَه

شاعر وكل ما ربطهببطء آخذة كل شٍء معها .. عَناه للبه م  

 بذان المكان ، وما أن ولؾ وحاول إَمافها رمت َده عن ذراعها

 العارٌ صارخة فٍ أول خروج من صمجها واْخَر ناظرة لعَنَه

 بعَنان دامعة حالدة

 ابجعد َا مطر ... انجهً ... َكفٍ لمد علمجنٍ أن أكرهن وبجمَع "

 " الطرق الممكنة

وج ما َُعرؾ بالهزَمةوؼادرت .. فمط ؼادرت منجصرة فٍ أ  

 لجعلمه أن اٖبجعاد أصعب واٖلجرب أصعب وأن اججماعهما بات



 . اْصعب واْصعب

 لفز جالسا حَن عٗ هاجفه بنؽمة رنَن َعلم جَدا لمن جكون ومد

 َده وسحب الهاجؾ بسرعة وفجح الخط ووضعه علً أذنه فورا

 لابٗ

 " ؼسك "

 لَصله ذان الصوت الهامس الذٌ دمر لهفجه

 " كن عادٖ معٍ َا ابن شاهَن لمرة واحدة فٍ حَاجن وطلمنٍ "

 مرر أصابعه فٍ شعره ولال بضَك

 " ؼسك جولفٍ عن لول الحمالات "

 وصله صوجها سرَعا وبضَك مماثل

 " حررنٍ منن َا مطر أنا ٖ أرَدن "

 حرن رأسه برفض لابٗ بحدة

 " كاذبة وما حدخ صباحا أكبر دلَل "

 صرخت فَه من فورها

 جولؾ عن جذكَرٌ بذان الخزٌ والمهانة َا مطر فها لد أشبعت "

 رؼاباجن وأرضَت ؼرورن الذكورٌ الممَت وانجممت لنفسن منٍ

 " ومنه وانجهت اللعبة فحررنٍ منن

 أشار ْضلعه بؤصابعه لابٗ بحزم

 ؼسك أنجٍ لٍ ولن أفرط فَن وٖ من أجل أٌ شٍء أجفهَن "

 " هذا ؟

بوجع َصَب للبه مباشرة ولم َجؤخر صوجها الصارخ  

 ... ٖ أفهم هذا وٖ أٌ شٍء سوي بؤنن بٗ للب وبٗ مشاعر "

 انعدمت منن اٖنسانَة فلم َعد َكفَن أن جمجل ؼَرن من الداخل

 " بل جحرق وجدمر كل شٍء



 واخجلط صوجها بعبرجها وهٍ ججابع جلده ودون رحمة

 ... مجرم ولست سوي لشور للرجل العادل الشرَؾ النزَه "

 " ... أنت أكثر رجل مخادع عرفجه فٍ حَاجٍ ولن أعرؾ مثلن أ

 دفن عَنَبه فٍ كفه مجكا بمرفمَه علً ركبجَه واْخري ٖزال

 َجبخ بها الهاجؾ علً أذنه َسجمع فٍ صمت لشجابمها المججالَة

 جمول وجكرر وجعَد وكل عبارة جنطمها بوجع وبكاء مرَر وكؤنها

ؤنها ٖ جفعل شَبا أكثر من جدمَرهلم جملها سابما ولَست جعلم ب  

 من الداخل ... من مضاعفة عذابه لَس بسبب ما كانت جموله

 من بَن عبراجها الباكَة جلن بل بسبب ما فعله هو بها ومنذ

 أعوام وها هو َري نجابجه اِن وَخسرها جدرَجَا وهٍ من

 حذرجه البارحة من فعلها ومن لجل ما بمٍ له فٍ داخلها جحت

لركام فهو وكما لال عمَر جماما َحمَها من الجمَعكل ذان ا  

 .. عداه .. َمنعهم جمَعهم من أذَجها بؤن َإذَها هو وبمسوة

 .. َبكَها وبوجع ومرارة لكٍ ٖ جبكٍ أمامه بسبب ؼَره

 َمجلها كٍ ٖ جموت أمام عَنَه بسببهم وَفمدها لٓبد ، بل

لنهاَةوَخسرها كٍ ٖ َخسرها رؼم أنه الخاسر الوحَد فٍ ا  . 

 شعر بؤضلعه انمبضت علً للبه وبموة حَن همست باكَة

 أجعلم ما الذٌ لم جفعله بؽسك بعد ؟ أن ججعلها جري إحداهن "

 فٍ حضنن ووسط سرَرن وهذا ما لن ججؤخر فٍ فعله بالجؤكَد

 " وسؤخبرن من اِن بؤنٍ لن أهجم

 مرر أصابع َده خٗل لحَجه وصوٖ لمفا عنمه وهمس بخفوت

 حزَن

 " أحبن َا ؼسك "

 لجزَد جلن العبرات فٍ ذان الصوت الصارخ فَه فورا



 كاذب .... جولؾ عن الكذب وعن لول جلن الكلمة فؤنت ٖ "

 جعرفها وٖ جفهمها ... ٖ جعرؾ معنً أن ججمسن بها وجعَش ممَدا

 بها رؼم جراحن ... جولؾ عن لولها وٖ جدنسها بؤكاذَبن واجركها

شعور بهالمن َمدرون نطمها وال  " 

 ولم َكن ذان آخر ما لجلجه به بل واصلت ذبحه ودون رحمة

 أكرهن َا مطر ... أكرهن ولن أؼفر لن ما فعلت بٍ ما حََت "

 وآخرهم جدنَسن للمكان الذٌ َحضن ذكري عابلجٍ بؤفعالن

 " الماجلة

 نظر للهاجؾ فٍ َده بعدما فصلت الخط لبل أن َرمَه علً الجدار

وٖ إَاه ْشٗء وولؾ ضاربا كل ما كان علًالممابل له بموة مح  

 جلن الطاولة واسجند بَدَه علَها َجنفس بموة لبل أن َرفع رأسه

 ونظره للمرآة ولصورجه فَها .. لذان اٖحمرار الذٌ شاب جفنَه

 لبل أن َسدلهما علً عَنَه ببطء وصورة واحدة مرت أمامهما

فَه من عاطفةلعَناها الدامعة وهٍ فٍ حضنه وفٍ أوج ما كانا   

 وحمَمَة ولد همست ببحة وحزن ناظرة لعَنَه

 " لن جمجلنٍ مجددا َا مطر ... ألسم لٍ بؤن عذابٍ انجهً "

 بل كانت هٍ من جمجله ... جذبحه .. جنهَه ولَست جعلم ما فعلت به

 ولجها فبما سَخبرها ؟ كَؾ َمسم لها بما هو مجؤكد من أنه َخبا

َنها سوي إخفاء ذان اْلم فٍلها منه المزَد ، فلم َسجطع ح  

 عَنَه بدفن وجهه فٍ شعرها وفٍ نعومة بشرة عنمها مكجؾ

 . فمط بجلن اللحظات الجٍ هو مولن من أنه سَدمرها فَما بعد

 فجح عَنَه ونظر لصورة جلن اْحداق السوداء السابحة فٍ اْلم

 وبرَك دمعة لم َعرفها فَها سابما وهمس من بَن أسنانه

 لن جفعلَها وجكرهَنٍ َا ؼسك لن َحدخ ذلن .. لن َحدخ "



 " أبدا

* 

* 

* 

 فجح باب الؽرفة بعد طرلجَن مججالَجَن وولع نظره فورا علً

 الجالسة فوق سرَرها جحضن ركبجَها ونظرها علً النافذة

 المظلمة ، ما طمؤنه أن مربَجها أخبرجه حَن اجصل بالمنزل

ن ساعجَن ثم اسجفالت بسببوطلبها خصَصا بؤنها نامت ْكثر م  

 كابوس كالمرجَن الماضَجَن لكنها سرعان ما هدأت ولد رفضت

 أدوَجها مجددا وكؤن عملها وجسدها لررا أخَرا الجمرد علً كل

 جلن اْلراص واْدوَة الجٍ جؤكل صحجها أكثر مما جفَدها ، لكنها

 ٖزالت جهمل نفسها وجسدها وطعامها وجمجل نفسها بالبطٍء

حمة ، أؼمض عَنَه وجنهد بعمك فهو كان أضعؾ وأسوأودون ر  

 ثٗثجهم فبَنما اججازت هٍ حالجها جلن ومارس جده َومه المعجاد

 فٍ أعماله وشركجه هام هو فٍ الشوارع بسَارجه كالجابه ومن ٖ

 مكان له َلجا إلَه وانجهً به اْمر والفا بها عند ذان الشاطا

فسه إٖ نابما علً ساعدَهالذٌ زاراه البارحة بل ولم َشعر بن  

 الملجفان حول الممود لَس َعلم كَؾ وٖ مجً نام .. نام نوما لم

 َفصله عن الوالع أبدا ولم َجولؾ عن الهذَان بها فَه َراها

 جبكٍ وجركض وجمع وجصرخ مسجنجدة به فلم َزده ذلن سوي

 عذاب وضَاع وألم ، حجً ذان الرلم الذٌ اجصلت به وحصل

منه فٍ شٍء ْنه وجد بؤنه جم إلؽابه نهابَا وكلعلَه لم َسجفد   

 ما علمه بؤنه لشخص فٍ بٗدهم هنان والمكالمة كانت خارجَة

 ومدجها خمس دلابك فمط ولن َسجطَع سإالها وٖ المحاولة أبدا



 علَه فمط أن َموت وَحجرق فٍ صمت حجً بات َجعاَش مع ..

 . ذان الشعور الكرَه المفروض علَه لوحده

نها بخطوات بطَبة حجً جلس علً طرؾ نهاَة السرَرالجرب م  

 واجكؤ علً ركبجَه بمرفمَه َنظر لٓرض فٍ صمت طال بَنهما

 وطال وطال ولم َسجطع وٖ فهم ما َجرٌ وما َفعل ! هل ثمة ما

 َرَد لوله وعاجز عن فعل ذلن ؟ هل َرَد أن َكون بمربها فمط

 وَكفٍ ؟ أم َنجظر أن جحدخ معجزة وججحدخ من نفسها دون أن

 . َسؤلها ؟ وذان ما علَه أن ََؤس من أن َكون حمَمَا

 " أنا لست مجنونة َا ولاص ؟ "

 رفع رأسه ونظر لها ما أن وصلجه كلماجها الهادبة جلن ٖزالت

 جنظر للظٗم الساكن فٍ الخارج وأوراق شجرة الكاسَا جداعب

نها جسجرق السمع خلسة بل هو من لو لم َكن مجؤكدانافذجها وكؤ  

 من أنها كانت هنا فٍ ؼرفجها لشن بؤنها اسجمعت لحدَثه وجده

 فٍ المكجب نهارا فهل َمكنها لراءة أفكارهم وردود أفعالهم بكل

 ذكاء هكذا ! أجل كان علَه أن َجولع ذلن فهٍ جنجظر منهم اْسوء

م بسلبَة ، هٍ جعلم مثلهدابما وججرجم جمَع أفكارهم وجصرفاجه  

 أن ذان حمَمٍ وما َٖعلمه جده هو اجصالها بؤحدهم أٌ ثمة والع

 فٍ الحكاَة رؼم جعمدها ، لال بهدوء وٖزال محدلا بوجهها الشبه

 الممابل له

 " أعلم َا زَزفون وسؤشن بمدراجٍ العملَة لبل أن أشن بن "

َهما لبل أننملت حدلاجها لعَنَه جنحره بجلن النظرة المحطمة ف  

 جهمس بحزن

 " هو فعٗ َموت ولاص ... إنه َجؤلم "

 وأشارت لنفسها مجابعة بؤسً حزَن



 .. َمكننٍ أن أشعر به وأجؤلم وأجؤلم وكل ما سَمولونه بؤنه بخَر "

 هم َكذبون ، هكذا سَكذبون علَا دابما لكنٍ أعلم بؤنه َجؤلم وبؤنٍ

 " سؤخسره

أصابعه وهمس بضَاع شد لبضجَه بموة حجً شعر باْلم فٍ  

 حدلجاه جنجمل بَن جلن اٖحداق الزرلاء الدامعة

 " من هو َا زَزفون ؟ لسما أن أساعدن وأساعده فمط أخبرَنٍ "

 نظرت للنافذة مجددا ولالت بسخرَة ومرارة

 لن جسجطَع فهم لم َسجطَعوا فعل ذلن ، جمَعهم وبكل سلطجهم "

أجعذب معه حجً جلن لم َسجطَعوا ، علَا أن أشَع شخصا آخر  

 َلفض أنفاسه اْخَرة وببطء أنا أعلم أن ذان هو لدرٌ حجً

 " أموت ... أموت بعد أن أراهم جمَعا َموجون

 حاول أن َرخٍ لبضجَه وَكجفٍ بؤلم للبه الذٌ لن َخففه أٌ شٍء

 وهمس بصعوبة

 " جحبَنه َا زَزفون ؟ "

 رفعت نظراجها للسماء المظلمة ولالت ودموعها جمٓ عَنَها ببطء

 " أحبه ...!! فمط أحبه ؟ أرواحنا مشجركة َا ولاص "

 ونملت نظرها له وحركت رأسها نفَا مجابعة

 أحبه فمط ... ؟ كَؾ وأنا لم أراه من ثمانَة أعوام وجركجه "

منَجعذب أكثر منٍ ... جعذبت من اشجَالٍ له حجً أنٍ حرمت   

 " رإَجه فٍ النوم الذٌ حولجه جلن اْدوَة لصفحة سوداء لاجلة

 نظر لعَنَها بانكسار وجمنً فمط أن َعلم من َكون هذا فلعل للبه

 َجولؾ عن اٖحجراق هكذا وهٍ ججحدخ عنه أمامه بجلن الطرَمة

 بل وحررت حزنها المدفون ودموعها من أجله ! كانت فٍ

ولاص لن َكون لكنالعاشرة فلن َكون رجٗ جحبه َا   .... 



 ! من سَكون إذا من هو وٖ أحد لها ؼَرهم هم عابلة والدها

 ومن هإٖء الذَن َملكون السلطة وٖ َساعدونه ؟ إن لم َكن

 ! مطر شاهَن فمن سَكون ولما سَنكر إن كان هو

 عاند اْحرؾ والكلمات لجججاز حنجرجه وخرج صوجه من بَن

 شفجَه بخفوت

وسؤساعده من أجلن زَزفون ألسم لن أخبرَنٍ من َكون "  " 

 حركت رأسها نفَا ونظرت جهة النافذة المؽلمة مجددا وهمست

 بجمود سرعان ما عادت مٗمحها للجمسن به

 ٖ فابدة من هذا َا ولاص ... لم َسجطع أحد حماَجه وٖ أنا رؼم "

 " كل ما فعلجه من أجله .. هو لدره ... لدره ولدرٌ وانجهً

با منها وأمسن َدها بموة َحضن أصابعهاولؾ وجلس لرَ  

 الرلَمة الباردة بَن أصابعه وكفَه ولال ناظرا لعَنَها الجٍ ٖزالت

 جهَم فٍ الفراغ بشرود

 ألَس َجؤلم ولم َمت بعد ؟ حاولٍ الجحدخ معه إذا وسؤساعدن "

 فٍ ذلن فعلً جعذَبن لنفسن أن َجولؾ َا زَزفون ... ساعدَنٍ

 " ْساعدن

 أرخت جفنَها الواسعان لٓسفل لبل أن جمول بذات جمودها

 لن َسمح بذلن .. هو َجحكم بن ومهما فعلت ... هو َجحكم بن "

 " وَمكنه جسََرن كَؾ َشاء

 علم فورا عمن ججحدخ ومن لصدت لذلن لال مباشرة وبإصرار

 مخطبة َا زَزفون فولاص ٖ َمنعه جده وٖ أَا كان عن فعل "

به ما َرَد ومجمنع  " 

 رفعت نظرها له ولالت بذات جمودها

 لَس فَما َخصنٍ .. لَس فَما َجعل ابنة إسحاق جرجاح ، هو "



 ٖ َحبنٍ ٖ أنا وٖ والدٌ وٖ جدجٍ وسَبعدنٍ عن طرَمن

 " وسجري ذلن بعَنَن

 شد علً َدها أكثر ولال بإصرار محدلا فٍ عَنَها

ة واحدةزَزفون حاولٍ أن جنظرٌ له بشكل مخجلؾ وإن لمر "  

 فهو كان مجؤكدا من أنه لن َولد له ؼَر ضرار والدٌ ، كان رد

 " فعله مجولعا حَنها

 سحبت َدها منه لابلة بحدة

 وفَما بعد َا ولاص ؟ ماذا عن السنَن الجٍ مضت بعدها ألم "

 َسجطع أن َهدأ وَفكر بروَة ؟ وماذا عن معرفجه بؤن ذان جابز

ؾ اْم ؟ لما لم َحاولبعد وٖدة شمَمن من والدن مع اخجٗ  

 " إصٗح أخطابه ؟

 " .....لال بهدوء َعاكس انفعالها " فعل َا زَزفون حاول أخذ

 صرخت مماطعة له ورامَه بَدها جانبا ولد جحركت معها خصٗت

 ذان الشعر الطوَل

 اصمت َا ولاص ... جولؾ عن الدفاع عنه بهذه الطرَمة "

الناجح فما حاول جدن المضحكة َا نابب المدعٍ العام والمحامٍ  

 فعله لم َجعدي أن َمجل به جدجٍ أكثر وهو َحاول أخذ حفَدجها

 منها ... فمط هذا ما اسجطاع فعله للمرأة الجٍ أحبجه وجزوججه

 رؼم كل الظروؾ ورؼم الصعاب وكل ما فعله أنه جركها وجخلً

 عنها وجرن ابنها للمجهول بٗ نسب وبٗ هوَة وجرن لها للبا

 َنزؾ ألما حجً ماجت ، ماذا فعل لها ؼَر أنه لجلها من جدَد وهو

 من لم َكلؾ نفسه وٖ عناء أن َعجذر منها .. أن َظهر لها ندمه

 علً كل ما لاسجه بسببه ، من َعلم عما عانجه بسبب جرحه لها

 وبسبب طعنجه لملبها لبل كل ما فعله عداه ، بل وكل ما لاسجه



ؼادر البٗد وجرن كل شٍء ٖ َعنَهذرَجها منه كان بسببه ..   

 وراء ظهره .. جركنا نموت جباعا وبؤبشع الطرق وسَفعل ذلن

 معٍ حجً أنجهٍ أَضا مثلما فعل بهم جمَعهم ... ثٗثجهم جركهم

 " للموت ولن َسمح لن بمساعدجٍ فسَبعدن وسجري

 لال بجدبة ناظرا لعَنَها الؽاضبة الملَبة باْلم

خ َا زَزفون ؟وإن ألسمت لن لن َحد "  " 

 لالت بسخرَة

 " علَه هو من َمسم ولَس أنت "

 وجابعت وجلن اللهجة الساخرة جنزؾ حمدا

 أجعلم ما علَن أن جخبره ؟ بل ٖ ... ٖ جخبره أنا من "

 " سَفعلها ولرَبا جدا وسؤدمره كما فعل بنا

 جركت أصابعه َدها ببطء نظراجه لم جفارق عَناها ونظرة الكره

ما وهمسالمخَفة فَه  

 إن اخجرت جدمَره بٍ فافعلَها َا زَزفون أنا لن أمانع "

 " ولن أمنعن فهدفن لارب علً أن َكون بَن َدَن

 حدلت فٍ عَنَه بصمت نظرة صعب علَه جفسَرها ... ٖ بل

 اسجطاع لراءة كل شٍء لم َفهمه فَها إٖ أن جكون جفكر فٍ فعل

منً ذلن ؟ بادلهاذلن به ولَس َفهم حمَمة هٍ أم للبه فمط من ج  

 نظرة صامجه كان َعلم بؤنها جمرأ ما فَها وجفهمه جَدا مثلما

 فهمت كلماجه اْخَرة فهٍ أذكً من أن ٖ جفهم ما بَن اْسطر

 فكَؾ بالكلمات الواضحة المباشرة ، رالب بسكون جبدل جلن

 النظرة فٍ عَنَها لبل أن جبعدها عنه ونظرت للفراغ وجعالت

كؤنها بدأت جفمدها ببطء ولالت بخفوتأنفاسها جدرَجَا و  

 .. أنا مَجة َا ولاص ... مت منذ رأَت جدجٍ جموت أمامٍ "



 " بل وبعدها بزمن بعَد فابجعد عن طرَمٍ

 شعر بملبه َسحك داخله ودون رأفة وٖ رحمة وجمنً لحظجها أنه

 لم َعرفها .. لم جخرج لهم من الماضٍ ومن كل ذان السواد لجلون

 به عالمه ولبل الجمَع ، بلع ؼصجه مع رَمه بصعوبة ورفع

 أصابعه ٖ شعورَا لوجهها وما أن ٖمست طرؾ وجنجها

 ... وخصٗت شعرها الناعم لبضهم بموة وولؾ وؼادر فٍ صمت

 لَس الؽرفة بل وذان المصر بؤكمله وولؾ خارجه مسجندا علً

اذا َحدخأحد جدرانه بظهره بموة محدلا فٍ الفراغ بضَاع ... م  

 له ...! ما هذا الذٌ جفعله َا ولاص ؟ أنت جخطا باسجمرار ودون

 روادع ... أنت جفمد عملن ما أن جكون بمربها بل وجفمد السَطرة

 علً كل شٍء ولَس مشاعرن فمط حجً أنن اعجرفت لها بكل ما

 . فٍ داخلن نحوها

 ضرب بَده بموة أوراق الؽصن المجرالصة أمامه وهمس بوجع

وإن كنت مَجة َا زَزفون .. فمط لَجولفوا عن الولوؾ أرَدن "  

 . " بَننا وضدنا

* 

* 

*  

 

 " أجل ... أجل لاااااادمة "

 ركضت الصارخة بجلن العبارة جهة الباب الذٌ لم َجولؾ رنَنه

 وٖ ْخذ فجرة راحة مالبا المنزل بضجَجه المرجفع وما أن فجحت

ناحَة اْرض الباب جلمت َداها شاهمة الجسد الذٌ جهاوي  

 لجَمسن صاحبجه بالباب الذٌ فجحجه باندفاع ، حاولت أن جسندها



 لجسدها لابلة بفزع

 " مارَه ما ...... ؟ ماذا أ .... ؟ "

 وصرخت منادَة حَن خانجها الكلمات لجصوغ أٌ جملة

 " أمٍَََ جعالٍ بسرعة أرجووون "

 وحضنت الجٍ كانت سجنزلك من بَن ذراعَها لحظة أن الجربت

 منهما راكضة من لم ججد ولجا وٖ لمسح َدَها من الماء جمسحهما

 فٍ مرَلة المطبخ الجٍ جضعها فوق ثَابهت ووصلت عندهما

 وساعدجها فٍ إسنادها وساعداها لجسَر جهة ممر ؼرفجها

 مجمجمة بحزن

 " َا إلهٍ ماذا حدخ أَضا لهذه الفجاة ؟ "

ر ذان الشعرأوصلجاها الؽرفة فارجمت فورا علً السرَر وجناث  

 البنٍ حول وجهها بسبب ارجدادها الموٌ وأؼمضت عَنَها برفك

 وسرعان ما عادت وفجحجهما جزبَا والدمعة الحارة جنزلك منهما

 ببطء وانحنت علً نفسها جانبا فجحركت الجٍ عادت لمسح َدَها

 لابلة وهٍ جؽادر من هنان

 " سؤجلب لها شَبا جشربه فساعدَها لجسجلمٍ جَدا ساندٌ "

 وخرجت مسرعة فجلست ساندرَن علً اْرض أمام النابمة علً

 السرَر بجانبها ووجهها ممابل لها ومسحت علً شعرها جنظر

 لمٗمحها المجعبة فوق الكدمجان فَه والخدش فٍ جبَنها لابلة

 بحزن

 مارَه ماذا حدخ ؟ هل أحضرن هنا بعد كل ما فعله لَؤخذن "

 " من هنان ؟

فة ببطء وخرج منهما ذان الهمس الخافتجحركت جلن الشفاه الجا  

 الكسَر والدمعة الجدَدة جنساب علً ذان اٖحمرار الطفَؾ ببطء



 " بل جبت وحدٌ وعلً لدماٌ "

 شهمت ممسكة فمها لبل أن جمسح علً وجهها وشعرها لابلة

 بصدمة

 ! من هنان إلً هنا وعلً لدمَن وأنجٍ فٍ هذه الحالة مارَه "

 " هل جننِت ؟

ا بساعدَها جضم َدَها فوق رأسها وهمست ببكاءؼطت وجهه  

 موجع

 أردت أن أشعر بؤلم ألسً من ذان ... أن َفوق أٌ ألم آخر "

 " علً ما كنت أشعر به فٍ صدرٌ

 مٓت دمعة الجالسة أمامها عَنَها رؼما عنها ومسحت علً

 ذراعها هامسة بؤسً

 " لَجه َحجرق فمط ... كم أجمنً من هللا أن َحرق للبه "

 ولفت بعدها ومسحت عَناها بظهر كفها وجوجهت لمدماها اللجان

 ما جزاٖن علً اْرض نزعت حذابها ورفعجهما علً السرَر

 لَخرج ذان اْنَن المجؤلم من النابمة فوله فؤبعدت َدَها لابلة

 " آسفة مارَه هل آلمجن ؟ "

 لَخرج لها ذان الصوت الخافت المإلم الباكٍ

َراَإلمنٍ .. َإلمنٍ كث "  " 

 جوجهت نحوها ومسحت علً شعرها هامسة بحزن

 " هل نجصل بالطبَب ؟ ما الذٌ َإلمن مارَه ؟ "

 جكسر صوجها بسبب بكابها الخافت جشد أصابعها علً شعرها

 هامسة

 " للبٍ َإلمنٍ .... إنه َموت ساندٌ َموت "

 عادت دموعها للجمرد علً مملجَها الزرلاء الؽاممة وشدت اللحاؾ



بموة حجً كادت جمزله بَنها جخفٍ انفعالها فَهبمبضجَها   

 وسحبجه علً جسدها برفك ولم جسجطع لول شٍء كٍ ٖ َظهر

 ذلن فٍ صوجها ْنها جرَدها لوَة رؼم كل شٍء وأن جشعر بؤن

 من حولها ألوَاء فجسجمد ذلن منهم ٖ أن َشفموا علَها ، ولم

ذاتجكن جعلم بؤن ما مرت به فاق حدود الشفمة حجً علً ال  

 فلم ججخَل َوما أن ججمنً أنها لم جراه مجددا وهٍ من انجظرجه

 بالساعات والدلابك لسنَن طوال ... أن جحن لحَاجها البابسة مع

 عمها لَس ونظرات اٖجهام ممن حولها والعَش وحَدة ومنبوذة

 ومشوهة هنان علً العَش بمربه هنا فعلً اْلل كانت جعَش علً

جشلها من كل ذلن وَنسَها كل ماأمل رإَجه وعودجه وأن َن  

 لاسجه وعانجه وحَدة ولم جكن لجماسٍ منه أَضا لجكجشؾ بؤنه

 الدرب اْخَر الذٌ سَؽلك أمامها ، شدت َداها علً رأسها أكثر

 جدفن وجهه فٍ ساعدَها وذراعَها جكجم وجعها من ماذا جحدَدا

 ٖ جعلم ؟ من أَن جبدأ مع نفسها وكَؾ جنجهٍ ؟ حجً لسوة

ارع والطرلات الجٍ سلكجها مجعثرة بالكاد جرٌ طرَمهاالشو  

 بسبب كل جلن الدموع لم جرحم جسدها الضعَؾ وجرمَه لدوامة

 الموت ... ٖ شٍء رأؾ بملبها ٖ شٍء رحمها أبدا .. بل وحجٍ

 جفناها اللذان أرخجهما حَنها ببطء مؽمضة عَنَها المرهمجان

 أظهرجا صورجهما أمامها فورا وذان المشهد الحٍ َجحرن أمام

 عَنَها وكؤنها جراه اِن ... ٖ صور ٖ صحافة وٖ جرابد بل

 والع َنبض بالحَاة َمجلها أكثر وَنهَها أكثر وأكثر وَحذرها من

 الكذب علً نفسها موهمة إَاها بؤنها مجرد جمثَلَة لصَرة اْمد

جها َوما ما ولٓبد ْنها سجكونوخدعة وفصل لد َطوي من حَا  

 . هٍ جلن الصفحة البالَة الجٍ سجمزق وجحرق وججحول لهباء



 فجحت جفنَها ببطء جهرب من كل ذلن .. جهرب من اْلم لٓلم

 ومن الخَاٖت والذكري المإلمة للوالع للوحدة وللمرارة فٗ شٍء

 فٍ والعها َشعر بها أكثر من جلن الَد الجٍ مسحت علً شعرها

 ببطء ووصلها صوت صاحبجها الحزَن هامسا لرب أذنها

 لجمبَلها لصدؼها برفك

 " حاولٍ أن جنامٍ مارَه وسجكونَن أفضل "

 لجنزلك الدمعة الجدَدة من عَنَها ودون رحمة وٖ رأفة بعذابها

 المضاعؾ بسببها وهمست بوجع عبرجها السجَنة جكاد جحطم

 أضلعها

أنام وعَناٌ مفجوحجان كَؾ وٖ أرهما أمامٍ ؟ هل لٍ أن "  

 " ساندٌ فمد جعبت حما

 زمت الوالفة فولها شفجَها جمسن نفسها عن كل شٍء وأولهم

 الصراخ والدعاء علً ذان الكنعانٍ بؤن َلحك بوالدجه حبَبجه

 وَرجاح وَرَح ؼَره منه فؤبعد ما كانت ججولعه بؤن َكون أخذها

شاه ومامعه هنان لجراهما معا ولَمجلها بؤكثر ما كانت جخ  

 اعجرفت أمامها سابما بؤنه اْمر الوحَد الذٌ سَدمرها نهابَا

 ولن جسجطَع وٖ ادعاء الصمود إن حدخ أمامها ، سحبت

 هاجفها من فوق طاولة السرَر بحركة عنَفة ؼاضبة ْنه جم

 جسلَمه لهم بعد الحادخ وخرجت من الؽرفة جخرج هاجفها هٍ

فورا وأرسلت لرلمهمن جَب لمَص بَجامجها وفجحت الرسابل   

 ودون جردد وٖ جراجع وٖ خوؾ

 إن كنت بٗ للب وجعلجها جري عرضكما المسرحٍ السخَؾ )

 أمامها فكنت جمسكت بإنسانَجن للَٗ وأوصلت جثجها هنا بدٖ من

 أن ججركها جرجع للمنزل سَرا علً لدمَها لساعات َا مجعجرؾ َا



 عدَم الرحمة وأنت جعلم بؤنه ٖ نمود لدَها وٖ هاجؾ ... لكن ٖ

 ( بؤس شكرا لن ْنن جشفَها منن

 وما أن جَمنت من أن الرسالة وصلجه أؼلمت هاجفها وهٍ جدخل

 المطبخ وجوجهت للخزانة المعلمة فٍ الجدار وولفت علً رإوس

نهأصابعها ورمت الهاجؾ اِخر هنان فولها وكما جولعت عٗ رنَ  

 فورا صداه َجردد فٍ ذان المكان الواسع فججاهلجه ملجفجة للجٍ

 كانت جنظر لها باسجؽرب جمسن كوب حلَب دافا فٍ َدها ولالت

 بجمود

 " ٖ داعٍ لهذا أمٍ فهٍ ٖ جحجاجه سؤحمنها بمهدئ لجنام "

 نظرت لها باسجؽراب لابلة

 " جحمنَها بالمهدئ ؟ ألن َضرها "

 زمت شفجَها ولالت بحنك

 " ٖ ولن َكون ألسً علَها من جحمل وجع جسدها وللبها "

 نظرت لٓعلً خلفها حَن عاد الهاجؾ الموضوع فوق الخزانة

 للرنَن فور جولفه فججاهلجه مجددا ونظرت للجٍ لالت ونظرها

 معلك به فٍ اْعلً

 ألَس هذا هاجؾ مارَه الجدَد ؟ لما جضعَنه فٍ اْعلً ومن "

 " هذا الذٌ َجصل ؟

جهة الصَدلَة المنزلَة المعلمة هنان ولالت وهٍ جفجحها جوجهت  

 ْنه علَه أن َبمً هكذا َرن وَرن وذان َجصل وَجصل حجً "

 َحجرق من ؼَظه ولن َهجم له أحد ولن َسجطَع المجٍء هنا طبعا

 " لَنزل من لَمة نفسه المجعجرفة وَدخل منزل أعدابه مجددا

َر بموة مجابعة بضَكأخرجت ما جحجاجه منها وضربت بابها الصؽ  

 جنظر للوالفة مكانها هنان والكوب ٖزال فٍ َدها



 وما سجفعله بسماع صوجه مثٗ ؟ لَسمعها سَٗ من جوبَخه "

 " الماسٍ كملبه ْنها لم جعجمد علَه حجً فٍ دفنه مع جراحها

 وجابعت بؽضب مؽادرة من هنان

 أفضل ما فعلجه مارَه ... لسما أنها جعجبنٍ جلن الفجاة فلججخلص "

 " منه بوجع وببطء حجً َخرج من دمابها

 وخرجت من هنان بخطوات ؼاضبة وما أن اججازت باب

 المطبخ ولفت مكانها جنظر جهة الباب الذٌ دار لفله لبل أن

 َفجح ودخل منه الذٌ نظر لها لابٗ وهو َدس مفاجَحه فٍ جَب

طلونه الخلفٍبن  

 مرحبا ساندٌ كَؾ هٍ مارَه اِن ؟ لم أسجطع المجٍء لبل "

 هذا الولت فمحاضراجٍ انجهت لبل للَل وجبت من هنان إلً هنا

 " فورا

 جنهدت بضَك ولالت ببرود مؽادرة من هنان

 والدجن فٍ المطبخ سلم علَها ورافمجن السٗمة فمارَا نابمة "

 " ولَست بخَر أبدا

ؽراب وهٍ ججوجه جهة ممر ؼرفجه سابما حجًنظر لها باسج  

 اخجفت عن نظره وجوجه بعدها جهة المطبخ ودخل مبجسما للجٍ

 ابجسمت ما أن رأجه ، الجرب منها ولبل خدها ممسكا ذراعَها

 ولال

 " مرحبا أمٍ كَؾ أنجٍ ؟ "

 جبدلت ابجسامجها للعبوس مجمجمة

ستلست بخَر فثمة ابن ٖ َزورونٍ إٖ نادرا وكؤنٍ ل "  

 " والدجه

 لبل جبَنها ورأسها ولال مبجسما



 مشؽول مع دراسجٍ فمط أمٍ ألسم لن وسؤجخلص من همومها "

 " لرَبا وجشبعٍ من وجودٌ ، ثم نحن جمابلنا البارحة

 " وجابع ولد سرق نظره لباب المطبخ لبل أن َنظر لها مجددا

 لابلت ساندرَن وجبدوا نفسَجها سَبة جدا ؟ كما أنها لم ججبنٍ

 " ...بشٍء عن حا

 ولطع كٗمه ناظرا َمَنا وْعلً الخزانة ولصوت رنَن الهاجؾ

 الذٌ عٗ فٍ صمت المكان ولال مسجؽربا

 " ! من هذا الذٌ جشاجر مع هاجفه "

 رفعت نظرها حَخ َنظر ولالت بعبوس

 هذه شمَمجن لررت رمٍ هاجؾ مارَه فٍ اْعلً ولمسه ممنوع "

 " طبعا

 نمل نظره لها ولال مسجؽربا

 " ولما ؟ ماذا حدخ وَبدوا أنٍ أجهله ؟ "

 جنهدت بؤسً جحرن رأسها مجمجمة

 " ماذا سؤلول لن وماذا َا كَن ؟ "

 سحب لها كرسَا من الطاولة لربهما وأجلسها علَه وأدار كرسَا

 آخر وجلس ممابٗ لها ولال

كبرَت أخبرَنٍ بكل شٍء فابنجن أدخلت لٍ دماؼٍ فٍ علبة "  " 

* 

* 

* 

 فجحت باب المنزل ودخلت مؽلمن إَاه خلفها بهدوء وجوجهت فورا

 جهة ؼرفة الطعام رامَة بحمَبجها ومذكراجها علً ألرب كرسٍ

 ودخلت علً حدَخ والدجها وزوجها وهو َمول



 ومن لال بؤننا لن نؤخذ رأَها ؟ أنا فمط للت بؤنه شاب ٖ "

هد فٍ إلناعهاَعوض وٖ َمارن بؽَره وعلَنا أن نجج  " 

 لالت الجالسة بجانبه فورا

 وأنا كنت سؤلول بؤنها أعند من الصخر وسججحجج بدراسجها "

 " الجٍ لن جنجهٍ بالجؤكَد حسب طموحاجها

 الجربت منهما ولبلت خد كل واحد منهما ودارت حول الطاولة

 وجلست لابلة جنظر ْطباق الطعام

جد واحدة أسمهاَبدوا أنه ثمة رجل جذكر أخَرا بؤنه َو "  

 " زهور ؟

 جبادٖ الجالسان أمامها نظرة صامجة لبل أن َنظرا لها وأن جمول

 والدجها ببرود

 من َسمعن َصدق بؤنن جفكرَن فٍ اْمر فعٗ ولست ٖ جعلمَن "

 " ! أَن َكون الرجال فً هذا الكوكب

 رفعت أكمام سجرجها لابلة

 حسنا لد أكون ؼَرت رأٍَ فمن َكون هذا العرَس الذٌ "

 " سجكثفان الجهود ْوافك علَه ؟

 لال الممابل لها مبجسما وكؤنه َنجظر فمط أن جسؤل

 شاب جَد بجمَع المماََس عمل كمحام لمجموعة شركات "

 " النهضة اٖسجثمارَة مإخرا وأذهل الجمَع

لهارفعت المعكرونة بالشوكة ولالت لبل أن جؤك  

 ٖ جمل بؤنه الجنوبٍ الذٌ ٖ جخلوا مكالماجن مع شركابن "

 " من الجحدخ عنه ؟

 لال بابجسامه واسعة

 بلً هو ... إنه أذكً وأفطن وأفضل محام مر علَنا ولم أصدق "



 " أذناٌ حَن لال بؤنه َرَد خطبجن

 نظرت له الجالسة بجانبه ولالت

ابنة ؟ أجل لم جخبرنٍ من أَن َعرفها وَعرؾ أنه لن "  " 

 حرن كجفَه لابٗ

 لست أعلم ولم أسجطع سإاله عن أمر سخَؾ كهذا فمد َكون "

 رآها معً مرة مصادفة أو أنه سمع عنها فمط فسَكون جوابه

 أحد الخَارَن بالجؤكَد خاصة وأنه َزور العاصمة َْام محددة

 " فً اْسبوع فمط

 " حسنا أنا موافمة "

لجٍ ضحكت علً شكلَهمانظرا كلَهما بدهشة وعدم جصدَك ل  

 لابلة

 " لما جنظران لٍ هكذا ؟ ألَس هذا ما جرَدانه ؟ "

 لالت والدجها بعدم اسجَعاب

 " ! موافمة هكذا دون حجً أن جرَه "

 حركت كجفها لابلة بٗ مباٖة وهٍ جؽرس شوكجها فٍ صحن

 السلطة لربها

 ... ولما سؤراه ؟ ألَس والدٌ َمدح خلمه وذكابه وووو "

 " إذا ٖ مانع لدٌ

 لال بحماس الذٌ وضع الملعمة من َده وكؤنها سجشوش علَه

 ما سَموله

 أجل ولَس ثمة رجل لن َجمناه ٖبنجه فلو أنن جرٌ حدَخ "

 وأراء رإساء المجموعة الججارَة فَه لما اسجؽربت هذا فلمد

 أبهر الجمَع بذكابه حَن خلصهم من ورطة محجمة مع لجنة

دَدة الجٍ زارجنا مإخرا وكدنا ندخل السجنمكافحة الفساد الج  



 دفعة واحدة بسبب خطؤ لانونٍ صؽَر فٍ معامٗت شركة الجؤمَن

 " العام الماضٍ

 نظرت له ولالت مبجسمة

 حسنا هذا َكفٍ إذا ْوافك بما أن رأَن فَه هكذا أما بالنسبة "

 لشكله فلن أحجاج أن أفكر فَه بما أنه من الجنوب فجمَع من فٍ

من هنان وسماء وكل واحد منهم َنافس اِخر جعرفهم ما الكلَة  

 " أن جراهم من بعَد ... أولبن الحوالن َسببون للبمَة أزمة

 وخجمت جملجها بضحكة صؽَرة لبل أن جدَر حدلجاها السوداء

 لٓعلً لابلة بحالمَة

 وعلً رأسهم ذان اْسطورة مطر شاهَن .. َا للبٍ لو فمط "

ٍ شخصَجهَشبهه فٍ كل شٍء حجً ف  " 

 ضحن الممابل لها بَنما لالت الجالسة بجواره بضَك

 " ُجنت هذه الفجاة بالجؤكَد ! ٖحَاء من والدن َا ولحة "

 ضحن المعنٍ بالنصؾ اْخر من العبارة ولال

 أنا ٖ بؤس المهم أن ٖ جمول هذا أمامه مسجمبٗ فَدفنها "

 " زوجها وسط مزارع الجنوب

َر الناعم خلؾ أذنها لابلة بابجسامةأبعدت خصٗت شعرها المص  

 مابلة

 وهل سَنكر هو أو ؼَره ما ألول؟ ثم ذان الرجل ٖ َعرؾ فٍ "

 أٌ أرض أكون وإن دعسجنٍ عجٗت سَارجه فلن َكلؾ نفسه

 " عناء الولوؾ والنظر لٍ خلفه

 وجابعت بابجسامة لعوب

 وٖ جخؾ علً رجال الجنوب فؤلسنجهم أحد من السَوؾ علً ما "

 َبدوا وَصَبونن فٍ ممجل بكلمة واحدة ، وألل ما سَموله ذان



 " الرجل ضعٍ نفسن بجانب زوججه ولارنٍ لجخرسٍ ولٓبد

 ضحن زوج والدجها مجددا وولفت هٍ فمالت الجٍ جبعجها بنظرها

 " أنجٍ لم جؤكلٍ شَبا "

 لالت مؽادرة

 أشعر بنعاس لم أعرفه حَاجٍ وسؤسجحم وأنام للَٗ ْسجَمظ "

لٍ المؽربوأص  " 

 وجابعت مؽادرة وعابدة لذات موضوعها السابك

 أخ لو أري فمط جلن المرأة الجٍ جرن حسناء صنوان من أجلها "

 " وجل ما أخشاه ومجؤكدة منه أنها بشعة ٖ جساوٌ نصفها

 واججازت بهو المنزل وصعدت السٗلم جؽنٍ جاركة كل ما جحدثوا

فالرجال سواء وهٍ عنه وَعد مسجمبلها خلؾ ظهرها فلما جهجم  

 سججزوج أحدهم َوما ما إن كان هو أو ؼَره ٖ َهم بما أنه َعجب

 والدها الذٌ رباها فاْمر ٖ َحجاج للجفكَر وٖ داعٍ للجردد

 . فوالدجها لن جرحمها أبدا إن هٍ رفضت وٖ سبب جرفض به أَضا

 رمت مذكراجها علً سرَرها ودخلت الحمام ٖزالت جؽنٍ بانبساط

رن أٌ شٍء َعكر الَوم مزاجها وسعادجها بجنفَذ مخططهافلن جج  

 أخَرا ولصة ذان الؽَلوانٍ المجعجرؾ علً كل لسان فٍ الجامعة

 بل ووضعت ملصمات لها علً اْعمدة والجدران لَمرأها الجمَع

 ولَجرب ما فعله بها فسَلجهٍ الجمَع عنها به بعد اِن ولَرَها

مادمة وكَؾ سَرفع عَنَهكَؾ سَدخل ذان المكان بعد المرة ال  

 فٍ عَنٍ أصؽر طالب فَها بل وكَؾ سَعرؾ من السبب وراء

 . ذلن ذان المؽرور الذكٍ شدَد الؽباء

 وضعت لدمها ببطء فٍ الحوض الملٍء بالمَاه وشعرت بذان

 الشعور الرابع باٖسجرجاء ما أن ؼمر الماء جسدها بؤكمله



ة كابوسهاوأؼمضت عَنَها مبجسمة فسججخلص أخَرا من رإَ  

 . اْسود الوحَد فٍ الجامعة بعد اْسبوع المادم

* 

* 

* 

 ؼرست أصابعها فٍ ؼرجها وَدها اْخري جمسن للم حبر أسود

 اللون جمٓ دون جولؾ جلن الجداول المصفوفة حجً أنها إن

 أؼمضت عَنَها ٖ جري سوي جلن المربعات ... مربعات وخطوط

 وأرلام ورأسها َكاد َنفجر فلم ججخَل َوما أن جعود للجدرَس فٍ

 الجامعة بعدما ؼَرت جمعَة الؽسك حَاجها بالكامل ووجدت فَها

 المجنفس لهمومها وروحها الجابهة وشؽلت ولجها بها وبات

 طموحها ككل من َعملن فَها مساعدة من َحججن لعونهم بل ورأت

نفسها بؤنها أفضل حاٖ منمن هن أسوأ منها وجعلمت أن جنظر ل  

 الكثَرات وأن نعم هللا علَها ٖ جحصٍ وٖ جعد وأن علَها أن جصبر

 وججعاَش وججعلم ممن كن أمامها نماذج حَه علمجها الكثَر

 والكثَر ... وها هٍ فمدت أَضا ذان المكان الذٌ عرفت فَه أفضل

 صدَمات لها وكان علً ذلن أن َحدخ لَس ضعفا منها وٖ هروبا

ل من أجل ؼسك ... أجل من أجلها فمط فلن جسجلم رآسجها بعدهاب  

 مهما ألحت علَها فٍ ذلن ، ثم جضامنا معها وكما اعجادت كل

 حَاجها فٍ السراء والضراء معا وبعد خروجها من الجمعَة لم َعد

 َمكنها اٖسجمرار فَها رؼم إصرارها علَها فٍ أن جسجلم رآسجها

جابعون من دونها ، لم جخبرهالكنهم لن َحجاجوها أَضا وسَ  

 السبب الحمَمٍ وراء خروجها منها بل أخبرجها فمط عن إصرار

 والدجها وإلحاحها علً أن جمبل ذان المنصب وؼضبها كلما فجح



 الموضوع أمامها فجنبجها ونفسها كل جلن المشاكل وؼادرت ذان

 المكان ولٓبد ، فكان كل ما لالجه لها حَنها

فمط ما بنا جعَسجان معا فٍ كل شٍء ولم آخ جلَلة لو أعلم )  

 ( َخجلفا لدرَنا َوما

 فكان جعلَمها الضاحن والفورٌ

 ٖ لسنا مجشابهجان جماما فؤنت زوجن ربَس البٗد الحالٍ وأنا )

 . ( لم أحضً وٖ بؤلل منه ولو بملَل ولن نحسب رماح زوجا طبعا

 حركت رأسها مبجسمة ججذكر حدَثهما اْخَر ذان وعادت لما كانت

 جفعله فلم ججد ولجا له إٖ اِن ومنزلهم الَوم انملب رأسا علً

 عمب بسبب خبر الزابر الذٌ جناول العشاء مع والدها وكل ما لَل

 أمامها بؤنه مسإول ورجل مهم فٍ البٗد لم جهجم للسإال عن

ة من أنها مجرد مزحة سخَفة أوالجفاصَل عنه وكانت مجؤكد  

 مملب جلفزَونٍ سَولعون والدها فَه لَضحن الناس علَه

 رمضان المادم فٍ الجلفاز فمن هذا المسإول الذٌ لد َزورهم

 ولما ؟ إٖ إن كان من المباحخ أو الجناَات ولججمنً ولجها فمط أن

 َخطبها وٖ جكون هٍ ضحَجه ككل مصَبة جمع علً هذا المنزل

ات َراها الجمَع بل وباجت هٍ جلن المصَبة الجٍ َجزموكما ب  

، اسجؽفرت هللا بهمس وأبعدت الجمَع بؤنهم لن َجخلصوا منها  

 جلن اْفكار عن رأسها مجددا كٍ ٖ َجٗعب بها الشَطان أكثر

 فعلَها أن جنظر له كإهجمام من عابلة َفكرون فَها وَحبونها

َات مججذرة ٖ أحد َمكنهوَجمنون لها الخَر فهذه اْفكار والعمل  

 جؽََرها وٖ جعلهم َفكرون مثله ، ووالداها لبل الجمَع َجؤثران

 بما َمال أمامهما فلن جلمٍ باللوم علَهما ، أما وثاب فذان طبعه

 منذ كان شابا سلَط لسان حاد طباع ولن َجؽَر أما شمَماها الجوأم



سببمن والدجها فمنذ أن كبرا واسجمٗ بحَاجهما وابجعدا ب  

 أعمالهما أصبحا الحاضر الؽابب عنهم وحجً عن مشاكلهم فعمدة

 أن الشمَك من اْم أو اْب ٖ لرارات له َبدوا لن جؽادر عمول

 البشر أَضا ، أما شمَماجها فلكل واحدة عابلة وأبناء وحَاة بل

 وحجً أحفاد ٖثنَن منهما ، وإن اججمعوا لدَهم كرهت الجلوس

المراعاة الجٍ جحولت لشفمة ممَجةمعهن لَس لسبب سوٌ جلن   

 فٍ نظرها حجً أنهن َججنبن الحدَخ أمامها عمن ُخطبت أو

 سججزوج من معارفهم أو اْلارب وَُسكجن كل من ججطرق

 للموضوع بالخطؤ وكؤن عمرها ججاوز اْربعَن أو أنها جهجم

 أساسا بجلن اْمور والمواضَع فلو أن هللا كجب لها أن ججزوج

منذ أن خطبها أكثر من شخص وهٍ ابنة صؽَرة لجزوجت  

 العشرَن عاما لكن حكمجه فوق كل شٍء فهل سَكجب لنا السوء

 مثٗ ؟ هل َخجار الحزن والمهر لعباده وهو أحن علَهم من

 أمهاجهم الٗجٍ ولدنهم ؟ كانت ممجنعة كل حَاجها بذلن وبؤن ما

 كجبه هللا لها فَه الخَر ومهما كرهت نفسها فلما ٖ َجركونها

 وشؤنها ..؟ ثم هٍ راضَة وممنعة بل لانعة بوضعها فلما َشؽلون

 ! أنفسم بها

 أؼلمت المذكرة بعدما فمدت اْمل فٍ أن جنجز بالٍ عملها فهٍ

 مجعبة فعٗ بسبب كل اْعمال الجٍ لامت بها هٍ ووالدجها

طهوان كل جلن اْطعمة وحمدت هللا أن جعبهاوالخادمة الوحَدة ج  

 لم َضع هباًء وضَفهم المنجظر وصل فعٗ بل ولَس وحده

 فوالدها طلب من أشمابه وأزواج شمَماجه الحضور جمَعهم

 ولَست جفهم لما وما َرَده ذان الرجل لادم لزَارجهم وجشعر بؤنه

لثمة أمر مرَب فٍ الموضوع وأن والدجها جعمدت أن ٖ جمول ك  



 شٍء أمامها أو أن والدها لم َخبرها هٍ أَضا أو هكذا هٍء لها

 فها لد ؼادر ضَفهم دون كوارخ أو هكذا هٍء لها فعٗ فما أن

 ولفت لججمع أورالها انفجخ باب ؼرفجها علً اجساعه فنظرت

 مصدومة لوالدجها الجٍ جوجهت نحوها مسرعة ابجسامجها جصل

جراها فَه منذ مجًلجانبٍ وجهها وعلً مٗمحها فرحة لم   

 ٖ جذكر ولٓسؾ ! احجضنجها بموة فور أن وصلت عندها وهٍ

 ٖزالت علً حالجها جلن جامدة مكانها من الصدمة وكل هذه

 العاطفة المفاجبة الجٍ نسَجها من ولت طوَل ! ولَجحول ذان

 الجمثال الجامد لكجلة من الؽضب حَن لالت الجٍ زادت من

ا جلَلة لم أصدق أذناٌ حَن أخبرنٍاحجضانها لها " مبارن لن َ  

 " والدن بؤنه جاء لخطبجن .. جمبل هللا دعابٍ أخَرا

 فما كان منها إٖ أن أبعدجها عنها صارخة بصدمة

 " !! َخطبنٍ "

 ضمت الوالفة أمامها َدَها أمام شفجَها لابلة بسعادة

 أجل فطوال حَاجن سعَدة حظ بل حظن أفضل من شمَماجن فمد "

راع وهو ابن ربَس البٗد وحَن جدنً حظنجزوجن ابن ش  

 وجطلمت منه ها لد ارجفع مجددا وأجان من هو أفضل منه وما

 " جولعت أن َطرق بابن أحد لَطرله هذا جحدَدا

 زمت شفَها جمنع نفسها من كل شٍء وأولهم الجفوه بما لد َجرح

 الوالفة أمامها ومن لم جعد ججد لها مبررات جدَدة لججرَحها

 المسجمر لها ولالت بضَك

 أمٍ لست أفهم أٌ مسإول فٍ الدولة هذا الذٌ َعرفنٍ وجاء "

 لخطبجٍ ! وأٌ عجوز أو مجزوج من ثٗخ نساء الذٌ كنِت َبست

 " من أن َجمدم لٍ وخالؾ جولعاجن ؟



 أمسكت بذراعَها ولالت بضحكة خفَفة

 " عجوز !! بل هو لم َسبك له الزواج أبدا "

عا علً مٗمحها وما أن كانت سججحدخظهر اٖنزعاج سرَ  

 سبمجها لابلة بحماس

 " ...ولن جصدلٍ من َكون إنه ر "

 جراجعت للخلؾ خطوة لجبجعد َدَها عنها بؤدب ولاطعجها بذات

 ضَمها

 " ٖ أرَد أن أعلم وٖ أن أصدق وأنا لست موافمة "

 فصرخت فَها من فورها وبصدمة

؟ أثمة عاللة جرفض ماذا... ! ما هذا الجنون الذٌ أسمعه "  

 " ....رجٗ مثله ! فكَؾ إن كانت مط

 لاطعجها بؤسً جؽلك أذنَها بكفَها

 رجاًء َا أمٍ ٖ جذكرَنٍ بما أعلمه وحفظجه جَدا وَجرحنٍ "

 منن أكثر من ؼَرن .. مطلمة وكبَرة فٍ السن والناس ٖ ججولؾ

 عن إلماء اللوم علَا فَما حدخ وأنٍ بٗ رحمة وٖ ضمَر وجخلَت

 ... عن زوجٍ ْنه أصبح ممعدا وعانس مع مرجبة الشرؾ

 سعَدة بهذه اْلماب وٖ أرَد زوجا وٖ أٌ رجل َدخل حَاجٍ

 " وأَا كان

 صرخت فَها بحدة ملوحة بَدها فٍ وجهها

 ولما ٖ جرَدَن أن َدخل رجل لحَاجن ؟ ٖ جكونٍ رجٗ "

 " ! وٖ نعلم

اأبعدت َدَها بحركة عنَفة ولالت بذات ضَمه  

 أكون ما سؤكونه َا أمٍ فؤنا لست موافمة إن كان الرأٌ لٍ "

 " حما ولَس اْمر بأكراه



 صرخت فَها بحدة

 أَن عملن لجمولَن هذا َا جلَلة ؟ لسما أنٍ لن أسجطَع "

 لولها لوالدن فمن هذه الجٍ جرفض ربَس مخابرات البٗد

 " ! بل وأحد رجال مطر شاهَن الممربَن

 فؽرت فاها المجناسك الجمَل لبل أن جمول بصدمة

 " ! من ...! ربَس ماذا "

 عادت اٖبجسامة سرَعا لشفجٍ الجٍ لالت بحماس

 أجل ربَس جهاز مخابرات الدولة عمَر مصطفً الخالدٌ ، "

 .. ٖ أحد فٍ البٗد ٖ َعرفه وٖ َعرؾ مركزه ومكانجه

ل بؤنهجاء بنفسه ولخطبجن جحدَدا بل ومصر علَن ولا  

 " ....علً اسجعداد ل

 لاطعجها الجٍ أفالت من صدمجها أخَرا ولالت بضَك

 " وَخطبنٍ أنا ما َرَده منٍ ؟ "

 ضربت كفَها عند وسطها لابلة بسخرَة

 َضعن جحفة وَجفرج علَن ، ْنه َرَدن زوججه وأم أبنابه "

 " طبعا َا ابنة والدجن

 مررت أصابعها فٍ ؼرجها مجؤففة ولالت بحنك

 أمٍ أنا لست أفهم ما َرَده بٍ ذان الرجل مع كل جلن اْلماب "

 الجٍ لم ججركَنٍ أنساها َوما ؟ هل جنمصه شهرة وأضواء

 لَبحخ عن واحدة َجحدخ عنه الناس فٍ كل مكان ما أن َرجبط

 " ! بها ؟ لولٍ أمرا َصدله العمل

 لالت الوالفة أمامها بضَك

بؤنه رجل مثله خطبهاأنا الجٍ لست أعرؾ واحدة َمولون لها  "  

 جمول هذا ! فهل والدن كان َجوهم أمورا لَست موجودة مثٗ وهو



 كان جالس بجانبه وَسمعه جَدا أم أن من كانوا معهم َجوهمون

 " ! أَضا

 أشاحت بوجهها عنها وأؼمضت عَنَها جخفٍ ماذا لَست جعلم

 هل اْلم أم الدمعة الجٍ جرفض وٖ أن جفكر فٍ ذرفها أم الذكرَات

 المرَرة لكل ما حدخ معها ْعوام أم جلن الصور الجٍ ججابعت

 أمامها وكؤن الماضٍ لرر هزَمجها نهاَة اْمر وبكل بشاعة ؟

 جلَلة أنا لست اطالبن بما جرفضَنه .. أنا أحبن وكل ما )

 ( أراه فٍ عَنَن َشجعنٍ علً لول هذا

 أجرٌ هذا َا جلَلة إنه َنبض لن وَعَش من أجلن ... أنت )

 ( مسجمبلٍ

 جلَلة ... نصار سافر ... أنت وصَجه لٍ حجً ؼادر مع )

 المسافرَن َلجفت لٍ وعلً شفجَه اسمن فمط فانجظرَه هذا

 فمط ما َرَده وأنا سؤساعدكما من أجلن ومن أجل صدَمٍ

 ( لبلن فلن أسمح بؤن جكونٍ لؽَره

 ؼطت عَناها بكفها وانهارت باكَة .. اْمر الذٌ ألسمت أن

ه من أجل ذان وٖ بسببه أبدا ما عاشت ... لكنها ٖٖ جفعل  

 جبكَه لسما لَست جبكٍ علَه بل علً نفسها .. علً سنوات

 عمرها الجٍ ضاعت فٍ أوهام بل وحَاة ؼَرها لبلها فما

 ذنب رماح وحبَبجه َدفعا ثمن فشلها هٍ وكذب ذان الرجل ؟

 انهارت جالسه علً الكرسٍ ودفنت وجهها فٍ كفَها ولم

جسمع شَبا سوي عبراجها المجمطعة ٖ حدَخ والدجها جعد  

 وٖ ما جموله وجعلمه جَدا وإن كانت ٖ جسمعه فؤبعدت َدَها

 ولالت بانفعال باكٍ

 ٖ أرَده ... ٖ أرَد أمٍ ٖ هو وٖ أٌ رجل .. ٖ أرَد "



 " أن أجزوج أساسا

 فصرخت فَها الجٍ اسجوت والفة من فورها

ا بل والناس جمَعهم وأنتألنعٍ والدن وشمَمن بهذ "  

 " جرفضَن رجٗ مثله

 وجابعت مؽادرة من هنان

 لم أعرؾ حَاجٍ من جرفس النعَم مثلن ، سؤجركن لوالدن "

 َجفاهم معن فؤنت ٖ جنفع معن الطرق المجحضرة فٍ إخبار

 " الفجَات وأخذ رأَهن

 وؼادرت جاركة خلفها الجٍ سمت دموعها وجنجَها صارخة

 فٍ الباب الذٌ صفمجه بعدها

 أنجم ٖ جؤخذون رأٍَ أمٍ بل جؤمروننٍ ... ٖ بل جمجلونٍ "

 " وكؤنٍ لست ابنجكم

 وججالت شهماجها وعبراجها هامسة لذان الباب اْصم وكؤنه لم

 َعد ؼَره َشعر بها أو َفهمها

 ... ٖ أرَد رجٗ آخر .. ٖ أرَد وعودا وجعلك وخَانة وخذٖن "

عبة وأحجاج لمرون لَشفً للبٍ وجراحٍ فلما ٖألسم أنٍ مج  

 " جرحمونٍ لماذا ؟

 وعادت للبكاء بحرلة ووجع جفرغ كل ذان الكبت ولجنهار نهاَة

 اْمر وَنهار صمودها وكل جلن الموة الجٍ جمسكت بها ْعوام فما

 َرَده ذان الرجل بحطام امرأة وبجسد من دون روح ... لماذا ؟

ن َجزوج من أفضل منها بل ولن جرفضهلما هٍ جحدَدا وَمكنه أ  

 أٌ واحدة فٍ البٗد ! أَجحدا بها نفسه ولدراجه ؟

 مسحت عَناها بموة ونظرت حولها حجً وجدت هاجفها ورفعجه

 واجصلت فورا بمن سَفهمها وإن لن َجد لها حٗ وهذا طبعها



 إن جضاَمت ججحدخ وٌْ شٍء وإن كان للجماد أو الفراغ

فٍ داخلها وجكبجه وبعدها جرجاح وإن لم المهم أن جفرغ كل ما  

 ججد لمشاكلها حٗ بذلن ، وْن ؼسك ٖ َنمصها هموم فكان

 خَارها الثانٍ والفورٌ هو شمَمها من والدجها والممرب لها

 من بَن الجمَع فٍ عابلجها بل وببر أسرارها الوحَد فعٗلجهما

جهاكانت رابعة ومنذ طفولجهما ومخجلفة عن الجمَع حجً شمَما  

 وحجً جوأمه ، اجصلت به فورا ولم َجؤخر فٍ الرد علَها كعادجه

 ووصلها ذان الصوت الباسم المجزن

 " مرحبا بالجمَلة الجٍ جذكرجنا لمرجَن الَوم "

 همست ببحة حزن

 " مرحبا وسام "

 وصلها صوجه مسجؽربا

 هللا أكبر ما بها الجلَلة جبكٍ علً ؼَر العادة ! من هذا "

 " هذا الذٌ أحزنها ؟

 مسحت دمعة جدَدة جمردت علً مملجَها البنَجان ولالت مباشرة

 َرَدون إجبارٌ علً الزواج َا وسام .. أنت جعلم بؤن "

 " هذه الفكرة ججلب لَا المرض

 لال من فوره

 " أرفضٍ َا جلَلة وانجهً اْمر "

 ضربت بمبضجها علً فخذها لابلة بؤسً

بحرفَة فسَمجلنٍ والدٌ ووثابكَؾ سؤرفض ولد لعبوها  "  

 " لبله بعد أن حضر أعمامٍ وأزواج خاٖجٍ

 لال من فٍ الطرؾ اِخر باسجؽراب

 " ولما َحضرون معهم ؟ جلَلة ماذا حدخ جحدَداً  "



 جنهدت بعمك جبلع ؼصجها وعبرجها وسردت علَه ما حدخ فهذا

 ما جرَده أن َسجمع لها أحدهم دون أن َنجمدها وٖ أن َصرخ

وَؤمرها فهٍ مجؤكدة من أنه لن َمنحها ؼَر ذلن ْنهمابها   

 َعزٖن نفسَهما عن أٌ لرار َخص شمَماجهم والسبب كان

 وثاب طبعا ولن َسجطَع أحد لوم ؼَره فبعد شجاره فٍ الماضٍ

 مع شمَمه لابد وأمامه بل وأمامهم جمَعا ولد صرخ به َومها

 لابٗ

لكما بما َحدخ أنت لست سوي شمَمها من والدجها وٖ شؤن )  

 ( هنا .. والدجكم أمامكم من أرادها َؤخذها معه

 ولن جنسً َومها النظرة الجٍ رأجها فٍ عَنٍ لابد بل ووسام

 لبله وهو أكثر رجل حساس عرفجه حَاجها ومنذ ذان الَوم جحوٖ

 لؽرَبان عنهم ٖ َبدَان وٖ رأَهما فَما َمال أمامهما رؼم كل

جلن بل وإجبار والدجهم لوثابما فعلوه لَؽَروا نظرجهما   

 لٗعجذار عما لال وجهدَد والده له إن لم َفعلها لكن الشرخ

 كان أوسع من أن َجدٌ معه إصٗح فكل ما بمٍ لهم منهما

 . محبجهما اْخوَة وزَاراجهما المصَرة المجباعدة

 مسحت دموعها ما أن أنهت حدَثها ووصلها ذان الصوت الهادئ

عمَمة مرافما جنهَدة رجولَة  

 " ! جلَلة أجفكرَن فعٗ فٍ رفض ذان الرجل "

 لالت من فورها وبضَك

 " وسام حلفجن باهلل ٖ جكرر لٍ اسطوانة والدجن "

 جنهد بعمك مجددا ولال

 " أكره أن ألول ما َزعجن َا جلَلة لكنها الحمَمة "

 لالت بؤسً



 ٖ جزد من همومٍ َا وسام وأنت أكثر من َعرؾ "

 " ما مررت به

 وصلها صوجه الجاد فورا

 جلَلة ٖ جنسٍ ما سَمال حال رفضن خصوصا أن جمَع ألاربن "

 باجوا َعلمون حالَا عن جلن الخطبة فما سَفكرون فَه وأنت كنت

 زوجة صورَا لرجل آخر ؟ ألل ما سَمال عنن أنن أخطؤت معه

 وإن كان زوجن فٗ سبب آخر سجرجحه الناس لرفضن لرجل

لَجدوه عذرا لنكهذا .. ٖ سبب وٖ   " 

 اجكؤت بجبَنها علً راحة َدها جؽرس أصابعها فٍ ؼرجها

 المصَرة مجمجمة بحنك

 لو أفهم فَما َفكر ذان الرجل ! فٍ كسرٌ أكثر أم جدمَر حَاجه "

 معٍ ْصبح مطلمة مرجَن ؟ لو أنه فكر بعمل وأبلؽنٍ بؤٌ

 طرَمة كانت لرفضجه ووفرت علً نفسٍ كارثة هو

 " السبب فَها

ل من فٍ الطرؾ اِخر مباشرةلا  

 جبنا للنمطة اْهم فٍ الموضوع وما كنت فعٗ أرَد السإال "

 " عنه .. من أَن َعرفن ذان الرجل َا ابنة والدجٍ وكَؾ رآن ؟

 جبدلت مٗمحها للضَك لابلة

 ٖ جبدأ أنت لبل الجمَع َا وسام فؤنا لم ألجمَه سوي لثٗخ "

حَخ كان برفمة مطر شاهَنمرات .. اثنجان كانجا بالمصادفة   

 فٗ جنسً بؤنه زوج ابنة خالجن وكنا نعمل سوَا فٍ الجمعَة ،

 ومرة حَن سلمنٍ ورلة الطٗق ْنه من كلفه رماح بفعل ذلن

 فٍ المحكمة فمط ٖ ؼَر ولم نجحدخ فَما سَجعله َفكر فٍ

 خطبجٍ بل ولم أنجبه لهذا .. ٖ بل لم أنجبه له جمرَبا ولست أفهم



 أٌ أفكار هذه الفاشلة الجٍ جعلجه َجمدم لٍ وجل ما اخشاه أن

 َكون ابن شاهَن من الجرح علَه ذلن ، لو كان علً وفاق هو

 " وؼسك ٖجهمجها هٍ دون جردد

 وصلها صوجه الجاد فورا

 لست أعجمد أنه ممن َمجرح علَه الؽَر لراراجه أو حجً َإثر "

هونه فٍ الكثَرفَه َا جلَلة فرجال ابن شاهَن أراهم َشب  " 

 لالت بحنك

 وهذا ما ٖ أرَده وأخشاه نسخة أخري عن ؼسك جضاؾ "

 لمعاناة جلَلة السابمة أم لم جسمعه بنفسن وهو َهدد وَجوعد

 بضرب الَرمون وأنهم َنجطرون أشارة فمط من زعَمهم ؟

 " أخشً أن أكون أنا َرمون أخري فٍ حَاجه

ن َمول مبجسماجلمت أذنها ضحكجه الخفَفة فورا لبل أ  

 أران بت ججحدثَن عن مسجمبلن معه كؤمر والع ! هل "

 " وافمت سرَعا هكذا ؟

 لوحت بَدها لابلة بضَك

 " وسام أنا ٖ أمزح وٖ مزاج لٍ للمزاح أَضا "

 جنهد لابٗ بهدوء

 حسنا فمط ٖ جؽضبٍ منٍ ، ولٓمانة َا جلَلة هو رجل سمعجه "

َمدحونه بل وثمة جولعات نطَفة كالثوب اْبَض الجدَد وكثَر  

 بؤن َسجلم وزارة الداخلَة والعامة مجمبلَن لذلن وبرحابة فرفضن

 له معناه عاصفة هوجاء لن جسجطَعٍ الصمود أمامها هذه المرة

 " شمَمجٍ

 همست بؤسً

 " وداعا َا وسام وآسفة ٔزعاجٍ لن َا شمَمٍ "



 رمت بعدها الهاجؾ بعَدا عنها ومررت أصابعها فٍ شعرها

ؼمضت عَنَها بموة فعلَها أن جفكر فٍ حل وعلً ذان الرجلوأ  

 أن َبجعد عن طرَمها فهٍ ٖ جصلح له وٖ لؽَره فلَجركوها جعَش

 وحَدة فٍ سٗم بعدما جؤللمت مع همومها الماضَة وجعاَشت

 . ! معها ... لما َصرون علً مضاعفجها

* 

* 

*  

 

 أنا حما أجمنً أن جفكرٌ جَدا فٍ لرارن هذا فنحن نحجاج "

 " للموظفَن اْكفاء مثلن وفٍ لسم المٗحة الجوَة جحدَدا

 نظرت لَدَها ولالت بحزن

 " وٖ أنا أرَد ذلن لكنها ظروفٍ سَدٌ "

 وضع ذان المؽلؾ اْبَض من َده ولال

ا الخَار لن وأمامن أسبوعَن َمكنن جؽََر رأَن فَها وسحب "  

 " سجمالجن آنسة كنعان وأنا آمل ذلن حما

 أومؤت برأسها بحسنا جؽجصب ابجسامة صؽَرة واعجذرت هامسة

 وؼادرت مكجب المدَر سرَعا فلن ججراجع عن لرارها ذان ولن

 جعود لهذا المكان مجددا فهو سَجدها فَه ما أن جبدأ رحلجهم بل

أن والرحٗت اْخري الجٍ سجنزل هنا وهو فَها وسجضعؾ ما  

 جراه جعرؾ نفسها جَدا فهٍ لم جسجطع حجً اِن نسَانه ومحو

 صورجه من ذاكرجها وٖ نسَان إهاناجه المجٗحمة لها ففوق ما

 فعله أرسل لها َشجمها بل وَخبرها بؤنه َرَد فجاة أخري وبكل

 ولاحة فماذا كان سَفعل بحك هللا وهو َربط فجاة بحَاة معه وهو



أن َعجذر عن مولفه المخزٌ فٍ الحفل ٖ َرَدها ؟ وهذا بدٖ من  

 َعَرها بطول لسانها ولسانه هو ضعؾ طوله ! جؤففت محركة

 رأسها بموة ومررت أصابعها فٍ ؼرجها جبعدها عن وجهها

 وأدارت ممبض الباب الذٌ ولفت أمامه جفكر من اِن فٍ مشمة

 البحخ عن وظَفة جدَدة سجحجاج َْام لججدها وشهادجها مضَفة

َن سجعمل إن لم َكن فٍ المطارات والطابرات ؟طَران فؤ  

 جنفست بعمك وابجسمت للجٍ لابلجها خلؾ المكجب الجالسة علَه

 والجٍ ولفت فورا وجوجهت نحوها لابلة بعجاب محب

 " َا إلهٍ كوَنوا سججركَننا حما كما سمعت ؟ "

 وأمسكت َدَها فشدت علَهما بموة ولالت مبجسمة بحزن دمعجها

 جسبح فٍ مملجَها الواسعة

 " أجل .. أنا آسفة حما ربَكا "

 وجشاركجا حضنا طوَٗ عمَما صادلا فطالما أحبت هذه المرأة

 واحجرمجها وكؤنها والدجها ، أبعدجها عنها ممسكة بذراعَها

 ونظرت لها بصدمة لبل أن جحضنها مجددا لابلة

للبنأوه ٖ ما َبكٍ كوَنوا الجمَلة ؟ من هذا الذٌ كسر  "  

 " َا فجاة ؟

 ابجعدت عنها جمسح عَناها بظهر كفها جنظر لٓسفل هامسة ببحة

 " من لال أن أحدهم كسر للبٍ ؟ أنا فمط سؤشجاق لكم "

 لالت الجٍ لرصت لها خدها ضاحكة

 آوه ٖ ... أنا أعرؾ جَدا أنواع الدموع وكَؾ جكون جلن الجٍ "

ٍ فجاة رابعةَكون سببها رجل ، فمن هذا اْحمك الذٌ َفرط ف  

 " جمَلة ورلَمة مثلن ! ٖ َكون هو سبب جركن لنا كوَنوا ؟

 هربت بنظرها منها جدس خصٗت شعرها خلؾ أذنَها فعلَها



 الهرب من هنا لبل أن جحمك معها أكثر من هذا وسجكجشؾ كل

 شٍء حَنها جعرفها جَدا فهٍ بسنَن عمرها وخبرجها الجمَع

أو مراوؼة معها أبداهنان كجب مفجوحة أمامها وٖ كذب   . 

 ودعجها مجددا بعدما وعدجها أن جزورها فٍ منزلها مسجمبٗ

 وؼادرت مكجبها فهذا الجحمَك اْول نجت منه وما َزال أمامها

 . شَرل ومن لن جنجوا منه بالجؤكَد

 ما أن وصلت الباب الذٌ سَخرجها لصالة المسافرَن ولفت فجؤة

لمصدومة من خلؾ الزجاجوارجدت للخلؾ سرَعا جرالب نظراجها ا  

 فٍ الباب الخشبٍ الوالؾ هنان َجحدخ مع أحد موظفٍ المطار

 ولد أشار له ذان حَخ الباب الذٌ جمؾ خلفه فعادت أدراجها

 راكضة ودخلت أول مكجب وصلجه وأؼلمت بابه خلفها وولفت

 علَه َدها علً للبها ججلمؾ أنفاسها بصعوبة فلم ججخَل أن َزور

ا ورحلجه بعد أكثر من أسبوع حجً جنجهٍالمطار سرَعا هكذ  

 الجحمَمات الروجَنَة فٍ حادثة الطابرة وْنه جم منحهم فجرة

 .اسجراحة هنا بعدما فعلوه ٔنماذ كل جلن اْرواح

 دست خصٗت شعرها خلؾ أذنَها بجوجر وؼرست أسنانها فٍ

 طرؾ شفجها ٖ ججولؾ عن شجم نفسها وجوبَخ للبها الؽبٍ

 اْحمك الذٌ كان َنبض بجنون وذان حاله منذ ولع نظرها علَه

 وكم بدا رابعا ووسَما بالثَاب العملَة .. بنطلون جَنز داكن

 ولمَص رمادٌ مؽلك وَضع نظارات سوداء فوق شعره البنٍ

 الكثَؾ الناعم ، وهٍ من كانت ججولع أنه لن َكون أروع مما كان

رابعة جلن ! عضت سبابجهافٍ بدلة الطَران الزرلاء الؽاممة ال  

 بموة جمنع نفسها من الجفكَر فَه بإَٗمها ولم جبعد أسنانها حجً

 فاق ألمها الجحمل ونجح اْمر أخَرا فابجعدت عن الباب وفجحجه



 ببطء شدَد وأخرجت رأسها ونظرت للممر وجراجعت بسرعة

 حَن وجدجه هنان والفا أمام مكجب المهندس الجوٌ َنظر لٗفجة

بجانبه وكؤنه َجؤكد من وجهجه وعضت مفصل سبابجها المجبثة  

 مجددا وبجوجر .. ٖ جرَد أن جفكر فٍ أنه َبحخ عنها فلن َفعلها

 أبدا وعلً عملها الؽبٍ أن َسجفَك لنفسه فمإكد هو هنا من أجل

 أمر َخص رحلجه جلن ولن جكون هٍ الجٍ جحدخ عنها سابما ولم

صوت صرَر الباب فجحَلجمَها سوي لمرة واحدة ، ما أن سمعت   

 فٍ الممر خرجت وؼادرت من هنان مسرعة فعلَها أن جدرن

 سابك الجاكسٍ الذٌ َنجظرها لبل أن َؽادر بوجبة دسمة أخري

 . من المطار وَجركها كما َفعلون جمَعهم

* 

* 

* 

 فجح الباب ببطء وأدب بعدما طرله طرلجان خفَفجان وولع نظره

مسة واْربعَن من عمرها كمافورا علً المرأة الجٍ ججاوزت الخا  

 َبدوا علَها والجالسة خلؾ مكجب السكرجَرة هنان فإن لم َراها

 بنفسه سابما مع من اسجمبلوا طالم رحلجهم لما صدق بؤن جكون

 جعمل هنا وهٍ بهذا السن ! جحمحم للَٗ ولال ناظرا لبطالجها

 " مرحبا سَدة مارشنت "

 رفعت نظرها له ولالت مبجسمة ببشاشة

 " مرحبا ... أنت مساعد الطَار فٍ جلن الرحلة ألَس كذلن ؟ "

 لال مبجسما

 " .... أجل أنا هو وجبت أبحخ عن "

 وجردد للَٗ لبل أن َمول



 ألصد ثمة موظفة هنا ضمن من كانوا فٍ اسجمبالنا ذان الَوم "

 وكانت من جحدثت معنا عبر جهاز اٖجصال وهٍ صؽَرة فٍ

 " ....ال

بجسامةلاطعجه لابلة با  

 " آه أجل كوَنوا جعنٍ ؟ "

 نظر لها باسجؽراب لابٗ

 " !! إسمها كوَنوا "

 ضحكت لابلة

 أوه ٖ لكنٍ ٖ أعرؾ نطمه الصحَح فؤنجم العرب لدَكم أحرؾ "

 ٖ ننطمها نحن ، وعلً كل حال هٍ كانت هنا وؼادرت أمامن اِن

 " بعدما لدمت اسجمالجها ورحلت لٓبد

 نظر لها بصدمة هامسا

 " !! اسجمالت "

 رفعت كجفَها لابلة بحزن

 أجل وٖ أحد َعلم أو َفهم سبب لرارها المفاجا ذان وٖ مدَر "

 المطار نفسه وكم حزنت علً فرالها فهٍ أول عربَة أحبها أكثر

 " من اٖنجلَزَات

 وجابعت بضَك ولد عادت ْورالها مجددا

َجموسَكون علَا وْسبوعَن أن ألوم بمهامها أَضا حجً  "  

 " ....جعََن مساعدة جدَدة للسَد فَثال و

 جركها وحدَثها المسجرسل ذان وؼادر المكجب بل والممر بؤكمله

 بخطوات مسرعة جبحخ عَناه عنها فٍ كل مكان فٍ طرَمه لعله

 َلمحها فَه وخطواجه الواسعة الشبه راكضة جؤخذه ناحَة باب

سجكون فٍ المطار فهٍ لالت بؤنها ؼادرت مكجبها للجو أٌ أنها  



 موالؾ السَارات أو سجخرج عما لرَب وفٍ كٗ الحالجَن علَه أن

 َدركها فإن ؼادرت من هنا لن َجدها أبدا كما أنه َعلم جَدا عن

 لوانَن هذه اْماكن فلن َعطوه أٌ معلومات عنها مهما حاول

 . فكَؾ وهٍ مؽجربة

 وصل مولؾ السَارات وجباطؤت خطواجه الراكضة ما أن ولع

 نظره علً سَارة اْجري المؽادرة من هنان والجالسة فٍ ممعدها

 الخلفٍ منشؽلة بحمَبجها ولم جنجبه له فركض فورا جهة السَارة

 الجٍ لام باسجبجارها فجرة بمابه هنا وركبها سرَعا وشؽلها وما أن

 نظر للخلؾ لَجراجع ثم َلؾ مؽادرا خلفها اعجرضت طرَمه

منها من كانوا فَها وبدإا بإنزالسَارة أجري أخري ولفت لَنزل   

 حماببهم ورؼم ضؽطه المجواصل علً منبه السَارة إٖ أن صاحب

 الجاكسٍ جبلد عمدا فضرب علً الممود شاجما بحنك فهو لن َدرن

 جلن السَارة اِن ومهما فعل وحاول ْنها سجضَع فٍ الشوارع

 . المزدحمة وعلَه أن َفمد اْمل فٍ إَجاد جلن الفجاة ولٓبد

* 

* 

* 

 اجكؤت بطرؾ وجهها علً راحة َدها جسند مرفمها بمسند اٖرَكة

 مجنهدة فٍ داخلها بضَك فرماح إن أمسن بجهاز الجلفاز َشعرن

 بالمرض من كثرة ما سجشاهده من أخبار بل وَجعلن جندم علً أن

 اخجرت وبإرادجن وضع واحدا من أجله فٍ كل مكان فٍ المنزل ،

اما مع جكرار ذات اْخبار وسماع ذاتوالكارثة أنه منسجم جم  

 اْراء العمَمة حجً أنه َشاهد من ولت حوارا عن الموانَن

 الجدَدة ودمج الثنانََن فٍ البٗد وما لد َجرجب علَها بل ورأي



 البعض بؤنها ذرَعة لمطر شاهَن َخفٍ بها إخفاله فٍ مسؤلة

 الَرمون وعدم جبرَره لجسلَمها للخارجَن عن المانون كما

 َسمونهم وؼطاء لصمجه عنهم حجً اِن ولم َهجم وٖ بجلوس

 آسجرَا معهم والبعض َنجمد لبابلهم وعٗنَة وكؤنه َعالب الجمَع

 . معه

 ضمت لبضجها وأجكؤت علَها بجبَنها وأؼمضت عَنَها ببطء فهٍ

 لَست أفضل حاٖ منه فبالرؼم من مرور عشرة أَام كاملة علً

 ذان الَوم الكارثٍ ٖزال مزاجها مشجعٗ كالبارود َنجظر فمط أن

 َمجرب أحد منه فَنفجر ومن دون كبرَت ، فها هٍ مثله جماما

 جعالب ؼَرها بما جشعر به حجً بات الجمَع َججنبها وبشكل

 ملحوظ عدا جَما الجٍ لم ججولؾ محاوٖجها المضنَة لجعلها جبجسم

م فٍ أحادَثهم ، وماذا كانتوجشاركهم أٌ موضوع وجندمج معه  

 سججولع من نفسها بعدما حدخ ذان الَوم وأجلؾ البمَة المجبمَة

 من ؼسك وعانت َْام من محاربة حجً جذكر جفاصَله وكجمانها

 له داخلها ... وماذا سجمول مثٗ ولمن ؟ فهٍ لم جنسً حجً اِن

 جلن النظرة الجٍ رأجها فٍ عَنٍ عمجها حَن دخلت علَها الؽرفة

 فجؤة وكانت أسبك لها من َدها لحجابها الذٌ جمسكت به ولجها

 جخفٍ ما رأجه جلن حَنها وبسهولة ونظرت لها بطرَمة لن جنساها

 حَاجها بل والمصابب لم جنجهٍ هنان فما أن جذبت شعرها علً

 عنمها ونظرت لٓسفل لابلة بامجعاض

 " عمجٍ ٖ جنظرٌ لٍ هكذا فهو زوجٍ إن نسَت "

جلن إٖ أن جنهدت بضَك لابلة فما كان من  

 " كنت رحلت معه لما جدخلَه مجسلٗ بَننا كاللصوص "

 فرفعت وجهها لها لابلة بضَك



 لم ادخله ولم َدخل عمجٍ فجولفٍ عن النظر لٍ كطعم "

 سَلجمط جبران وَعَده إلً هنا وافمدٌ اْمل بٍ ففصلٍ

 " انجهً من حَاجه

 لالت بسخرَة ومن فورها

جبران أو سَفكر فَه مثٗ ؟ومن سَعنَه  "  " 

 وجابعت بضَك مؽادرة

 هنَبا فمط لكل مَت بموجه .. ولعله سَسمٍ شاهَن هذه "

 " المرة ولَس أمَمة

 وؼادرت وجركجها عَناها سجخرجان من مكانهما من الصدمة

 لَس بسبب لولها لذلن بل مما لالجه جحدَدا فهٍ لم جفكر فٍ

 ذلن أبدا بل لن جفكر فَه ولن َحدخ مطلما وجحمل طفله مجددا

 وفٍ أٌ وضع هما فَه ؟ ٖ جلن كارثة ولَست ججولعها فلما

 سَحدخ ذلن من لَلة واحدة ! رؼم َمَنها من أن جلن اللَلة

 . الجنونَة كفَلة بجعل العالر جحمل

 أؼمضت عَنَها بموة أكبر وحركت رأسها برفض فما سَكون

مهم جمَعا حَنها ؟ أخوجها والكاسر وألاربهم بلوضعها أما  

 والناس أجمعهم فلن َرحمها أحد وهٍ لم ججخلص بعد من آثار

 الفواجع السابمة والجٍ جعلت منها العنوان الربَسٍ للصحؾ

 والمجٗت ْسابَع ، جَما وحدها من سججولع رد فعل مخجلؾ

 . منها فهٍ مجنونة بوالدها ولن ججؽَر أبدا ومهما فعل

 رفعت رأسها ونظرت جانبا لها وللكاسر الجالسان علً السجادة

 الفاخره علً اْرض َلعبان لعبجهما الطفولَة السخَفة جلن وهو

 َمسن أذنَه بَنما جمد هٍ له َدَها وَحاول ضربهما وٖ َسمع

 مع صوت ذان الجلفاز المرجفع سوي أصوات ضحكاجهما



َجحوٖن لطفلَن وصرخاجها المجؤلمة فهما ما أن َججمعا معا  

 وكؤنهما َعوضان ما فاجهما ودون اهجمام برأٌ أحد ، وهذا

 حالهما منذ أن انجملوا إلً هنا وهٍ جزورهم بشكل شبه َومٍ

 بل ونامت عندهم هنا البارحة ولم َناما إٖ فٍ ولت مجؤخر

 . وبعد جوبَخ منها

 نظرت للجانب اِخر ولرعد وآسجرَا هذه المرة وكالعادة

وٖ جسمع من حدَثهما شَبا ولوٖ ضحكة رعدَجهامسان   

 الجٍ جُسمع بعض اْحَان لظن من َراهما أنهما نابمان وهما

 جالسان َكاد رأسه َجكا علً كجفها لوٖ ذرة الحَاء الجٍ َبدوا

 . أنه َحجفظ بها فٍ مكان ما

 نظرت جهة الفرد المجبمٍ وهٍ عمجها الجالسة بحانب رماح

ٖنسجام مع ذان البرنامج علًوالوحَدة الجٍ اسجطاعت ا  

 ما َبدو لبل أن جسجدَر حدلجاها السوداء للجالس بجوارها

 ولالت بجمود

 " مجً سجمرر أن نزور العمران ومنزل عابلة خطَبجن ؟ "

 نظر لها المعنٍ باْمر بطرؾ عَنَه لبل أن َعود بنظره للجلفاز

 لابٗ ببرود

 لمِت أنجٍ بالواجب وألبسجها حجً الخاجم فما َفعلونه بٍ "

 " جسحبونٍ معكم لهم ؟

 لالت بضَك

 وإن َكن فزَارجن لهم أمر ضرورٌ فكونهم ألل منا لَس "

 " معناه أن نعاملهم بدونَة وٖ نكجرخ بما هو واجب ناحَجهم

 رممها بنظرة حادة ججاهلجها فورا ، ولم َكن ذان حاله لوحده

مَع انجملت نظراجهم لهما وجحدَدا للذٌ عاد لمشاهدةبل والج  



 الجلفاز دون أن َعلك بشٍء فمالت بضَك أكبر

 " رماح أنا أجحدخ معن "

 لال بذات بروده ونظره لم َفارق الجلفاز

 " وأنا سمعت وما لدٌ للجه "

 لالت بضَك أشد

 " وما جموله ٖ َعجب أحدا َا ابن شراع "

ظر لها لابٗ بحدةرمً جهاز الجحكم من َده ون  

 هذا هو عرَس ابنجهم أعجبهم كان بها لم َعحبهم لَؽَروا "

 " رأَهم وَفعلوا معروفا فٍ حَاجهم وَرفضوه

 وجابع بذات حدجه َنمل سبابجه بَنها وبَن الجالس لرَبا منها

 وكنت جزوججها أنت َا سَدة اْصول أو زوججها لشمَمن "

 " الذٌ َجبعن كابنن وأرحجمانٍ ونفسَكما

 نظر له رعد بصدمة بَنما ردة الفعل كانت من الجالسة مٗصمة

 له والجٍ شهمت دون شعور لبل أن جنظر لٓسفل خجٗ من خروج

 شهمجها المصدومة جلن وجابع الذٌ أشار بسبابجه هذه المرة

 للجالسة علً اْرض

 وأنجٍ أخبرٌ والدن حَن َؽضبها مجددا َؤخذها معه "

 " لجنفخ ؼضبها به ولَس بٍ

 فنملت نظراجها المصدومة منه للجٍ ولفت من فورها مؽادرة ولد

 جحرن ذان الكرسٍ بعدها مباشرة وؼادر صاحبه أَضا فكان رد

 الفعل الوحَد من عمجهم الجٍ حركت رأسها مجنهدة بؤسً ومجمجمة

 " رحمن هللا َا شراع "

 فولؾ حَنها رعد فٍ صمت وؼادر فٍ الجهة الجٍ سلكجها جلن

 وَعرؾ أَن سَكون ممصدها وهو مكجبه والمكجب الوحَد هنان فٗ



 أحد ؼَره بات َحجاج مكانا مماثٗ ، فجح الباب بهدوء وولع نظره

 فورا علً الوالفة عند إحدي النوافذ الزجاجَة الطوَلة مولَة

 ظهرها له ولد مسحت عَناها فورا فجمدم ناحَجها لابٗ بهدوء

ماح فمإكد ٖ َمصده ومن ؼضبهؼسك ٖ جنزعجٍ مما لاله ر "  

 " لم َكن َعٍ ما َمول

ببحة وحزن نظرت لَدَها جشد بؤصابعهما طرؾ لمَصها ولالت  

 لست ؼاضبة َا رعد وٖ منزعجة منه بل علَه وما َفعله "

 " بنفسه

 جنهد بعمك لابٗ

 أخشً أننا جسرعنا َا ؼسك وما كان علَنا إجباره علً "

فما سَفعله بها حَنها ؟ما ٖ َرَد ، هذا ولَست هنا   " 

 رفعت نظرها للحدَمة المنسمة فٍ الخارج ولالت بجمود

 ٖ لم نجسرع ولم نخطا أَضا ، رماح َحبها ومن َإذٌ "

 من َحب َإذٌ نفسه معه أَضا َا رعد ولن َرجاح إٖ إن

 سعً لراحجه ، جهَنة أعمل وأنضج مما ججصور ومجؤكدة من

م هٍ مفجاحنا الوحَد لجعلهأنها سجؽَر نظرجه لٓمر كلَا ، ث  

 " َمرر العملَة َا رعد وهٍ جعرؾ ذلن جَدا

 جنهد بعمك ولال

 " سنجرن الحدَخ عنه اِن ونجحدخ عنن أنت "

 دارت له بكامل جسدها وما أن كانت سججحدخ سبمها لابٗ بجدَة

 وضعن ٖ َعجبنٍ َا ؼسك وٖ نفسَجن المشجعلة مإخرا وأرَد "

وأَن كنجما ؟أن أفهم ما حدخ َومها   " 

 أشاحت بوجهها عنه جانبا وهمست بجمود

 " ٖ شٍء فٍ اْمر مهم جعرفه "



 جنهد بضَك وما أن كان سَجحدخ سبمجه لابلة ولد عادت

 بنظرها له

 كل ما علَن فعله هو الجحدخ معه فؤنا ٖ أرَد سماع صوجه "

 " مجددا ولَطلمنٍ

 نظر لها بصدمة لبل أن َمول باسجهحان

 لن أؼامر بحَاجٍ وألولها له َا ؼسك ، ولعلمن فمط هو لن "

 " َوافك وٖ بعد ألؾ عام

 لوحت بمبضجها صارخة بؽضب

 ٖ أرَده .. أخبره بؤنٍ ٖ أرَده فلَحررنٍ منه أو المحكمة "

 " الفاصل بَننا

 لال بضَك

 ؼسك باهلل علَن كَؾ سججبرَن ربَس البٗد بالمانون ؟ "

فالمحكمة لن جمبل لضَجن وٖ بؤلؾ لن ججنٍ شَبا من ذلن  

 " حجة لوَة ْن المضاء سَرجع له لبل كل شٍء

 لالت بذات ؼضبها

 " سَطلمنٍ ورؼما عنه فؤنا من َمرر عن نفسٍ ٖ هو "

 وما أن أنهت عبارجها الؽاضبة جلن جحركت من هنان مججازة له

 وؼادرت بخطوات ؼاضبة نظره َجبعها حجً خرجت من الباب

نهد بعمك مؽمضا عَنَه وما أن فجحهما ظهر أمامهالمفجوح وج  

 خَال امرأة فاجنة أخري ولم جكن هٍ نفسها هذه المرة بل واحدة

 جصؽرها بكثَر جزم شفجَها الرلَمجان جمنع نفسها من اٖنفجار

 باكَة وجلن الدموع فٍ عَنَها من الجماطر منها جباعا فجنهد بملة

خل المكجب وأؼلك البابحَلة وجوجه نحوها وسحبها من َدها لدا  

 ونظر لها وأمسن وجهها لابٗ



 جَما ٖ ججدخلٍ وٖ ججحدثٍ معها مفهوم ؟ والدن لن َطلمها "

 " واْمر بَده فمط

 انسابت أول دمعة من رموشها الكثَفة هامسة ببحة

 وماذا إن فعلها فٍ حالة ؼضب ؟ ثم ووضعهما هكذا أٖ "

 " َعد طٗلا مع ولؾ الجنفَذ

ها بذراعه وسار بها جهة أرَكة صالون المكجب لابٗأحاط كجفَ  

 أجرٌ عنادن وعنادها ؟ والدن ضعفه بمََٗن المرات فإن كان "

 فٍ أوج ؼضبه َهدد وَجوعد من َمجرب منها فكَؾ سَطلمها

 " ! وهو ؼاضب

 وجابع وهو َجلسها وَجلس بمربها

 ما أرَد معرفجه اِن ما بن أنت وٖ جكذبٍ علَا أبدا فلن جنطلٍ "

 " علٍ حَلن بالجهرب منٍ أكثر

 نظرت لَدَها فٍ حجرها لبل أن جرفع َمناها وجمسح عَنَها بظهر

 كفها هامسة

 " ٖ شٍء مهم "

 كجؾ ذراعَه لصدره ولال

 كَؾ ٖ شٍء مهم َا ابنة مطر ! وما سر النظرة الحزَنة فٍ "

ن إذا ؟ وٖ جحاولٍ أن جكذبٍ علٍ فؤنا من َعرفن جَداعَنَ  " 

 رفعت نظرها له ولالت بامجعاض

 " ْنه لم َحدخ شٍء "

 لال ببرود

 كَؾ لم َحدخ شٍء بعد كل ما حدخ جلن اللَلة ؟ لن َكون "

 " رجٗ طبَعَا حَنها بالجؤكَد

 أبعدت نظرها عنه ولالت بحنك



نا ولم أراه من حَنهابلً ظهر أنه كذلن وهو لم َدخل منزل "  

 " وَبدوا اسجمر فٍ منزله الجدَد كما علمت

 لال بعد صمت لحظة

 " ثمة ما حدخ َا جَما ألَس كذلن ؟ "

 نظرت لَدَها مجددا ولم َعد هنان من مفر من الجهرب منه فهٍ

 خشَت أن جعلم آسجرَا كما لال والدها ولد جعلم والدجها حَنها ولن

كلَهما لكن مع إصراره فٗ مفر لها جؽضب منها هٍ فمط ولجها بل  

 من المجازفة والثمة به ، شدت علً أناملها الرلَمة ولالت بحزن

 ونظرها ٖزال علَهم

 والدٌ أخبرنٍ أنه ثمة من خطبنٍ وهو َرَده زوجا لٍ وَبدوا "

 ممجنعا به بشدة ولال بؤنه لن َجبرنٍ علَه لكنه لن َجمنً لٍ

 " ؼَره ومهما كان وَنجظر ردٌ

 نظر لها باسجؽراب لولت لبل أن َمول

 لكنن صؽَرة علً الزواج َا جَما وهو َعلم ذلن جَدا ... َمكنن "

 " جؤجَل اْمر أو رفضه

 حركت رأسها نفَا هامسة بحزن أعمك

 لال أن زواجٍ أمر مسلم به فمط الشخص من لن َمانع إن "

 " رفضجه وجؽَر

 جنهد بضَك مجمجما

َؾ َفكر وَزن اْمور ؟لو أفهم عمل والدن فمط ك " ! " 

 رفعت نظراجها الدامعة له ولالت

 أنا مجؤكدة من أنه لن َفكر إٖ فَما له مصلحة لٍ وإن جهلجه "

 وكرهجه نفسٍ وهو من َرفع هموم البٗد ومن فَها أجمعهم فكَؾ

 " بابنجه ؟ لكنٍ خابفة حما من ردة فعل والدجٍ إن علمت



 حرن رأسه لابٗ

ن اِن فهو من لرر هذا ولَجحمل نجابجهاجركَنا من والدج "  

 وأخبرَنٍ هل علم ذان المدعو لاسم باْمر لذلن فر من المنزل

 " أم ماذا ؟

 أسدلت جفنَها الواسعان هامسة

 ٖ أعلم ولست أسجبعد ذلن أَضا فهل رأَت خططن ما كانت "

 " نجابحها ؟

 دفعها من جبَنها الصؽَر بسبابجه لابٗ

. العَب إما بن أو بهخططٍ كانت ناجحة .. "  " 

 نظرت له وأمسكت خصرها لابلة بضَك

 " وأنا فعلت كل ما الجرحجه أنت وبالحرؾ الواحد "

 لوح بسبابجه أمام وجهها لابٗ

 هَه جَما ٖ جلمٍ باللوم علٍ فؤنا لم أطلب من والدن أن "

 " َزوجن وٖ من ذان الؽبٍ اْحمك أن َفر هاربا كالجبناء

ة بضَكأبعدت َدَها لابل  

 " لكنٍ لو لبلت اعجذاره جلن اللَلة لكان اخجلؾ اْمر "

 لال من فوره وبامجعاض

 ٖ جكونٍ حمماء َا جَما فالرجل كلما ابجعدت عنه ركض ناحَجن "

 إن اْمر لدَهم َشبه لعب كرة المدم والمرأة هٍ الكرة َركض

 خلفها وهٍ بعَدة عنه وما أن جصبح عند لدمَه َرمَها بعَدا

 " ثم َعود للركض خلفها

 لوت شفجَها ولالت بضَك

 وها لد رمانٍ خارج الملعب بؤكمله بل وخارج المجرة علً ما "

 َبدو ، ثم ٖ جنسً بؤنن رجل أَضا فلما ٖ أران جركل زوججن ثم



 جركض خلفها ؟ بل أنت كحارس المرمً جماما ججمسن بها بكلجا

 " َدَن

ؤنه لن َسجطَع الجولؾانفجر ضاحكا بل وضحن كثَرا حجً ظن ب  

 عن الضحن ولال من بَن ضحكاجه َرالب نظراجها الحانمة

 وما الذٌ جعرفَنه أنجٍ عما حدخ بَننا فٍ الماضٍ وإن كنت "

 أركلها بعَدا أم ٖ ؟ ثم َا فهَمة أنا ٖ أجحدخ عن المجزوجَن

 " بل المؽرمَن كحالجن مثٗ

 لكمجه فٍ كجفه لابلة بضَك

ؤنا لست مؽرمة بهجولؾ عن لول هذا ف "  " 

 لال مبجسما

 ٖ جكذبٍ َا فاجنة ، وسؤخبرن أمرا مهما ...إن كان ذان الشاب "

 َحمل لن مشاعرا كالجٍ فٍ للبن له فسَجد حٗ لٓمر ، أما إن

 " رضخ واسجسلم وابجعد فسجكونٍ جخلصت منه ْنه ٖ َسجحمن

 ضربت بمبضجها علً فخذها لابلة باسجَاء

الجخلص منه ومن لال أنٍ أرَد "  " 

 ضحن كثَرا ولرص خدها لابٗ

 انظروا لهذه الجٍ كانت جمول لبل للَل بؤنها لَست مؽرمة به ؟ "

 " إن سمعجن والدجن لمطعت لن لسانن

 أبعدت َده عنها لابلة بضَك

 " رعد جولؾ عن المزاح السخَؾ "

 ضحن ولال

 " حسنا َا سخَفة ما الذٌ جرَدَنه إذا ؟ "

 لالت من فورها

 أن أعلم إن كان َعلم أم ٖ ولما ؼادر فجؤة ؟ هل ْنه كما "



 " جمول أم جرن لٍ حرَة اٖخجَار وأن ألرر

 وجابعت بؤسً من لبل أن َعلك

 لكنه لكان أخبرنٍ أو لمح لٓمر علً اْلل ! َاله من مجحجر "

 " ولاسٍ

 سند مرفمه بظهر اْرَكة واجكؤ بجانب رأسه علً لبضجه لابٗ

 بابجسامة

 " من المإسؾ أن أفكارٌ فاشلة لكنت أسعفجن بإحداها "

 جمجمت ببرود

 " للها والمرار لٍ "

 ضحن وحرن كجفه لابٗ

 ٖ شٍء سوي أن ججصلٍ به وجسؤلَه وجضعٍ إصبعَن فٍ "

 عَنَه ... وهٍ فكرة مجنونة طبعا لن جنفذَها لذلن فٗ حل

إما لوضعن أبدا فكل ما علَن فعله أن جمررٌ بشؤن ذان العرَس  

 أن جوافمٍ علَه أو أن جرفضٍ أمٗ فٍ أن َسجحٍ ذان المجحجر

 " علً نفسه وَخطبن بعده

 ولفت مجمجمة بضَك

 " فكرجان سَبجان كلجَهما "

 ضحن وما أن كان سَعلك انفجح باب المكجب ولالت الجٍ ولفت

 مسجندة بإطاره مبجسمة

 " لو أعلم فمط ما هذه اْسرار الجٍ بَنكما ؟ "

لال ضاحكاولؾ الذٌ   

 " هللا أكبر علً الفضولَة "

 عبست مٗمحها الجمَلة فضحن ومد َده لها وأشار بؤصابعه

 جعالٍ فجوجهت نحوه فورا وطولها هو بذراعه ولبل رأسها لابٗ



 إنها أسرار أنثوَة ذكورَة بَن ابنة وخالها ما شؤنن "

 " أنجٍ بها ؟

 رفعت نظرها له مجمجمة بعبوس

 " وأنا أنثً أَضا أم ماذا ؟ "

 ابجسم ولبل شفجَها بخفة فمالت الوالفة لربهما مبجسمة

 " هَه ٖ جنسً أنٍ هنا "

 وأشارت له بسبابجها فٍ وجهه وهٍ ججراجع للخلؾ جهة

 الباب لابلة

 ٖ جخبرها َا رعد فالسلطات العلَا حذرت من أن جعلم هٍ "

 " جحدَدا والمسموح به أنت فمط

الال مبجسم  

 " ٖ جملمٍ سؤجصرؾ بمعرفجٍ مع خَٗا الفضول فٍ دماؼها "

 وجابع ضاحكا ولد أنزل نظره للجٍ كانت جنظر له حانمة

 " أنا لم اخبرها سابما فلن أفعلها اِن بالجؤكَد "

 ولبل أنفها مبجسما ما أن أنهً عبارجه جلن فمالت الجٍ ؼادرت

 جهة الباب مبجسمة

لباب ورابٍ بالمفجاح فسجكونانحسنا إذا وٖ جنسً إؼٗق ا "  

 " المسإٖن عن انحرافٍ مسجمبٗ إن دخلت مصادفة مجددا

 وخرجت علی صوت ضحكة رعد مؽلمة الباب خلفها مبجسمة

 بسعادة من أجلهما فهما وحدهما من َشعرانها بؤنه ثمة أمل فٍ

 أن َسعد الجمَع مثلهما وأن لعنة أبناء شراع لَست موجودة أو

أن جخجفٍ مع الزمن ، وكم ججمنً أن كانا والداها أنه ثمة أمل فٍ  

 . هكذا بل وجمَع من جعرؾ وجحب

 جنهدت بؤسً وجحركت من هنان جخرج هاجفها من جَب بَجامجها



 حَن عٗ رنَنه ونظرت لٗسم فٍ شاشجه لبل أن ججَب لابلة

 بابجسامة

 " مرحبا عمٍ صمر "

 وصلها صوجه البشوش فورا

، أنجٍ مع والدجن كما علمت ؟ مرحبا بدمَجنا الجمَلة "  " 

 لالت وهٍ جعبر الممر

 بلً أنا هنا منذ لَلة أمس لمد طلبت من والدٌ أن َسمح لٍ "

 " بالمبَت هنا ووافك ، هل عدت أنت من الشمال ؟

 لال من فوره

 أجل وأنا فٍ حوران منذ ساعات الفجر اْولً وثمة مشوار "

 " مهم علَن أن جرافمَنٍ فَه اِن

 ؼضنت جبَنها الصؽَر لابلة باسجؽراب

 " ! مشوار أرافمن فَه "

 أجل فؤنجٍ اْنثً الوحَدة فٍ المنزل حالَا ، سؤمرن بعد ولت "

 " لصَر اجفمنا ؟

 لالت من فورها

 " حسنا وأنا سؤجهز نفسٍ وأنجظرن "

 وأبعدت الهاجؾ عن أذنها جنظر له باسجؽرب لبل أن جدسه فٍ

ا وجوجهت جهة السٗلم نظرها علًجَبها مجددا رافعة كجفَه  

 الذٌ كان َنزل منه مسرعا وما أن وصل لها أمسن بذراعها

 ولال باسجعجال

 جَما أَن الجرَدة الجٍ كانت معن ؟ هل أخرججها ولت خروجنا "

 " من ؼرفة والدجن ؟

 أدارت مملجَها الزرلاء بجفكَر لبل أن جنظر له لابلة



لما جسؤل وماذا َوجد فَها ؟ٖ جركجها علً الطاولة هنان ...  "  " 

 اججازها مسرعا جهة ممر مكجب رعد فنادجه لابلة

 " هَه كاسر ماذا هنان ؟ "

 لال مبجعدا

 " ٖ شٍء والدن بخَر ألسم لن ... ٖ شٍء مهم "

 " نظرت له باسجؽراب ولحمجه لعدة خطوات لابلة بصوت مرجفع

 " اطرق الباب أوٖ فزوججه معه هنان

سٗلم فٗ ولت لدَها لججحمك من سببوصعدت بعدها ال  

 خوفه من أن جري والدجها جلن الجرَدة بل وباجت ججولع

 السٍء دوما فَما َخصهما ، وما َطمبنها أنه بخَر البالٍ كله

 . سَجؽَر مع الولت إٖ فمدانه

*  

 

 

 فجح الباب ودخل ورمً الجرَدة من َده علً الطاولة لابٗ بحدة

 ونظره علً الوالؾ ممابٗ للنافذة ومولَا ظهره له

 " هل أفهم سبب هذا أَضا َا مطر ؟ "

 لال الذٌ لم َجحرن من مكانه وببرود

 من أجل ابنجن وابنجها بالجؤكَد لما كنت اخجرت ما َبعدها "

 " عنٍ أكثر فٍ كل مرة

 لوح بَده لابٗ بضَك

ن لهاوابجعد عنها نهابَا َا رجل وارحمها من جعذَب "  " 

 دار له بكامل جسده ولال بحزم

 " إما لٍ أنا أو لن جكون ْحد "



 صرخ فَه من فوره

 " مطر ما حب الجملن المرضٍ هذا ؟ "

 رمً َده جانبا صارخا بالمثل

 اعجبره ما َكون فلن أجركها جإذٌ نفسها من أجل أٌ كان "

 مجددا فؤنت ٖ جعرفها مثلٍ إنها جدخل للنار بمدمَها من أجل

جحبهم فكَؾ إن كان أنت خاصة وأنهم َبحثون عن نسلن من  

 " وبشراسة

 كجؾ الوالؾ ممابٗ له ذراعَه لصدره ولال بجملك

 " لنري أَن سجصل بها وبنا نهاَة اْمر "

 ججاهله ونظر جانبا حَخ طاولة مكجبه فمال الذٌ أنزل َدَه

 َشد لبضجَه بموة مجمجما ببرود

 " ما هٍ حالة إسحاق ؟ "

ا من فوق مكجبه ولال ونظره علَه َملبه بَن أصابعهرفع للم  

 لم َفك بعد وٖ أحد َسجطَع جكهن مجً سَحدخ ذلن كما "

 " أن عملَاجه لم جنجهٍ بعد

 لال من فوره

 هل سجنمله للخارج ؟ علَنا الجحرن سرَعا َا مطر فكلما طالت "

 " ؼَبوبجه جلن كلما لارب دماؼه للهٗن

 رمً الملم من َده ونظر له ولال

 بل سؤحضر الطالم الطبٍ هنا للبٗد فنمله وهو بهذه الحالة "

 لَس فٍ صالحه كما أكدوا لنا بعدما أرسلنا جمارَره الطبَة ،

 سَكون لدَهم هنان أفضل لكننا لن نؽامر وسنخرجه فٍ الولت

 " المناسب وبما َساعد حالجه

 لال بهدوء محدلا فٍ عَنَه



فون َا مطر ؟وزَز "  " 

 حرن رأسه نفَا ونظر لٓرض داسا َدَه فٍ جَوب بنطاله ولال

 ٖ أحد َمكنه الكذب علَها بشؤنه وأنت جعلم ذلن جَدا ، لمد "

 " أخبرناها بؤنه جعرض لحادخ لوٌ وبؤنه سَجحسن جدرَجَا

 جنهد بؤسً ولال

 " وماذا بشؤن الجحمَمات ؟ "

 رفع نظره له ولال بجمود

اعها صاحبها لكنهم لم َسجلوها باسمه بعد ولدالسَارة ب "  

 ... باعها له عن طرَك شخص آخر أَضا وبَعت مجددا

 المسجهجرون َججاهلون الموانَن فمط ْن شرطة المرور فٍ مدن

 الجنوب ٖ جكثؾ حمٗجها ضدهم بسبب أن المناطك زراعَة هنان

اْخَر وهذا ما علَنا معالججه سرَعا ، كما أننا نكاد نصل لمالكها  

 وهو من سَشرح لنا ما كانت جفعل عند إسحاق وكَؾ

 " وصلت له

 لال دجً من فوره

 " وماذا بشؤن أبناء ؼَلوان ؟ "

 زم شفجَه بحنك لبل أن َمول

 أخرجوا نفسهم منها بالطبع ككل مرة وكل شٍء وٖ شاهد "

 " لدي النَابة والجحمَمات ما جزال سارَة

 لال دجً بجدَة

بل نحن نعرفه وسجثبت الجهمة علَهم ، هذاسنكجشؾ الفاعل  "  

 " أفضل من فكرجن فٍ إعٗن موجه َا مطر

 حرن رأسه برفض لابٗ

 كنت أرَد حماَجه فلن َضمن أحد أن ٖ َحاولوا الوصول له "



 خاصة إن كان اكجشؾ شَبا عنهم وَخشون من وصوله لنا

 " وهذا ما أنا واثك منه

 لال دجً من فوره

 وإعٗن موجه لَس حٗ أَضا وسَشكون باْمر وَبحثون "

 عنه فٍ المسجشفَات ، ثم الحراسة حوله مشددة كما أخبرنٍ

 " صمر سابما فكَؾ سَصلون له ؟

 همس الذٌ أخرج هاجفه من جَبه بعد رنَنه

 " أجمنً ذلن "

 وأجاب فورا ما أن نظر لٕسم لابٗ

 " أجل َا جَم "

دون شعور منه َنجظر ما َجولع واشجدت أصابعه علً الهاجؾ  

 أن ٖ َكون جافها بالجؤكَد فهو لن َجصل عبثا أبدا ، وما جولعه

 حدخ فعٗ ولد وصله ذان الصوت الرجولٍ العمَك الجاد

 مطر باخرة المحَط الجٍ سجرسوا فٍ مَناء صَباء بعد ثمان "

 وأربعَن ساعة علً مجنها ثٗخ حاوَات جحمل رلم ثٗثة أٖؾ

ر ملَبة باْسلحة الخفَفة والمجسوطة وسَجم إدخلهاوإحدي عش  

 كبضابع وثمة من سَساعد فٍ عبورها المَناء أسمه رجب عمر

 الصاوٌ شرطٍ فٍ الجمارن البحرَة ... لمد حدخ ما جولعتَ 

 جماما َا مطر هم َرَدون إدخال أسلحة أخري وَعلمون بؤن

نهاالَرمون مرالبة وسَسربونها والؽطاء لهم أنها أسلحة م  " 

 جنفس بعمك مؽمضا عَنَه لبل أن َفجحهما لابٗ

 جَد كن حذرا َا جَم وابمً لرَبا منهم دابما فهم بدإا َثمون "

 بن بالفعل ، سنموه بؤن من كشفهم هنا فٍ الداخل ... جابع

 " مهمجن َا بطل



 وما أن أنهً المكالمة معه جوجه جهة الباب علً صوت من

 جركه خلفه لابٗ برَبة

ماذا َجرٌ وماذا لال لن جَم ؟مطر  "  " 

 لال بضَك وهو َخرج بخطوات واسعة ؼاضبة

 لال ما جنت به نصؾ صنوان علً نفسها ولدموا لٍ ؼطاءً  "

 " كالذٌ كانوا َحلمون هم به

* 

* 

* 

 نزلت بضع عجبات من ذان السٗلم الخشبٍ العرَض ثم جلست

 جمسن َدها بسَاجه واجكؤت بجبَنها علَه جنظر بحزن وعَنان

 دامعة للعابلة الجالسة فٍ اْسفل .. لٓبوان بل وجحدَدا لٓب

 المبجسم ٖبنجه والجٍ فٍ نفس عمرها ججكا علً فخذه جلعب َده

 بخصٗت شعرها َحدثها ضاحكا كما جلعب َدها بسلسلة مفاجَحه

وام ججؤرجح فٍ الهواء ضاحكةالكثَرة ، والطفلة ذات الثٗخ أع  

 مجمسكة بساعدٌ الجالس علً اْرَكة ، أرخت نظرها ما أن ولع

 علً مٗمحه واشجدت أصابعها علً الخشب المصمول وانسابت

 الدمعة الَجَمة من عَنها ججذكر ما حدخ من أكثر من أسبوع وكؤنه

 الَوم وٖ َمكنها جخَل ما كان سَحدخ لها إن لم َظهر لهم هنان

العدم وكَؾ جمكن من إخراجها من منزل َحجرق ٖ سبَل من  

 للدخول له ونافذة مإمنة بالحدَد وظنت أنه ٖ أحد َمكنه إخراجها

 من هنان وأن نهاَجها حانت ٖ محالة خاصة وأنها لم جكن جسجطَع

 الولوؾ بسبب ألم جسدها حَنها واخجنالها برابحة الدخان ،

ع راكضا وصرخ من الخارجفؽاب ذان الشاب للحظات لبل أن َرج  



 َمامة ابجعدٌ عن مسار النافذة بؤكمله ، جنحٍ جانبا "

 " َا َمامة

 فزحفت ٖ جري شَبا حولها جمرَبا وأؼلمت أذنَها صارخة بذعر

 ما أن ججالً صوت جلن الرصاصات المرجفع المخَؾ ولد وجد حٗ

 لجلن النافذة المحمَة بؤن صهر حدَد بعض ألطابها برصاص

لمرخص وكلما فرغ مخزنه ملبه مجددا حجً جخلصمسدسه ا  

 من أؼلبها فجمسن به ولفز والفا علً حافة النافذة وبدأ بضربه

 بمدمه بموة حجً انثنً للداخل َضربه وَركل وَركل َسابك

 الولت بل والنَران الجٍ بدأت بؤكل باب الؽرفة من اْسفل

 والجسرب جدرَجَا للداخل ، وما أن اجسع الحدَد بشكل أوسع

 لفز لٓسفل وْنه ٖ َمكنه الدخول منها وٖ أن جمؾ هٍ لَخرجها

 رفع جلن الخادمة المصَرة النحَلة بخفة وسهولة وأنزلها فٍ

 الداخل فساعدجها لجمؾ ورفعجها جزبَا وأخرجها هو بسهولة

 . حَنها

ا أبدا بل وعانت بعدها من الكوابَسكانت لَلة ٖ َمكنها نسَانه  

 َْام وكانت والدجه جنام معها بعض اللَالٍ أو ابنجها بثَنة ، ومنذ

 ذان الَوم وهٍ هنا جنعم بالراحة الجامة .. السرَر الواسع الرابع

 واْؼطَة الحرَرَة الناعمة والؽرفة الفاخرة الجٍ لم ججخَل أن

لجٍ لم ججذوق مثَٗ لهاجري مثَلة لها فٍ حَاجها بل واْطعمة ا  

 سابما جصل لها وجخجفٍ اْطباق ما أن جشبع دون أن جؤخذها هٍ

 وٖ أن جؽسلها وحجً الثَاب الرابعة الجٍ بات لدَها منها الكثَر

 حجً أنها جنسً أؼلبه من كثرجه ٖ جؽسلها بَدَها وٖ جنشرها

 وٖ جراها إٖ نظَفة مكوَة ولم ججخَل َوما أن لصة ساندرَٗ

لجٍ كانت جراها فٍ الجلفاز خلسة وشمَماها َجابعانه أنها حمَمةا  



 لد جحدخ معها وأن الخادمة لد جعَش فٍ لصر اْحٗم َوما حجً

 باجت جخشً أن َكون حلما وجفَك منه علً والع مرَر مخَؾ

 ووالدها َضربها مجددا ْنه لَس ثمة مذنبة ؼَرها لد جفعلها

ا المرججؾ بموة وجماطرتوجحرق المنزل ، حضنت نفسها وجسده  

 الدموع من عَنَها جباعا ... لكن عمجها جوزاء أخبرجها بؤنها لن

 جؽادر من هنا وأنها أصبحت زوجة ٖبنها فعٗ وأنها سجكون حَخ

 هو َعنٍ معهم دابما ووعدجها أن ٖ َعالبها والدها بل ولن َراها

ها، لكنها ٖ جسجطَع أن جشعر بالسعادة هنا وهٍ لم جري شمَم  

 َمان ... لم جراه مطلما بعد ذان الَوم الذٌ وعدها فَه أن َرجع

 وَؤخذها معه وها لد مرت أَام علً وجودها هنا ولم َؤجٍ وكلما

 سؤلجها عنه لالت بؤنه سَزورها لرَبا ولم جري ذان الَوم أبدا

 وجخشً أن مكروها لد أصابه وَخفون عنها ، مسحت عَناها

جددا للجالسَن هنان فٍ اْسفلودموعها بباطن كفها ونظرت م  

 بحزن فكم جمنت أن جكون لها عابلة مثلهم وأبا كهذا وأم وأشماء

 . جمَعهم معا سعداء هكذا

 أجفلت مبجعدة عن السَاج ما أن رفع الجالس هنان نظره ناحَجها

 وهو َنزل شمَمجه لٓرض ونظر لعَنَها مباشرة فولفت وؼادرت

 من هنان راكضة وعادت لؽرفجها ودخلجها وأؼلمت بابها خلفها

 جحاول جثبَت لوس الشعر علً رأسها المجعد فهو ٖ َثبت علَه

 بسهولة أبدا لكنه ساعدها أَضا فٍ الجخلص منه ومن مضاَمجه

 . لوجهها

 طرلات لصَرة ومجمطعة علً الباب جعلجها ججراجع مجفلة عنه

ن هذا ؟ َسجحَل أن َكون هوجنظر له بخوؾ وجردد فمن سَكو  

 فهو لم َزر ؼرفجها سابما ولم جراه منذ ذان الَوم إٖ اِن بل



 ومن لحظة أخرجها من النافذة ْنها فمدت الوعٍ بعدها ولم

 جسجفَك إٖ وهٍ فٍ هذه الؽرفة وعلً ذان السرَر فلن َكون

 . هو بالجؤكَد ولد جكون والدجه أو شمَمجه

بطَبة وأدارت ممبضه ببطء وشهمتالجربت من الباب بخطوات   

 مفزوعة وجراجعت للخلؾ ما أن انفجح الباب علً اجساعه وظهر

 من خلفه الذٌ كان َمؾ مجكبا بإطاره َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 الجَنز ولال بابجسامة جانبَة منجمٗ بنظره من جسدها الصؽَر

 النحَل الملجؾ فٍ بَجامة زهرَة لصَرة وصوٖ لعَنَها الرمادَة

 الواسعة

 " من هذا الذٌ وضعن جاسوسة علَنا هنا ؟ "

 أجفلت لابلة باسجنكار

 " ٖ أحد السم لن "

 ضحن ولال ولد جمدم للداخل خطوجَن وَداه ٖزالجا سجَنجا جَبَه

 " كنت أمزح معن َا صؽَرة فٗ جبكٍ "

 وجحرن مجددا وما أن وصل عندها سحب لوس الشعر من شعرها

 ولال

كذا فسَجعبنهذا ٖ َضعونه ه "  " 

 مسحت بؤصابعها علً خصٗت شعرها الجٍ جحررت بشكل

 فوضوٌ جججنب النظر له فؽرسه فَه مجددا َرفعه به ولم َثبجه

 خلؾ أذنَها كما فعلت هٍ بؽرس حوافه فٍ شعرها وثبجها به

 فؤبعدت نظرها مؽمضة عَنَها وهٍ جري صدره ولمَصه المؽلك

 علَه ممابٗ لها جماما ورابحة عطره الموَة الجٍ لم جعرؾ شَبا

 جمَٗ مثلها إٖ فٍ شمَمجه ووالدجه جسربت مع أنفاسها وأشبعت

 ربجَها حد الخدر ، وما أن أبعد َدَه ابجعدت عنه بخطوجَن جلمس



 الموس الفضٍ بؤطراؾ أناملها فمد َده لوجهها ومسح بإبهامه

َهجحت جحفنها لابٗ ونظره عل  

 " لما كنت جبكٍ َا َمامة ؟ "

 أنزلت رأسها ولم جعرؾ ماسجمول ومن أَن جبدأ فوصلها صوجه

 الهادئ حَن طال صمجها" أمازلت جرٌ كوابَسا بما حدخ ؟

 أم أنن خابفة ؟ لن َمسن أحد بسوء وأنجٍ هنا َا َمامة فٗ

 " جخافٍ

 لالت بحزن جنظر ْصابعها جلؾ حولهم شعره علمت بَدها

أن أري َمان فلست أعلم حجً أَن َكون اِنأرَد  "  .. 

 ألَس صدَمن ؟ أنت جعلم أَن هو بالجؤكَد فؤخبره أنٍ أرَد

 " رإَجه وأنٍ مشجالة له كثَرا

 جنهد بعمك وحرن رأسه بؤسً فبماذا سَخبرها ؟ بؤنه لم َراه

 ولَس َعلم أَن َكون ؟ حجً أوَس لال بؤنه لم َذهب لهم هنان

الجٍ َعمل فَها اْسبوع الماضٍ وحَن وٖ للشركة الزراعَة  

 سؤل والده عنه لال بؤنه رآه بعد حادثة احجراق المنزل فٍ الَوم

 الجالٍ ثم لم َراه بعدها وحجً هاجفه فمده بسبب الحرَك ، وكان

 ؼاضبا منه علً ما َبدوا وَمان المسالم طوال حَاجه َبدوا أنه

نهاَة اْمرجمرد علً والعه وانفجر فٍ ذان الوالد المهمل   

 واخجفً وٖ َمكنه لومه وَعلم جَدا فَما َفكر فهو سَلوم نفسه

 بالجؤكَد علً كل ما حدخ مع شمَمجه لكنه مخطا فَما َفعل وعلَه

 أن ٖ َجعلها جخسره أَضا فهو ٖ َراها جلومه مطلما بل ومجلهفة

 . لجعلم أَن َكون ومولن من أنها كانت جبكٍ ْنها لم جراه

ا ورفع وجهها له ولال ناظرا لعَنَها الدامعةمد َده لذلنه  

 َمامة شمَمن َحبن أكثر من كل شٍء لذلن هو بعَد اِن فعلَنا "



 أن نجرن له حرَة اخجَار الولت الذٌ سَزورن فَه من نفسه

 " وجؤكدٌ من أنه سَفعل ذلن لرَبا

 أومؤت بحسنا جنظر لعَنَه بحزن زاد جلن العَنان الواسعة الناعسة

 جماٖ فابجسم ومال جهجها هامسا

 " طفلة جمَلة ... لما ٖ جكبرَن سرَعا ؟ "

 " أباااان "

 رفع رأسه وأدار مملجَه السوداء عالَا وأبعد َده عنها لابٗ ببرود

 للجٍ َعرؾ صوجها جَدا وإن لم َراها

 " أمٍ لو أعلم ما فٍ رأسن أخبرن بؤنٍ لم أصعد لؽرفجٍ "

 لالت بضَك من خلفه

رنٍ ما فٍ رأسن أنت فانزل حاٖ والدن َرَدنأخب "  " 

 أدار رأسه ناحَجها ولال بشن

 " مجؤكدة أم سؤنزل ولن أجده هنان وٖ فٍ المنزل بؤكمله ؟ "

 لالت بنبرة جهدَد

 بل سجنزل فٍ جمَع اْحوال وجحرن هَا لدٌ أنا وَمامة "

 " ما نفعله

كانت اسجدار بنصؾ جسده ونظر لها ببرود لبل أن َنظر للجٍ  

 جنمل نظرها بَنهما باسجؽراب ومد َده لخدها ولرصه برلة لابٗ

 " سؤحاول أن أجده من أجلن ... حسنا َا جمَلجٍ ؟ "

 ثم أبعد َده ولبل أصبعَه وؼادر وجركها خلفه مصدومة َنظر

 بمكر للجٍ كانت جلحمه نظراجها الؽاضبة والجٍ جمجمت ما أن مر

 بجوارها

َا أبانسنجحاسب علً هذا ٖحما  "  " 

 فؽادر َؽنٍ ضاحكا



 " زوججٍ ملكٍ أنا ... مرجعها عندٌ أنا "

 وؼادر جاركا اْبخرة جخرج من ذان الرأس الؽاضب والذٌ نظرت

 صاحبجه للوالفة أمامها جنظر لها ولالت بضَك

 " ماذا فعل ؟ "

 نظرت لها بعدم اسجَعاب فمالت

 " أعنٍ ماذا أخبرن ؟ "

 ٖذت بالصمت للحظة لبل أن جمول بصوت منخفض وعَناها

 الرمادَة الواسعة جمجلا بالدموع

 " سؤلجه عن َمان فؤنا لم أراه من أَام ومشجالة له كثَرا "

 الجربت منها وحضنجها رأسها َجكا علً صدرها جمسح علً

 شعرها بحزن فكم عانت هذه المسكَنة فوق صؽر سنها وفمدها

ما عاشت جلن اللَلة الجٍ أحضرها فَها أبان لوالدجها فلن جنسً  

 شبه مَجة وجسدها من عٗمات الضرب ٖ جكاد جري فَه شبرا

 سلَما وكَؾ حكت لها الخادمة جبكٍ بهسجَرَة عن كمل ما حدخ

 ورأجه هنان ... جذكر أنها بكت جلن اللَلة لساعات ولم جنم وٖ

ل بعده فلمجاركت النابم بجانبها َنام درجة أن مرضت لَوم كام  

 جري حَاجها وحشَة كجلن ولم جكن ججخَل أن ما َرونه فٍ الجلفاز

 سجراه والعا أمامها َوما ما بل وبشعا بجلن الصورة ، وفوق كل

 ما حدخ معها كانت جرفض أن جمدم شكوي ضد والدها وٖ حجً

 زوججه وكل ما فكرت فَه شمَماها الجوأمان اللذان ٖ جرَد أن

و أم ، ولبلها َمان الذٌ كاد َجن جنونهَجربَا من دون أب أ  

 وَطَر للسماء من حالجها مصرا علً أٖ َصمجوا عما حدخ

 ولَست جلومه فحالها كان َبكٍ الحجر .. ولبل كل ذلن هٍ شمَمة

 صدَمه الممرب والمفضل لدَه بل ومحام لن َرضً بالجؤكَد



 بالصمت عما َراه خاصة بعد الجعدَٗت اٖخَرة فٍ الموانَن

وضعَة والعموبات الجٍ جخص حموق المرأة وعلً رأسها العنؾال  

 الجسدٌ فكان ألل ما لد َناله ذان الرجل ست سنوات فٍ السجن

 لكنها رفضت وعاندجه وأَوب ساندها فٍ ذلن ْن فٍ اْمر

 محاكم وشوشرة وسَصبح اسم هذه المسكَنة وما حدخ معها علً

ها الذَن لمكل لسان وسججرحها الناس به خاصة عابلة زوج  

 َحبوها َوما فكَؾ إن علموا أنها اخجارجها زوجة ٖبن ابنهم

 كما َرون ؟ وما زادها إصرارا أَضا هو جمسن َمامة برفضها

 ْن َسجن والدها أو أن َكشفوا له عما ما فعلت زوججه واعجرفت

 به خادمجهم كٍ ٖ َطلمها وَجَجم شمَماها الصؽَران ، وهٍ

 احجرمت صمجها من أجلهم وشعورها اْخوٌ وأنسانٍ نحوهما

 . فٗ أنمً من للب هذه الفجاة أبدا ولم جري مثَٗ له فٍ الوجود

 ضمجها لها أكثر ولبلت رأسها حامدة هللا فٍ سرها أنها ألحت

 علً أبان أن َذهب لهم جلن اللَلة فمنامها ذان كان السبب

جعرفها وكانت جحضن طفلة بموة والمرأة الجٍ كانت فَه جراها وٖ  

 وما أن جمجرب منها جرفع عَنَها لها والدموع جنزل منهما بؽزارة

 وفٍ صمت ولد جكرر معها ذان الحلم لثٗخ لَال مججابعة حجً

 لعبت بها الظنون وكانت جشعر بؤن الحلم َخصها .. ٖ جعلم كَؾ

دوٖ لما لكنها هكذا شعرت وكانت ظنونها فٍ محلها جماما ول  

 أدركوا الكارثة لبل ولوعها لكانت احجرلت فٍ ذان المنزل وٖ َعلم

 عنها أحد أو عاشت مشوهة طوال حَاجها وفمدت كل هذا الوجه

 . الجمَل الذٌ َفجرض أن َصبح ٖمرأة شابة فاجنة رابعة الجمال

 نزلت بنظرها لها حَن رفعت وجهها ونظرت لها بعَنان دامعة

 وهمست ببحة بكاء



ه فعٗ عمجٍ ؟ هو سَحضره ألَس كذلن ؟هل سَجد "  " 

 مسحت علً وجهها لابلة بابجسامة

 سَفعل ما فٍ وسعه َا َمامة وسجرَه وهو بخَر جؤكدٌ من "

 " ذلن فالجَران ووالدن رأوه بعد الحرَك

 وجابعت مبجسمة بحنان جمسح الدموع من وجنجَها

جرَدَنحجً مجً سجنادَنٍ بعمجٍ هكذا ؟ لولٍ أمٍ كبثَنة أم ٖ  "  

 " أن آخذ مكان والدجن ؟

 نزلت دموعها فورا ودفنت وجهها فٍ صدرها وطولت خصرها

 بَدَها لابلة ببكاء

 بلً جمنَت كل حَاجٍ أن كانت لٍ أم بل ومنذ رأَجن أول مرة "

 " جمنَجن والدجٍ الجٍ فمدجها من لبل أن أراها

 حضنجها بموة بذراعها جمسح بَدها اْخري الدمعة الجٍ جمردت

 علً عَنَها ولالت بحزن

 إذا سجنادَنٍ أمٍ من اِن وصاعدا وأنجٍ ابنجٍ الثالثة ٖنماش "

 " ْحد فٍ هذا

 ثم أبعدجها عنها وأمسكت ذراعَها ونظرت لعَنَها الدامعة ولالت

 بجدَة

 َمامة هذه ؼرفجن حدودن ٖ َمربها ذان المحجال المدعو أبان "

 " وإن دخلها جخرجٍ أنجٍ اجفمنا ؟

 نظرت لها باسجؽراب وعدم اسجَعاب فمالت

 هو زوجن أجل لكن ؼرفجن لن وحدن فمط وإن دخلها جخرجٍ "

 " اجفمنا ؟

 أومؤت لها برأسها بحسنا رؼم أن نظرجها الحابرة جلن جوحٍ بعدم

 فهمها لشٍء مما جمول لكن ٖ بؤس هٍ بالمرصاد لذان المنحرؾ



لها هٍ ، مسحت وسجعلمه معنً أن َمول ٖ أرَد الشٍء وَجركه  

 علً طرفٍ وجهها بَدَها ولالت مبجسمة

 هَا انزلٍ معٍ لججلسٍ معنا بما أن المطب السالب سَجصرؾ "

 " معه والده وَنمشع من هنا

 نظرت لها باسجؽراب فضحكت لابلة

 انزلٍ هَا وشاركَنا َومنت َا َمامة ولججعرفٍ أكثر بوالدن "

 " اِخر

د والوحَد لكنه َبمً والدها ولدكانت ججمنً أن جمول والدن الجدَ  

 َؽَر هللا ما فٍ النفوس َوما ما وهو المادر علً كل شٍء َجعل

 الكافر َسلم فٍ لحظة ، شدجها من َدها ولالت

 هَا انزلٍ معٍ واسجمجعٍ بولجن وسنخرج للحدَمة ونجناول "

 " الؽداء فَما بعد هنان ... َكفَن سجنا لنفسن هنا

 ولفت مكانها ولالت بحَاء

 " .... أرَد أن أؼَر ثَابٍ أوٖ أخجل من عمٍ أَوب ثم "

 جلكؤت لبل أن جهمس بحزن ناظرة لٓسفل

 سالاٌ وَداٌ بشعجان لد ٖ َجناول طعامه فوالدٌ كان َمرؾ "

 " كثَرا من هذا

 أمسكت دموعها بصعوبة وحضنجها مجددا هامسة بعبرة جكاد

 جمجلها من كجمها لها

 من هذا الذٌ َجناول طعامه فٍ وجود هذا الوجه الجمَل وَمرؾ "

 " أنجٍ لم جعرفٍ والدن أَوب بعد !

* 

* 

* 



 جلست بمربها علً السرَر ومسحت علً شعرها الؽجرٌ اْشمر

 لبل أن جحضنها جدفن بكابها فٍ صدرها ولالت بؤسً

 " َكفَن بكاء َا ماَرَن فلن َفَدن هذا فٍ شٍء "

ب معه أنفاسها بصعوبةلالت بنحَب جسح  

 أعرفهم َا فجر لن َكون حلهم لٍ منصفا أبدا ، إنهم وحوش "

 " ولَسوا بشرا ، لَجن لم جخبرَهم بذان الحادخ وجلن الكذبة

 مسحت علً شعرها ولالت ببكاء

 كان لدَا أمل أن َجلبوه رؼما عنه حَن سؤخبرهم ٖ أن َخجفٍ "

مط َا صدَمجٍمن الوجود نهابَا ... كان لصدٌ مساعدجن ف  " 

 اسجمرت فٍ البكاء فٍ حضنها جودع حجً هذا الحضن والوحَد

 الذٌ َشعر بها وجشعر باْمان فَه فذان الشهم الذٌ كانت ججزم

 بؤنه لن َجخلً عنها فعلها فعٗ وخذلهما معا وهو َخجفٍ ولٓبد

 فاضطرت لمول جلن الكذبة لشعَب ؼَلوان أَضا حَن جاء وشمَمه

د أن شاع خبر رحَل جسار المفاجا وجركه لهانوح للمسجشفً بع  

 فٍ الشارع ولد خانوا جمَع جولعاجهما وجاءوا من أجلها فعٗ

 لكنها لم جكن لجسجؤمنهم علَها وهم لساة مجحجرَن مججبرَن لم

 َشعروا بها َوما لَفعلوها اِن بل وخشَت أن َسبموا ؼَرهم لما

ومهما كان جخشاه هٍ علَها فمن ٖ َخاؾ هللا َفعل أٌ شٍء  

 فؤخبرجه بجلن الكذبة الجٍ صدمجها أن اسجمبلها وكؤن شٍء لم

 ! َكن وكؤنها جمول له أن ما بها خدش بسَط ٖ َحجاج وٖ لضمادة

 وهذا ما زاد ذعرها وخوفها علَها فمالت له بؤنها جحجاج ْسبوع

 حجً جسجطَع أن جؽادر المشفً جؤمل فٍ أن َؤجٍ ذان الشاب وفٍ

عدم كالمرة السابمة وَنمذها لكن اَْام كانت جمضٍأن َظهر من ال  

 وٖ أثر له وها لد حان الَوم الذٌ علَها أن جؽادر فَه لمصَرها



 . المجهول

 أولفجها خارج السرَر وساعدجها لجلبس حجابها وما أن خرججا

 من هنان وولع نظرها علً الوالؾ فٍ الخارج ونظرجه السوداء

 الكارهة لها بدأت بالبكاء وبهسجَرَة مجمسكة بصدَمجها الجٍ ٖ

 حَلة لها مثلها جماما وهو َسحبها بالموة لججركها .. لم َهجم ٖ

 لبكابها وٖ نحَبها وٖ رجاءاجها الباكَة وٖ حجً لحجابها الذٌ

 نزل عن رأسها جودعها جلن العَنان الباكَة والجٍ لن ججولع لها إٖ

هذا فهذا نوح أَسرهم كان هكذا فكَؾ بالبمَة اْسوء من كل  ! . 

* 

* 

* 

 نزلت السٗلم مسرعة جؽلك زر سجرجها البنَة اْنَمة والمصَرة

 ولد لبست معها جنورة من ذات اللون طولها َصل لنصؾ سالَها

 وحذاء طوَل لركبجَها جمرَبا ولمَص أبَض حرَرٌ جحت جلن

وش وفصوص بنَةالسجرة وحجاب أبَض أَضا حوافه مزَنة بنم  

 ، خرجت من باب المنزل وعبرت الحدَمة ججَب علً هاجفها لابلة

 " أجل عمٍ أنا خارجة حاٖ "

 وما أن كانت خارج بوابة المنزل ابجسمت للذٌ لال ضاحكا وفاردا

 ذراعَه لها

 ما كل هذه اْنالة والحسن ! من أخبرن أنٍ سؤذهب لخطبة "

 " إحداهن ؟

 ضحكت وحضنجه لابلة

جصدق أنٍ فكرت فٍ ذلن فعٗ ؟هل  "  " 

 لال بضحكة " وآخذن أنجٍ معٍ َا ابنة اْربعة عشرة عاما ؟



 " سَطردوننا حَنها من عند الباب

 ضحكت وابجعدت عنه ولالت مبجسمة

 " ٖ جسجهن بمدراجٍ فٍ فن ألناع "

 فجح لها باب السَارة لابٗ بابجسامة

خطبة وزواج ومشوارنا َحجاج لفن اٖلناع وفٍ الموضوع "  

 أَضا فهَا اصعدٌ ْن زَارجنا مفاجؤة وأخشً أن َهرب منا

 " الشخص الممصود

 جلست فٍ الكرسٍ اْمامٍ وأؼلك الباب خلفها جنظر له

 باسجؽراب ولم جفهم شَبا مما لال ، حركت كجفَها بٗ مباٖة فمد

 َكونوا عابلة أصدلاء له أو ألارب لهم لم جعرفهم بعد وٖ بؤس إن

 . كان فٍ اْمر جشوَك وإثارة وخطبة وزواج

 نظرت له ما أن انطلك بالسَارة ولالت

 " هل مشوارنا خارج حوران أو فٍ ضواحَها ؟ "

 نظر لها ثم للطرَك ولال مبجسما

 بل لَس بعَدا عن هنا فمط بضعة أمَال ولن نخرج من "

 " حوران

 نظرت للطرَك أَضا وجولفت عن سرد اْسبلة كٍ ٖ جصبح

عحة ومملة فسجعرؾ كل شٍء ما أن َصٗ ، وكان المكان كمامز  

 لال لَس بعَدا كثَرا وهما َدخٗن ْحد اْحَاء الرالَة مبانَها

 عبارة عن فَٗت كبَرة جمَعها وجمَلة .. اْشجار واْزهار

 جظهر من أسوارها العالَة وبعضها ججدلً منها فٍ جمال ممَز

هنا ! بل هٍ لم ججحرن فٍوما كانت ججولع وجود هذه اْحَاء   

 العاصمة بعد فكَؾ سجعرؾ ما َكون فَها ومشاوَرها المعدودة

 كانت لمنزل رعد فمط ولم َخرجوا للجنزه وٖ هٍ والكاسر أبدا



 فهو أَضا المكان مجهول بالنسبة له وسَحجاج لولت لَعرفه جَدا

 . وَسهل علَه الجنمل فَه

بابها مفجوحا وجبدوا جولفت السَارة بهما عند إحدي الفلل وكان  

 حدَمجها الصؽَرة فٍ طور الجنسَك والفَٗ كذلن وكؤنه أعَد

 طٗبها مجددا من الخارج ومن ولت لرَب جدا ! نظرت للذٌ فجح

 بابه ولالت باسجؽراب

 " هنا َكون من سنزورهم ؟ "

 نزل لابٗ

 " أجل هَا انزلٍ "

ن جوجهنزلت وأؼلمت بابها جنظر للمكان باسجؽراب وجبعجه ما أ  

 نحو البوابة الحدَدَة المفجوحة ججبعه ناظرة لما حولها باسجؽراب

 حجً أن أحواض اْشجار َبدوا جم نزع الؽراس منها لؽرسها من

 جدَد بشجٗت مخجلفة بل وثمة نافورة حجرَة وضع لها حجر

 اْساس فٍ منجصفها وأعمدة أضواء جدَدة ججدلً منها مصابَح

 فمن سَكون هإٖء الذَن َسكنون منزٖ لم َجهز بعد وكَؾ

 َؤجَان لزَارجهما ! أسرعت فٍ خطواجها لجلحك به وصعدت خلفه

 عجبات الباب الرخامَة ولد لال ناظرا جحت لدمَها

 ضعٍ لدمَن بالرفك فهذا الرخام جم إضافجه مجددا ولد ٖ َكون "

 " جاهزا بعد ولم َجؾ اٖسمنت جحجه بشكل جَد

ظرت لمدمَها وهٍ جصعد بالٍ العجبات برفك ولالت ما أن وصٗن  

 للباب الخشبٍ المموس والذٌ جم طٗبه باللون اْسود حدَثا علً

 ما َبدوا ولالت باسجؽراب

 عمٍ من هإٖء الذَن سنزورهم ومنزلهم َبدوا لَس جاهزا "

 " ....وما



 لاطعها وهو َمرع الجرس بجانب الباب لابٗ بابجسامة

وا عابلة إنه شاب أعزبلَس "  " 

 نظرت له بصدمة ولد جابع من لبل أن جسؤل وٖ أن جفسر وجفكر

 وجحلل " فها لد لرر الزواج أخَرا وخطب إحداهن وعلَنا أن

 نساعده فَما ٖ َفهمه هنا فَبدوا أن عمجن جوزاء حصلت له

 " علً عروس سرَعا

مالم جسجطع منع انفراج فمها الصؽَر من صدمجها بما لال و  

 فهمت لحظة أن انفجح الباب ودون أن جحضً وٖ بفرصة ْن

 جججازها ولجلملم شجات نفسها المحطمة أو جدرن ما لال وَسجوعبه

 عملها وهٍ جري الذٌ ولؾ أمام الباب ببنطلون لصَر لنصؾ

 سالَه ولمَص لطنٍ أبَض بؤكمام لصَرة وكجابة سوداء جهة

وا لم َجولع زَارجهصدره العرَض ولد ابجسم لخاله بدهشة وَبد  

 جلن لبل أن جموت جلن اٖبجسامة من شفجَه وججحول نظرجه

 . للصدمة أَضا ما أن ولع نظره علَها

* 

* 

* 

 ولؾ أمام باب المنزل الخشبٍ المدعم بالحدَد بشكل مجناسك

 ونظر لساعجه وجنهد بضَك فوالدجه جصر علً وضعه فٍ موالؾ

 سَبة دابما ولَس َفهم لما جصر علً سلَطة اللسان جلن ! ورؼم

 أنه اضطر ْن َخبرها بكل ما حدخ ْنه ٖ َمكنه أن َكون كاذبا

 مثلها فمد أصرت علً زَارجه لهم بل ولالت وبكل الجناع

 ٖ اصدق أن جلن الفجاة الرلَمة الجمَلة المهذبة والخلولة بل )

م إن كان المولؾ كما للت فمعهاوالرابعة أن جكون كما جمول ! ث  



 حك ججضاَك وأنت من علَه أن َبرر وَوضح لهم وأن َعجذر

 ( أَضا

 ٖ َفهم كَؾ سَبرر لهم بعد كذبة ابنجهم جلن بؤنهما لم َجفما فهل

 سَظهرها أم نفسه كاذبا ! مرر أصابع فٍ شعره البنٍ الكثَؾ

ججركهالمصفؾ بعناَة وجؤفؾ نفسا طوَٗ فوالدجه وكعادجها لم   

 وشؤنه حجً أخذت منه وعدا بؤن َفعل ما طلبت منه وهو اضطر

 لجؤجَل ذلن حجً نهاَة رحلجهم لَسافر بعدها فورا فلعلها جحدخ

 مصَبة جلؽٍ كل هذا ، جؤفؾ مجددا مسجؽفرا هللا علً جمنَه

 لحظجها أن والدجه لم جربَهم علً الصدق والوفاء بالوعود لما

ان صاغ أكذوبة لَنجً كما فعلت جلنكان زار هذا المنزل أبدا ولك  

 الولحة ، حجً أنه حاول البحخ مجددا عن كوَنوا جلن ولم َجدها

 أبدا حجً أنه حاول اسججواب جلن المرأة مجددا وبجمَع الطرق

 وبٗ نجَجة فهٍ ٖ جعرؾ ٖ مكان سكنها وٖ رلم هاجفها وٖ أٌ

وكؤنهاشٍء عنها أو أنهم َجعمدون الجكجم كعادجهم فٍ كل شٍء   

 أسرار دولة ولَس مجرد مطار ! لو أنه وجدها فمط لكان أخبر

 والدجه بؤنها من َرَد الزواج بها وانجهً اْمر فهٍ كانت جصر

 علً زواجهم أكثر من إصرارها علً هوَة العروس ، لكن ٖ مفر

 له من سلَطة اللسان جلن علً ما َبدوا وأمله فٍ أن جرفض هٍ

عكس بعد مولفها منهوجخلصه منها فلن َجولع ال  

. 

 حسم أمره المحسوم سلفا وضؽط بإصبعه علً جرس الباب فهو

 حجً لم َبلؽهم بحظوره والعنوان أرسلجه له والدجه لرابة الثٗخ

 مرات ولم َجصل برواح لَخبرهم أو َؤخذ رلم والدها فلعله ٖ

 َجدها فٍ المنزل وَجخلص من رإَجها ، نظر بجرلب للباب الذٌ



 فجح ببطء َخشً أن جظهر جلن المجوحشة فٍ وجهه من اِن

 وجنهد بارجَاح حَن اكجشؾ العكس ووجد أمامه رجل فَما َمارب

 السجَن من عمره ولد ابجسم له فورا لابٗ برحابة

 " مرحبا "

 مد َده له ولال مبجسما " مرحبا سَد لصٍ أنا ؼَهم أَوب

 " الشعاب وآسؾ لزَارجٍ دون موعد مسبك

ه الوالؾ أمامه بطرَمة ؼرَبة وكؤنه طفَلٍ جحت مجهر أونظر ل  

 حشرة فٍ أنبوب اخجبار ولد فهم اْمر سرَعا وكله بسبب ابنجه

 المصون طبعا والجٍ ٖ َعلم بؤٌ طرَمة شوهت صورجه أماهم

 لجمنعهم بؤنهما لم َجفما ؟ لال الذٌ اسجفاق لنفسه مبجسما وهو

 َجرن َده

لنلما جعجذر بنٍ المنزل منز "  " 

 وجابع وهو َفجح له الباب

 جفضل ادخل وٖ ججردد فٗ أحد هنا عداٌ وزوججٍ المدفونة "

 " فٍ المطبخ

 دخل مبجسما له فها هو جخلص من أول همومه وهٍ ابنجهم الجٍ

 ٖ َرَد أن َعرؾ أَن جكون ، ثم هذا الرجل َبدوا بشوشا بسَطا

لَلة الجٍسَنسجم معه سرَعا ولن َشعر بالملل فٍ الدلابك الم  

 سَكون علَه لضابها عندهم ، دخل َجبعه ولد أوصله للصالون

 الممابل بمرب المدفبة الحجرَة المطفبة وجلس هنان وؼاب

 .. مضَفه معجذرا وجركه لوحده فجنملت نظراجه فٍ المكان ببطء

 كان منزٖ مجواضعا وجمَٗ أَضا بؤثاخ كٗسَكٍ جمَزه اْلوان

ٍ واْبَض فٍ جناؼم ما كان لَجصورالزاهَة كاْصفر والبرجمال  

 أن َكون هكذا وإن الجرحه علَه أحدهم لكان رفضه فورا أما اِن



 فمد ؼَر رأَه بكل أفكاره السابمة جلن فمد طؽً ذان الجناؼم علً

 بساطة اْثاخ والسجابر ، وما لفت انجباهه أكثر هو النظافة

 منمطعة النظَر فٍ المكان وكؤنه ٖ أحد َعَش فَه بل وكؤن كل

 شٍء وضع فَه جدَدا ! إنها نظافة فالت منزلهم الذٌ َحوٌ أربع

 خادمات اثنجان منهن مخصصجان للجنظَؾ فمط ! نظر لٓرضَة

 الخشبَة الٗمعة بشكل مدهش حجً الباب البعَد َكاد َري صورجه

ها الطعام سجؤكله دون أن جفكرفٍ كل لطعة فَها فإن وضع لن علَ  

 ! أبدا فٍ نظافجه

 نظر جهة المجمدمان نحوه وولؾ مبجسما للجٍ الجربت منه برفمة

 من ؼاب لبل للَل ولد عاد معها َحمل صَنَة فَها كوب ماء

 ومدت جلن المرأة الجٍ ججاوزت منجصؾ اْربعَن َدها له لابلة

 بابجسامة

سعداء فعٗ بزَارجنمرحبا بابن جوزاء الحالن ... نحن  "  " 

 صافحها شاكرا لها بابجسامة فعلً ما َبدوا أن ابنجهم جلن لم جشوه

 صورجه بالشكل الكافٍ لَنفروا من ممابلجه ؟ جلس وما أن وضع

 له الذٌ جلس بمربه كؤس الماء علً الطاولة أمامه جوجهت

 زوججه نحوه فورا لابلة

 " انجظر َا لصٍ "

بة النحاسَة وسط الطاولة ومسحتوسحبت مندَٗ ورلَا من العل  

 المكان الذٌ وضعه فَه والكوب أَضا وكؤنها جزَل بصماجه من

 علَه ولالت للذٌ كان َنظر لها بصدمة ونظرها علً الكوب وكؤنه

 سَجدحرج من أمامه

 " َمكنن شربه اِن فٗبد وأنن جحجاج لبعض الماء "

ها نظراجهوؼادرت معجذرة بؤنها سجعود لرَبا وحملت المندَل مع  



 المسجؽربة ٖزالت ججبعها لبل أن َنظر للذٌ لال مبجسما وهو

 َمرب الكوب منه " آسؾ علً ما حدخ أمامن ولن ألومن فَما

 سجفكر فَه لكنه طبع ملجصك بزوججٍ ، إنها مهووسة بنظافة كل

 شٍء وحجً أظافر من َعَشون معها وجصرفاجها هذه خارجة

عجذر منن مرارا علً أفعالعن إرادجها وسجري بنفسن بؤنها سج  

 " مماثلة فهٍ بنفسها سجعجرؾ بعَبها ذان

 ابجسَم له من فوره ... َا سٗم أول البشابر وٖبد وأن ابنجها

 مثلها ، رفع الكوب وشرب الملَل منه ووضعه مكانه لابٗ

 ٖ بؤس فٍ ذلن فكثَر َعانون من هذا النوع من الوساوس وأنا "

 " معجب فعٗ بجمبلن لها فؤنا أري أن ذلن صعبا بل ومسجحَٗ

 ورمً له بؤول لذَفة رفض علنٍ ٖبنجه مجؤمٗ أن جكون كوالدجها

 لكنه رماها علَه من لبل أن جنفجر وفجرها فَه هو لابٗ بابجسامة

 أجل معن حك فمن َحب شخصا َمكنه الجعاَش مع عَوبه كما "

بابنة مجفهمة لوضعها كثَرا بل وأكثرممَزاجه وحمدا هلل أن رزلنا   

 منا جمَعا ولم ججذمر منها َوما وهٍ أكثر من َحجن بها ْنها

 امرأة مثلها ، أما شمَمها فمد وجد فٍ سكن الطلبة مٗذا آمنا

 " لمَكروباجه حجً اِن

 لم َسجطع امسَان ضحكجه الجٍ شاركه فَها ذان الرجل من فوره

هوة ووضعجها علً الطاولة لابلةولد انضمت لهما الجٍ جلبت الم  

 بابجسامة

 " لما ٖ جشاركانٍ الضحن معكما ؟ "

 لال زوجها مبجسما

 " أخشً أن جؽضبٍ إن علمت أنه عنن ؟ "

 فنظر له الجالس بمربه بصدمة بَنما لالت الممابلة لهما ضاحكة



 كنت أعلم أنه عنٍ فؤنت ٖ جمصر فٍ الجعرَؾ عنٍ بطرَمجن "

 " أبدا

سمة جنظر للذٌ نمل نظره لهاوجابعت مبج  

 أنا آسفة حما بنٍ علَن أن ججحمل طباعٍ السَبة فؤنا ٖ أشعر "

 " بالراحة إٖ هكذا

 لال مبجسما بدعابة

 ٖ بؤس وٖ جملمٍ أبدا بهذا الشؤن المهم أن ٖ جكونٍ ممن "

 " َؽسلون الصابون

 ضحكت كثَرا ولالت

 " ٖ جلن مبالؽة سَنمابَة فمط "

ها للجالس بجواره حَن لالنمل نظره من  

 " ظننت أنن سجكون سافرت ولست هنا حجً اِن ؟ "

 لال مبجسما

 " ٖ فرحلجنا سجكون فجر بعد الؽد "

 وانسجما فٍ الحدَخ سرَعا وكل واحد منهما شعر بؤن اِخر من

 سنه لجمارب اْفكار بَنهما حجً أنه لم َشعر بمضٍ الولت وهما

 َنجمٗن من موضوع ِخر ولد شرب ثٗخ فناحَن لهوة كل واحد

 منها أكثر نظافة من سابمه وكما لال زوجها إن اسجطعت فهمها

 فسَكون باسجطاعجن جفهمها بل وجمبل طبعها أَضا وهذا ما حدخ

 معه هو وبسرعة لم َجولعها بل وحجً انسجامه معهما فاق

بنجهما ؟ هل سَربَانجولعاجه ومخَلجه وَسجؽرب كَؾ جكون جلن ا  

 ! واحدة ٖ جشبهما

 نظر لساعجه واكجشؾ بؤن الولت لد سرله ولم َجحدخ فَما جاء

 من أجله وٖ هما فعل ذلن كما كان َؤمل وَجولع وها هو فٍ ورطة



 حمَمَة فهل سَخبرهم حمَمة ما حدخ معه وَظهر أن ابنجهما

ماذا َفعل ؟كاذبة أم َموه اْمر لَفهموا بؤنه سوء فهم بَنهما أم   

 والدجه وجلن المدعوة كنانة َسجحمان ضرب رأسَهما فٍ بعضهما

 علً ما وضعاه فَه ، جحمحم للَٗ ولال ونظره علً كل شٍء

 حوله عدا الجالس معهما

 " .....حمَمة اْمر أنا جبت ْعجذ "

 لَمطع كٗمه لفل الباب الذٌ جحرن ببطء وجبعه ذان الباب الخشبٍ

ما خفَفا َدفعه ولالت الجالسة أمامهما ولدالذٌ فُجح وكؤن نسَ  

 الجفجت للخلؾ حَخ ذان الباب وبابجسامة

 ها هٍ كنانة وصلت أخَرا فلن جَؤس أبدا من البحخ عن وظَفة "

 " بعَدا عن المطار علً ما َبدوا

 فولؾ حَنها الذٌ ولع نظره لبل كلمات جلن فٍ أذنَه علً الجٍ

جها َنظر لها بصدمة شلتدخلت من الباب جضع مفجاحها فٍ حمَب  

 أطرافه لبل أن جنجبه هٍ لوجوده وججحول لجمثال حجرٌ مماثل

 " !!! ولد همس من فوره ناظرا لها باندهاش " أنجٍ

* 

*  

 

 جلست حاضنة حمَبجها ومذكراجها علً أحد مماعد مدرج ملعب

 كرة السلة الواسع بإضاءجه الموَة ونوافذه العالَة حَخ جلن

 اْرضَة الخشبَة المصمولة وأصوات الكرة المصطدمة بؤرضَجها

 وخطوات وصراخ الراكضَن فولها وبعض الهجافات المجفرلة من

 مشجعَهم وهم َجدربون فٗ َخلوا مدرج الملعب من وجود الطلبة

 فَه أبدا .. منهم من َحب هذه الرَاضة وَشاهد جدرَباجهم دون



وصدَمات لهم أو حجًكلل وٖ ملل والبعض اِخر أصدلاء   

 حبَبات فٗ ججده خالَا أبدا ولت الجدرَب والداخلَن له أكثر من

 الخارجَن منه ، نظرت مبجسمة للذٌ ركض بالكرة بَن ٖعبَن

 ورماها عالَا لجسمط فٍ حلمة السلة فورا فانجبه لها حَنها وأشار

 لها بإبهامه فلوحت له بَدها بشكل خفَؾ فزَارة هذا المكان

د طموسها الَومَة أَضا بل وجسجمجع بوجودها هنا مجعةأصبح أح  

 لم جكن ججخَلها حَاجها وبات هذا أحد اْمور الجٍ جشؽل بها نفسها

 عن كل شٍء وأوله الجفكَر فَما َإلمها وَإرلها ولم َعد لها

 ... فمارَه المدَمة جؽَرت كثَرا وجؽَرت فٍ ولت لم ججولعه هٍ

بة إن لالت ذلن لكنها جعاَشتلم جنساه ولم ججولؾ عن حبه وكاذ  

 ولَس مع وضعهما بل مع وضعها وحدها .. لم جعد ممَدة بكل جلن

 الجعلَمات وأن كل ما َربطها بهذا المكان محاضراجها فمط بل

 زارت جمَع أنشطجه الطٗبَة وكونت صدالات وإن كانت للَلة

 وأحبت فعٗ جرحَب الجمَع بوجودها بَنهم ، حجً أنها أصبحت

لنادٌ الرَاضٍ مع ساندرَن ... طرق ؼبَة للنسَان جعلمجزور ا  

 لكنها ججدٌ فعٗ فٍ الجناسٍ وفٍ أن جمر اَْام دون أن جشعر

 بها علً اْلل وأن جنهار نابما فٍ اللَل دون أن جفكر كثَرا وٖ

 أن جبكٍ كثَرا .. هٍ دلابك فمط ثم جصبح فٍ عالم اْحٗم الجٍ

ٍ بعض اللَالٍ ججلب جلن اْطَاؾلَجه َمكن الجحكم بها أَضا فف  

 بل جذكرن بوالعن المرَر لجسجَمظ صباحا منهكا عاطفَا وجسدَا

 وسجحجاج لساعات لججؤللم مع الوالع وجنسً كل جلن الكوابَس

 المإلمة ... لكننا نعجاد ألَس كذلن ؟ فها هٍ لم جراه ولم جسمع

 صوجه منذ ذان الَوم وباجت علً اْلل ممجنعة بؤن عالمها أصبح

 خالَا منه وإن لم َخرج من دمابها بعد .. من أنفاسها .. من



 ذكرَاجها .. وٖ حجً جَم الطفل لكن ذلن سَجؽَر .. مإكد سَجؽَر

 ومهما طال الولت ، إنها دورة النسَان ... جبكٍ ججؤلم جعَش مع

طء ثم ججعاَش وججناسً ثم ... جنسً ،الذكرَات جموت وجموت وبب  

 فبالجؤكَد سجنسً َوما وأحدهما سَسبك لن ذات َوم النسَان

 . أو الموت

 ضمت جاجَاجها ججكا بذلنها علً حافة مذكراجها الكبَرة

 وابجسمت جرالب نظراجها الذٌ جوجه نحوها وجلس بجانبها لابٗ

 بنفس مجمطع

 " ما رأَن بٍ الَوم ؟ "

صؽَرة ولالت خرجت منها ضحكة  

 " بن أم بكم جمَعكم فؤنجم فرَك ؟ "

 ضحن واسجند للخلؾ علً َدَه ولال " بل بٍ ألسنا حبَبان ؟

 " علَن أن جمدحَنٍ وحدٌ

 عادت للضحن ولم جعلك فكَن كان الشخص الذٌ اسجطاع أكثر من

 ؼَره أن َسعادها علً ججاوز صدمجها العنَفة جلن .. لم َسؤلها

ع أمامها رؼم علمه الجام به بل حاولولم َجحدخ عن الموضو  

 فمط مساعدجها ومساندجها بدون شفمة وٖ عبارات دعم وٖ حجً

 أن سبه وشجمه كحال شمَمجه الجٍ أمضت أَام جسجخدمه كوجبة

 دسمة صباحا ومساء حجً أنها جشن أحَانا أنها جفرغ ؼضبها من

 موضوع خطبجها جلن به خاصة أن والدها أجبرها علً أن جلبس

اجمه رؼما عنها وٖ جنزعه أبدا ، وما رحمها ورحم ذان الشابخ  

 وجمَعهم معه أنه مسافر من أسبوع وٖ وجود له فٍ انجلجرا

 بؤكملها ومع عودجه سجكون المواجهة العنَفة بالجؤكَد خاصة

 أن عابلجه َرَدون إلامة حفل خطوبة لهما وهٍ َجن جنونها



ابمها لساعاتإن فجح الموضوع أمامها وجرحم جَم من شج  

 ْنه ثمة من شؽلها عنه حجً بات ذكرهما كلَهما فٍ ذان المنزل

 شبه معدوم كما جحول كل ؼضب والده وعم والدجه الذٌ جحدثت

 عنه ساندرَن لصمت جام أَضا وهذا ما كانت جعلمه ومولنة منه

 فلن َفرض علَه أحد شَبا ولن َجحكم فَه أَا كان ٖ والده ٖ عمه

 . ٖ عم والدجه وٖ ربَس البٗد بؤكمله

 نظرت للجالس بجانبها حَن سحب مذكراجها منها وفجش فَها لابٗ

 بابجسامة

 " دعَنٍ أري ما فعلجه الَوم َا مججهدة "

 فضحكت جرالبه لبل أن َلفت انجباهها الجالسة فٍ المدرج الممابل

ل والعَنانالفجاة اٖنجلَزَة ذات الوجه الدابرٌ الصؽَر والجمَ ..  

 الخضراء الواسعة مع انحناءجهما الممَزة ... مٗمح فٍ ؼاَة

 الرلة والهدوء َحَط بها شعر أسود ٖمع ولد أسدلت جفنَها

 وأبعدت نظرها عنهما ومٗمحها جنطك حزنا ، لمد انجبهت

 لوجودها هنا أكثر من مرة وكلما جلس كَن بجانبها وجحدثا

الملعب بؤكمله ! جبعجها وضحكا ججبدل مٗمحها وجمؾ مؽادرة  

 نظراجها وهٍ جخرج ناظرة لٓسفل جججنب رفع نظرها فٍ كل من

 جمر بَنهم ونملت نظرها للجالس بجانبها والذٌ كان َشَح بوجهه

 جانبا لبل أن َنظر لمدمه الجٍ ركل بها علبة عصَر فارؼة شوهت

 جمال ذان المكان النظَؾ فمالت باسجؽراب

ة ؟كَن من جكون جلن الفجا "  " 

 لال ولد رفع نظره ْعضاء فرَمه فٍ الملعب

 " أٌ فجاة ؟ "

 لالت ونظرها لم َفارق مٗمحه



 " الفجاة الجٍ ؼادرت المدرج اِن طبعا "

 حرن كجفَه لابٗ ببرود

 وما َدرَنٍ أٌ فجاة ؼادرت المدرج ومن دخل وخرج ؟ أنا ٖ "

 " أجلس بحانب الباب

 زمت شفجَها ولالت بضَك

جؽابً فؤنا أراها هنا كثَرا وجؽادر فٍ كل مرة ججلسكَن ٖ ج "  

 " فَها بجانبٍ فثمة لصة بَنكما بالجؤكَد

 نظر لها ولال مبجسما

 " جؽارَن َا حلوجٍ ؟ "

 عبست مٗمحها ولالت

 " كَن أنا ٖ أمزح "

 شبن أصابع َدَه خلؾ عنمه مجكبا علَهم للخلؾ ولال

 " فجاة ... فجاة كؤٌ فجاة وفمط "

 نظرت له بصمت لبرهة لبل أن جمول بضَك

 ... ٖ لَست أٌ فجاة أو أنن أنت من لست بؤٌ رجل بالنسبة لها "

 " هل ججعمد إؼاضجها بٍ َا مجوحش

 اسجوي فٍ جلوسه مبعدا َدَه ونظر لها ولال

 " مارَه ٖ جكونٍ ؼبَة هكذا فؤنا لست من ذان النوع "

 لالت جسجفزه عمدا

لً ما َبدواحسنا أنت منه فعٗ ع "  " 

 ونجح مخططها بؤسرع مما كانت ججولع حَن لال بضَك

 ٖ لست كذلن وعلً جلن الفجاة أن جبجعد عنٍ وجبعدنٍ عن "

 " جفكَرها نهابَا

 جموسجا شفجَها بحزن وهمست



 " لما أنجم لساة هكذا ؟ أٖ جشعرون "

 جنهد بضَك وأبعد نظره للملعب مجددا ولال بجمود

الوضع مخجلؾٖ جمارنٍ مارَه ف "  " 

 لالت من فورها ناظرة لنصؾ وجهه

 وأنت معجب بها أَضا ٖ جنكر ذلن فعَنان وأنت ججحدخ عنها "

 " اِن جموٖن كل شٍء

 نظر لها ولال بذات ضَمه

 " ذلن ٖ َكفٍ ولست معجبا بها فجلن الفجاة انجلَزَة "

 لالت باسجؽراب ناظرة لعَنَه

 " ! وأنت انجلَزٌ أَضا "

لملعب مجددا ولال بصوت منخفضنظر جهة ا  

 " لكنٍ مسلم مارَه ٖ جنسٍ ذلن "

 عبست مٗمحها بحزن وألم فهو سبك وأخبرها بسره ذان سابما

 وبؤنه ٖ َشهر إسٗمه ْنه ثمة عٗلة زمالة وصدالة لوَة كانت

 جربطه مع أحد رجال مطر شاهَن بل ولرَبه وبعد أن عادوا

 للوطن وخشَة علَه وعلً نفسه كان علَه أن ٖ َظهر شَبا وٖ

 حجً إسٗمه لكن لراراجهم لاسَة ! الرجال جمَعهم مجشابهون ٖ

 َكجرثون بجرح امرأة جحبهم فمط ْن العمل َمول ذلن ، ولن

 جصدق أن َكون اْمر مجرد صدَك له بل ٖ جسجبعد أن َكون هو

َكن من الممربَن منه ، جعلك أَضا أحد رجاله أو معاونَه وإن لم  

 نظرها بنصؾ وجهه وجمجمت بحزن

 " لكن المسلم َمكنه الزواج من كجابَة ؟ "

 نظر لها ولال بجمود

 وكَؾ ولن جعلم بإسٗمٍ ؟ ثم أنت جعلمَن جَدا ما َعنٍ "



 " أسٗم مارَه وما الذٌ نجعلمه منه

 نظرت له باسجؽراب فعاد بنظره هنان ولال بشرود بل بوجوم

 إننا نجعلم معه أن المرأة لرجل واحد مارَه لم َسبمه لها أحد "

 " وجلن الفجاة لَست كذلن لطعا

 لالت محججة

 ٖ ذان لَس عذرا كَن إٖ إن كان ثمة ما جخفَه وجخشً أن "

 جكشؾ جلن الفجاة ؟ ثم المسلم َجزوج اْرملة والمطلمة ولَس

 " علَه أن َكون الرجل اْول فٍ حَاجها

ره عنها ولالابعد نظ  

 " اْمر بالنسبة لٍ مخجلؾ مارَه مخجلؾ كثَرا "

 وجابع بابجسامة مابلة ناظرا لها

 ما رأَن أن أجزوجن أنت فكٗنا أجنبٍ مسلم بالخفَة وأكون "

 " أسبك لن من أصدلابٍ الذَن باجت أسبلجهم عنن ٖ ججولؾ

 نظرت له بحنك وكانت سججحدخ لوٖ كانت جلن الَد أسبك لها ولد

 سحبها صاحبها منها لابٗ بابجسامة

 " جعالٍ مارٌ إنه دورن "

 فجحركت خلفه بصعوبة جججاز المماعد لابلة

 " رَن انجظر أنا ٖ أعرؾ كَؾ ألعبها ولست بطول أجسادكم "

 لال وهو َدخل بها للملعب

 " ٖ جملمٍ اْمر سهل جدا وممجع فٗ جكونٍ جبانة "

 وفٍ لحظات وجدت نفسها بَن أولبن الٗعبَن المخَفَن فؤؼلبهم

 طوال لامة بشكل مخَؾ رؼم أن منهم من طولهم معجدل ككَن

 والذٌ رؼم ذلن فهو كابجن الفرَك فَبدوا أن المهارة ٖ عٗلة لها

 بطولهم فهو َصوب رمَات ٖ َسجطَع فعلها أطولهم ! مد لها



ار لها علً شعرها وركضأحدهم سلن مطاطٍ نزعه من َده وأش  

 مبجعدا فرفعجه عالَا وأمسكجه به فٍ جذَلة وما كان من مفر

 أمامها منهم ، بل وكان اْمر كما لال ممجعا جدا .. ٖ بل هم من

 جعلوه كذلن وهم َجعلون منها هدافجهم ودون منازع والكرة جمرر

 لها فٍ كل مرة درجة أنها انسجمت فٍ اللعب والركض باسجمجاع

جخَله أبدا جصرخ منادَة لكل واحد منهم لَعطَها الكرة حجًلم ج  

 أنها كانت جحضنها أحَانا وجركض بها من بَنهم ضاحكة دون أن

 جضربها علً اْرض وكانت الفجاة الوحَدة بَنهم لكنهم اسجطاعوا

 دمجها فٍ لعبهم بسهولة حجً أن سجرجها الجَنز نزلت علً

سه جحجها لمَص من دونذراعَها بسبب ركضها وكل ما كانت جلب  

 أكمام وكلما رفعجها جدلت من جدَد حجً نسَجها مع ركضها

 . وحماسها

 وصلت جحت السلة فٍ أول مرة لها ورؼم ابجعادها عنها عالَا

 وصعوبة اْمر إٖ أنها لفزت منجهزة الفرصة وصرخت بحماس

 ضاحكة حَن شعرت بجلن الَدَن جمسكان خصرها وجرفعانها عالَا

جدا درجة أن اسجطاعت وضعها فٍ السلة وبكل سهولة عالَا ...  

 جسجمع للجصفَك والضحكات من الجالسَن عند المماعد المصفوفة

 بعناَة ، وما أن وصلت لٓرض مجددا بدأت جسجمبل جلن اَْادٌ

 الرجولَة وكل واحد منهم َضرب كفه بكفها ضاحكَن وآخرهم

 الذٌ لرص خدها لابٗ بضحكة

أَطالَة الجمَلةكنت رابعة أَجها  "  " 

 فابجسمت له لبل أن جموت جلن اٖبجسامة بل وججحول لصورة

 جامدة كل شٍء حولها َجحرن إٖ هٍ وحجً الجماد وهٍ جنظر

 بؤنفاس مجمطعة بسبب ركضها للوالؾ أعلً المدرجات َدَه فٍ



 جَبٍ بنطلونه الجَنز َنظر لها بل لعَنَها جحدَدا نظرة عرفجها

 واعجادجها بل وألفجها جماما فٍ عَنَه ... النظرة الجامدة الجٍ ٖ

 َمكنن لراءة ما خلفها وٖ الجكهن بما َفكر أن َفعل صاحبها

 ومهما حاولت ، جمنت حَنها لو نزعت للبها من بَن أضلعها

 ورمجه فٍ ذان الملعب وداسجه بمدمَها بموة بل وجمَع جلن اٖلدام

ها الثمَلة وكرجهم أَضا لشعورها الممَتالرجولَة الكبَرة وأحذَج  

 بضرباجه المرجفعة جصاعدا كلما أطالت النظر لجلن العَنَن وكلما

 طالت نظرجه جلن لها جذكرها بحلمها المَت وأملها المحجضر

 ومشاعرها الجٍ مزلها ودون رحمة فكانت هٍ من كسر ذان

 الجسر المجَن وأبعدت نظرها بل ووجهها عنه ْنه َإلمها هٍ

 وجؽرس حوافه فٍ للبها هٍ ٖ هو ولن جسمح بؤن َمجلها أكثر

 . بعَنَه لبل كلماجه ككل مرة

 لو جفهم فمط ما أحضره إلً هنا ؟ ألم َطردها من منزله دون حجً

 أن َكلؾ نفسَه عناء أن َمنعها أكثر بالبماء ؟ ما كانت لجبمً أبدا

ر وذبحلكنه لم َحاول أَضا وكل ما فعله أن لجلها وبمسوة أكب  

 روحها الجمَلة وهو َخبرها وبكل بساطة بؤنه ما فعل ذلن إٖ

 لَسكت والده وعم والدجه عنه بل وهٍ أولهم ْنها من طالبه بذلن

 لبلهم ، ولم َكفَه كل ذلن لَمجعها بذان العرض السخَؾ فٍ

 الشارع وكؤنه أخذها هنان فمط لَمجلها ولَرَها الوالع الذٌ لد

ما ، والكارثة أنه َعلم ... فبعد رسالةَرفض عملها جصدَمه َو  

 ساندرَن له سَكون علم بالجؤكَد أَن كانت حَنها وبؤنها لم جؽادر

 . لكان وجدها فٍ طرَمه لرب المبنً السكنٍ

 رفعت َدها لشعرها وأزالت ذان المشبن المطاطٍ منه بحركة

 واحدة وجدلً ذان الشعر الحرَرٌ علً كجفَها وظهرها وجحركت



َولفها الصدر الذٌ اصطدمت به وظهر فٍ طرَمهامن هنان ل  

 فجؤة وكؤنه َجعمد فعل ذلن فجراجعت للخلؾ خطوة ورفعت ؼرجها

 عن عَنَها وانحرفت فٍ سَرها لجججازه ودون أن جنظر له وٖ

 للمحة صؽَرة لكن جلن اْصابع الموَة كانت اْسبك لها وهٍ

 جلجؾ علً معصمها وأدارها نحوه ، لم َجحدخ ولم َحاول جعلها

 جنظر له .. كل ما فعله أن أدخل َده فٍ جَب بنطلونه الضَك

 وأخرج ما جعلها جنظر له بَن أصابعه بصدمة وكان ما أرسلجه له

 سابما مع رواح ولبل أن َسافر بَوم واحد وهو مؽلؾ بنٍ َحوٌ

النمدَة الجٍ أرسلها لها سابماوثَمة زواجهما المدَمة والعمٗت   

 وهذا .... خاجم الزواج الذٌ أحضره سابما وألبسها إَاه أمام باب

 منزل عمها فٍ جلن اللَلة الجٍ لم ججخَل لحظجها أن ججحول لمؤساة

 رافمجها َْام وأَام فكان علَه أن َعلم حَنها بؤن ما َربطهما لد

َمة والجٍ رؼمانجهً .. الماضٍ الذكرَات وجلن الوثَمة المد  

 اخجٗؾ لوانَن البٗد وججدَدها لعدة مرات فٍ المحكمة إٖ أنها

 احجفظت بجلن النسخة الجٍ كجبها شَخ لرَجهم بَده جحوٌ اسمها

 واسمه وعمرَهما الحمَمَان حَنها ... خمس سنوات للزوجة

 وثٗثة عشر عاما للزوج وظنت بسذاجة أن ذان َعنَه كما عناها

جله ْعوامهٍ وعاشت علَه وْ  . 

 أمسن بَدها مججاهٗ محاولجها لسحبها منه وأدخل الخاجم فٍ

 أصبعها ولم َكجفٍ بذلن فمط بل والجفت أصابعه حول ذلنها ورفع

 وجهها له ... ودون أن َنظر لعَنَها انحنً لشفجَها ولبلها أمام

 الجمَع .. أمام جلن الصرخات والجصفَك والجصفَر ممن حولهم

، كانت لبلة لصَرة لكنها كافَة لَراها الجمَعوخاصة الفجَات   

 هنان ولجدمر دفاعاجها الجٍ حاربت بشراسة لججمسن بما جبمً



 منها ، وما أن ابجعد عنها ببطء نظر بصمت لعَنَها ولحدلجَها

 الذهبَجان الؽاضبجان كمطة ذهب نمَة جعكس ضوء النهار الموٌ

ا هامساوالجوي طرؾ شفجَه بابجسامة ساخرة وانحنً ٖذنه  

 لربها وبابجسامة ساخرة

 " سجكونَن مطَعة اِن مارَا أو فعلت المزَد "

 وما أن أنهً عبارجه جلن سحبها من َدها خارجا بها من هنان

 . ججبعه أحبت ذلن أم كرهجه

 *  

 *  

 *  

 دخل من الباب بخطوات واسعة َنظر لساعجه فهو لم َزر لصرهم

 نهارا منذ أكثر من أسبوع ٖ بل منذ ذان الَوم واللَلة وهو َمضٍ

 َومه فٍ خارجه وٖ َرجع إٖ لَٗ َصعد لجناحه وَنام فورا

 لَؽادر فجرا من جدَد ، هربا من نفسه أوٖ ولَمنعها بالعذل عن

 كل ذان الجنون ثانَا ولَجهز نفسه وَدربها علً طمر جلن

ل وأكثر ما َجزم بؤنه مسجحَل لذلنالمشاعر ثالثا وأخَرا واْهم ب  

 كان علَه أن َبجعد فهو أضعؾ ما َكون أمامها وفٍ وجودها ، أما

 الَوم وبما أن ما سعً من أجله أصبح جاهزا فعلَه أن َراها ولن

 َمول لَطفا شوله فعلً كل ذلن أن َموت فٍ داخله أو لجل نفسه

. 

ا الجالسة عندكان لد مر بعامل الحدَمة أوٖ ولفت انجباهه حَنه  

 جلن الشرفة بل وفوق حافجها الحجرَة العرَضة جرفع ركبجَها

 وجضع دفجر رسمها علَهما وجرسم ولَست منجبهة وٖ مهجمة بؤٌ

 شٍء َحدخ حولها ، لمد خصص لمربَجها هاجفا محموٖ بسَطا



 وطلب منها أن ٖ جخبرها عنه وأن ججصل به كلما اسجدعت الحاجة

اْسبوع أٌ أن أمورها جسَر بشكل جَد ، لوجوده ولم جفعل طَلة  

 لكنه لم َسجطع فعلها لبل للَل ومنع نفسه من سإال ذان العمال

 ما أن لمحها هنان إن كانت ججلس دابما فٍ ذان المكان فمال له

 وفورا

 ( بلً سَدٌ ججلس هكذا وجرسم لولت طوَل )

 وصل لؽرفة الشاٌ ولباب الشرفة الزجاجٍ جحدَدا ودفعه وخرج

د كان مؽلما علً ؼَر عاداجها السابمة حَن كانت ججركه مفجوحافم  

 وظن أنها فعلجها لجشعر بؤٌ شخص سَدخل فجخفٍ رسوماجها !

 جلن لكن ذلن لم َحدخ ! لم جؽلك دفجرها ولم جخفَه بل ولم جهجم

 .. وٖ برفع رأسها ونظرها عنه رؼم َمَنها من أنه سَكون هو

كالنار جحت الرماد عكس الشوق الذٌ َنهشه هو وَطمره  . 

 وصل عندها وولؾ لربها ونظر لما جرسمه وشعر بذان اٖنمباض

 المرَر فٍ للبه فالذبب هذه المرة َمسن اْرنب بؤنَابه واخجفً

 اْسد وكل شٍء معه لكن هذا اْرنب لَس ذان ! هذا ثمة لون

 رمادٌ خفَؾ فٍ فرابه جهة الرأس فؤٌ لؽز جدَد هذا وهو لم

 َمم وٖ بحل المدَم ؟ نمل نظره لمٗمحها وعَناها المركزجان علً

 ما جفعل ولال بهدوء

 " زَزفون انزلٍ للَٗ أرَدن فٍ أمر "

 " أٖ َنفع وأنا هكذا ؟ "

 جنهد بؤسً بسبب صوجها البارد أكثر من جؤثَر كلماجها جلن وحمد

اْؼلبهللا أنها جساعده علً اٖبجعاد عنها بمعاملجها السَبة هذه   

 اْحَان ، رفع َده ومرر أصابعه علً اْرنب فٍ الرسمة ولال

 ونظره علَه



 لما جرفضٍ أن أساعده َا زَزفون ؟ لما ٖ َكون ثمة أسد هنا "

 " أَضا ؟

 أؼلمت دفجرها بعدما سحبجه من جحت َده ونزلت ونظرت له فٍ

 صمت كم خشٍ مما سَكون بعده لكنه طال حجً جَمن من أنه لَس

َخ سَلَه فنمل نظراجه بَن عَنَها لابٗثمة حد  

 لو أعلم فمط َا زَزفون ما مواصفات الصدَك فٍ لاموسن من "

 " العدو ؟

 حركت كجفها ولالت مبجسمة ببرود

 أن ٖ َجدخل فٍ حَاجٍ .. فٍ صمجٍ .. فٍ حدَثٍ وفٍ كل "

 " شٍء َخصنٍ طبعا

افَةرفع نظره عنها لٓعلً وجنفس بعمك ولال َرالب السماء الص  

 " إذا أنا أشد عدو لن وزوجة والدٌ والدة ضرار هٍ صدَمجن "

 " أجل "

 لالجها مباشرة ولجلجه دون رحمة .... ٖ هٍ لم جمجله ولم َإذَه

 ججرَحها له َوما ولن َحدخ ذلن ، أنزل نظره لها ونظر لحدلجَها

 الزرلاء الناظرة لعَنَه بسكَنة جعاكس كلماجها المدمرة كالموج

حت الصخور َدمر كل شٍء فٍ صمت وسكَنة ولالالمدفون ج  

 بذات هدوبه

 أخبرَنٍ سببا واحدا لكرهن لٍ ولن جرَنٍ مجددا "

 " َا زَزفون

 انجظر جوابها بجرلب فهو َعرفها جَدا ٖ ججَب إٖ بما فٍ نفسها

 وصدلا بل وٖ َعنَها ما جفعله كلماجها فَمن جوجهها له لذلن

 انجظر وبفضول لكنها لم ججحدخ بل أبعدت نظرها عنه مجمجمة

 ببرود



 " أْجل هذا أنت هنا وجركت أعمالن َا ولاص ؟ "

 جنهد بعمك ولال

" ٖ " 

 وجابع وهو َخرج العلبة المخملَة الزرلاء الؽاممة من جَب سجرجه

 " بل من أجل هذا "

نوفجحها علً نظراجها المسجؽربة لها وأخرح منها سلسال م  

 الذهب اْبَض وما أن رفعه جدلً منه ما كان مصمما خصَصا

 لَوضع فَه وما كلفه الكثَر لَحصل علَه هكذا وَجمعهم جمَعهم

 ثٗخ خواجم زواج الفضٍ الرجالٍ الذٌ وجده فٍ النافورة ...

 واثنان ذهبَان نسابَان وجملَدَان ٖ شٍء بهما سوي نموش

جم دمجهم ثٗثجهم بسَطة وفصوص صؽَرة جدا فٍ أحدهما ولد  

 بمصهم وإدخالهم بَن بعض لبل لحمهم مجددا لَصبحوا كحلمات

 السلسلة كل واحد مرجبط باِخر ولد مرر سلسلة رلَمة جدا

 بَنهم جحوٌ ثٗخ ماسات جمر كل واحدة من الثٗثة عبر خاجم ،

 وضع العلبة علً حافة الشرفة ولال

 " ارفعٍ شعرن وسؤخبرن عنه ما أن جلبسَه "

رت له بَن أصابعه لبل أن جرفع شعرها كما طلب وَعلم جَدانظ  

 أنها جعرفت علً اثنان منهما أما الثالخ فمسجحَل ، ولؾ ورابها

 .. وأداره حول عنمها وأؼلمه َحاول الجركَز فمط علً أصابعه

 فمط ٖ ؼَر حجً انجهت مهمجه وجركه َنزل علً عنمها فرلت جلن

ر لها بسبابجه ولال ونظره علَهمالخواجم بؤصابعها جنظر لها فؤشا  

 " هذا خاجم جدجن .. َلَه خاجم والدن .. أما هذا فخاجم والدجن "

 اشجدت أطراؾ أصابعها علَه ٖ إرادَا وأدارت وجهها ونظرت له

 خلفها ولالت ناظرة لعَنَه



 " ! خاجم والدجٍ "

 نظر لعَنَها ولال

 بلً ولم َكن إخراجه من هنان سهٗ لحجر المحكمة علَه كل "

 " جلن اْعوام لكنٍ اسجطعت فعلها

 ثم عاد بنظره للسلسال وللخواجم بَن أصابعها وجابع ونظراجها لم

 ججرن وجهه وعَناه

 الماسة اْولً هٍ والدن أنجبجه جدجن فهٍ معلمة بخاجمها ثم "

 " أنجٍ وماسجن معلمة بخاجمه

م بَن أصابعها ولالتنظرت له  

 " والثالثة ؟ "

 لال مبجسما " لم أطلبها من ذان الصابػ لكنه أصر علً وجودها

 " ! ولال بؤنه سَكون نالصا من دونها ولست أعلم لماذا سجرمز

 نظرت لها بحزن فهٍ جعلم .. جعلم جَدا إنه شمَمها الذٌ لَست

 . جعلم سجراه َوما أم سجفمده لٓبد

ما سر هذه الهداَا فٍ الشرفات ؟ هل لنا أن نعلم "  " 

 ارجفع نظرهما كلَهما للجٍ كانت جمؾ عند باب الشرفة جكجؾ

 ذراعَها لصدرها وجنظر لهما نظرة َفهمها كل واحد منهما فجمنً

 فمط فٍ لرارة نفسه أن ٖ جحاول الوالفة أمامه إجابة سإالها لكن

زواأمنَجه جلن ماجت فٍ مهدها حَن خرج صوجها باردا مسجف  

 " َؤخذ مكان ابنن هل لدَن مانع ؟ "

 ابجسمت جلن بسخرَة لابلة

 فلَرحمنا هللا من عموباجه علً هذا المنزل بسبب الرذَلة "

 " الجٍ جحدخ فَه

 نظر لها ولاص بصدمة بَنما أنزلت الوالفة أمامه َدها وأدارت



 جسدها للَٗ وأمسكت بَده ممررة أصابعها بَن أصابعه وسارت

ا مججازة لها وكؤنها ٖ جمؾ هنان حجً وصلتبه من أمامه  

 ؼرفجها ودخلت وهو َجبعها ولم ججرن َده حجً كانا فٍ الداخل

 فمال بضَك ناظرا لها

 زَزفون محاربجهم بجلن الطرَمة لن ججدٌ فٍ شٍء بل "

 " سجضرن أنجٍ

 فجحت باب خزانجها ولالت ببرود

 " لست أهجم إٖ كنت أنت جخاؾ علً حَاجن الضرر "

 جنهد بعمك ولال

 " .....أنجٍ جعلمَن جَدا أ "

 لاطعجه بحزم ناظرة لعَنَه

 " لن نجحدخ فَما للت هنا سابما َا ولاص "

 زفر بموة وأومؤ برأسه موافما ولال مججنبا النظر لها

 " أعلم ولم أكن ْجحدخ عنه بل ما كان علَا أن ألول ما للت "

 أخرجت ورلة ما من خزانجها وأؼلمجها لابلة

 ٖ بؤس فؤنا أعلم أنن للت ذلن فمط لججخلص من عمدة الذنب "

 " اججاهٍ

 جنهد بعمك مؽمضا عَنَه وللبه َردد وبؤلم

 بل حمَمة هٍ َا زَزفون وكان كٗما صادلا ومن أعمالٍ لكنن )

 ( لن جصدلٍ أبدا ومهما للت

 مدت له بالورلجان المطوَجان اللجان أخرججهما لبل للَل ولالت

لجدن ولَفجحهما وَمرأهما أمامن لجعلم صدق ماأعطٍ هذه  "  

 " للت لن َومها ولجراه علً حمَمجه ... بل ولَعرؾ هو نفسه

* 



* 

* 

 رمً الجرَدة من َده ولال بضَك

 " سحما ... هٍ لَست ابنة ذان الرجل إذا ؟ "

 نظرله الوالؾ أمامه ولال مبجسما بسخرَة

 " كنت جكاد جكون واثما َا شعَب ؟ "

لنافذة المفجوحة وهمس من بَن أسنانهنظر جهة ا  

 كانت الخَط الوحَد وانمطع وعلَنا أن نصرؾ النظر عنها "

 " ونلجفت لما هو أهم اِن

 حرن َوسؾ رأسه إَجابا ولال

 معن حك ثمة ما هو أهم لبل أن َضَع كل ما فعلناه ْعوام "

 " سدي

 وجابع ناظرا له ونظره ٖزال علً جلن اْشجار فٍ الخارج

 " ماذا حدخ بشؤن ذان الجاسوس إسحاق ؟ "

 جحولت مٗمحه للشر وكشر عن أنَابه البارزة ولال بؽضب

 مدفون

 لم نسجطع الوصول له حجً اِن ... الحراسة حوله مشددة "

 لكن ثمة من سَساعدنا وسنجخلص منه سرَعا لبل أن َخرجوه

 " من البٗد

 لال الوالؾ لربه بؽَظ

لمد كان ورابه فعٗ وها هو َحمَهذان أمعة مطر شاهَن  "  

 وبشراسة وإن اسجفاق ذان الطفل وجحدخ فسَخبره بما علم ولن

 " نسجبعد اْسوأ بعدها لذلن علَه أن َموت وسرَعا جدا

 نظر له شعَب ولال



 لو أعلم فمط من أخبرهم عن مكانه ولم َكن هنان أحد لرب "

كرَا وذانالجرؾ وٖ أحد سَلحظ سَارجه فٍ اْسفل ؟ كله من ز  

 " اٖجصال مإكد ججبعوه وعلموا عن المكان

 انفجح الباب فجؤة سارلا نظرهما واهجمامهما للذٌ دخل منه ونظر

 لهما بما لم جخفَه عَناه ولم َحاول هو فعلها ولال بجمود َخفٍ

 كل ذان الحمد اْسود

 هل سؤنجظر فٍ الخارج حجً المساء مثٗ لجؤذنوا لٍ بالدخول "

رإَجٍ ؟ ورابٍ رحلة لحوران ولجامعجٍ هنان فما وأنجم من طلب  

 " هذا الذٌ جعلكم ججنازلون وجمابلوا وجهٍ

 صرخ فَه الوالؾ هنان من فوره

 أوَس احجرم من هم أكبر منن فطول اللسان لن َفَدن فٍ "

 " شٍء

 لال شعَب مسكجا له

 انجهً َا َوسؾ نحن لسنا هنا لنجشاجر كالصبَة بل لنمول "

 " وَسمع

 لال الوالؾ لربه بضَك

 " بل وَنفذ "

 نظر لهما بكره ولم َعلك فلوٖ والدجه ما بمٍ فٍ هذا المكان

 والبلدة َوما واحدا لَمابل هذه الوجوه وإن مصادفة رؼم أنه لم

 َراهم منذ ولت طوَل وٖ َراهم إٖ نادرا بالرؼم من أن أراضَهم

جن النظراتمججاورة ، لال شعَب ناظرا لعَنَه ودون أن َهجم ل  

 الحالدة

 من هذا الذٌ اسؤجرت له ملحك منزلن مجددا ونحن من سبك "

 وحذرنان من فعلها دون علمنا وٖ أن نوافك علً هوَة المسجؤجر



 " أَضا ؟

 ٖذ بالصمت لبرهة لبل أن َمول بجمود

 وفَما سَضركم مسجؤجر فٍ أرضٍ ومنزلٍ ؟ هل جؤخذون أنجم "

؟ رأٍَ فَما جفعلونه فٍ أراضَكم  " 

 لال شعَب من فوره وبحدة

 أراضَن جزء من أراضَنا َا أوَس وما َمسها َمسنا وٖ شٍء "

 " َحدخ فَها دون إذننا وٖ علمنا مفهوم ؟

 شد علً أسنانه بؽَظ لبل أن َمول

 أنا اسجؤجرت للرجل ولن اخرجه منه ما لم َفعل بنفسه ، ثم هو "

داع ْن جخشوا لَس من الجنوب وٖ عٗلة له بؤحد هنا فما من  

 " علً أسراركم المدفونة

 رماهم بها عمدا فٍ حرب باردة مسجفزة وإن كان ٖ َعلم ما

 َخفونه إٖ أنه مجؤكد من أنه ثمة أسرار كثَرة َحمونها بموة ومن

 كل شٍء حجً من أنفسم مثلما هو مجؤكد من أنه لَس ثمة سر

با له علًَدفن لٓبد وٖبد وأن َكشؾ َوما ما وَدمر صاحبه مكاف  

 . حفاظه المسجمَت علَه

 " من َكون ؟ "

 خرج شعَب من صمجه أوٖ َنظر له عالدا حاجباه الكثَفان فمال

 ببرود

 " مهندس عمل مإخرا هنا واسمه َمان إبراهَم حجاح "

 جبادٖ نظرة صامجة جعلت الوالؾ أماهما َنمل نظره بَنهما

 مسجؽربا لبل أن َنظر له شعَب ولال

 " من معه ؟ "

 لال من فوره



 " وحده لكنه مخجؾ منذ أسبوع جمرَبا وٖ أحد َعلم أَن "

 رالبهما بدلة وهما َجبادٖن نظرات صامجة جدَدة لبل أن َجحدخ

 شعَب مجددا

 " ٖ بؤس لكن إن جركه فٗ جسجؤجره ْحد حجً جخبرنا أوٖ "

 شد علً أسنانه بموة وجمنً أن لال الكثَر .. ٖ بل أن لطع لحمه

لكن ٖ بؤس ٖبد وأن َؤخذ المانون مجراه َوما ما وَؤخذ كلبهما   

 ذٌ حك حمه ، الجفجت اْنظار جمَعها للباب مجددا وللذٌ دخل

 منه ولد دفع ذان الجسد الذٌ كان َمسن بذراع صاحبجه حجً

 ارجمت أرضا ولال

 " ها هٍ فجفاهموا فٍ مصَرها "

رٌ اْشمرفولؾ ذان الجسد المنهن ببطء َخفٍ ذان الشعر الؽج  

 الطوَل مٗمح صاحبجه لبل أن جرفع رأسها ونظرها ببطء لَس

 لهما بل للوالؾ َمَنا ومن هرب من نظراجها وعَنَها الباكَة فورا

 مشَحا بوجهه عنها لبل أن َدفعها نوح من ظهرها للداخل أكثر

 حجً اصطدمت بالجدار بموة وابجعدت عنه جمسح أنفها المجؤلم

جرفض أن َخرج أمامهم وٖ أن بظهر كفها ببكاء صامت  

 جسججدَهم فمد فعلجها حجً مع جسار الذٌ لم جري منه رأفة وٖ

 رحمة َوما لكن هم ٖ .. لن جفعلها وإن ساوموها بذلن علً

 . حَاجها فسجخجار الموت ودون جردد

 الجفجت ناظرة لهم بصدمة حَن لال شعَب بؤمر مشَرا بسبابجه لها

 ونظره علً أوَس

جؤخذها معن أم نحدد نحن مصَرها وندفنها حَةهذه هٍ س "  " 

 ارججؾ للبها بل وجسدها بؤكمله جنظر بذعر للذٌ ٖ مزاح فٍ

 كٗمه أبدا .. ومنذ مجً َعرؾ هذا الرجل المزاح ولن َلَك بوجهه



 المخَؾ لطعا ، نملت نظراجها الجزعة منه للذٌ كان َنظر

 لثٗثجهم والوالفَن لرب بعضهم بكره لبل أن َمول بجمود

 " آخذها َْن مثٗ ؟ "

 فجسربت جلن الدموع من عَنَها فورا الواحدة جلحك باْخري ولال

 نوح بسخرَة

 " شمَمجن إن كنت جرَدها حَة "

 فصرخ من فوره وبعنؾ مفجرا كل ذان الحمد والؽضب

وما .. هو أنزهلَست شمَمجٍ ووالدٌ لم َمرب والدجها َ "  

 " ....وأشرؾ من أن جنسب له هذه الفجاة وٖ أن َمرب جلن ال

 " ججزوجها إذا "

 لم جكن الصدمة من نصَبها وحدها هذه المرة بل والذٌ لطع

 كٗمه وهمس بصدمة واسجنكار ناظرا جحدَدا لصاحب جلن العبارة

 والذٌ لم َكن ولن َكون سوي شعَب

 " !! أجزوجها "

 لال بحزم

ل ... ألم جمل بؤنها لَست شمَمجن ؟ سججزوجها إذا ورؼماأج "  

 " عنن

 انهارت حَنها الوالفة بَنهم جالسة علً اْرض وخبؤت رأسها

 بَن َدَها ولم جسجطع وٖ الصراخ وكؤن صوجها مات ...! اخجفً

 وانعدم ولٓبد فكَؾ َجزوجها ! ماذا إن كانت شمَمجه فعٗ ولَس

سَمولون عنهما ووالده اعجرؾ لبلكما َمول ؟ ثم والناس ماذا   

 موجه وأمام الجمَع بؤنها ابنجه رؼم نكرانه العنَد لذلن لبلها ؟

 نزلت دموعها ججماطر فٍ حجرها ولم ججمنً الموت حَاجها كما

 جمنجه لحظجها رؼم أنها جرججه واسجنجدت به للَالٍ وأَام لعله



 . َرحمها

 " أجزوجها كَؾ هل جننت ؟ "

ما اسجطاع إخراجه من حنجرجه المجصلبة فكاننطك أوَس أخَرا ب  

 رد شعَب سرَعا وجاهزا

 ألم جمل بؤنها لَست شمَمجن ؟ إذا جفضل جزوجها أو سجخجفٍ "

 " من الوجود وأنت المجهم بها

 رفعت رأسها ونظرت لهم ولالت صارخة ببكاء

 الجلونٍ أرحم لٍ واجهمونٍ أنا فٍ نفسٍ ٖ مانع عندٌ ، "

 " أجلبوا لٍ حبٗ وسؤشنك نفسٍ

 ضحن نوح ولال بسخرَة وبٗ رحمة

 " حل رابع ما راَكم ؟ "

 نظر له شعَب بجهدَد نظرة أسكججه فورا كما اخجفت معها

 ابجسامجه جلن وأطبك الصمت علً المكان لَس بسبب ما لاله ْنه

 ٖ َسجدعٍ الصمت بل بسبب جلن الخطوات الجٍ الجربت من الباب

مَع َنظر له ... البعض بفضول والبعض بجرلبجعلت الج  

 واسجنكار لبل أن َظهر ذان الجسد الذٌ مٓه وحدلت اْعَن بجلن

 اْحداق الرمادَة الجٍ اسجمرت من فورها علً صاحب جلن

 العمامة والشعر الذٌ ٖمس كجفَه والنظرة السوداء الؽاضبة ،

لالورؼم جلن المٗمح الشاحبة المجعبة وبشكل واضح فمد   

 صاحبها بجدَة

 عذرا لدخولٍ دون اسجبذان ْنٍ لم أجد أحدا ولد دلنٍ أحد "

 " العمال علً مجلسكم هذا

 وجابع ونظره ٖزال علً جلن العَنان السوداء الجامدة لابٗ

 أنا من صدم ابنجكم بسَارجٍ وعلمت عن لصجها مع شمَمها "



 " وأنا وحَد وٖ أحد لٍ فهل جزوجونٍ إَاها ؟

 ~~ المخرج

 بملم / جزَل العطاء

 ( جهَنه & رماح )

 سؤلت فصَح عربٍ بجهَنة مالَل؟

 .فمال:جصؽَر لجهنة وهو ذان السواد منجصؾ اللَل

 .للت: جاهل انت و عَن رأجها جداعب زبد البحر مثل شمس اٖصَل

 .لال: و جرخَم لجهانة وهٍ من ودعت الصبا لجعانك الشباب خلَل

لبل شبابها بالملب سلَلللت: وَحٍ أنا وعشمٍ لصباها  . 

 لال: أعالم أنت عن صفات حامل أسم مالَل؟

 .للت: بلً بمدرثمجٍ الجٍ اولَجها كانت ولن أجد دونها بدَل

 .فمال باسم ثؽره: وزد .. حبها لزهو الحَاة دلَل

 للت بؽصة زاحمت مخارج الحروؾ بحلمٍ: أٌ حب ذان وهو بخَل؟

 .فمال مزمجرا: وَحن َاهذا جحدَها لوالعها لجكون لن سندا ْمر جلَل

 .للت أضرب علً خافمٍ: شفمة منها جلن َرفضها هذا العلَل

 لال َضرب كؾ بكؾ مسمً شفمة عن حبها كَؾ جطلمه بدَل؟

 .للت: أٌ حب ولد كنت السبب بمطع سبل الوصل منذ ولت طوَل

فهل لها بالمثل عنن للَل؟لال: حبها لن باق ولد زاد مع السنَن   

 للت ناظرا له: أجسؤل حما عن للَل ولد احجل حبها للبٍ سَدا نبَل؟

 وكَؾ بحب َزَد بملب انثاٌ مع سنَن إجخذت فَها من ؼَرها حلَل؟

 .جرضوننٍ لها كسَحا لكنٍ ٖ أرضً َكفَنٍ ذكراها كل ملَل

كلَللال: كفاكم الم لم دق الطبول فمد دنً ولت الوصال فٗ جعدو  . 

 .أخبرجنٍ هٍ بؤنن الرماح الذٌ أطاح للبها بالحب لجَل

 . رماحة انجم أشعل لهَب الشوق بالملب فجَل



 .للت: ججكلم واثما وانت عما جري بَنٍ وبَنها دخَل

 .فمال:"عند جهَنة الخبر الَمَن" مثل عند عربان لضاعة لَل

 للت: ماذا جعنٍ فعملٍ لم َجد لكٗمن معنً وجحلَل؟

حكم أَها الرجال أٖ جدرون ان عذاب النساء هو البعد والرحَل؟لال: وَ  

 .أسرع جحرن لجلحك شمسن لبل المؽَب فهٍ أهم من المال والمَل

******* 

 نهـــــــــــــــــــــــــــاَة الفصل

1الفصل الثامن عشر   

 

 ~~ المدخل

123بملم /ؼربة وطن   

 ≈ ماِرَا

 ☆ أُِرَُد أَْن أَُعود َصِؽََرة

َر بَِجانِبِن ڪ اَِْمََرةأَسِ   ☆ 

َِسََرة ْْ َْن ماذهبت ڪ ا  ☆ أَْلَزَمن أَ

 أجعثر َوالٌِع ِلجَُكون ِلٍ أَبَا

ِؽََرة  ☆ َكفكؾ ُدُموع اْبنَجَهُ الصَّ

 أَْرلَص وأؼنٍ ڪ الفراشة

 ☆ لجصفك ِلٍ َكؤَنٍِّ فَجَاة َمْشُهوَرةٌ 

 ☆ لَِكنٍِّ َكبَِرت َولَْم أََعّد َصِؽََرة

ٍّ َحبَِبٍِ الذٌ  ُعْد إلَ

َنٍِّ بدونن فَجَاة فَِمََرة ِْ  ☆ َعِشْمت 

 اِْشجَاق لبسمجن



 ☆ اِْشجَاق لهمسن وكلماجن اْلمَِصََرة

 أْبَحخ َعْنن وأنادٌ طَفن

م َكؤَنٍِّ فَجَاة مسحورة َٗ  ☆ فٍِ الظَّ

ََْن َدَن  أجبخر وأجٗشً بَ

ِؽََرة  ☆ َوِعْنَدَما جمبلنٍ لبٗجن الصَّ

ٍّ َحبَِبٍِ الَِّذٌ سكنُعْد إلَ   

َِخََرة ْْ  ☆ اْلفَُإاد َهِذِه ِهٍ آمنَجٍ ا

 ≈ جَم

 َكِفٍ َعن جَْعِذَبٍِ َافاجنٍ

َََّام ْْ َّٖ َرُجٌل لوعجه ا  ☆ فََما أَنَا إ

ََمل َوالنُّوِر فٍِ ظلمجٍ ْْ  أَْنت ا

م َٖ ِْ َْن ُحبُّن َوُحّب َوَطنٍِ آصارع ا  ☆ َوأَنَا بَ

ٍ إلًَ َجانبٍأَْعِطنٍِ َََدن َوْلفَ   

َََّام ْْ ٍّ َمَع ا ِمن َعِل  ☆ وٖجكونٍ انِت َوالزَّ

 ُحبُّن ََْسِرٌ فٍِ دمابٍ ُمْنذ ِصؽَِرٌ

م َٗ ِدٌ ِمن الظَّ َٗ َّٖ ُمْجبًَرا ٖآخرج بِ  ☆ وماآنا إ

 ثمٍ أنَّن َوْحَدن ِمن َملََكت للبٍ

م َٗ  ☆ فجعالٍ أضمن ِلَصْدِرٌ ٖآشعر بِالسَّ

َزْوَججٍِ أَْنت مارَجٍ أَْنت ِعْشِمٍ أَْنت  

ه ِلََنَام ًٗ ََْبَحُخ َعْن َرابَِحة أُّمِ َْن ِطْف ََْن َََد  ☆ َوأَنَا بَ

********* 

 لم َكن اججَازه لجلن الصدمة باْمر الهَن وكم حمد هللا أن

 الجالسان معه كانا َنظران للوالفة عند الباب ولَس هو فإن



 كان مولفها وجفاجؤها أمر طبَعٍ ْنها وجدجه هنا من دون علم

 مسبك فهو صدمجه سجكون أمر مسجهجن وهو من َفجرض بؤنه

 َعرفها وسبك والجماها فٍ الحفل فؤٌ حفل هذا وأٌ جخارَؾ

 أَبحخ عن فجاة ْسبوع كامل حجً َبس من إَجادها ثم َذهب لفن

جدها هٍ نفسهارباط وهمٍ مع أخري جهرب منها من أجلها فَ  

هذا كان لَجولع أن َجدها فٍ المرَخ وٖ أن َجدها هنا فٍ !!  

 !! المنزل وهذه العابلة

 لم َعد َعلم أَضحن أم َصرخ أو لَحطم لها عظامها ورأسها علً

 ما فعلجه به ومجؤكد أنها جعرفه جَدا وعلمت من َكون منذ نزلت

لَهما فَهاطابرجه ولعبت به جلن اللعبة ٖ بل هو من وضعهما ك  

 ٖ بل هٍ السبب فلما لم جخبره ؟ ...

 أكان كله ؼضبا واحججاجا ْنه لم َحضر ذان الحفل الذٌ كانت

 . بالجؤكَد سجكشؾ نفسها له فَه وبدٖ من ذلن كشفت به عَوبها

 ورؼم أن نظراجها انحرفت عنه سرَعا إٖ أنه لم َسجطع فعلها

اسعة بشكل طولٍَرالب أدق جفاصَلها .. العَان السوداء الو  

 ممَز أنؾ َونانٍ مسجمَم َبدأ من الجبهة الواسعة للَٗ وبشكل

 مَزها لجعرؾ ذكاءها فور أن جراها وشفاه ممجلبة بشكل مجناسك

 .. وجمَل

 مٗبسها العملَة البسَطة رفعها لشعرها الناعم فٍ جدَلة

 وإمساكها لؽرجها بمشبن صؽَر وصوٖ لخطواجها نحوهم فكٗهما

لفه ٖ َحسد علَه ، ولؾ الجالسان معه ولال والدهاسَكون مو  

 مبجسما ما أن وصلت

 لن َحجاج اْمر أن نعرفكما ببعضكما بالجؤكَد فمد سبك والجمَجما "

 " فٍ الحفل ؟



 نملت نظرها منه للذٌ ابجسم لها بسخرَة فها هو َذكرها بؤنها

 كذبت علً الجمَع وكم جمنت لحظجها أن كانت صادلة لما كان

مبال والدَها له بحفاوة هكذا ولكان ظهر أمامهما علً حمَمجهاسج  

 وما كان والدها لَجركه فٍ منزلهم أكثر من دلابك لكنها أنمذجه

 بَنما ورطت نفسها اِن فلم جكن ججخَل وٖ فٍ منامها أن َفكر

 . فٍ زَارجهم بعدما انجهً اْمر بما َرضَه وَخدم مصالحه

 ولفت أمامهم مباشرة ومدت َدها هامسة ونظرها بعَد عنه

 " مرحبا "

 نظر لَدها لبرهة ْناملها الناعمة الرلَمة والخاجم الفَروزٌ

 البسَط فَها واْظافر الممصوصة بعناَة لبل أن َرفع َده

 وَجٗمسا كفَهما وجلجؾ جلن اْصابع الرجولَة الطوَلة علً كفها

ها لعَنَه المحدلة بوجهها وجلنالصؽَر فرفعت حَنها نظراج  

 اٖبجسامة الساخرة ٖزالت جزَن شفجَه وكم كرهجه حَنها لَس

 بسبب كل ما حدخ بل بسبب ذان الشعور الذٌ َولده داخلها ما

 أن جراه فكَؾ اِن ؟ اسجطاعت أن جمول أخَرا وبابجسامة جشبه

 ابجسامجه

 " أجل نعرؾ بعضنا وجَدا أَضا "

أبعدت نظرها عن نظراجه الجٍ باجتوسحبت َدها من َده و  

 جوصلها للجنون .. نظرة جعاكس الؽضب الذٌ هٍ مجؤكدة من أنه

 َشجعل داخله منها فإن كان لصده إحراجها أمامهما فمد نجح

 . وبحدارة

 " معذرة منكم "

 جمجمت بجلن الكلمات لبل أن جؽادر من هنان ووجهجها ممر الؽرؾ

خلفها واجكؤت علَه جرفعودخلت ؼرفجها فورا وأؼلمت بابها   



 رأسها لٓعلً وأؼمضت عَنَها بموة فلما جراه فٍ كل مرة

 َلجمَان فَها أجمل وأوسم من سابماجها ؟ َا إلهٍ إنها جؽرق

 ورؼما عنها وفٍ المَاه الضحلة الجٍ لن جعَش فَها طوَٗ

 ولَست جفهم لما ججشابن ألدارهما هكذا ! جل ما ججمناه أن َكون

عن جلن الخطبة وبشكل نهابٍ وأن َكون جحدخ فٍلادما لَعجذر   

 اْمر لبل أن َراها رؼم أن مٗمح والدَها وابجسامجهما لم جكن

 جحكٍ ذلن أبدا ، كانت جري الحماس فٍ نظراجهما وكؤنهما

 َجمنَان بالفعل أن جسَر اْمور عكس ما كانت علَه فهٍ المخطبة

 . زَنت صورجه بكل ؼباء وها هو ولت دفع ثمن أخطابها

 ابجعدت عن الباب ورفعت َدها لشعرها ونزعت الرباط المطاطٍ

 منه بموة وجناثر شعرها علً ظهرها وصوٖ ْسفله ورمت ما فٍ

 َدها علً طاولة الجزََن وأجبعجه بحمَبجها فالَوم كان سَبا من

صل علَها وها لد خجمأوله فمد خسرت الوظَفة الجٍ كادت أن جح  

 َومها بهذه الزَارة المفاجبة لمن لم ججولع أن جراه بعد جلن المرة

 ، ولم جكن جعلم بؤن فصول جلن الحكاَة لم جنجهٍ بعد حجً انفجح

 باب ؼرفجها بعد طرلة خفَفة ودخل منه الذٌ لال بمٗمح مجصلبة

 كنانة ما هذه الحركة الحمماء وللة الجهذَب الذٌ "

؟ جصرفت به  " 

 الجفجت له وكانت سججحدخ فسبمها لابٗ بضَك

 " هل ربَجن علً هكذا جصرفات َا كنانة ؟ "

 أرخت نظرها لٓسفل وهمست

 " ....ٖ أبٍ وأنا كنت مجعبة و "

 لال من فوره وبضَك

 وإن َكن فلَس من اللبالة أن جؽادرٌ بجلن الطرَمة وما هو "



َا كنانةلادم من أجله سَكون موضوعا َخصكما كلَكما   " 

 جنهدت بضَك مبعدة نظرها عنه فها لد لال سَكون َخصكما ولم

 َمل َخصكما فمط أٌ أنه لم َجحدخ عن اْمر بعد وهنا جكمن

 الكارثة ، أخفضت رأسها لبل أن جنظر جانبا ووصلها صوجه لابٗ

 باسجؽراب

 أنا حما لم أفهم لما لم َعجبلن َا كنانة ؟ فجرة جلوسٍ معه لم "

شابا مهذبا خلولا جفكَره مجحضر ورالٍ إن جحدخ أعرؾ سوي  

 مع والدجن فهم كَؾ جفكر وما أن جحدخ معٍ أنا شعرت بؤنه من

 سنٍ وَفهم طرَمة جفكَرٌ ولن أفكر وٖ واحد بالمبة بؤن مظهره

 وشخصَجه لم جعجبانن فحجً اْعمً لن َصدق ذلن فلست أفهم ما

 " هذا الذٌ لم ججوافما فَه َا كنانة ؟

هٍ جسجطَع نكران ذلن ولد رأجه وعرفجه لبله بل وأفمدهاوٖ   

 عملها فٍ دلابك معدودة وٖزالت حالجها سَبة حجً اِن لكن

 كرامجها فوق كل شٍء ولن جنزلها وٖ من أجل للبها ، جنهدت

 بعمك لبل أن جنظر لٓسفل لابلة

 " سؤؼَر مٗبسٍ وأخرج "

 لالجها فمط علً أمل أن ٖ ججده بعد أن جسجحم علً مهل وجؽَر

 ثَابها علً ألل من مهل لكن ذلن لم َنجح أَضا والوالؾ أمامها

 َمول بحزم

 ٖ أري من مشكلة فٍ مٗبسن وهو رآن بها فجؽََرها لن "

 " َجدٌ فٍ شٍء

 زمت شفجَها بحنك جمسن نفسها عن لول أٌ كلمة فما الذٌ

اْمر لججزَن وججؤنك له وَوم كانت مسجعدة لفعلسَعنَها هٍ فٍ   

 ذلن لم َهجم وٖ لرإَجها ، جنهدت باسجسٗم مجمجمة



 " حسنا لادمة "

 لال من فوره وبؤمر

 بل أنجٍ من سجذهبَن لبلٍ ٖ أرَده أن َلحظ شَبا َكفٍ ما حدخ "

 " حجً اِن

 جنهدت باسجسٗم وجحركت مججازه له وؼادرت الؽرفة جسَر

طَبة فهذا ما جسجحمه وسعت له بنفسها مكانة ٖبخطوات ب  

 َسجحمها وسط عابلجها ، سارت بذات البطء حجً كانت فٍ بهو

 المنزل ووصل لمسمعها حدَثهما أو صوت والدجها وهٍ ججَب

 سإاله علً ما َبدوا لابلة بابجسامة

 أجل لمد درست فٍ أكادمَة الطَران وعملت كمضَفة ثم انجملت "

كموضفة ْن عمل المظَفات لم َرق لها بسبب للعمل فٍ المطار  

 ما فَه من مخالفات رؼم حبها الشدَد له فوجدت أن مهنجها

 كموظفة فٍ لسم المٗحة الجوَة بدوام جزبٍ أفضل ولسنا نفهم

 " ما ؼَر رأَها بشؤنه فجؤة ؟

 شدت علً أسنانها بؽَظ وجحركت نحوهما فَبدوا أن جحمَما

بعدت نظرها عن الذٌ شعر بها أوٖبشؤنها لد بدأ للجو هنا ، أ  

 فنظراجه جبعجها بشكل مزعج مسجفز وكؤنه َجعمد فعل ذلن وأن

 َوصل وجنجَها المرجفعجان لٕحجراق ، وما أن شعرت بها الجٍ

 الجفجت لها وأدارت نظرها معها لالت بابجسامة

 " كنا نجحدخ عنن للجو "

 وكم كرهت حَنها إعجاب والدَها به حجً أنها جري وبوضوح

 .. أنهما َؤمٗن فٍ أن ججؽَر مجرَات اْمور وهٍ السبب طبعا

 سحما لها ، جلست بجانب والدجها ولالت ببرود

 " َبدوا أن الحدَخ جؽَر ناحَجٍ فجؤة ؟ "



 وجعمدت أن ٖ جنظر ناحَجه بَنما كان الجعلَك ممن لم ججرن مجاٖ

للجحدخ وهٍ جنظر لمدمٍ الجالسة بجانبها عالدة حاجبَهاْحد   

 لابلة

 أوه كنانة أنجٍ لم جؽَرٌ حذابن ولت دخولن ؟ انظرٌ لمد جركت "

 " أثرا بشعا علً اْرضَة

 نظرت لمدمَها ثم للجالسة بجانبها ولالت مبجسمة

 " نسَت أمٍ أنا آسفة "

 ابجسمت لها ولالت

مط للجنظَؾ مجددا ، منحسنا ٖ بؤس حبَبجٍ هٍ جحجاج ف "  

 " الجَد أنن لم ججحركٍ كثَرا فٍ المنزل

 لالت جؽجصب ابجسامة مصطنعة واضحة

 " أنا من سَموم بذلن فَما بعد أمٍ ٖ جملمٍ "

 " ناااادَة "

 الجفجت الممصودة جلمابَا لسماعها اسمها من بعَد بَنما مطت

االجالسة بجانبها شفجَها بامجعاض ما أن سمعت صوت والده  

 َحاول ابعادها عنهما .. حركة جعلت الجالس علً َسارهما َخفٍ

 شفجَه وابجسامجه فٍ لبضة َده الجٍ َرَح مرفمها علً مسند

 كرسَه الجانبٍ فولفت جلن من فورها واعجذرت بهمس مبجسمة

 وؼادرت من هنان ونظراجه ججبعها حجً اخجفت لجنجمل حَنها

نمة ٖ جشبه بجاجا نظرجهللجالسة علً َمَنه والجٍ رمجه بنظرة حا  

 جلن الجٍ جكاد ججعلها جدخل اصبعَها فٍ عَنَه بسببها وهمست

 ببرود

 " لماذا أجَت ؟ "

 رفع ذلنه بإبهامه ٖزال َسنده بمبضجه ولال بابجسامة جانبَة



 " لما لم جمولٍ هذا أمام والدن ومالن المنزل اْساسٍ ؟ "

 زمت شفجَها بحنك ورفعت ذلنها لبل أن جمول

 لو كان َعلم بفعلجن جلن ما كان لَسجمبلن أساسا فما الذٌ "

 " أحضرن اِن ؟

 اجسعت ابجسامجه أكثر وأرخً ظهره علً الكرسٍ لابٗ

 " أري أن َؤجٍ ونخبره بفعلجٍ اِن "

 لالت من فورها وبضَك

 " وجظهرنٍ كاذبة أمامهما ؟ "

 حرن كجفه لابٗ بسخرَة

 " حسنا ٖ مانع لدٌ فهذه بجلن "

ظرت له بؽضب لم َعره أٌ اهجمام مما جعلها جشجعل أكثر ،ن  

 سحما له لمد رمت بَدَها الكرة فٍ ملعبه وسَعالبها اِن كما

 َشاء ، لالت بحنك لم َعد َمكنها إخفابه

 وما الذٌ جعلنٍ أفعلها برأَن ؟ أٖ جري بؤنٍ من حفظ ماء "

 وجهن من أحراج ؟ لو لم جكن والدجٍ مرَضة حَنها وذهبا

 " للحفل لما حضَت بكل هذه الحفاوة فهما منخدعان بن ولٓسؾ

 مرر أصابعه فٍ شعر صدؼه وكؤنه َخطط لمجلها ٖ محالة ولال

 بجؤنٍ

 أنا لم أطلب منن أن جزَنٍ صورجٍ أمامهما .. أنا لادر علً "

 " فعل ذلن بنفسٍ

 َاله من مؽرور .. كان هذا أول ما لاله عملها وهٍ جري ثمجه

َفعل شَبا لكنها لن جسكت له أبدا فهو المذنب ٖ هٍ ،وكؤنه لم   

 لالت مبجسمة بسخرَة

 " بالكذب طبعا ؟ "



 انحنً لٓمام للَٗ ولرب وجهه منها لابٗ بابجسامة

 " بل بالحمَمَة "

 وما أن عاد لجلوسه السابك دس َده فٍ جَب بنطلونه وأخرج

سبابةورلة ومدها لها فورا فنظرت لها لبرهة بَن أصبعَه ال  

 والوسطً لبل أن جمد َدها وجؤخذها منه وما كانت لجهجم لوٖ ثمجه

 الزابدة الجٍ حركت فضولها لجعرؾ ما جحوَه هذه الورلة لَكون

 دلَٗ لصالحه ! فجحجها ونظرت لها باسجؽراب ْن ما جراه أمامها

 كانت وصفة عٗج طبَة ! رفعت نظرها له حَن لال مبجسما

 بسخرَة

 انظرٌ للجارَخ والولت لججؤكدٌ أكثر أو اسجفسرٌ من الفندق "

 " فمد أكون كاذبا أَضا

 جعدت الورلة بَن أناملها منزلة لَدها لحجرها حَن سمعت

 الخطوات الجٍ الجربت من مكانهما وجصلب جسدها بؤكمله حَن

 ولؾ الجالس بمربها وانحنً ناحَجها وهمس فٍ أذنها ببعض

سرَعا فٍ اللحظة الجٍ كانت مولنة من الكلمات وعاد للجلوس  

 الجراب والدَها منهما فَها ورإَجهما لذان المشهد فجمنت أن

 ؼرست أسنانها فٍ ذان العنك ومصدر جلن الرابحة الرجولَة

 الممَزة والمجلفة لٓعصاب لَس بسببها فمط بل وبسبب كلماجه

 وحركجه المجعمدة جلن ولم جنجهٍ فصول لعبجه كما جوهمت وهو

 َنظر لها مبجسما بمكر بل بجسلَة لما َفعله بها فٍ اسجمبال

 والدَها ولد نظر لهما مبجسما ولال

 " كان علَا أن أعجذر عن سوء الفهم الذٌ حدخ سابما "

 جشنجت عضٗجها وكادت جفمد سَطرجها علً كل شٍء فها هو

 َلعب بمكر لكنه فاجؤها حَن لال



ول رحلجٍ وأحدنا َجهللمد الجمَت وكنانة فٍ المطار ولت نز "  

 من َكون اِخر وهنا كانت المشكلة وحدخ سوء الفهم بداَة

 " اْمر

 لال والدها الذٌ جلس َسارا

 آوه اِن أصبح بإمكانٍ فهم اْمر ولما حدخ ما حدخ فٍ "

 " الحفل وَبدوا أن كل ما فٍ اْمر سوء فهم صؽَر ؟

 لال الذٌ نمل نظره لها مبجسما

 " أجل هو كذلن "

جشعر بالرؼبة فٍ ضربه كما حدخ حَنها وما زاد اْمر سوءً  لم  

 حَن لالت والدجها بحماس

 جَد فنحن نكره فعٗ أن َكون ذلن بَنكما ... وحجً إن لم "

 " جرجبطا

 جنهدت براحة حاولت إخفابها بشك اْنفس فعلً اْلل أنمذت

 والدجها ما جبمً من كرامجها نهاَة حدَثها َكفَها ما حدخ حجً

 اِن ، ولؾ حَنها وولفوا جمَهم لولوفه وكم كانت ممجنة لذلن

 فكل ما جرَده أن َؽادر فمط وأن ججد أنها أصبحت لوحدها وٖ أحد

 معها جلملم شجات نفسها وما جبمً من كرامجها ومشاعرها

 المعبثرة ، وظنت أن مراحل اللعب باْعصاب انجهت عند ذان الحد

ن َخفٍ لها المزَد وهو َنظرلكن ذان الثرٌ الوسَم َبدوا كا  

 للوالفة بجانبها ولال مبجسما

 آسؾ علً هذه الزَارة الطوَلة المعمدة وسججكفل والدجٍ بما "

 " ٖ نفهمه نحن الرجال وٖ نعجبره لٓسؾ مهما

 كانت نظرات الصدمة الموجهة له حَنها من شخص واحد فمط

مز لهاوالوحَد الذٌ اسجطاع هو الجماط نظرجه جلن مبجسما وؼ  



 بعَنه مما جعل الشخصان الوالفان معهما َنسجما فٍ ضحكة

 طوَلة صادلة بَنما كان ثمة من جمؾ بَنهما جكاد جشجعل وجحرق

 كل شٍء أما هو فكان َعلم جَدا أن هذه العابلة عاشت وجربت فٍ

 مججمع وبَبة منفجحة وكان مولنا من أن بعض اْمور َعدونها

ارجباط وإن كان لَس رسمَاعادَة جدا بَن من َكونا علً   

 والدلَل كان السماح لها بالجعرؾ علَه سابما وجركها معه

 لوحدهما لبل للَل بَنما الجٍ كانت ما جزال جرممه بجلن النظرات

 الحانمة ما كانت لججولع أن اْمور لد ججطور لهذا الحد وفهمت

 حَنها معنً الكلمات الجٍ همس لها بها لبل للَل ، صافح والدَها

 بَنما كانت جحَجه لها مخجلفة جماما وهو َمد َده لوجهها مٗمسا

 طرؾ أنفها المسجمَم المدبب بسبابجه ولال مبجسما

 " عودٌ للمطار َا كنانة ٖ جخسرٌ عملن المفضل بسببٍ "

 وؼادر بعدها من فوره وجبعه والدها للخارج وما أن جوارَا خلؾ

لالت الجٍ ضمت َدها باب المنزل المفجوح نظراجها الحانمة ججبعه  

 بحماس

 رباه كم هو رابع َا كنانة كَؾ لم ججفما لبل اِن ؟ َا له من "

 " شاب راق حما جاء لَعجذر وهو لم َرجكب أٌ خطؤ

 نظرت لها بحنك وكانت سججحدخ سجمول أٌ شٍء وإن الحمَمة

 وأن جسبه أن جشجمه لكن الكلمات علمت فٍ حلمها وكانت شفجاها

 ججحرن من دون صوت وكؤنها فمدت الكلمة الجٍ جرَد لولها

 فضربت بمدمها اْرض بؽَظ وؼادرت من هنان ودخلت ؼرفجها

 ضاربة بابها خلفها بموة ورمت الورلة من َدها فهٍ ججولع جَدا

 ما َحدخ اِن فٍ الخارج ووالداها َخططان لكل ما سَحدخ

ل أن جفكر فٍمسجمبٗ ، جوجهت لحمَبجها وأخرجت هاجفها ولب  



 فعل أٌ شٍء سبمجها الرسالة الجٍ وصلجه وهو بَن َدَها وكانت

 من رلمه فهٍ جحفظه جَدا ، فجحجها فكان فَها

 عودٌ للمطار َا كنانة فسَجم نملن منه لبٗدن وسجعملٍ مظَفة )

 ( مجددا لكن فٍ رحٗجٍ فمط

 رمت الهاجؾ علً السرَر بؽضب لابلة

ك لٍ حلمٍ الضابع منٍ ؟ ومنومن لال أنٍ أرَدن أن جحم "  

 " لال بؤنٍ سؤذهب للوطن أساسا

 جلست علً السرَر ورمت الحذاء من لدمَها بحركة ؼاضبة دون

 أن جلمسه بَدَها لبل أن ججعلها والدجها جؽسل ارضَة المنزل

 بؤكمله بالماء والصابون وأمسكت هاجفها مجددا وأرسلت له

أساسا ؟ جزوج من الفجاة ومن لال بؤنه ثمة ارجباط سَكون بَننا )  

 ( الجٍ جرَدها وابجعد عنٍ

 وكما جولعت وصلها الرد سرَعا

 لولٍ هذا لوالدَن ولَس لٍ ... وبالنسبة لٓخري فٗبؤس )

 ( أجزوجها علَن

 نظرت ْحرؾ رسالجه بصدمة أصابت للبها لبل كل شٍء وأرسلت

 له سرَعا

 ( بل سججزوجها هٍ وججركنٍ وشؤنٍ ورؼما عنن )

َجؤخر رده كالعادةولم   

 ( بلً سؤجزوجها وأنت لٍ َا كنانة ورؼما عنن )

 رمت الهاجؾ من َدها وعبست مٗمحها مجمجمة بمهر

 " لَس هكذا ... وأَن كرامجٍ ؟ "

* 

* 



* 

 شعرت بؤن لدماها عالمجان فٍ اْرض ولم جسجطع وٖ الجمدم

 خطوة لٓمام وكم جمنت لحظجها أن عادت أدراجها راكضة

 وؼادرت من هنان واخجفت ولٓبد لكنها لن جفعلها أبدا ولن جظهر

 له ضعفها وبؤنها ججؤلم ٖخجَاره لؽَرها ، كان جرحا وضربة لوَة

 لملبها المعلك به أن َعاملها بجلن الطرَمة الماسَة وَخطب أخري

 كَؾ َسمح لنفسه بفعلها ؟ كَؾ سجراهما معا بل وجدخل ..

ا أن جموت ... لم جكن ججخَل اْمرمنزلهما وجري أطفالهما لسم  

 لاسَا ومإلما هكذا ! َا هللا ما أشده علً للبها فكَؾ ونظراجها لم

 جسجطع أن جبعدها عن مٗمحه الجٍ اشجالت لها بجنون وذلنه

 الخفَؾ لد نمً بشكل مرجب وممَز وذان الممَص المطنٍ َبرز

مجسده الرابع وبنطلون لصَر ... إنه نموذج حٍ لرجل اْحٗ  

 وللزوج والحَاة المنزلَة الدافبة والحمَمَة وكل هذا سجحظً به

 امرأة أخري بَنما هٍ جمؾ ججفرج ولَس وحدها فٍ صورة بل

 ورجل آخر َمؾ بجانبها لَست جعلم حجً كَؾ َكون وإن كانت

 سجنظر له كهذا َوما أم ٖ ! أنزلت حدلجاها الملَبجان باْلم بعَدا

ا لَولظها مما هٍ فَه صوت الوالؾعن عَنَه جدفن كل ذلن فَهم  

 بجانبها مسجؽربا

 " ! جَما َد لاسم ممدودة لن من ولت "

 رفعت حَنها نظرها لجلن الَد وشعرت بكل عصب فٍ جسدها

 َرججؾ شولا وَدها جٗمسها فكَؾ وهٍ من اخجبرت سابما هذا

 الملمس ولَس علً َدها فمط بل وجسدها بؤكمله وهٍ ججد اْمان

ها واخجبرت وجنجاها الناعمة ملمسها ، ولم َكنفٍ حضن صاحب  

 حال الوالؾ أمامها بمخجلؾ عنها ونظراجه المسجؽربة جنجمل بَن



 مٗمحها ٖخجفاء جلن النظرة المجلهفة الجٍ لمحها فٍ عَنَها

 لَزحؾ لها الموت البطٍء فجؤة ! ولم َجرن َدها حجً سحبجها

 هٍ من َده فلم َشعر إٖ ولجها بعذاب فمدان ذان الملمس سابما

 ولم َفهم ؼرابة جصرفاجها أكل هذا بسبب حدَثهما اْخَر ؟

 لكنه اعجذر وكرر اعجذاره ! شعر حَنها بؤمله فٍ نَلها َضمحل

 وَجنالص خاصة مع العهد الذٌ لطعه لوالدها أن ٖ َجحدثا فٍ

وأخذها حَخ َمكنهما الجفاهماْمر لكان حملها علً كجفه اِن   

 وبالطرَمة الجٍ جعجبه ، فجح لهما الباب أكثر ولال

 " جفضٗ لمد كانت مفاجؤة ممَزة "

 لال صمر وهو َدخل مبجسما

فَه سنساعدن فَما للت بؤنن لم جمجنع برأٌ مهندس الدَكور "  

 لذلن جلبت معٍ العنصر النسابٍ الوحَد فٍ المنزل فذوق النساء

ور مجشابهفٍ هذه اْم  " 

 ودخل َنظر حوله ونظرات من اججازه للجو ٖزالت معلمة بالجٍ

 دخلت خلفه جججنب النظر ناحَجه وؼابت حدلجاها الزرلاء فٍ

 جفاصَل المكان ، كانت فَٗ جمَلة جراها منزٖ عابلَا صؽَرا

 وممَزا بل ودافبا وحمَمَا للؽاَة مع ذان اللون المرنفلٍ الممَز

ذهبَة لزهرة المرنفل .. السلم اللولبٍللجدران مع نموش   

 والفواصل الزجاجَة المفضلة لدَها فٍ دَكور المنازل ، كانت لطع

 اْثاخ المؽطاة منجشرة بعشوابَة كما الجحؾ والمناظر وبعض

 علب الصمػ والطٗء ولفافات من ورق الجدران وشعرت بالمرض

الجفكَرها بؤنه ثمة من سجعَش معه هنا وَجهزه من أجلهم  ... 

 ! لما ٖ َشعر كما جشعر ؟ لماذا ٖ جسجطَع أن جكون مثله

 . َا إلهٍ إنها جموت وكم جخشً أن جفضحها دموعها سرَعا



 لال صمر باشمبزاز مكشرا مٗمحه

 باهلل علَن َا رجل لما جسجحمل الحَاة هنا مع هذه الروابح "

 الخانمة ؟ كنت بمَت معنا هنان حجً اكجمل منزلن أو حجً

؟ ججزوج  " 

 انمبضت جلن اْنامل البَضاء الرلَمة مع بعضها جخفٍ انفعالها

 فَهم حجً كانت مفاصلها جبَض وبشدة بَنما حاولت أن جحافظ

 علً نظرجها الجامدة وهٍ جنظر للمكان بنظرة شاملة ولال الذٌ

 لم َجولؾ عن جؤملها وٖ جؤمل جلن المٗبس الجٍ َراها بها أجمل

 من كل مرة رؼم أنها رابعة كَفما كانت

 " أحَانا ثمة خَارات ألل ضررا من ؼَرها مهما كانت صعبة "

 فؤشاحت بوجهها عنه .. جلن الجٍ ٖزالت جفسر اْمور بشكل

 مؽاَر للوالع وٖ أحد منهما لادر علً إَصال ما َشعر به لّخر

عن وأحدهما لَدجه الوعود واِخر وصل به اْلم درجة أن عجز  

 الجعبَر عما فٍ داخله ورؼم كل ذلن لرر أن َجحدخ منجظرا أن

 َؤخذ برأَها فٍ كل ما سَفعله هنا وما كان َجمنً أن َخجاراه

 وَمرراه سوَا بالفعل وإن بحضور والدها فمال ونظره لم َفارق

 مٗمحها الجمَلة سجَنة ذان المماش اْبَض الذٌ لم َزدها سوي

 رلة وجماٖ

ور اعجذر بسبب وفاة لرَب له باْمس ونحن لممهندس الدَك "  

 " نجفك بعد بشؤن أمور كثَرة ولد جساعدانٍ فٍ هذا

 لال الذٌ أحاطت ذراعه بكجفٍ الوالفة بجانبه

 ولهذا نحن هنا بل وأحضرجها معٍ جحدَدا أما أنا فلست أفهم "

 " فٍ هذه اْمور أبدا

 جحرن من فوره لابٗ



محسنا َمكننٍ إحضار ورلة ولل "  " 

 ورالبجه نظراجها العابسة وخطواجه الواثمة الواسعة جججاز اْرَكة

 فٍ منجصؾ المكان لبل أن َدور حولها فها هو سعَد جدا

 بجحطَمها وكؤن شَبا لم َكن .. حمماء وما هذا الشٍء الذٌ

 سَكون مثٗ ؟ لم َكن ثمة شٍء بَنكما ٖ شٍء وٖ وعد صؽَر

وَه عما فٍ داخله أٌ ٖ وجودوٖ كلمة واحدة عبر فَها وإن بجم  

 لن وٖ مكان وها هو أكبر دلَل أمامن خطب وَجهز نفسه للزواج

 ولَس َعلم فٍ أٌ أرض جكونَن ، شعرت بنَران ؼَرجها جشجعل

 كالسعَر وهٍ جفكر فٍ الجٍ اخجارها وسجعَش هنا .. ٖ وَرَدان

 أن جخجار هٍ جفاصَل منزل أحٗمهما ! لسما لن ججركها جهنا

 بهذا وسججعلها جشمبز ما أن جدخله ، ما أن عاد نحوهما مجددا

 ونظره علً الورلة المطوَة فٍ َده نظرت حولها ولالت بجمود

 " أري السجابر جكون زرلاء "

 نظرا لها كلَهما باسجؽراب ولال صمر

 " ! زرلاء مع جدران لرنفلَة َا جَما "

 لالت بامجعاض

ٍَ فٍ اْفضل لهألم جسؤلوا عن رأٍَ ؟ وهذا هو رأ "  " 

 لال الذٌ بدأ بجدوَن ذلن فٍ ورلجه

 " حسنا ٖ بؤس ... أنا ٖ مانع لدٌ "

 وما أن سمعت جلن العبارة وكؤنه لام بجشؽَل زر الفوضً فٍ

 دماؼها لبل منزله الجمَل وهٍ ججحرن من مكانها بحطوات بطَبة

 جنظر لما حولها لابلة

خضراء مع نموش نارَةهنا جكون أرَكة زهرَة ... هنا سجادة  "  

 " ....الجحؾ بَضاء و ...



 وبدأت ؼَرجها اْنثوَة المشجعلة فٍ العبخ فٍ جفاصَل كل شٍء

 منجممة من الذٌ كان َجبعها وَكجب كل ما جموله نظراجه المندهشة

 من اخجَاراجها فمط ما َعبر عن دواخله والجٍ لم جكن جراها أساسا

و فٍ منالشجها فَما جمولهولم جهجم لرإَجها ، بَنما لم َفكر ه  

 ْنه أراد بالفعل أن جخجار هٍ منزلها كَؾ جرَد أن َكون وإن لم

 جوافك علَه ولم جكن زوججه فَكفَه أن َعَش فَما اخجارجه ووحَدا

 أَضا ... وها لد أججه الفرصة لمنزله فكَؾ َرفضها ؟

 دخل ذان الصوت الرجولٍ مع صوجها اْنثوٌ الذٌ مٓ المكان

ارغ وكان للذٌ جركاه خلفهما والذٌ لال بصوت مرجفعالشبه ف  

 لَسمعاه

 " لكنن اشجرَت أؼلب ما جحدثت عنه َا لاسم فلما جكجبه ؟ "

 لال الذٌ ٖزال َدون بعثرات أحرفها المسجاءة

 " ٖ بؤس سؤؼَره "

 ولم َزد ذان الوالفة أمامه إٖ اشجعاٖ وهٍ جراه ٖ َهجم وٖ بردابة

َه ! هل بهذا َنجمم منها ؟ لسما أنه نجح فٍذولها بل وَوافك عل  

 ذلن وبجدارة ، طوي الورلة مرجَن ثم دسها فٍ جَب بنطلونه

 ونظر لها هذه المرة لججبع نظراجه فورا مسار نظراجها المججهمة

 ! والجٍ ٖزال ٖ َفهمها مع مزاجها السٍء الذٌ لم َفارلها

 وحَن اكجشؾ ما كانت جنظر له جحرن نحوه مسرعا ورفع

 اللوحة المؽطاة بشكل شبه كامل سوي جزء بسَط منها فٍ

 اْعلً وأبعدها كٍ ٖ جراها ووضعها مملوبة علً الجدار خلؾ

 الكرسٍ الذٌ كانت علَها وعاد جهة اْرَكة المرَبة منهما

 ولال وهو َزَل اْوراق عنها

ؾ الفوضً هنا فٍ كل مكان عدا هذاجفضٗ بالجلوس .. آس "  " 



 جحرن صمر من فوره وجلس علَها مجنهدا بارجَاح ولال

 جعالٍ َا دمَة آل الشاهَن لنري شجرة الزَجون ماذا سجضَفنا "

 " ونحن نزورها فجؤة ؟

 جنهدت بؤسً بَنما ضحن الوالؾ علً بعد خطوات منها وجحرن

 من هنان لابٗ

لع من شجرة زَجون ؟صحن زَجون بالطبع ماذا سججو "  " 

 وؼاب عنهما بسرعة فٍ جهة خمنت أنها سجكون للمطبخ بالجؤكَد

 فجحركت بخطوات حانمة وجلست بجواره جضرب لدمها اْرض

 بجوجر بل بانزعاج من كل شٍء حجً من نفسها فلو كانت جعلم

 أنهما لادمان هنا وأن اْمر هكذا ما أجت معه ولكانت رفضت ولن

فٍ الرفض أبدا ، نظرت حَخ ظهر المادم جراعٍ مشاعر عمها  

 من هنان َحمل صَنَة جمدَم فٍ َدَه لبل أن َظهر لهما من

 خلؾ الفاصل الزجاجٍ وعبست مٗمحها الجمَلة وأبعدت نظرها

 عنه فها هٍ جلن الحمماء حضت بكل هذا ... رجل مجكامل حجً

 أنه َعرؾ الطبخ وَموم بؤعمال المنزل دون جذمر وٖ رفض ، كم

كرهها وججمنً أن َحجرق هذا المنزل بها ما أن جدخله شرط أنج  

 َنجوا هو طبعا فلن جحجمل فكرة فمدانه وإن اخجار ؼَرها وكانت

 . ؼاضبة منه فجرَده فمط أن َُعالب لَشعر بها لكن لَس أن َموت

 وصل عندهما ووضع أمام كل واحد منهما صحن كعن شَكوٖ

ع نظره للجٍ وضعوكوب عصَر لوز ولال مبجسما وهو َرف  

 الكوب أمامها

 اخجرت عصَر اللوز خصَصا من أجل شجرة اللوز فلن نشرب "

 " زَت الزَجون طبعا

 ضحن صمر ورفع كوبه بَنما ذبلت جلن اٖبجسامة حجً اخجفت من



 شفجَه وهو َري جلن النظرة العابسة المسجاءة ججحدخ وٖ َفهم

 حما ما جموله فمإكد والدها أخبرها فلما هٍ مسجاءة منه ؟

 ! هل ْنها جرفضه لكنها جمع جحت جؤثَر ضؽط كبَر منه

 ! لكنه لال هٍ من سجخجار فما سر هذا المولؾ العدابٍ منه

 أٖزالت علً مولفها رؼم اعجذاره وخطبجه لها ؟

 جلس أمامهما وذان الجو المجوجر بدأ َنجشر وصوٖ له أَضا

 ٖزال َرالب جلن المٗمح الفاجنة الحزَنة جارة والمسجاءة جارة

 أخري وجلن الشفاه الرلَمة المزمومة أؼلب اْولات وجنهد

 باسجَاء من ذان المدعو مطر شاهَن فهو السبب لكان سحبها

 للخارج اِن وعلم كَؾ َجفاهم معها لكنه أؼلك جمَع السبل

أصابعه فٍ شعرهأمامه وجركه هكذا َشجعل فٍ صمت ، مرر   

 ونظر جانبا بل ولرر أن َرحمها من نظراجه أخَرا لعلها جسجطَع

 أن جبجلع لممة أو اثنجَن فلم جفهم حجً اِن لما ٖ َجولؾ عن

 مرالبجها ! أَحجفل بانجصاره علَها أم َرالب نجابج جحطَمه

 لملبها الؽبٍ ؟

لعسحما للرجال ... هذا ما رددجه فٍ داخلها وبكل ألم فلم ججو  

 أن َكون لاسَا معها هكذا ومجحفا فٍ حمها ! وضعت صحنها

 حَن لم َعد َمكنها أكل المزَد منه ونظرت للجالس بجانبها

 والذٌ َبدو انسجم فٍ اْكل وَكاد َنهٍ طبمه ولال مبجسما

 وهو َؤكل آخر لممة وَخرج الشوكة من فمه شبه نظَفة

وٖتمن هذا الذٌ وثمت به لجشجرٌ منه َا عدو المؤك "  

 " الجاهزة

 لال الذٌ نظر له مبجسما

 بل جهزجها بنفسٍ وهذا اعجراؾ منن بؤنٍ أجمنجها أخَرا "



 " ولو كان كَن هنا لسخر منن ومنٍ

 ضحن صمر ولال

 " لو كنت امرأة لجزوججن رؼما عنن "

 ضحن ونظر للجٍ رفعت طبمها مجددا وعادت لٓكل منه وابجسم

 بارجَاح فها هٍ علً اْلل سجؤكل حَن علمت بؤنه من أعده حجً

 إن كانت ٖ جفضله علً ما َبدوا أو لم َعجبها ! ولؾ بعدها

 وؼادر جهة المطبخ مجددا ونظراجها ججبعه لبل أن َرجفها ذان

 الصوت بجانبها

 دعَه َري أنن ربة منزل جَدة أَضا وخذٌ اْطباق لبل أن "

 " َؤجٍ ْخذها

ه بعبوس فضحن ورفع هاجفه فجمجمت بضَك ججمعنظرت ل  

 اْطباق فٍ الصَنَة

 " جعرؾ كَؾ جهرب من مهام الجنظَؾ دابما "

 وولفت ججر خطواجها مرؼمة ودخلت المكان الذٌ لم جكن جرَد

 زَارجه وٖ أٌ مكان آخر فٍ ذان المنزل فَكفَها احجرالا أكثر من

وبشكل كلٍ ، وها ذلن لكن هذا َبدوا لن َنجهٍ أبدا حجً جحجرق  

 هٍ جواصل مسَرة عذابها الطوَل جنظر لجفاصَل ذان المطبخ

 الذٌ دمج اللونَن اْسود والبنٍ المحروق واْرضَة السوداء

 من الرخام الصناعٍ أو البورسلَن ولد جم جؽطَة سطح منضدة

 المطبخ أَضا بالبورسلَن لكن باللون اْبَض مع إضاءة واضحة

اجَة لجضفٍ نورا طبَعَا مجناؼما معمن خٗل الواجهة الزج  

 ألوانه الؽاممة ومع بار خشبٍ جانبٍ لرَبا من جلن أطٗلة

 الممَزة للفناء الخلفٍ للفَٗ بَنما جم اخجَار لطع وجحؾ

 وإلكجرونَات المطبخ باللون اْبَض وعلمت حَنها بؤنها ألمت



 بنفسها لمسببات المرض الممَت وها هو كل شٍء فَها َإلمها

صة وهٍ جري الوالؾ هنان مواجها لذان الباب الزجاجٍخا  

 مكجفا ذراعَه لصدره وٖ َفعل شَبا وكؤنه َنجظر شَبا ما أو

 أحدهم فهل َكون َنجظرها هٍ ؟ حركت رأسها نفَا فلججولؾ عن

 الجفكَر بحمك ، دخلت ووضعت الصَنَة مصدرة صوجا ما كان

والؾ هنانلها أن جمنعه رؼم أنها وضعجها برفك مما جعل ال  

 َلجفت لها فورا ووجدت أنه من السخؾ أن جضع ما فٍ َدَها

 وجؽادر وٖ مناص لها من البماء حجً جؽسل اْطباق والكإوس

 علً اْلل فجوجهت جهة المؽسلة من فورها ووضعت الصَنَة

 الجٍ رفعجها مجددا هنان وبدأت ضربات ذان الؽبٍ الموجود وسط

 أضلعها باٖرجفاع ما أن شعرت بجلن الخطوات جمجرب منها وكادت

 جفمد أنفاسها جماما حَن شعرت به َمؾ خلفها مباشرة وجصلب

 جسدها بؤكمله ما أن امجدت جلن اْصابع لَدها والجفت حول

 كفها الصؽَر وهمس لرب أذنها

 " ما بن َا جَما ؟ "

َناهما عن لربأدارت رأسها جانبا ورفعت نظراجها به والجمت ع  

 وأعادت له جلن الجساإٖت الجٍ جكاد جوصله للجنون فلم َعد َفهم

 أرسالة رفض هذه أم عجاب ومن نوع صامت ولاٍس جدا ؟

 ! لكن لما ! ... ماذا علَه فعله أَضا

 بل ذان السإال كان ما دمر الوالفة مٗصمة له جمرَبا فما الذٌ

 جفعله وبماذا ججَب علً سإاله ؟

  ... ؟ما بٍ مثٗ

 إننٍ أحجرق ؼَرة وأموت مبة مرة ْنن سججزوج ولم جهجم ْمرٌ

 َوما ، فبما سَخبرها مثٗ ؟ أنت كشمَمجٍ أم كابنجٍ أو أنه ٖ َرَد



 امرأة بماض سٍء وهذا ما لاله أمامها وبوضوح سابما ، شعرت

 بَده جعجصر للبها وهو َشد أصابعه الطوَلة علً أناملها ولال

َنَهاوٖزال ناظرا لع  

 " ! حجً أنٍ اعجذرت ولمرجَن ولم جمبلٍ اعجذارٌ "

 سحبت حَنها َدها منه لبل أن جضعؾ أكثر وججصرؾ بحمك

 وَمسوا علَها بردة فعله اْخوَة نحوها ولالت ببرود

 " آسفة فٗ شٍء بَننا نعجذر عنه ... سبك وللت ذلن مرارا "

  ججرجاهوؼادرت من هنان لبل أن جضعؾ بالفعل وماذا سجفعل مثٗ

 أن ٖ َجزوج ؟

 ! أن َفكر فَها بطرَمة جعاكس معجمداجه بها وما رآه بنفسه

 وصلت بهو المنزل جشعر بجلن الخطوات ججبعها فولفت ونظرت

 للجالس مكانه َضع هاجفه فٍ جَبه ناظرا لها ولالت سرَعا

 " عمٍ لنؽادر "

 نظر لها باسجؽراب ثم للوالؾ خلفها َمسن خصره بَدَه وَنظر

 جانبا لبل أن َعود بنظره لها لابٗ

 " ! لكننا لم نري بالٍ الفَٗ َا جَما "

 سحبت انفاسها الجٍ سجخونها ٖ محالة بفضحها بعبراجها

 المجنونة إن بمَت هنان أكثر من ذلن ولالت بصوت مخنوق

 لمد أخبرت الخادمة لجخبر والدجٍ عن خروجٍ وأخشً أن "

 " ٖ جكون لالت لها

 لال مباشرة

 " اجصلٍ بها إذا "

 كان الجعلَك من الوالؾ خلفها والذٌ لال

 ٖ جضؽط علَها َا خالٍ ، إن كانت جرَد أن جؽادر فخذها "



 " وعد بعدها إلً هنا

 الشعر جسدها ٖ شعورَا من نبرة صوجه الباردة جلن وها لد

 ؼضب أَضا العرَس ! فلَنجظر مهندسه لما علَها هٍ من جنسك

جحركت دون أن جنجظر جعلَما من الذٌ ٖ زالله منزل الزوجَة ،   

 جالسا مكانه وخرجت من الباب الذٌ جركجه بعدها مفجوحا فولؾ

 الذٌ كانت ججبعها نظراجه المسجؽربة لبل أن َنظر للوالؾ ممابٗ

 له ومن كان ٖزال َنظر لمكان خروجها ولال

 " ما بها ؟ "

 أشاح بوجهه ولال ببرود

ء منذ دخلجماٖ أعلم مزاجها هكذا سٍ "  " 

 وجابع ولد عاد بنظره له

 " أكانت جعلم بؤنكما لادمان إلً هنا ؟ "

 نظر له باسجؽراب ولال

 ٖ .. أخبرجها فمط أنه ثمة من سنزوره ولم أجولع أنه ثمة "

 " فرق فٍ اْمر فما بَنكما لجكون ؼاضبة هكذا ؟

 كجؾ ذراعَه لصدره وجمجم بضَك

 " اعجمدت بؤنه ٖ شٍء ولست أفهم حما ؟ "

 حَّاه صمر بَده من بعَد ولال مؽادرا

 ٖبد وأن والداها السبب ككل مرة رؼم أنها كانت بمزاج "

 " جَد حَن ؼادرنا ... وداعا

 وؼادر مؽلما الباب خلفه جاركا الذٌ بدأ بركل كل ما أمامه لبل أن

 َؽادر جهة المطبخ مجددا مجمجما بحنك

افك ورؼما عنها فلن أجركها لؽَرٌ أبدا .. لن َحلم أٌسجو "  

 " رجل بها



*  

 

 

 

* 
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 نظر للورلجَن المطوَجَن فٍ َده لبل أن َنظر لعَنَها ولال بهدوء

 وهو َنزل َده

 زَزفون لما ٖ جنسٍ جدٌ ؟ أبعدٌ الماضٍ عن حاضرن "

 فمحاربة أشباحه لن جفَدن فٍ شٍء وٖ بموجه معذبا إن لم

كل ذلن من للبن وعملن فكم من أناس انجمموا لماضَهمجخرجٍ   

 " لكنهم لم َسجطَعوا العَش بسٗم روحٍ أبدا

 ٖحظ بوضوح جبدل نظرجها لشٍء َفهمه جَدا وجعالت أنفاسها

 الؽاضبة وهٍ جهمس

 " ؼادر َا ولاص "

 اشجدت أنامله علً الورلة فَهم َنظر لعَنَها بعمك .. إنها جدمر

أكثر من ذلن .. هٍ جإذٌ نفسها لسما نفسها وهو لن َصمت  

 أنها جنجمم منها لبل الجمَع ولن َجوؾ عن لوم نفسه إن وصلت

 حالجها لما َخشً وٖ الجفكَر فَه ، لال بذات هدوبه ناظرا لعَنَها

 الؽاضبة

 " خالن بشَر مخجؾ من أَام َا زَزفون "

 ٖحظ الصدمة بوضوح فٍ نظراجها فجابع دون أن َنجظر وٖ

 جعلَمها

 كانت عٗلجة بن جَدة ألَس كذلن وشهد معن فٍ المحكمة ؟ "



 الوحَد الذٌ كانت له شهادة لوَة وفٍ صفن .. ٖ أعداء له وٖ

 أصدلاء ممربَن رجل لم َُكجب له سطر مخالؾ فٍ المانون لكنٍ ٖ

 أثك به وحدس المحامٍ َمول لٍ بؤن ثمة أمر ما ورابه .. سر

رابم فَهَجعلك بماضَن وبجلن الج  " 

 " من أَن جعرفه ؟ "

 جاء سإالها سرَعا ومباشرا وكان َعلم بؤن أحرفه كانت علً

 أعجاب شفجَها منذ ذكر اسمه فمال مباشرة أَضا

 أعلم عن كل شٍء َا زَزفون ، عن الجرَمجان .. عن احجراق "

 والدجن .. عن ممجل زوجها وعن اجهامن بهما وصمجن عن كل

 " ذلن رؼم براءجن

جَدا جبدل مٗمحها والجشوش الواضح فٍ نظراجها وَعلمٖحظ   

 ... بؤنه َلعب بالنار وخالؾ جمَع وصاَا طبَبها لكنها جضَع

 جضَع فٍ كل اْحوال وسَخسرها وهو والؾ َجفرج علَها

 وَنجظر ماذا ؟

 أن جفمد عملها نهابَا ؟

 أن جمجل نفسها .. أن جموت ؟

جطلب مساعدجه ؟أم أن ججحدخ من جلماء نفسها وجحكٍ له و  

 أَنجظر السلبٍ وأَجابٍ معا ! فماذا إن سبك واحد من كل جلن

 الكوارخ الكثَرة وهو َنجظر ذان أَجابٍ الوحَد ؟

 لذلن علَها أن جواجه ماضَها وجواجه به لبل أن َفمدها والفا

 مكانه َرالبها جنصهر ببطء كالشمعة حجً جنجهٍ ولن َفَد حَنها

كما كانت ، جولع أن جثور كما حدخ سابماجرمَمها وٖ إعادجها   

 وأن جطرده من ؼرفجها وهٍ جدفعه بؽضب لكن شَبا من ذلن لم

 َحدخ وهٍ ججراجع للوراء نظرجها جلن لم ججؽَر .. بلً هو بدأ



 َشعر بها جبجعد ولد لالت بخفوت جنظر لعَنَه

 " بل أنا من لجله ... هو لجلها وأنا لجلجه "

 لال من فوره وبجدَة

 لَس صحَحا َا زَزفون أنت لم جمجلَه فعمن ججسجرَن ؟ "

 " عن خالن أم عن شخص آخر ؟ من جحاولٍ أن جحمٍ ؟

 انفجر الؽضب الذٌ جولعه منذ البداَة وصرخت جشد لبضجَها

 بجانب جسدها

 بل أنا لجلجه ... لمد لجلها .. لجل كل شٍء ودمر كل شٍء "

 " وكان علَه أن َموت

راعَها ونظر لعَنَها ولال بجصمَمالجرب منها وأمسن بذ  

 صحَح أن اْدلة جمَعها ضدن بل وفٍ الجرَمجَن واعجرفت "

 بذلن لكنٍ ٖ اصدق بؤنن الفاعل فثمة شٍء ما نالص فٍ المضَة

 " فمن َكون الفاعل الحمَمٍ َا زَزفون من ؟

 أبعدت َدَه عنها بحركة عنَفة ولالت بضَك

جبدوا اطلعت علً ملؾلو أنن جعلم عن كل شٍء كما جمول و "  

 المضَة لعلمت بؤنه لم َكن هنان أحد ؼَرٌ فٍ المنزل والمزرعة

 معهما وهو َسجحك الموت وإن عاد بٍ الزمن للوراء لمجلجه من

 لبل ذان الَوم بؤعوام ، إن كنت جرَد جسلَمٍ للمضاء ْنٍ ؼادرت

 المصح النفسٍ وْنٍ جولفت منذ أَام عن جناول أؼلب أدوَجٍ

لن أنا ٖ َعنَنٍ الموت فٍ السجنفافعل ذ  " 

 لوح بَده لابٗ بضَك مماثل

 وأنا ٖ أرَدن أن جموجٍ فٍ السجن وفٍ سجن نفسن لبل "

 " المضبان الحمَمَة َا زَزفون لذلن علَن أن جساعدَنٍ

 صرخت فَه من فورها



 محام أنت أم طبَب نفسٍ ؟ أخبرجن مرارا أنٍ أرَد الموت لما "

 ٖ ججركنٍ وشؤنٍ ؟

 أخبرجن بؤنٍ من لجله فجولؾ عن البحخ عن مذنب ؼَرٌ َا

 " ولاص كٍ ٖ جكون ضحَجٍ المادمة

 نظر لعَنَها بصمت بل بصدمة ولم جبعد هٍ نظرها عن عَنَه

 أنفاسها جخرج لوَة مجعالبة جصعد معها جفاصَل ذان الصدر

 اْنثوٌ وجنزل بموة ولال بهدوء َعاكس ثورانها ذان

 " جعجرفٍ إذا َا زَزفون بؤنه ثمة لاجل ؼَرن ؟ "

 أشارت بسبابجها خلؾ رأسه وصرخت بؽضب

 ... ؼادر من هنا ... اخرج من ؼرفجٍ ومن حَاجٍ َا ولاص "

 " اخرج

 ولؾ مكانه ولم َعلك بشٍء ولم َجحرن خطوة ٖ لٓمام وٖ

جهمللوراء ٖزال ناظرا لعَنَها الؽاضبة لذان البحر الهابج فَهما جل  

 أمواجه كل شٍء ودون رحمة .. َجمنً فمط أن َخلصها من ذان

 ( الوحش الذٌ َلجهمها من الداخل حجً َنهَها واسمه ) الماضٍ

 لو فمط ججركه َساعدها وَعلم من هذا الذٌ جرفض أن جسلمه

 للعدالة وهٍ علً اسجعداد ْن جسجن مدي الحَاة من أجله ومن

الشخص الذٌ جحدثت عنه أجل حماَجه ! هل َكون هو ذاجه ذان  

 َومها ! ماذا حدخ معه فهٍ لم ججحدخ عنه مجددا ؟ أَكون خالها

 ذان الذٌ فمده الرجل الذٌ كان َرالبه بعد أن دخل جنوب البٗد ؟

 َشعر بؤنه ثمة من َوصل لها أخباره هنا فهل جملن هاجفا سرَا ؟

 لكنها ما كانت لجطلب هاجفه حَنها ! ... مربَجها !! أجل هٍ

 الشخص الوحَد الذٌ ٖ َفهم ؼموضه حجً اِن وعدم معرفجها

 بشٍء عنها مهما سؤل وكؤنها لم جعش معها ْعوام ! جلن هٍ



 . مفجاح السر وعلَه أن َضع من َرالبها

 " لالت لن اخرج ألم جسمع ؟ "

 الجفت من فوره لصاحب جلن العبارة الساخرة ونظر باسجؽراب

الباب َدَه فٍ جَبٍ بنطلونهللوالؾ مسجندا بكجفه علً إطار   

 َمؾ بشكل مابل علَه ثانَا ساق حول اْخري من لم َراه منذ

 ذان الَوم لرب مكجب جده ولم َعد َذكر مجً ؟ جنملت نظراجه فٍ

 مٗمحه فَبدوا فمد الكثَر من وزنه وعَناه ؼابرجان َحَطهما

 سواد واضح واْسوء لَس هنان بل فٍ جلن النظرة الجٍ َراها

ت حمدا وسوادا عن السابك وكؤنه كان َؽذٌ نفسه بالشرازداد  

 كما َؽذٌ دمه بجلن السموم ! وْنه ٖ سلطة له هنا أكثر من الجٍ

 لدي الوالؾ هنان فلن َسجطَع أن َعجرض فهو مكبل بكل شٍء

 وعاجز َماجل فٍ أرض معركة من دون سٗح وٖ جواد لَصبح

 ضعَفا أمام أضعؾ المماجلَن رؼم لوجه ، وْنه لن َكون إٖ كذلن

 جحرن من مكانه حجً وصل عنده وولؾ أمامه مباشرة بل

 وملجصما به ونظر لعَنَه نظرة لوَة لم َكسرها شٍء مهما فمد

 من أسلحجه جلن وهمس من بَن أسنانه

 جضربها مجددا َا نجَب لسما لن جري الشمس بعدها ولن "

نن شٍء وٖ جدٌَمسكنٍ ع  " 

 بَنما بادله ذان نظرة جامدة ولم َعلك بشٍء فاججازه وخرج

 نظراجه ججبعه ملجفجا برأسه حجً ابجعد لبل أن َنظر للوالفة مكانها

 ٖزالت عَناها جحجفظان بجلن النظرة الممَجة الجٍ َكرهها والجٍ

 جشعره بؤنه شخص ٖ َساوٌ وزنا كلما رآها فٍ عَنَها الجمَلجان

حرن من مكانه ضاربا الباب بمدمه مؽلما له والجرب منها، ج  

 ٖزالت َداه سجَنجا جَبَه حجً ولؾ أمامها مباشرة ابجسامجه



 الساخرة لم جفارق شفجَه وانزلمت نظراجه علً جسدها نزوٖ لبل

 أن َعود بنظره لعَنَها وجمجم بسخرَة

 " مجعجه بما َكفٍ وحان دورٌ َا جمَلة "

فور انجهاء كلماجه َشعر بجلن البرودة الٗذعةارجد رأسه للوراء   

 الجٍ جسللت لخده لبل أن َنبهه عمله بؤنه جلمً صفعة من الوالفة

 أمامه فؤخرج َده من جَبه وهوي كفه علً خدها بموة وسرعة لم

 َجرن لها مجاٖ وٖ لجفادَها جعلت ذان الشعر الناعم الطوَل

ة لبل أن جعودَرسم خَوطا ذهبَة مع اسجدارة وجهها الموَ  

 للولوؾ علً اسجمامجها مجددا مبعدة شعرها عن وجهها وهمست

 بحمد ناظرة لعَنَه

 " مرَض "

 رفع رأسه عالَا ممهمها بضحكة عالَة خبَثة مثله لبل أن َنزل

 بنظره لها مجددا ودفع جسدها بجسده ملصما لها علً الخزانة

ة ولالخلفها والجفت أصابع َده حول فكها الصؽَر الناعم بمو  

 بسخرَة

 " أجل فملفٍ فٍ المصح النفسٍ َثبت ذلن َا مجنونة "

 وضؽط جسدها بجسده علً الخزانة بموة أكبر حجً شعرت

 بنموش بابها البارزة جخجرق ظهرها لكن ذلن لم َؽَر فٍ نظرجها

 الموَة شَبا فجابع هامسا من بَن أسنانه وبكره

 ٖ جؽجرٌ بولوؾ ذان المحامٍ الفاشل فٍ صفن فلن َخَفنٍ "

 بجهدَداجه السخَفة جلن وما أرَده سَحدخ ورؼما عنن وإن كان

 " بإمكانن الجحدخ َا خرساء

 حاولت جحرَن رأسها واٖفٗت من لبضجه ولم جنجح فهمست

 بحمد



 أنت جعلم جَدا بؤنه َهدد وَنفذ وجخاؾ منه رؼما عنن اعجرفت "

م ٖ وأنا لن أخرج معن من هنا وٌْ مكانبذلن أ  " 

 شد أصابعه علً فكها أكثر حجً كان َشعر به سَجحطم بَن لبضجه

 ٖ َزَده صمودها سوي احجرالا ولال بجمود

 " سنري من سَنجصر فٍ النهاَة أنا أم حبَبن اْحمك ذان "

 ظهر شبح ابجسامة ساخرة علً طرؾ شفجَها وهمست بصعوبة

كها وشده الموٌ لهبسبب اْلم فٍ ف  

 " لما جرفض اٖعجراؾ بؤنه أفضل منن ... وفٍ كل شٍء "

 دفعها من ذلنها للخلؾ بموة ضاربا رأسها بالخزانة بكامل لوجه

 حجً صدر عن اصطدامه به صوجا لوَا ٖزال ممسكا لفكها بَده

 وخرج أنَنها المجؤلم هذه المرة ورؼما عنها فؤؼمضت عَنَها

لم فَهما وشعرت بجلن اْنفاس الكرَهةجرفض أن َري نظرة اْ  

 علً وجهها ووصلها ذان الصوت الساخر

 ٖ َخبرن عملن محدود الجفكَر بؤنن لد جدمرَنٍ به وأن "

 جضربٍ عصفورَن بحجر واحد فؤنا من سَدمره وَنهَه من

الجمَلة ، وخط النهاَة الوجود وعن طرَمن أنت َا عصفورجه  

 " موعدنا َا حفَدة الخماصَة

ا أن أنهً عبارجه جلن جرن فكها ضاربا رأسها بالخزانة مجدداوم  

 وإن لم جكن جلن الضربة بموة سابمجها وؼادر الؽرفة ضاربا بابها

 وهو َفجحه علً اجساعه وخرج بخطوات كسولة َدَه فٍ جَبَه

 ونظراجها الحالدة ججبعه لبل أن جمسح شفجَها وذلنها بظهر كفها

 هامسة بكره

 " موعدنا خط النهاَة إذا َا نصؾ الرجل "

* 



* 

* 

 ولفت عند الواجهة اْمامَة للكوخ الخشبٍ اْنَك والجٍ ججكون

 من مضلعات خشبَة َجخللها زجاج مجَن وشفاؾ ونظرها علً

 الجالس أمام النار َكسر أعواد الخشب وَرمَها فَها بؽضب

علً فمسحت الدموع من وجنجَها وشعرت بحرارة جلن العٗمات  

 خدها ... بصمة أصابعه الجٍ ٖزالت جحرلها حجً اِن بل وجحرق

 للبها أكثر من وجهها وٖ جعلم أجلومه أم جلوم نفسها علً جلن

 الصفعة الجٍ لرر إسكاجها بها لكنه المخطا أَضا وهو من أهانها

 أوٖ واجهمها ... اجكؤت بطرؾ جبَنها علً الزجاج أمامها جرالب

حزن الذٌ ٖزال جالسا مكانه هنان جعبخ النسابمنظراجها الدامعة ب  

 اللَلَة الباردة والموَة بشعره الكثَؾ َكسر اْؼصان وَرمَها

 فٍ النار مٗمحه ٖزالت ؼاضبة رؼم أنه ٖ َظهر لها سوي

 جانب وجهه وكؤنهما وصٗ هنا للجو ولَس من ساعات وهو علً

كان الولتحاله ذان حجً أنه صلً العصر والمؽرب فٍ الخارج و  

 الوحَد الذٌ جرن فَه ذان المكان ومجؤكدة من أنه َجمنً أن

 َرمَها هٍ هنان أَضا بعدما َكسرها لمطع كجلن اْؼصان

 . الصؽَرة

 أؼمضت عَنَها برفك وانزلمت جلن الدمعة الحارة من عَنَها

 ججذكر كلماجه الؽاضبة جلن بل والماجلة ما أن وصلت سَارجه

ً هذا المكان ومن لبل أن َصٗه بللطرؾ الطرَك المإدٌ إل  

 ما أن أولؾ السَارة أمام ذان السَاج الحدَدٌ المنخفض ونزل

 وأنزلها منها مرؼمة ونفخ ذان البركان الخامد نَرانه فٍ وجهها

 وكؤنه َنجظر جلن اللحظة الجٍ َكونا فَها بعَدَن لوحدهما بل



 وخارج حجً سَارجه ، مسحت جلن الدمعة من وجنجَها برفك

 جشعر بكلماجه جلن جضرب للبها مجددا

 لَجن فمط انجممت منٍ بطرَمة ؼَرها مارَاا ، لو أنن أوشَت بٍ )

 وأرسلجنٍ لمنفً خلؾ الشمس لكان أهون علٍ ألؾ مرة مما

 رأَت ، أعلً هذا ربجن والدجٍ ؟ أَن نصابحها لن دابما مارَا ؟

 ظننجها زرعت فَن ما لن جؽَره السنَن وٖ الظروؾ لكنٍ أخطؤت

 ( لسما لو كنا فٍ بٗدنا هنان لضربجن أمامهم جمَعا ...

 وفهمت حَنها لما فعل عكس ذلن فٍ الملعب .. هو َعرؾ جَدا

 كَؾ َفكر ذان المججمع وما فعله سَكون حدثا عاطفَا َجنالله

هنان بؤنها الفجاة الجٍالجمَع هنان َْام ولَعلم كل من َدرس   

 ألبسها الشاب الؽرَب عن المكان خاجم زواج وأمام الجمَع بَنما

 صفعه لها أمامهم سَكون له جؤثَر سلبٍ جماما فجرن عموبجها

 حجً انفرد بها رؼم أنها جراه لم َكن َخطط لذلن لوٖ اسجفزجه

 بجلن العبارة الؽاضبة

اْلل لم الِم عٗلةلما جري الجمَع منحرفَن مثلن ؟ أنا علً  )  

 مع أحدهم جحت مسمً المهام ولم أنشر صورا لمبٗجنا أو لدمت

 ( عروضا عاطفة ممززة فٍ الشارع َا ابن الوطن

 فؤفرغ ذان الؽضب المكبوت فٍ جلن الصفعة الجٍ كانت كفَلة

 لَس فمط بجعلها جنجبه لما كانت جمول بل ْن جحول وجهها

من لوجها وسحبها عبر ذانلكومة عظام درجة أن أدمت شفجها   

 الممشً الحجرٌ المإدٌ لهذا الكوخ لم َزد حرفا علً ما لال

 كما لم ججحدخ هٍ بشٍء وٖ شٍء سوي جلن الدموع الصامجة

 . واْلم الذٌ ٖ جعلم أَن كانت جشعر به أكثر فٍ للبها أم وجهها

 نزلت بجسدها وجلست علً ْرض جحضن ركبجَها ودفنت



للبكاء مجددا لكن خارج ذان الحمام الصؽَر وجهها فَهما وعادت  

 هذه المرة فها هو َخجار ذات المكان مجددا وكؤنه َجعمد إَٗمها

 فَه وبه فٍ كل مرة وكؤنه لم َكجفٍ بكل ما فعله ، اعجصمت فٍ

 مكانها وعلً بكابها ذاجه حجً شعرت بجلن الخطوات الجٍ اججازت

ما هنا فٗ هو دخلالباب الخشبٍ المفجوح وْول مرة منذ وصوله  

 وٖ هٍ خرجت له وٖ جنكر بؤنها لم جسجطع ولَس لم جرَد وهٍ

 جراه ؼاضب هكذا واللوم علَها مهما سجمول وجفعل وجعجرؾ بذلن

 لكنه َجعامل معها بالطرَمة الخاطبة فٍ كل مرة مجناسَا بؤنها

 امرأة وجحبه وبؤنه ثمة ألؾ طرَمة لَنال منها ما َرَد وَحركها

 كَؾ َشاء لكنه جربَة لسوة ومحاربَن ورجال مهمات صعبة

 ٖ َعرفون وٖ الطرَك الصحَح لملب أٌ امرأة سوي باْوامر

 والمسوة والحدة ورؼم كل ذلن َصلون لملوب النساء وبكل َسر

 . معادلة صعبة ولاسَة لكنها لٓسؾ صحَحة ...

 شعرت بملمس أصابعه الباردة علً َدها فشدت َدَها علً

بجَها أكثر لكن ما َرَده َحدخ دابما وهٍ جعلم ذلن جَدارك  

 وذان ما حدخ حَنها وأصابعه جلجؾ حول أناملها وسحبها من

 َدها مولفا إَاها وٖ خَار أمامها سوي اٖنصَاع وهو َسَر بها

 جهة السرَر الواسع بؤؼطَجه البَضاء المطرزة بالذهبٍ والذٌ

أن ججلس أَضا حَخ أرادَجوسط ذان المكان وكان علَها بالطبع   

 فجلس وأجلسها بمربه ٖزالت جججنب النظر له جنظر لَدَها فٍ

 حجرها َخفٍ شعرها وؼرجها مٗمحها عنه كما دموعها الصامجة

 الجٍ كانت جرفع َدها وجمسحها كل حَن فمرر أصابعه خٗل ذان

 الحرَر البنٍ حجً وصلت َده لبشرجها ورفع رأسها وظهر له

ثار أصابعه علً بشرة خدها البَضاء َمَزهمحَنها وجهها وآ  



 بأصبع والدم الجاؾ علً طرؾ شفجها َثبت ذان العنؾ الذٌ

 عاملها به وجذكر جلن العبارة الجٍ لالجها له حَنها جمسن خدها

 بَدها جنظر له بعَنَن لَس ما َمٓهما الدموع فمط بل والخذٖن

جَم وخَبة اْمل ) حمدا هلل أن والدجن أوصجن بٍ َا  ) 

 رفع نظره منه لعَنَها الباكَة لبل أن َشدها لحضنه ودفن وجهها

 فٍ صدره وطولها بذراعَه بموة َدفن جلن الدموع وسط أضلعه

 وهمس

 آسؾ مارَا ... انظرٌ لما جوصلَنا فٍ كل مرة ؟ "

 " مجً سججولفٍ عن إؼضابٍ وجفهمٍ ما َكون جَم مجً ؟

فور اعجذاره واكجفت فمطلم جعلك علً ما لال وٖ علً لومه لها   

 بالبكاء فٍ حضنه فذان فمط ما كانت جحجاجه .. ذان الشعور هو

 ما كان َنمصها منذ افجرلا لبل أعوام وجرَد أن جشعر به دابما

 .. وفٍ كل َوم .. جرَد أن جخجبر دفا هذا الحضن كلما احجاججه

 كلما اشجالت له وكلما شعرت بالؽربة بعَدا عنه فمجً سَفهم هذا

 وكَؾ ؟ لما لم َسؤل نفسه من وجدت حَن جخلً عنها وجركها

 مع جرحها النازؾ ؼَر كَن وأصدلابه حجً أنه لم َكن لدَه

 صدَمات فجَات وٖحظت ججنبه لهن دابما ... من وجدت فهو

 جركها جواجه جرحها منه وصدمجها فَه وحَدة فحجً ساندرَن

ا منهكانت جخجلؾ عنها فٍ كل شٍء حجً فٍ نظرجها لجرحه  

 وٖفجمادها له فهٍ لم جعرؾ شخصا فهم مارَه كما جشعر هٍ منذ

 فمدت والدجه طفلة ، كانت بعَدة عن الجمَع بمدر ابجعادهم عنها

 فحجً زهور كانت نسخة أخري عن ساندرَن جكرهه فمط

 وجشجعها علً نسَانه بل وأن جطلك منه وججزوج من ؼَره ،

رجل لها .. بؤنه اٖبجسامةٖ أحد منهم كان َفهم ما َعنَه هذا ال  



 الجٍ فمدجها من أعوام طوَلة وكانت جنجظر بجوع أن جعود لشفجَها

 من جدَد ما أن ججده .. أنه اْمان من جمَع مخاوفها وأولها أن

 جموت وحَدة وبعَدة عنه وبؤن أنفاسها جعَش ْجله وجموت من

صعباأجله وأنها جرَد الحَاة فمط ْنه فَها .. وكما فمدانه كان   

 بالنسبة لها فجركه لؽَرها كان ألسً وألسً فؤن جموت كان أهون

 علَها من كل ذلن ومن أن جسكن هذا الحضن امرأة ؼَرها وهٍ

 امجلكجه منذ كانت طفلة وأول من عرفجه ومن ٖ حك ْحد أن

 َمنعها عنه ٖ لانون وٖ شرع وٖ حجً هو نفسه فهو من حكم أن

ذلن ْعوام فبؤٌ حك َكون لؽَرهاَبمً ملكا لها وحارب من أجل   

 اِن ؟ ولما ٖ جؽضب ٖ جحجج ٖ جدافع عنه وبشراسة ؟ من هذا

 . ! الذٌ َكره أن جحارب زوججه وباسجماجة كٍ ٖ َكون لؽَرها

 اكجفت بالبكاء الصامت فٍ حضنه ٖ َمطعه سوي بعض الشهمات

 المجفرلة كطفلة شعرت باْذي ولجؤت ْكثر من كان سَشعر

ها ودموعها ٖ جرَد أكثر من الشعور بجلن اْصابع الجٍبؤلم  

 كانت جمسح علً شعرها والذلن والشفاه المدفونة فٍ رأسها

 وبهذا الصدر الذٌ َحجوَها دون شروط وٖ لَود جشعر بجفاصَله

 من جحت ذان الممَص كما جسجشعره أصابعها الجٍ جمبض علً

الملب الذٌذان المماش وججركه كل حَن جسجمع لضربات ذان   

 وجوده ٖ زال َشعرها بؤنها بخَر .. جعلم بؤنها مرَضة بحبه كما

 جمول ساندرَن وجعلم أَضا بؤن مرضها ٖ شفاء منه وبؤنه سبب

 كل ما هٍ فَه من عذاب لكن اْمر لَس بَدها فما أن جراه وجسمع

 صوجه حجً ججحول لرماد بل وإن سمعت حروؾ اسمه من أحدهم

 ججفجت من الداخل شولا له فكَؾ برإَجه أمامها وبالنوم فٍ

 حضنه ؟



 جعشك حجً صمجه ولسوجه وٖمباٖجه وجعشمه بكل جفاصَله

 وانجهً .. جعشمه وٖ أحد له الحك أن َلوم للبها فَه فؤن جعرؾ

 المشاعر اججاه شخص من لبل أن ججعرؾ علَها لهو العشك

ا عالمها الصؽَر بؤكملهاْبدٌ بالجؤكَد فهو أمانها طمؤنَنجه  

 وابجسامجها منذ أن عرفت الحَاة ومن لبل أن جعرؾ معنً رجل

 وامرأة وعاطفة ومشاعر فمد اكجشفت بؤنها كانت جحمل له الكثَر

 . منها من لبل أن جفهمها

 مرر أصابعه فٍ شعرها وصوٖ لبشرة وجهها ووصلها صوجه

 الجاد

لَٗمارَا َكفٍ بكاء وابجعدٌ ودعَنا نجحدخ ل "  " 

 لكمت عضلة صدره بمبضجها ومررت َدها صعودا لعنمه

 هامسة ببحة

 أنت من رفض انجزاع ملكَجه منٍ وْعوام فلن ججحكم فٍ "

 " هذا َا جَم

 فابجسم وضمها له ولبل خصٗت شعرها نزوٖ حجً أذنها

 وهمس

 " ٖ أران جهجمٍ بما جمجلكَنه أبدا مارَا "

هامسة ببحة بكاء ونظرهافابجعدت عنه حَنها وأشارت لصدره   

 علَه جنجمل سبابجها بَن طرفَه

 " أرَده لٍ لوحدٌ ولَس هنا أنا وهنا واحدة أخري "

 أمسن وجهها بَدَه ومسح دموعها بإبهامَه وانحنً جهجها

 واجكؤ بجبَنه علً جبَنها ونظر لعَنَها ورموشها المسدلة علَهما

جؤنٍوالمبللة بالدموع ٖزالت جججنب النظر له ولال ب  

 وإن ألسمت لن بؤنها لم جنم فَه طوعا مارَا وٖ مرة بإرادجٍ "



 .. وكانت مرات معدودة جلن ، كما لم البلها مرة وٖ علً وجنجها

 لم جعرؾ سرَرٌ وٖ حضنٍ وٖ شٍء مما رفضجه أنت مرارا

 " وأردجه أنا َا ؼَورة َا مجملكة َا أنانَة

 رفعت َدَها لوجهه لبل أن جرفع عَنَها وأحاطت أصابعها بفكَه

 وكؤنها جرَد أن جشعر فمط بوجوده وبؤن جلن كانت كلماجه َمسم

 فمط لَثبت لها صدق حدَثه ورفعت جلن اْهداب الطوَلة ببطا مع

 ارجفاع وجهها ونظرت لعَنَه واجكؤت بجبَنها علً جبَنه مجددا

اْنامل علً وجهه بجملن لبل أنوبؤنفها علً أنفه ججحرن جلن   

 جنحنٍ بوجهها جهجه ببطا وفاجؤجه بجلن المبلة الجٍ لم َكن

 َجولعها وٖ فكر أن جفعلها وباخجَارها وإرادجها خاصة مع

 ؼضبها منه ! لبلة رلَمة جشبهها فٍ كل شٍء ولم جبعد شفجَها

 حجً أولعت بفرَسجها صرَعا لجعلمه بؤنه لم َخجبر جمبَلها من لبل

 !.. ولم َعرؾ طعم شفجَها بل ولم َشعر بهما هكذا

 كان لاسَا خشنا فٍ كل مرة َشبه نفسه وها هٍ جهدَه ما لن

 َعرفه مطلما ما لم جمدمه هٍ هكذا فحجً إبعادها لشفجَها كان

 بطَبا رلَما مجمهٗ ولاجٗ فابجعدت ولم جبجعد ولم َبجعد فَها

لن الدمعة جعانكشٍء عنه فعٗ ونظرت لعَنَه مجددا هامسة وج  

 رموشها من جدَد جؽطٍ جلن اْحداق الذهبَة بكل وجع واحجَاج

 " جرفض أن جفهمنٍ َا جَم وكم جمسوا علَا كلما فعلت ذلن "

 ورالبت بشؽؾ جلن اْحداق السوداء جخجفٍ خلؾ جفنَه َؽمض

 عَنَه ببطء وارجفع صدره العرَض مجنفسا بعمك لبل أن َهمس

مارَا حَن جرفضَن فهمٍ .... ماذا ؟ وما الذٌ جفعلَه أنجٍ "  

 " إنن سبب ؼضبٍ منن فٍ كل مرة

 فجركت حَنها جلن اْنامل وجهه ببطء وابجعدت عنه فؤمسن



 ذراعَها لبل أن جفكر فٍ الولوؾ ولال

 انجظرٌ مارَا ... لن ججركٍ كل هذا معلما وأسمع أنا "

 " ما لدَن فمط

ؾ وهو َخرجأدخل بعدها َده فٍ جَب بنطلونه الخلفٍ وول  

 منه مفجاحا صؽَرا وجوجه لمكان ما فٍ جدار ذان الكوخ ونزل

 مسجندا علً لدمَه جرالبه عَنَها الجٍ لم ججخلص بعد من بماَا

 الدموع الجٍ ٖزالت جحاول مسحها وَبدوا أنه َفجح مكانا سرَا

 هنان فعادت بنظرها لٓمام مولَة ظهرها له جؽرس أسنانها فٍ

 طرؾ شفجها بموة ولم جصدق حجً اِن أنها فعلجها ولبلجه كما

 كانت ججمنً هٍ وجرَد ٖ كما َفعل هو .. وكؤنها لَست جلن

 ! الؽاضبة منه واللذان كانا َجشاجران بعنؾ لبل ساعات

 مجنونة ... أجل مجنونة ورؼم أنه اسجسلم لها طوعا وجركها

شفجَها سويجخجار ما سجكون علَه جلن المبلة ولم َعامل   

 بالرلة الجٍ اخجارجها هٍ لشفجَه إٖ أنها فمدت عملها بالجؤكَد

 حَن فعلجها ... لكنه لَس ذنبها فهٍ جفمد ذان العمل الصؽَر

 بالفعل ما أن َمجرب منها .. ما أن َهمس لها .. ما أن َجولؾ

 عن معاملجها بمسوة وحدة ، ؼرست أناملها فٍ ؼرجها ججكا

ا جؽمض عَنَها بموة جشد علً شفجهابجبَنها علً راحة َده  

 بؤسنانها أكثر حجً آلمها الجرح فٍ طرفها وشعرت حَنها بجلن

 اْصابع الجٍ حركت شعرها بعشوابَة ولال صاحبها وهو َجلس

 مجددا

 جولفٍ عن لوم نفسن مارَا فهذا من ممجلكاجن أَضا َا مشاؼبة "

 " أم نسَجٍ ؟

جخجفٍ من الوجود فشعرت بإحراجها َجضاعؾ حَنها وجمنت أن  



 فشؽلت نظرها بالجهاز اللوحٍ الذٌ كان فٍ َده ووضعه علً

 السرَر بعدما شؽله ولال وهو َدَره ناحَجها

 " اجلسٍ فوق السرَر جَدا مارَا "

 فرفعت رأسها مبعدة ؼرجها عن وجهها واسجدارت فٍ جلسجها

 ناحَجه بحَخ أصبحت ججلس ممابلة له فٍ جلسة جشبه طرَمة

ما َثنٍ ساله ولدمه جحجه وَجرن اْخري فٍ اْسفلجلوسه جما  

 ورفعت نظرها له فكان منجبها لما َفعل ونظره علً جلن الشاشة

 الواسعة فنظرت لٓسفل أَضا ولَٓمونات الجٍ فجح إحداها فكانت

 جحوٌ عددا من الجسجَٗت بالصوت والصورة أؼلبها كانت

 لصورجه بمٗبس المنظمة واخجارت سبابجه فورا واحدة كانت

 لبحر أو ما شابه ذلن وشؽله فورا ونظراجها جرالب بفضول

 السفَنة الجٍ كانت جشك المَاه جرجفع وجنزل فَها بموة وججناثر

 اْموراج حولها وكؤن البحر سَبجلعها فٍ كل مرة وأشار بسبابجه

هنا علً هَكلها إنهللصورة لابٗ " انظرٌ مارَا لٗسم   

 " المحَط ( وهٍ إحدي سفن الوطن )

 عاد بالشرَط لبداَجه ْنه فجح علً منجصفه وظهرت هذه المرة

 ذات السفَنة مجددا لكنها كانت راسَة لرب مَناء لم ججعرؾ علَه

 ووصلها صوجه الجاد ونظراجها جرالب بفضول ما َحدخ فٍ

 الجسجَل أمامها

لحة جعبا لَٗ فٍ حاوَات سجحملها جلنأراَت هذا مارَا إنها أس "  

 " السفَنة لبٗدنا

 رفعت عَنها ونظرها له وهمست بخفوت وكؤنه ثمة من سَسمعها

 " ! سَدخلونها للوطن "

 أومؤ برأسه بنعم ولال



 أجل وخٗل َومَن سجصل مَناء صَباء شمال البٗد وثمة من "

 سَوصلونها مباشرة لمجمردٌ صنوان ومن هنان سجوزع علً

 المدنََن لَماجلوا ابن شاهَن وجَشه والحالن وحجً الهازان

 فالَرمون كانت أملهم لكن ٔدراكهم بؤنها مرالبة من جواسَسه

 جَدا وهو سبك وهددهم إن خرجت منها لطعة سٗح واحدة

 سَحرلها بمن فَها فلجبوا ٔدخالها بحرا من خارج البٗد وبذلن

سَنكرون ذلنإن اجهم مطر شاهَن الدول الداعمة لهم   

 وَجحججون بؤنها أسلحة الَرمون وبؤنه من سلمهم إَاها حَن

 " أعطاهم الَرمون طوعا

 نظرت لعَنَه وهمست وعَناها جدمعان مجددا

 كل هذا َحدخ فٍ الخفاء وٖ نعلم عنه ؟ من هذا الؽبٍ الذٌ "

 " َرمٍ بوطنه للهٗن وبَدَه ؟

 نظر لجلن الشاشة مجددا ولال مشَرا بسبابجه

 " انظرٌ هنا هذا مَناء برَسجول مارَا "

 نظرت لٗفجة الجٍ أشار لها وظهرت بوضوح وشهمت من فورها

 هامسة

 " ! خرجت من لندن "

 رفع نظراجه لها ولال بجدَة

 أجل والجَنرال ؼامسون وراء ذلن َدعم أَدٌ خفَة هنا مارَا "

 وإن جسربت هذه الشحنة فكانت لن جكون اْخَرة وسنفمد الوطن

 " ولٓبد

 أخفضت رأسها ودفنت عَنَها فٍ راحة َدها وعادت للبكاء مجددا

 لم جسؤلها جلن الدموع ولم جؤخذ إذنها ولم جمنعها هٍ فلما علَها ..

 أن جضحٍ وجدفع وجدفع من أجل كل هذا ؟ من سَشعر بها هٍ



 وكل رصاصة َنمذون الوطن منها جؽرس فٍ للبها وهٍ جدفع ثمن

ن علَهم دفع الثمن لَماسوا وَندموا علًحمالات ؼَرهم ومن كا  

 كل هذا حَن َروا البٗد جنهار وجهوٌ للهاوَة ... من سَشعر

 بمارَه الجٍ سلمت زوجها لَس للخطر فمط بل وٖمرأة أخري كٍ

 ٖ َحدخ كل هذا ؟ جراهما معا وججؤلم وججؤلم ولد َكون ذلن لٓبد

الخفاءبَنما ٖ َسجطَع هو اٖلجراب منها إٖ هكذا فٍ   ... 

 من َشعر بجَم شاهر كنعان الذٌ َدوس فٍ أرض ملؽمة لد ٖ

 َخرج منها حَا أبدا وحجً هوَجه لَست ملكا له كما هو الحال

 معها جماما مزَفان لد ٖ َذكرهما الجارَخ أبدا وإن فعلها وذكره

 فلن َذكرها هٍ بالجؤكَد .. فمن هذا الذٌ فكر فٍ أن ؼسك شراع

ا عانجه من أجل الوطن والكثَرات ؼَرها لنلد جكون عانت كل م  

 َشعر بهن أحد مثلها اِن ؟

 ملمس جلن اْصابع علً شعرها لم َزدها سوي بكاء فؤبعد بَده

 ذان الجهاز اللوحٍ بَنهما جانبا وشدها لحضنه مجمجما

 َكفٍ بكاء مارَا أنا لم اخبرن بهذا لجبكٍ ... ما الذٌ َبكَن "

 " فٍ اْمر َا حمماء ؟

جعدت عنه دافعه إَاه من صدره عنها ولالت بضَكاب  

 أجعلم بؤنن رجل سخَؾ للؽاَة ؟ لم أبكٍ مرة إٖ وسمعت "

 " .... هذه العبارة الجافة الحمماء منن أو

 وجابعت بجملك جملده وهٍ جلوٌ شفجَها

 َكفٍ بكاء مارَاا أو ضربجن ... لست أفهم ما فَن َعجب "

 " ....النسا

 أسكجها شادا لها نحوه مبجسما ولبٗجه المججالَة لم ججرن لها

 مجاٖ وٖ لجماوم وهٍ جكاد جمع للخلؾ فؤبعدجه عنها وجحررت منه



 بصعوبة وؼادرت السرَر ولالت ناظرة له جالسا مكانه َنظر لها

 بجوعد جفهم ما ورابه

 " لن َحدخ هذا جَم "

المرة وجابعت بذات أسلوبها ذان جملد شخصا آخر هذه  

 " ٖ جحلم بها جَموثٍ حبَبٍ لَس بعد "

 فرفع رأسه مؽمضا عَنَه لبل أن َرجمٍ للخلؾ علً السرَر

 ومرر أصابعه فٍ شعره ناظرا للسمؾ ولال بنفاذ صبر

 " مجً إذا مارَا حددٌ ؟ "

 نظرت له بحب لو وزع علً للوب جمَع النساء لوسعها بؤكملها

ا وسامة .. لعَناه الجٍجرالب مٗمحه الجٍ لم جري أكثر منه  

 عشمجها منذ صؽرها ولجسده الكفَل بجعل أٌ امرأة ججحول لكجلة

 من الرؼبة والجنون وهمست بحزن

 حجً جنجهٍ مهمجن جلن أوًٖ َا جَم فلن أسمح لن بمجلٍ بمسوة "

 " أكبر إن أنا فمدجن بسبب جلن المرأة أو الموت

ن كانتشعرت بجلن الكلمات جخرج من أوردة للبها وهٍ م  

 جرفض حجً الجفكَر فَها فكَؾ بمولها وله جحدَداً ؟

 لكنها والع هو َعرفه مثلها جماما وٖ نفع من نكرانه ،

 أشار لها بؤصابعه دون أن َؽَر وضعه وٖ أن َرفع رأسه

 ونظره ٖزال علً السمؾ هامسا

 " جعالٍ إذا أرَدن فٍ أمر آخر "

نحوه وارجمتفابجسمت فورا والدموع جمٓ عَنَها وركضت   

 .. فٍ حضنه واسجمبلها هو ضاحكا َملبها لجكون جحجه

 ضحكة لم جسمعها منه سابما ولن ججخَل أن جسمعها مجددا

 ورؼم لصرها وانخفاضها وشحه فٍ إفٗجها من أضلعه إٖ أنها



 كانت كفَلة بؤن جكون وشما جدَدا فٍ للبها المعذب بحبه ولد

 جصبح ذكراها ألما سَصعب علَها نسَانه وٖ إَجادها فٍ رجل

 آخر لَنسَها إَاها ، نظرت لعَنَه مبجسمة وهو َلصك جبَنه

 وأنفه بجبَنها وأنفها كما فعلت هٍ سابما لبل أن َهمس

 بابجسامة جانبَة

 " بشرط لبلة كجلن "

 أؼمضت عَنَها ٖ شعورَا جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها

جكاد جحجرق خجٗلبل أن جهمس   

 " مسجحَل سجنسً ذلن ولٓبد "

 وشعرت بملبها سَخرج من بَن أضلعها وهٍ جشعر بملمس

 شفجَه علً طرؾ شفجها صعودا لوجنجها ونزوٖ حجً ذلنها دون

 أن َمبلها فمط َمجلها بملمسهما وكؤنه َخجبر بهما نعومة بشرجها

ا وبعنؾالنمَة وما أن وصل بهما لعنمها مدمرا دفاعاجها جباع  

 همست بصعوبة جمسن ضحكجها

 " جَم جولؾ عن هذا فلن أفعلها مجددا ومطلما أجفهم ؟ "

 فرفع رأسه وجسده َحاصرها بَدَه المسجندجان علً جانبَها

 ونظر لها وحرن رأسه بجلن الطرَمة الجٍ جعشك وكؤنه َجحدخ

 عن مجهول فٍ مكان ما مشَرا له به ولال

 " جمزحٍ بالجؤكَد "

ْؼطَة جحجها وهمست بمشاكسة جنظر لعَنَهؼاصت فٍ ا  

 " وٖ علً لطع عنمٍ "

 فانحنً بجبَنه مٗمسا جبَنها مجددا ولال ناظرا لعَنَها

 أجعلمٍ بؤنن سججحولٍ لثرَة فوق ما جملكَنه إن لمت بابجزازٌ "

 " بها فٍ كل مرة



 فؤؼمطت عَنَها مجددا وبموة جمسن ابجسامجها وهمست

 " ممنوع جَم انجهً "

كما جولعت لدم جنازٖ آخر ولال مبجسماو  

 حددٌ ما جرَدَن ممابٗ هَا َا جشعة فؤنجٍ لم ججؽَرٌ عن "

 " طفولجن أبدا

 فضحكت برلة وطولت عنمه بذراعَها وارجفعت له جحضنه بموة

 ناظر للسمؾ وأصابعها جداعب شعره جشعر بَدَه جطولان خصرها

 برفك وهمست مبجسمة

 أجل فؤنت كنت جهدَنٍ وردة من فناء المنزل َومَا وجسجمبلنٍ "

 مبجسما ما أن أطرق باب ؼرفجكما صباحا وجؤخذنٍ للمدرسة

 نجسلً باْحادَخ الجمَلة حجً نصل وٖ ججذمر منٍ حَن ألع علً

 وجهٍ وأبكٍ فٗ ججولؾ عن مواساجٍ .. مإكد جعلم بؤنن أنت

 " من علمنٍ الجشع بكرمه منمطع النظَر

 أؼمضت عَنَها مبجسمة جشد ذراعَها حول عنمه أكثر جشعر

 بمبٗجه جداعب عنمها لبل َمول مبجسما

 جاحدة ولست جشعة فمط فمن هذا الذٌ كان َمسح الدماء "

 عن جرحن بممَصه وَحضنن حجً ججولفٍ عن البكاء وَضرب

 أطفال البلدة ْنهم َضاَمونن وَؤخذن للمدرسة وَرجعن َومَا

َعد َدرس فَها ؟ بل وَجحمل ثرثرجن ولصصنرؼم أنه لم   

 " الخَالَة ورلصن الممل

 ضربجه بَن كجفَه بمبضجها ولالت بضحكة صؽَرة

 " رلصٍ كان ممٗ َا أحمك وكنت جمول فٍ كل مرة بؤنه رابع "

 دفن وجهه فٍ عنمها َشدها له بموة وهمس مبجسما

طفلةكنت أحمما بالفعل فؤنا علً اسجعداد ْن أشجرٌ جلن ال "  



 " بالمال لجرلص لٍ مجددا بدٖ عن هذه الجشعة

 ضحكت وابجعدت عنه ورمت جسدها ورأسها علً السرَر جحجها

 مجددا وأبعدت خصلة من ؼرجها عن وجهها ووضعت سبابجها

 علً شفجَه وهمست بحَاء جنظر له مججنبة النظر لعَنَه

 " هذه المرة فمط ؟ "

فض ممَٗ شفجَهورفعت نظرها لعَنَه ما أن حرن رأسه بر  

 بجمجمة خفَفة

 " أوخٍ مارَا "

 فجمجمت بعبوس جضربه بمبضجها علً كجفه

 " جولؾ عن الجحدخ بالَونانَة "

 وما أن أعادت َدها لمكانها بجانب رأسها ٖمست دون لصد ذان

 الجهاز اللوحٍ الذٌ ٖزال مرمَا مكانه علً السرَر وانفجحت

 إحدي الجسجَٗت مما جعل رأسها َجحرن جانبا ونظرت له

 وللفَدَوا المعروض فَه والشخص الذٌ لفز عالَا ممسكا بحدَد

 مروحَة جرجفع فٍ الجو لبل أن َنفجر المكان جحت لدمَه وشعرت

 بملبها َهوٌ فرفعجه فورا أمام وجهها ولالت جنظر لصاحب

لهاالمٗبس السوداء الذٌ جعلك بالمروحَة وصعد   

 " هذا أنت جَم ؟ "

 فاجكا بمرفمه جانب رأسها ونظر معها لابٗ

 " أجل "

 حركت أصبعها علً الشاشة وفجحت جسجَٗ آخر وكان له أَضا

 وبمٗبس المنظمة ذاجها ولد لفز من اْرض فٍ الهواء بدورة

 كاملة حول نفسه لَصبح فوق جدار البناَة المرَب منه وخمس

ن ولوفه السابك جاركة حفرارصاصات مججابعة أصابت مكا  



 واضحة فٍ الجدار بعد ذان الؽبار الذٌ انجشر فٍ الجو بسببها

 فشعرت بجسدها ارججؾ بؤكمله وللبها لبله ونظرت لعَنَه لابلة

 " وحمَمة هذا أم جدرَب ؟ "

 سحب الجهاز منها ولال

 " بل حمَمة "

 فجلست ضاربة لصدره بمبضجها ولالت بضَك والدموع جمٓ

 عَنَها

 " أرأَت لما ٖ أرَد لشٍء أن َحدخ بَننا "

 وجابعت بؤسً والدمعة اْولً جنزلك من رموشها

 " إذا أنت مَت ٖ محالة وفٍ جمَع اْحوال "

 ابجسم ومد َده لدمعجها ومسحها بطرؾ سبابجه لابٗ

 " وأنت أَضا مَجة ٖ محالة مارَا ٖ أحد منا َعَش لٓبد "

الت جمسن عبرجهاضربت َده مبعدة لها عنها ول  

 " حجً مجً كل هذا َا جَم ؟ "

 أشار لها علً صدره ولال

 " جعالٍ واجركَنا من كل هذا "

 رفعت الوسادة ورمجه بها لابلة ببكاء

 " لن أفعل وأجب عن سإالٍ فورا "

 أمسن الوسادة وثناها جحت مرفمه ولال ناظرا لها

 " جولفٍ عن البكاء أو لن ألول شَبا "

 مسحت عَنَها بظهر كفها بموة لابلة ببحة

 " ها لد جولفت فجحدخ "

 اجكا علً ظهره ناظرا لٓعلً وأشار لصدره مجددا وهمس

 " جعالٍ "



 فالجربت منه ببطء ونامت علً صدره جدفن وجهها ودموعها

 فَه وأصابعه جؽوص وسط خصٗت شعرها ووصلها صوجه

 جشعر بذبذبات جلن الكلمات فٍ أضلعه

َمكننٍ أن أجَب سإالن إن كنت أملن جلن أجابة مارَاكان  "  

 فجوابٍ الوحَد هو حَن لن َحجاجنٍ الوطن ... ولجها فمط جنجهٍ

 مهمجٍ وَصبح بإمكانٍ أن أراه مجددا ، أن أسجنشك رابحة جرابه

 وأن أعَش فٍ مكان أنجمٍ له وأن أزور لبر والدجٍ وإن لمرة

 " واحدة

بحزنشدت ذراعها حول جسده ولالت   

 ... كنت أزوره باسجمرار لبل مجَبٍ إلً هنا وكنت أحدثها عنن "

 دابما أجحدخ لها عنن وعن أنن أصبحت رجٗ كما كانت ججمنً

 ... وإن كنت ٖ أران لكنٍ كنت واثمة من أنن كذلن

 كنت أحكٍ لها عن كل ما َحزننٍ فوحدها من كانت جسجمع لٍ

ا ... لَجها بمَت لٍدون أن جنجمدنٍ كما كانت فٍ الماضٍ جمام  

 فمط فالجمَع اسجطاعوا العَش بعدها عداٌ وأن َكونوا كما

 " أرادوا من دونها حجً أنت َا جَم

 ساد الصمت بَنهما لبرهة لبل أن َجلس مبعدا لها عنه ورالبجه

 نظراجها الدامعة وهو َمؾ وَجوجه نحو واجهة الكوخ وولؾ

ي فٍ شعره حجًمسندا َده علً زجاجه بَنما مرر أصابع اْخر  

 لفً عنمه وجركهم هنان فولفت وجوجهت نحوه وحضنت خصره

 بموة جدفن وجهها بَن كجفَه واكجفت بالصمت فهٍ جعلم بؤنه ٖ

 َرَد ؼَر الصمت حَنها لكنها لم جسجطع جركه وحده أَضا وَداها

 جشدان لمَصه بموة وزادت من احجضانه أكثر وهمست بحزن

 " آسفة جَم لم ألصد ما للت ألسم لن "



 لال بهدوء ونظره ٖزال علً الظٗم فٍ الخارج

 أفهمن مارَا فؤنا إن كنت عرفت والدجٍ وعشت معها "

 " ْعوام فؤنجٍ لم جرٌ والدَن مطلما

 كانت سججحدخ لوٖ جصلب جسدها بؤكمله لبل لسانها وهٍ

موةجسمع صوت رنَن هاجفه فشدت لبضجَها علً لمَصه ب  

 وهمست جمسن نفسها بصعوبة عن البكاء

 " ٖ ججب جَم ... أنت لن جفعلها "

 مرر أصابع َده علً َدها فرسؽها وصوٖ لذراعها العارٌ ولال

 " حسنا مارَا فمط دعَنٍ أجؤكد من هوَة المجصل "

 شدت ذراعَها حول جسده بموة أكبر هامسة ببحة بكاء

ككل مرةأعلم أنها هٍ ... للبٍ َخبرنٍ بذلن  "  " 

 أمسكها من َدها وأبعدها عنه وأدارها لجصبح والفة أمامه

 ولال بحزم

 مارَا ألم نجحدخ عن كل هذا لبل للَل وألسمت لن وأرَجن "

 الدلَل الماطع ؟

 " هل سنرجع لنمطة البداَة مجددا ؟

 أنزلت رأسها ونظرها لٓسفل جحاول إخفاء الدموع الجٍ كانت

ها فؤمسن وجهها بَدَه ورفعه لهجعلم جَدا بؤنه َعرؾ بوجود  

 ونظر لعَنَها الدامعة ولال بجدَة

 مارَا لمد وافمت حجً علً حكمن الجابر بؤن ٖ ألربن "

 " فما المطلوب منٍ أكثر من ذلن ؟

 همست جسحب الهواء فٍ شهمة صؽَرة

 " ٖ شٍء "

 جنهد بعمك وشدها لحضنه لابٗ



عدَنٍ أبداعجزت عن إَجاد حل لهذا مارَا وأنت ٖ جسا "  " 

 ابجعدت عنه فٍ صمت وجوجهت لسجرجها ورفعجها جلبسها فٍ

 صمت بَنما جوجه هو للجهاز الذٌ جركاه علً السرَر ورفعه

 وأعاده مكانه السابك والجفت للجٍ همست جمؾ مسجندة بظهرها

 علً واجهة الكوخ

 " هل جؤجٍ هنا لوحدن ؟ "

 عاد ٔؼٗق باب الخزنة الصؽَرة المخفَة ورؼم أنه َعلم بؤنها

 جعرؾ الجواب جَدا لال

 " أجل ٖ أحد ؼَرن َعلم عن هذا المكان "

 لالت بهدوء حزَن جرالبه وهو َمؾ

 " إذا لما للت سابما بؤنه ثمة من الجرح علَن هذا ؟ "

 نظر لها ولال وهو َدس المفجاح فٍ جَبه مجددا

حَنها مارَا لكنها لم جكن كاملة فهذا الكوخ بات للت الحمَمة "  

 مكانٍ المفضل مإخرا ْنٍ أنعم فَه بالخصوصَة علً اْلل دون

 " جطفل ، بل وألضٍ لَال كثَرة هنا وٖ أرجع لشمجٍ

 لالت من فورها جنظر لعَنَه جحدَدا

 " هربا منها أم من نفسن ؟ "

 أومؤ برأسه نفَا ولال بجدَة

رَا فنفسٍ اسجطعت كبح جماحها ْعوامبل من جطفلها ما "  

 " لبل أن أعرفها

 وما أن أنهً عبارجه جلن أوٖها ظهره وهو َخرج هاجفه ، جعلم

 جَدا بؤنه علً كلماجه اْخَرة أن جبمٍ نجابج إَجابَة فٍ نفسها أو

 سجكون أمام خَاران ٖ ثالخ لهما لكٍ جججنب أن َحدخ ما لم

عا كٍ ٖ َبحخ عن ذلن لديَلمح له فإما أن جسلمه نفسها طو  



 ؼَرها وخصوصا جلن المرأة وأن ٖ َضعؾ بسببها نهاَة اْمر

 أو أن جخجار الخَار اِخر وجرفض جسلَمه ْخري وأن ٖ جعجمد

 علً الجكهنات وعلً أخٗله الماضَة فمد جنجح جلن فَما لم جفعله

 . ؼَرها وٖ حجً هٍ فَسلمها مشاعره ولَس فمط جسده

وهو َخرج هاجفه وَجَب علَها َده جمسن الهاجؾ رالبجه بؤسً  

 علً أذنه واْخري َمررها فٍ شعره ببطء َمؾ جلن الولفة الجٍ

 جمَزه كرجل حروب عن ؼَره فارجا بَن سالَه للَٗ مسجمَما فٍ

 ولوفه شادا ظهره .. جلن الولفة الجٍ جدعوها له فٍ كل مرة

 ومجؤكدة من أنه لَس ثمة امرأة جسجطَع مماومجه بَنما الوالؾ

 هنان فثمة سبب واحد جعله َفعلها وَجَب وهو ججنب أن جحدد

 مكانه عن طرَك هاجفه فهو نسٍ ولم َؽلمه ، لال بصوت عملٍ

 " أجل لوسٍ "

 " ٖ أنا خارج لندن وسؤحجاج لولت ْصل "

عب وسؤنامٖ داعٍ ٖنجظارٌ لوسٍ سؤصل مجؤخرا ومج "  " 

 كانت كل كلمة من ذلن سكَن َمجل الوالفة خلفه ومن نسَت

 فٍ ؼمرة سعادجها بجلن اللحظات الَجَمة كل ذان الوالع المرَر

 وأنه ثمة امرأة أخري ألرب لوالعه منها َمكنها اٖلجراب منه كَؾ

 جشاء ولَس بالخفَة مثلها بل وحجً أمامها بَنما هٍ علَها أن

عنه وأن جحمَه من نفسها فمن َحمَها هٍ جكون امرأة ؼرَبة  

 منها ومن هذا اْلم الذٌ جشعر به فٍ داخلها ؟

 ما أن أنهً مكالمجه جلن بدأ بجمع أؼراضه .. سجرجه محفظجه

 مفاجَحه ، لملم شجات كل شٍء سوي للبها المكسور وخشَت

 للحظة أن ٖ َفكر فَه أبدا وجمنت فعٗ أن ٖ َخذلها جرالبه بعَنان

ة جدس َدَها خلؾ جسدها ٖزالت جمؾ مكانها مسجندة علًكسَر  



 واجهة الكوخ بظهرها ججبعه جلن اْحداق الذهبَة الدامعة وهو

 َجحرن فٍ المكان بآلَة كمن َحفظ بالفعل جفاصَله وَمكنه الجحرن

 فَه مؽمض العَنَن .. أؼلك النافذة الوحَدة فٍ المكان وأسدل

لحمام الصؽَران ورمً حجًالسجابر علَها جؤكد من المطبخ وا  

 الوسابد مكانها السابك علً السرَر وكؤنه َخفٍ آثاره فَه جحسبا

 ْن َدخله أحدهم خلفه ، ونهاَة اْمر لبس سجرجه وجوجه للجزء

 الحٍ الوحَد فٍ المكان وخان ظنونها السَبة ناحَجه فلم َخرج

 وَؤمرها أن ججبعه كما جولعت بل ولؾ أمامها وأمسن وجهها

لعَنَها الدامعة ولال بروَة ونظر  

 مارَا أخبرَنٍ أمرا واحدا فمط َنهٍ هذا الخٗؾ بَننا وأن ٖ "

 " َبجعد واجبٍ ناحَة الوطن جانبا ؟

 سحبت نفسا لوَا لصدرها صحبجه جلن العبرة السجَنة الجٍ كادت

 جفجت للبها لبل أضلعها وهمست بصعوبة نظراجها الدامعة معلمة

 بعَنَه

 " أعلم بؤنن لن جفعلها لكنت طلبت منن أن جمسم مجددا "

 لبل جبَنها لبلة طوَلة ونظر لعَنَها مجددا ولال

 " السم بماذا ؟ "

 ؼرلت مملجَها فٍ بحر الدموع أكثر ولالت ببحة

 بؤنن لن جحبها َوما .. لن جسلمها للبن ومشاعرن وأن ٖ "

بلَجعلك لسمن هذه المرة بخصوص الماضٍ بل بالمسجم  " 

 شدها لحضنه وطولها بذراعَه بموة ولوة ولوة وكؤنه سَحطم

 بجلن اْضلع جسدها الصؽَر الضعَؾ أمام لوجه وحضوره

 المسَطر وجرن لها حرَة فعل ما جشاء حجً ضربات لبضجها

 لظهره باكَة لبل أن َهمس عند أذنها



 لَست من النوع الذٌ َعجبنٍ مارَا السم لن .. ٖ َروق لٍ "

ؾ المنحرؾ والمخجل عملَا وأنت كدت ججحولَن لنسخةذان الصن  

 عنها جدرَجَا فٗ جفعلٍ ذلن مجددا مارَا أو لسوت علَن أكثر

 " من ذلن فلن أسمح لن بؤن جكونٍ مارٌ الفجاة أَطالَة أبدا

 وأبعدها عنه حَن لم جعلك علً حرؾ مما لال وهو مولن من أنها

أن جرجفع َدَه لوجهها فهمجه جَدا ، أؼلك لها أزار سجرجها لبل  

 وأبعد خصٗت ؼرجها الحرَرَة خلؾ أذنَها ولال َمسح الدموع

 من وجنجَها بظهر أصابعه

 حجً هذا الشعر ما كنت ْرضً أن َراه ؼَرٌ لوٖ الضرورة "

 مارَا ، أنجٍ من أنظر لها كزوجة لٍ وكشرَكة لَس جلن الجٍ ٖ

 " َعنَنٍ حجً أَن لضت لَلة البارحة ومع من

سكت َده من وجهها ولبلت باطنها لبل أن جنزل بها لحضنهاأم  

 وهمست بعَنان دامعة معلمة فٍ جلن اْحداق السوداء

 " أنت لٍ وحدٌ جَم "

 ابجسم وانحنً جهجها ممبٗ أثر أصابعه علً خدها نزوٖ للجرح

 فٍ طرؾ شفجها وهمس بخفوت

 " لن وحدن َا أنانَة "

 لم جسجطع إخفاء اٖبجسامة الجٍ ارجسمت علً شفجَها رؼم ذان

 الحزن الذٌ ؼطً مٗمحها الجمَلة الرلَمة وشدت َده لحضنها

 أكثر وارجفعت أنامل َدها اْخري مٗمسة طرؾ وجهه وخصٗت

 شعره الكثَؾ وأمالت وجهها جانبا جشعر بضربات للبها جسَر مع

ججملص جمَعها وجسدها مسار لبٗجه لعنمها ، شعرت بؤحشابها  

 ارججؾ بموة فرمت َده عن صدرها حَخ كانت جحضنها مبعدة له

 عنها حَن شعرت بحركة إبهامه العابثة من جحت َالجها ولالت



 بضَك

 " ماذا جفعل َا منحرؾ ؟ "

 فضحن بخفوت وشدها من َدها وجمجم خارجا بها من الباب

عأرَد أن ألول بؤنه خطؤ لن َجكرر لكنٍ ٖ أسجطَ "  " 

 رالبجه مبجسمة والدموع ٖزالت جلمع فٍ حدلجَها الحزَنة وهو

 َؽلك باب الكوخ الخشبٍ بالمفجاح وبَد واحدة فشبكت أصابعها

 بَن أصابعه وجمسكت َدها بكفه بجملن وشد هو علً َدها بدوره

 دون أن َعلك بشٍء وما أن ابجعدا عن المكان وعبرا الجسر

وطولت خصره بذراعَها الصؽَر فوق النهر جركت َدها َده  

 وضمها هو لكجفه بذراعه مجابعان سَرهما جرَد فمط أن جنعم بهذه

 اللحظات الجٍ سَحسدها علَها والعها سرَعا حَن سجؽادر الحدود

 المسموح لها باٖلجراب منه فَها وهٍ من اخجارت بمحض

 إرادجها أن ٖ َكونا فَه سوَا مجددا وهو احجرم لرارها ذان دون

أن َؽضب منها فلَس َنمصها أن جربطها به عٗلة نماش وٖ  

 جسدَة أَضا فجفمد عملها ٖ محالة إن هٍ فمدجه َوما بسبب

 مهامه المجنونة جلن فجركت فمط الحرَة لمشاعرها رؼم َمَنها

 من أنها لد جندم فَما بعد وكما حدخ فٍ المرة السابمة وفٍ ذات

فمط .. جحجاج أن هذا المكان لكنها مجعبة .. جعبت حما وجحجاجه  

 جشعر بمربه أن َجولفا عن الشجار عن اٖبجعاد وعن جرح أحدهما

 لّخر ... جعلم بؤنها ؼبَة ٖ أحد َذكرها بذلن فهٍ ؼبَة بحبه لبل

 . كل شٍء والؽبٍ فٍ واحدة أحمك فٍ كل شٍء

 وصٗ سَارجه المركونة خارج سَاج المكان ووصل بها جهة باب

 الممعد بجانب السابك دون أن ججركها ذراعه فرفعت نظرها له

 وكان َنظر لها ولال فورا بابجسامة جانبَة



 " أٖ لبلة مطلما َا بخَلة ؟ "

 دفنت وجهها فٍ صدره وهمست ضاحكة

 " أوخٍ جَم "

 فابجسم وشدها لحضنه ومرر أصابعه فٍ شعرها حجً وصلت

 لخدها ولرصه لابٗ

؟ما رأَن بؤلؾ َورو  "  " 

 ضحكت جدفن مٗمحها فٍ صدره أكثر ولالت مبجسمة

 " وٖ بمبة ألؾ إنسً ذلن جَم "

 فجح لها باب السَارة ولال مبجسما

 ما أفهمه بؤنه علَا أن أفعل ما سؤكسبها به كجابزة َا "

 " إسجؽٗلَة ؟

 ضحكت بخفوت وجلست فٍ كرسَها لابلة

 " ٖ جسجبعد ذلن "

ول السَارة وركب وؼادرا منفابجسم وهو َؽلك بابها ودار ح  

 هنان ولم ججحدخ جرالب الطرَك أمامها ولم َجحدخ الجالس

 بجانبها أَضا ولم جسجؽرب ذلن فذان طبعه لكنه لَس طبعها ،

 هٍ فمط أرادت جلن اللحظة لجخجلٍ بنفسها وأفكارها جسجمر بها

 حَخ جكره مجبرة وعلَها فعل ذلن واِن فهٍ أمام خَاران

جنفصل عن عالمه جماما حجً جنجهٍ مهمجه جلنوحَدان إما أن   

 فإما أن َرجع لها بعدها أو أن َكون لؽَرها ولٓبد هذا إن لم جمجد

 جلن المهمة ْعوام طوَلة كما طالت حَاة مطر شاهَن ورجاله هنا

 من أجل ذان الوطن أو أن جماجل من أجل ما جملكه وأن ٖ جسمح

نها وإن بجورَطه فٍْحد وجلن المرأة لبل الجمَع بسرلجه م  

 عٗلة معها ، وفٍ كلً الحالجَن سججعذب وسجحجرق لكنها لَست



 . بخَر بعَدا عنه أَضا ولد سبك وجربت ذلن ولاست منه

 نظرت جهة النافذة واجكؤت بطرؾ جبَنها علَها وؼابت مع

 أفكارها ججمنً فمط أن جمرر لرارا مجنونا وجحارب من أجله وإن

 بصفجها مارٌ أَطالَة وأن جحمَه علً اْلل من جلن المرأة

 بوجودها لربه لكنه لم َطلب ذلن ولم َخجره ومجؤكد جدا من

 لدراجه علً حل مشاكله وحده فمن َمنع للبها الؽبٍ بذلن ؟

 شعرت بملمس أصابعه علً خدها فابجعدت عن النافذة ونظرت له

لطرَك واكجفً بجمبَلوهو َعَد َده ناحَجه ونظره ٖزال علً ا  

 ظهر أصابعه الجٍ ٖمست خدها لبل أن َمسن بها الممود مجددا

 وكؤنه َرَد فمط أن َوصل لها رسالجه فٍ صمت وهو َمرأ أفكارها

 وبوضوح وَعلم بؤن اججَاز جلن العمبة المسماة لوسَندا ؼامسون

 لَس باْمر السهل مطلما علَها وأنها سجبمً الحاجز الذٌ جرفعه

ا وأن مشاكلهما بخصوصها لن جنجهٍ أبدا ، نظرت لَدَهابَنهم  

 فٍ حجرها ولالت بصوت منخفض

 ... أنا أثك فٍ وعودن ولسمن جَم لكن اْمر صعب "

 " صعب جدا صدلنٍ

 .. امجدت َده لرأسها وشدها لكجفه وحضنها فٍ صمت

 فمط فٍ صمت وٖ كلمة مما َجمناها للبها المسكَن بؤن للجحَم

َه وٖ أٌ شٍء َبعدنا وٖ لدلابك ، لكنه ٖ َشعركل المهام مار  

 كما جشعر هٍ ٖ َحبها بجنون مثلها لكان فهم معنً كل هذا وكم

 َإلمها الجفكَر فٍ أنها مجرد مسإلَة ووصَة لوالدجه لبل موجها

 وأمر مسلم به فمط فٍ حَاجه ، ابجعدت عنه حَن دخلت سَارجه

ن ججرن مارَا هنانشوارع لندن فهنا علَها أن جكون مارٌ وأ  

 حَخ دفن كل شٍء فٍ ذان الكوخ الخشبٍ الجمَل والطبَعة



 المحَطة به كؤحٗمها جماما ٖ جصلح سوي أن جبمً فٍ الذاكرة

 وفٍ صندوق أمانَها الصؽَر المخبؤ فٍ جلن الزاوَة المظلمة من

 . حَاجها

 ولفت سَارجه أمام سَاج منزل عم والدجها بالمرب من السَارة

ة أمامه والجٍ جعلم جَدا لمن جكون وهو ) كَن ( فنظرتالمركون  

 له فورا وكما جولعت كان َنظر لجلن السَارة بنظرة جعرفها جَدا

 وسبك واخجبرجها فٍ ؼَرها وفٍ نفسها ورأت نجابجها ، فجحت

 باب السَارة ونزلت ونظرت له بجوجس وهو َفجح بابه وَنزل

 وظنت فمط لَوصلها لباب المنزل لكنه لال وهو َضرب بابه

 بموة

 " جحركٍ مارَه سؤدخل معن "

 لالت بجوجس جنظر لنصؾ وجهه ومٗمحه الماسَة المججهمة

 جَم ٖ حاجة لذلن أنا فهمت ما أردت لوله لٍ وعلمت "

 " خطبٍ

 دار حول السَارة وشدها من َدها بعدما أؼلك بابها ضاربا له

بها داخٗن من باب الفناء فمالت ججبع خطواجه بموة وسار  

 السرَعة

 " جَم ٖ ججشاجر معه بسببٍ فكَن ٖ َعجبرنٍ أكثر من صدَمة "

 لال مجابعا سَره َسحبها خلفه

 " أعلم ذلن لكنت مٓت ذان الملعب السخَؾ بدمه "

 وجابع سَره دون أن َهجم لرفضها وٖ احججاجها ولم جفهم لما

ن َفهم اْمر بل وما هذا الذٌ َجعله َدخل هناسَدخل معها إن كا  

 مجددا ! ولم َجؤخر عنها الجواب كثَرا ما أن فجحت الباب وكانا

 فٍ الداخل مواجهان للثٗخ أشخاص الجالسَن فٍ بهو المنزل



 ولد ولفوا فور دخولهما وكانوا كَن وساندرَن ووالدجهما

َدهاواْنظار موجهة جمَعها لها ولَس لمن ٖزال َمسن ب  

 والؽرَب عن المكان بل وعلً وجهها جحدَدا وجلن اِثار

 الواضحة فٍ خدها والجرح فٍ شفجها فهربت بنظرها منهم

 لٓسفل بل من نظراجهم المجفاوجة بَن الؽضب والحنك وفهمت

 حَنها لما أصر علً الدخول معها وما جولعجه حدخ حَن اشجدت

 أصابعه علً َدها ولال بجمود

فلَملها لٍ واِن ٖ أحد َجحدخ معها عن من لدَه كلمة "  

 " اْمر ومطلما

 وكان الجعلَك ممن جولعجه جماما والجٍ لن َرجاح لسانها إن لم

 َحرن البركان الخامد ولالت بسخرَة بعد ضحكة لاجلة لصَرة

 هه زوججن من َحك له اٖعجراض فهٍ جؤخذ حموق الزوجة "

 " كاملة

 علمت من شده الموٌ أكثر علً َدها درجة أن آلمجها أصابعها

 بؤنها نجحت فٍ إشعاله فهمست وٖزالت جنظر لٓرض كٍ ٖ

 َسمعها أحد ؼَره

 " جَم أرجون "

 فارجخت أصابعه عن َدها ولال بذات جموده ونظره ٖزال علً

 الوالفَن هنان

 " اجمعٍ أؼراضن مارَا سجؽادرَن معٍ "

بصدمة كما كان حال الجمَع هنان وجكلمتفرفعت نظرها له   

 ساندرَن مجددا لابلة بضَك

 .. زوججن فهمناها لكنها لَست لعبة كلما ؼضبت لررت أخذها "

 " جثبت لنا أم لنفسن بؤنن زوج فاشل ؟



 ججاهلها وكؤنها ٖ ججحدخ أمامه ونظر للوالفة بجانبه ٖزالت جنظر

 له باسجؽراب ولال

 " جحركٍ مارَا "

ن من مكانها كما لم جعلك بشٍء نظراجها ٖزالت جبحخ فٍلم ججحر  

 عَنَه عن أجوبة لكل هذا فهل سَفعلها مجددا كجحد لهم فمط أم

 أنه فٍ كلً المولفَن كان لراره وٖ سبب ْحد فَه ؟ لكنه لم

 ! َخبرها بذلن

 " اجرن عمها َكون هنا َا جَم وجفاهموا بروَة "

ت ما كسر ذان الصمت المشحونجملة اٖمرأة اْربعَنَة جلن كان  

 وجلن النظرات الصامجة وهٍ جسرق نظر جلن العَنان السوداء

 الحادة ولد لال صاحبها ولم َجخلً عن جموده الصخرٌ وهو

 َجرن َدها ونظره َججنب الجمَع بٗمباٖة

 " مارَا جحركٍ "

 فنملت نظرها من مٗمحه الجامدة للوالفَن هنان َنظرون لها

َه الؽضب والرفض من عَنٍ كَن وشمَمجهبصمت اسجشفت ف  

 والهدوء الؽرَب من والدجهم فؤخفضت نظرها لبل أن جؽادر من

 هنان جهة ممر ؼرفجها فٍ صمت ججبع لرار للبها الذٌ جردد فٍ

 ذلن طوال الطرَك وكؤنها كانت جنجظر فمط أن َمرر هو عنها ،

حت صاحبجها بؽضب وهٍلججبعها جلن الخطوات الؽاضبة الجٍ صر  

 جلحك بها

 " جلن الحمماء سجبمً ساذجة دابما "

 وجبعجها جلن النظرات السوداء الؽاضبة لبل أن َنحرؾ مسارها

 جهة الذٌ لال بحنك

 لَس ْنه ٖ أحد لها جضربها َا رجل ابن شاهَن ، ولست أراها "



 فعلت شَبا َسجحك ... ٖ وججحكم فٍ مصَرها ولراراجها أَضا

حجً أن جرجع لعمها الذٌ رمَجها لدَهودون   " 

 أدار مملجَه مجددا جهة الممر الذٌ ؼادرت منه من كانت جمؾ

 بجانبه لبل للَل وججاهله وكؤنه ٖ َجحدخ معه فشد كَن لبضجَه

 بموة لبل أن َمول بحدة

 مإكد سَكون ثمة من َكسر لن ؼرورن هذا َا ابن كنعان "

 " وبمارَه جحدَدا

َجه مجددا ونظر له جلن النظرة الحادة الموَةجحركت مملجاه ناح  

 لبل أن َمول بجمود

 " من مثٗ أحد أصدلابن أولبن ؟ "

 وجابع من فوره ومٗمحه ججحول للحدة

 لسما إن الجرب منها أحدهم مجددا أن ٖ َمارس رَاضجكم "

 " السخَفة جلن مجددا فابجعد عنها َا كَن أو سَكون ضحَجٍ أنت

 صرخ فَه من فوره

 لَس أنت من َمرر ما جرَده مارَه .. َكفَن جحكما فٍ مصَرها "

 " بما أنن من اخجار ؼَرها واجركها لؽَرن

 جحولت نظرجه لما ٖ َنبا سوي بالسوء وجلن اْحداق ججحول

 لحجرَن أسودَن مشجعلَن لبل أن َرفع طرؾ سجرجه بحركة

 عنَفة ؼاضبة َدَرها خلؾ خصره فمفزت الوالفة هنان لجصبح

ما وأشارت له بَدها لابلة بوجلبَنه  

 " ٖ ... ٖ جفمدنٍ ابنٍ وأمام عَناٌ "

 لبل أن جنظر للوالؾ بجانبها لابلة بضَك

 كَن اصمت ٖ عٗلة لن بما بَنه وبَن زوججه ، لو كانت "

 " رافضة لٓمر لجحدثت من نفسها



 نظر لها ولال بضَك

 " .......أمٍ انظرٌ له إ "

 لاطعجه بحزم

 كَن للت بؤنه ٖ عٗلة لن باْمر وعمها من سَجفاهم معه "

 " إن أراد

 ٖذ بالصمت مرؼما ورالبت نظراجه الحانمة الذٌ جحرن من هنان

 ووجهجه ذات ذان الممر بخطوات واسعة ؼاضبة فنظر لوالدجه

 لابٗ بضَك

 " ٖ أفهم لما جعطوه وزنا أكبر من حجمه ؟ "

 لالت بحدة

حكم فٍ ؼصبه فكَؾ إن جعلك اْمرْنه كذلن وٖ َج "  

 بجلن الفجاة؟

 ولم َمنعه عن شمَمجن طوَلة اللسان جلن سوي همسها ذان له

 لكان دق عنمها فهٍ ووالدجه اٖلجراب منهما معناه الموت لدي

 " ذان الشاب فابجعد عن كلَهما وعنه لبلهما َا كَن

خلفه جؤففا ؼاضبا وؼادر من هنان ضاربا باب المنزل خلفه جاركا  

 الجٍ حركت رأسها مجنهدة بضَك وجحركت من مكانها مجمجمة

 " لَبعد هللا الحارثة عن المنزل حجً َؽادر ذان الشرس "

*  

 

 

 

* 

* 



* 

 اشجدت أناملها علً لماش فسجانها الطوَل المطرز جرالب نظراجها

 وعَناها الجٍ لم ججؾ الدموع من رموشها بعد صاحب ذان الجسد

 الطوَل الوالؾ أمامها مولَا ظهره لها َفجح باب ما َفجرض بؤنه

 ... منزلهما

 منزل !! هل بات لدَها فعٗ منزٖ ورجل سَحمَها من الشارع ؟

 من الموت علً أَدٌ أولبن الوحوش بنفَها فٍ الصحراء حجً

 جلفظ أنفاسها اْخَرة كما حدخ مع زوج عمجهم ومن اعجرؾ بؤنه

 والدها لبل موجه ؟

 ٖ جصدق بؤن ما خططت له فجر وأرادجه أن َحدخ ولم جكن ججخَل

 ما كان سَحدخ لها إن لم َظهر هذا الشاب اللَلة وما الذٌ كانوا

 سَمررونه أولبن المساة بشؤنها وهم َروا بؤنه علَهم الجخلص

 منها سرَعا ، وضعت َدها علً صدرها وجنهدت حامدة هللا فٍ

الخضراء جرالب نظراجها الذٌسرها دموعها جمٓ جلن اْحداق   

 ٖزال َحاول فجح لفل الباب مسجؽفرا هللا بهمس مجعب ْنه َرفض

 أن َفجح له كما َبدوا ، لن جخشً مما لد َحدخ لها مع هذا

 المجهول عنها ومن لم جعرؾ اسمه سوي الَوم ومهما كرهها

 ونفر منها فما حكجه فجر عنه مطمبن ابجداًء من انماذه للعامل فٍ

ضٍ وحوش ؼَلوان ْخذه لها للمسجشفً دون أن َهربأرا  

 وَجركها مرمَة فٍ الشارع ثم رفضه ْن َكشؾ ذان الطبَب

 علً وجهها .. وأهمه لدومه اِن فمط كٍ ٖ َجخلً عنها رؼم

 أنه َبدوا كان َمر بظروؾ سَبة ، ٖ جذكر شكله جَدا حَن دخل

ها وصدماجهاعلَهم بسبب بكابها ودموعها والحالة الجٍ كانت فَ  

 المجعالبة بسبب أولبن المجحجرَن لكنها علمت أمرا واحدا فمط



 بؤنه منمذها الذٌ لم ججخَل َوما أن َكون له وجود وبؤنه بات

 لدَها شخص اسمها مرجبط باسمه حمَمة ولَست أوهام ككل من

 عرفجهم وَفجرض بؤنهم عابلجها وكل واحد منهم َنكرها وَرمَها

ا ثمة به أنه ما أن دخل علَهم هنان طلبعلً اِخر ، وما زاده  

 ومن شعَب جحدَدا أن َجحدثا علً انفراد وكانت جعلم ما سَكون

 ذان الحدَخ فهو سبك وحذر فجر من أن جخبرها بما حدخ معها

 وجلن الكذبة الجٍ اخجرعجها كطعم له وهو أراد بالجؤكَد أن َجحدخ

لوضعها الجدَدفٍ اْمر معه بعَدا عنها كٍ ٖ َجرحها بمعرفجها   

 فٗزال َجصرؾ معها بنبل لن ججخَل أن جكافبه علَه َوما وإن

 عاشت جحت لدمَه خادمة فهو راعً حجً مشاعرها وكان َكفَها

 فمط أن شعر بمعاناجها ما أن حكت له فجر لصجها فكان الشخص

 الوحَد الذٌ لم َنظر لها كوباء وكإثم ولعنة علَه فمط اٖبجعاد

 . والهروب منها

 مسحت دموعها بظهر كفها ٖ جرَد أن َشعر بها فَكفَه جعمَدات

 هذه اللَلة الطوَلة فهٍ لم جراه منذ خرج وشعَب من هنان فمد

 جم إرسالها لشمَمجَه وكم كانجا مخجلفجان عن أولبن الوحوش

 البشرَة وأصرجا علً ججهَزها وألبسوها هذا الفسجان ٖ جنادَانها

أن جرسم اٖبجسامة علً سوي بالعروس واسجطاعت فَحاء  

 شفجَها وهٍ جداعبها بؤنه ثمة أمل أن ججزوجا أَضا بما أن لعنة

 عابلة ؼَلوان جزوجت ، لكن كَؾ مع أشماء كؤشمابهم ومع

 حدادهم الكرَه ذان ؟ لد جحجاجا لفجر أَضا لجظهر لهما بفكرة

 كفكرجها المجنونة جلن والجٍ آجت بثمارها نهاَة اْمر ونجحت

جعمَدات فَهارؼم كل ال  . 

 انفجح المفل أخَرا وسحب السلسلة من الباب الحدَدٌ بموة ودفعه



 ودخل مسمَا باهلل بهمس ما أن خطت لدمه عجبة الباب ففعلت

 كما فعل جماما فعلً اْلل َعرؾ ذكر هللا ولن جخاؾ ممن َخاؾ

 هللا بل لن جخافه أبدا فهو أرحم لها من كل ما كانت سجراه

عت الباب مؽلمة له فهو علً ما َبدوا َؽلكوسَحدخ معها ، دف  

 من الداخل عكس خارجه ٖ َمكن إؼٗله سوي بالسلسلة الحدَدة

 والمفل وهو َبدوا لم َهجم بذلن ْنه كان َعَش فَه وحَدا إن دخل

 أو خرج ٖ َجرن فَه أحد بعده ، ما أن انجهت من إؼٗله والجفجت

جسده وكؤنه َجؤكد ناحَجه أدار ظهره فورا حَخ كان َمؾ بجانب  

 من أنها أؼلمجه جَدا وجحرن من هنان وجبعجه فورا جنظر للمكان

 المفجوح علً السماء الملَبة بالنجوم فمد كان منزٖ طَنَا بسَطا

 كؤؼلب المنازل هنان سوي ما جم ججدَده منها وجؽََرها بشكل

 جذرٌ ، وَبدوا أنه َحوٌ ؼرفة واحدة وحمام ومطبخ من عدد

.. أٌ أربعة جدران سججمعكما َا ماَرَن اْبواب فَه  ! 

 شعرت بجوجرها َجصاعد من الفكرة وبلعت رَمها بخوؾ ججمنً

 فمط أن َإجل الجفكَر فٍ اْمر لبعض الولت كٍ ٖ َكشؾ

 خطجهما سرَعا هكذا ، ولفت مكانها ما أن فجح باب الؽرفة ودخل

 ولم جسجطع الجحرن خطوة واحدة لٓمام وجمنت فمط أن كان ثمة

 ؼرفة أخري أو حجً مخزن سجرضً بالعَش فَه وحدها فهٍ

 . ما كانت لجحلم بمكان ؼَر الشارع أو الموت

 " ماَرن جعالٍ "

 شعرت بجسدها ارججؾ بؤكمله ما أن وصلها ذان الصوت

الجعبالرجولٍ العمَك المرجخٍ الذٌ لم جخلوا نبرجه من   

 الواضح وكؤنه لم َنم َْام أو سار علً لدمَه ْمَال طوَلة ،

 جشهدت علً نفسها ووكلت أمرها هلل وجمدمت من باب الؽرفة



 الخشبٍ ببطء فَبدوا بؤن ساعة عمابها منه لد حانت وبداَة

 مؤساة حَاجها معه سجنطلك اِن وسَنفجر البركان الخامد

جهل أؼلبه بعد انفرادهلَحملها نجابج كل ما حدخ وٖزالت ج  

 بشعَب فذان الرجل لن َجركه بسٗم بالجؤكَد ولَس من أجلها

 طبعا وعلَها جحمل كل ذلن رؼم أنها لم جسمع الؽضب فٍ نبرجه

 وٖ حجً حَن رفض لفل الباب أن َفجح له إٖ إن كانت رإَجه

 لها وجها لوجه سججعل جلن الحمم جخرج دفعة واحدة ، جمسكت

اب وهٍ جججاز عجبجه المرجفعة وجنهدت بارجَاحَدها بإطار الب  

 حَن ولع نظرها علً الوالؾ مولَا ظهره لها لبل أن جنمل

 نظرها فٍ زواَا الؽرفة الواسعة نسبَا رؼم أنها كانت شبه

 فارؼة سوي من بساط ؼطً أرضَجها بالكامل باللون النَلٍ

 ورسوم لخطوط ومربعات مجداخلة باللون اْزرق الؽامك ،

ان َبدوان جدَدان كل واحد منهما محاذ لجدار ووسابد ،فراش  

 .. خزانة حدَدَة صؽَرة وفمط انجهً

 جلن هٍ ؼرفة الشاب العازب الذٌ جزوج فجؤة ، جالت بنظرها

 فٍ جدران الؽرفة فكانت مطلَة حدَثا علً ما َبدوا وبَضاء

 . ناصعة وهذا أول مإشر جَد فٗ منزل فبران علً اْلل

ة ؟هل أنت جابع "  " 

 شعرت بؤدق عرق فٍ جسدها ارججؾ لَس من عبارجه وٖ

 جحدثه معها فمط بل وْن كلماجه جلن رافمت فجحه ْزرار

 لمَصه ٖزال مولَا ظهره لها فبلعت رَمها بصعوبة ولم جسجطع

 لول شٍء وكؤن اْحرؾ اْبجدَة ضاعت منها جماما وٖ حجً

 بؤنها لَست جابعة .. بل جابعة ولن جشبع لبل طلوع الشمس

 وسجلجهم حجً الجدران هربا منه ، أؼمصت عَنَها بموة حَن



 خلع لمَصه وبمٍ بالممَص الداخلٍ فمط ولم جسجطع الجنفس

 إٖ حَن سمعت كلماجه الجالَة

 إن كنت جابعة فانظرٌ فٍ المطبخ لد ججدٌ بَضة أو اثنجَن "

نفالولت مجؤخر اِ  " 

 وما أن أنهً عبارجه جلن ساد الصمت الممَت المكان حجً ظنت

 أنه اخجفً من الوجود وأصبحت لوحدها هنان ففجحت عَنَها بطء

 ونظرت للجسد المرجمٍ علً الفراش َدفن صاحبه وجهه فٍ

 الوسادة نابما علً بطنه َدس َدَه جحت وسادجه جلن أنفاسه

ظجها فَبدوا مجعباجخرج لوَة رؼم انجظامها ورحمت حاله لح  

 منهكا بل ومؽموما وَنجظر فمط أن َصل لهذا المكان لَنام وَرجاح

 وجذكرت حَن أخبرهم بؤنه ٖ عابلة لدَه حَن دخل المجلس علَهم

 وجساءلت عن لصجه أَعمل بؤنه ٖ عابلة له ! ٖ ألارب أبدا ؟

 لد َكون مثلها له عابلة ولَس له فٍ ذات الولت ، جحركت

ة ناحَة لمَصه الذٌ رماه بإهمال علً ما َبدوبخطوات خافج  

 ورفعجه وطوجه جَدا وجوجهت للخزانة فجحت أحد بابَها

 واسجؽربت من أنها فارؼة ! وضعت الممَص فَها وأؼلمجها فهذا

 الرجل َبدوا أنه ٖ َملن وٖ ثَابا ولَس عابلة فمط ! نظرت له

حدة وكان ٖزال علً وضعه السابك لكن أنفاسه بدت لها ألل  

 وَبدوا أنه سافر لعالم النوم سرَعا ، فجحت باب الخزانة اِخر

 وكما جولعت كان ثمة لحاؾ هنان أخرججه وأؼلمت الباب برفك

 والجربت من ذان الجسد الطوَل بخطوات بطَبة وفجحت اللحاؾ

 المطوٌ وؼطت به جسده برفك شدَد جشعر بملبها سَخرج من

َجحرن للَٗ فسجمفز مكانه مع كل حركة لها وَنمص فمط أن  

 صارخة ٖ محالة ، ؼطجه جَدا حجً كجفَه وابجعدت عنه لجسمح



 ْنفاسها بالجسرب لربجَها مجددا واسجلمت فوق الفراش اِخر

 ونامت علً جانبها مولَة ظهرها للجهة الجٍ هو فَها وممابلة

 للجدار جضم َدَها جحت خدها ونزلت دموعها دون اسجبذان

 وٖ جعلم علً ماذا جحدَدا ؟

 علً ماضَها أم حاضرها أو مسجمبلها المجهول فهل كجب لها

 أن جعَش فٍ ذعر من نفسها وظروفها طوال حَاجها ؟

 وحجً اِن وهٍ فٍ عهدة رجل لَس شمَمها جسار وٖ شعَب

 وأشمابه جخشً من مسجمبلها معه ، أخرجت إحدي َدَها وأؼلمت

الخروج لجعَش بكابها وحزنها وحَدةبها فمها جمنع شهمجها من   

 . وٖ جزعج النابم هنان فَكفَه من مصابب هٍ السبب فَها

 " ماَرَن لماذا جبكٍ ؟ "

 أؼمضت عَنَها بموة جمسن فمها أكثر حَن وصلها ذان الصوت

 الرجولٍ المرجخٍ الذٌ َبدوا أن صاحبه ٖ زال َدفن وجهه فٍ

جمول مثٗ ؟ أبكٍ ْنٍوسادجه ولم جسجطع الكٗم مجددا وماذا س  

 أخشً أن أفمد هذا اْمان المزَؾ الذٌ لد جسرله منٍ حمَمة ما

 كذبت علَن فَه ؟ وصلها صوجه العمَك الهادئ مجددا حَن طال

 صمجها

 مارَرَن أنا لن أظلمن فوق ما رأَجه فٍ حَاجن فٗ َرسم لن "

ٍعملن حَاة البإس معٍ ، لد ٖ أملن شَبا َجعلن سعَدة َوما لكن  

 لم أفمد إنسانجٍ بعد ... لد جفرلنا اْلدار الجٍ جمعجنا َوما ما وإن

 " بموجٍ لذلن ٖ أرَد أن أكون سطرا جدَدا فٍ مؤساجن صدلَنٍ

 كلماجه جلن لم جزد حالها سوي سوءا بدٖ من أن جخفؾ عنها فلم

 جسجطع سوي أن جهمس من بَن عبراجها

 " شكرا لن "



لمجصلبة وما وجدت من كلماتهذا فمط ما جادت به حنجرجها ا  

 فٍ عملها الباطن وكم هٍ ممجنة له ولن جوفَه هذا مهما صاؼت

 من جمل وعبارات فما سجموله ؼَر أنها لم جكافبه بالمثل أبدا

 وهٍ جمع علً عاجمه بهمومها وجعمَدات حَاجها فالسر لن َبمً

 سرا لٓبد وٖبد أن َنكشؾ وحَنها سجفرلهما اْلدار الجٍ لال

 عنها ... لم ججمنً َوما أن ٖ ججخلص من وجود أحدهم فٍ حَاجها

 كما جمنت الَوم واِن جحدَدا وْول مرة سججرجً الموت أن

 َبجعد عن أحدهم وٖ َحرمها منه كما لال فلجمت هٍ سَرجاح

 الجمَع منها وأولهم نفسها لكن هو ٖ من لها بعده وما الذٌ

 ! لد َحدخ لها

الجفكَر كما حدخ مع دموعها الجٍ لملم جسجطع الجولؾ عن   

 َعد لعَنَها ممدرة علً ذرؾ المزَد منها فمد كجب علَها أن

 . جعَش هكذا جخشً من الؽد وما َحمل لها

* 

* 

* 

 فجحت الحمَبة الجٍ سحبجها من أعلً الخزانة ورمجها علً

 اْرض مفجوحة وبدأت بسحب ثَابها وجرجَبها فَها كالمنومة

فٍ أٌ شٍء ولد جولؾ عملها عن الجفكَر مؽناطَسَا لم جفكر  

 وبؤوامر منها وإن خانها للحظة أسمطجه مرؼما فٍ ذكري

 الساعات الماضَة فمط وكؤنها جعالبه

 " فعلجها إذا مارٌ ؟ "

 سحبت الفسجان من عٗلجه وطوجه لابلة ببرود

 " مارَه "



 شخرت الوالفة عند الباب بسخرَة لبل أن جمول

مثلها جماما كانت ؼبَة ساذجة لجلتبل مارٌ ... حمماء  "  

 نفسها بسبب عشك رجل ْنه لم َحبها َوما وسجنجهَن

 " كنهاَجها بالجؤكَد

 اسجمرت فٍ جرجَب ثَابها داخل الحمَبة منحنَة ولم جعلك فالجربت

 منها ولالت بضَك جمسن خصرها بَدَها

 حدخ ما كنت جرفضَنه مارَه ٖ جنسٍ ذلن وها أنت جرضخٍ "

ٗ أخبرجنٍ هل وافك علً شرطن واخجارن أم حدخلشروطه فه  

 العكس ؟

 هو َعلم ذلن وبؤنن مرَضة بحبه وَسجؽلن وسجرجعٍ هنا

 " جبكٍ لسوجه مارَه السم لن

 ولفت علً طولها ونظرت لها لبل أن َلفت انجباهها الوالؾ عند

 الباب َنظر لها بصمت ولم جشعر به الجٍ اسجمرت لابلة بذات

 ضَمها الذٌ بدأ َجحول للؽضب

 لو أعلم ما فعله ؼَّر رأَن هكذا ؼَر أنه صفعن َا حمماء ؟ "

 مإكد خدعن بؤحضانه ولبٗجه ككل مرة .. هو َسجؽل مشاعرن

 " نحوه ْنه َعلم بؤنه نمطة ضعفن

 كانت الوالفة أمامها جصرخ وججحدخ بؽضب جنظر لكل شٍء

فارق عَنٍ الوالؾحولها وجنفض َدَها بَنما نظرها هٍ لم َ  

 مكانه عند الباب َنظر لها بصمت ولعَنَها جحدَدا ... عَنان

 سرعان ما امجٓت بالدموع حَن لالت الوالفة أمامها باحججاج

 أَن سجذهبٍ مارَه هل فكرت فٍ هذا ؟ "

 لمنزله لعالمه لجلن الثرَة المجملكة الجٍ سَمجلن بها فٍ كل مرة ؟

َجه سابما ومما سَفخر به وهوهل سَجحمل للبن المزَد مما رأ  



 َمجلن روَدا َا حمماء ؟

 أٌ ؼبَة هذه الجٍ جسلم زوجها لؽَرها وجمؾ ججفرج علَهما بل

 ! وجسانده فٍ ذلن بكل ؼباء

 أَن مكانجن لدَه ؟

 َضربن َضطهدن َكسر للبن َعاملن كجارَة كعبدة ٖ َمدم من

كل ذلنأجلن وٖ جنازٖ واحدا جافها ْنن بالنسبة له ألل من   " 

 كانت كلماجها جصَبها كالسهام ولم جبعد نظرها عن جلن العَنَن

 وعن النظر لعممهما نظرة جشبه نظرجه جماما جبحخ عما فٍ

 الداخل فمط وكؤنه َذكرها بكل ما لاٖه .. بكل ما جحدخ هو عنه

 وبثمجها فَما لال فانحرفت نظراجها الدامعة عنه وسحبت جزًء من

لحمَبة بعشوابَة هذه المرة فؤمسكت جلنمٗبسها ورمجهم فٍ ا  

 الَد بَدها ولالت صاحبجها بضَك

 .. مارَه ٖ جسمحٍ له بؤن َإثر علَن ْنه سَمجلن ودون رحمة "

 صدلَنٍ بؤن ألمن لن َنجهٍ بل سَبدأ اِن ، أنجٍ لادرة علً

 نسَانه وعلً إخراجه من للبن وبكل سهولة إن جولفت عن النظر

 له كمسجمبلن الوحَد وكمصدر لسعادجن الجٍ لن ججدَها

 " معه أبدا

 نفضت َدها عنها وصرخت ببكاء ناظرة لٓرض جمسن رأسها

 بَدَها

 َكفٍََ ... السم أنٍ جعبت وأنٍ أموت ، أرَد أن أرجاح أن أري "

 .. الحَاة جمَلة كما َراها ؼَرٌ وأن أنسً كل ما لاسَجه

 " أن أشعر أنٍ أنا

ذات بكابها الموجع جضرب بمبضجها علً للبها ٖزالتوجابعت ب  

 جنظر للثَاب الجٍ ججماطر دموعها علَها



 أجعذب بسبب هذا ... أجعذب معه ومن دونه لكنه مصَرٌ ومن "

 َهرب من مصَره ؟

 ٖ َحبنٍ أجل أعلم .. هو لَس لٍ هو لكل شٍء عداٌ لكنٍ

وَؤخذنٍجعبت .. حجً الموت َرفض أن َحبنٍ أكثر منكم جمَعا   

 " معه

 جحرن حَنها الوالؾ عند الباب حجً كان عند الجٍ أبعدها دافعا

 لها من ذراعها بموة جهة الخزانة فاصطدمت بها صارخة بؤلم

 وصدمة ولد اججازها بٗمباٖة وجوجه نحو الجٍ سحبها لحضنه

 فورا وطولها بذراعَه واجكؤ بذلنه علً رأسها هامسها

 " اششش َكفٍ مارَا "

ه الجٍ اسجوت والفة جزم شفجَها بؽضب جمسد كجفها الذٌجنظر ل  

 اصطدم بالخزانة بموة كادت جحطمه وانحبست الكلمات الؽاضبة

 فٍ حنجرجها وهٍ جراه َبعدها عن حضنه وَنظر لوجهها

 وعَناها الدامعة ومرر كفه وأصابعه علً جانب وجهها نزوٖ لبل

إبهامه جحتأن َثنٍ أصابعه ممررا لها علً وجنجها ثم مسح ب  

 جفنها وؼرس أصابعه فٍ شعرها لبل أن َنحنٍ ناحَجها برفك

 وٖمس أنفها بؤنفه برلة َحركه علَه ثم أماله لججٗمس شفجَهما

 ولبل الجرح فٍ طرؾ شفجها برلة فٍ مشهد جمد الدم فٍ عروق

 الوالفة لربهما وشفجَه جنجمل لذلنها ولبّله لبلة صؽَرة أخري

 وكؤن الموجودة معهما خزانة أخري فٍ الؽرفة وهو َجابع طرَمه

أذنها لم ججمكن الجٍ شدت لوجنجها وهمس لها بكلمات لرب  

 لبضجَها بموة من سماعها وجراجعت خطوجَن للوراء لجمجرب من

 الباب كٍ ٖ َركلها فسَفعلها ٖ محالة هذا المجوحش جرالب

وجهه ٖزال مٗصمانظراجها الؽاضبة جعمده أن َحدثها همسا   



 لوجهها وإبهامه َٗمس نحرها نزوٖ وببطء ونظرها معلك فمط

 فٍ عَنَه ٖزالت دموعها جسمٍ رموشها الطوَلة جكاد جشعر معها

 بؤنفاسه الدافبة المرافمة لهمسه الرجولٍ المجؤنٍ فمالت بضَك

 ضاربة اْرض بمدمها

جؽلنٖ جسمحٍ له بؤن َإثر فَن بؤٖعَبه مارَه فهو َس "  .. 

 " َجٗعب بن فمط فٗ جكونٍ حمماء

 وما أن نظر لها صاحب جلن النظرة الجٍ رؼم برودها ٖ جنذر

 سوي بالشر جراجعت للخلؾ حجً كانت خارج باب الؽرفة

 وهمست له من بَن أسنانها

 " سجدمرها وجخسرها ألسم لن َا مجعجرؾ "

لٍ منهاواخجفت من هنان فورا نظره ٖزال عالما فٍ مكانها الخا  

 لبل أن َنظر للجٍ كانت جمسح دموعها جنظر لٓرض فمرر

 أصابعه فٍ شعرها وكؤنه َمشط خصٗجه الناعمة وهمس بجمود

 " أنجظرن فٍ الخارج مارَا "

 وؼادر من هنان بخطوات واسعة ثابجة فؤنهارت الجٍ جركها خلفه

 جالسة علً السرَر جمبض أصابعها بموة علً لماش بنطلونها

موعها جنزلك علً لبضجَها ببطء وكل ما رفضت جذكرهالفاخر د  

 والجفكَر فَه أصبح َجزاحم علً عملها اِن حجً شعرت بؤن

 رأسها سَنفجر جري صوره مع جلن الفجاة الفاجنة وكَؾ كانت

 ملجصمة به جمبل عنمه بشؽؾ .. جذكرت ما حكاه لها وما ألسم به

ا ججمزقوكل ما حدخ فٍ ذان الكوخ الخشبٍ وشعرت بمشاعره  

 وبملبها َنزؾ ألما علَه ومنه .. شولا له كلما ابجعد وعذابا كلما

 الجرب منها فؤمسكت سجرجها جهجه بموة وجمنت أن جنجزعه من

 مكانه لعلها جرجاح وهٍ ججذكر كلماجه اْخَرة هامسا لها



 مارَا أنا لم ألرر ذلن بسبب ما حدخ ولَل وهو لَس لرارا )

 ولَد اللحظة ألسم لن ، كنت فمط أنجظر أن أرجب أمورٌ جَدا لكن

 بمابن هنا لم َعد لرارا سلَما وٖ لساعة أخري ولعدة أسباب أولها

 أنٍ ٖ أرَدن أن جصبحٍ نسخة عن هذه الفجاة .. ٖ أرَد لمارَا أن

 ( جكون إٖ هذه الجٍ عرفجها منذ كانت طفلة

الباكَة .. جرَده .. جرَده دفنت شفجَها فٍ كفها جمسن عبراجها  

 فمط هو وحده ولها وحدها ووحدهما كما كانا فٍ ذان المكان ولن

 جسجطَع الجخلص من وجوده فٍ للبها جعرؾ نفسها جَدا لكنه ٖ

 َرحمها أبدا ٖ َسجطَع أن َفكر مثلها وَشعر كما جشعر ، َرَدها

 .. فمط أن جكون مثله لاسَة وٖ جبالٍ .. أن ججحكم فٍ مشاعرها

 أن جمرر عن للبها وأن جصمد وهٍ جحجرق لكنها ٖ جسجطَع فعل

 ذلن هٍ أضعؾ من أن جسجحمل وٖ صراخه الؽاضب بها وٖ أن

 َجرحها وَهَنها من دون أن جبكٍ وأن ججعامل معه وكؤنه ٖ

 وجود له من دون أن َكون ذان لناعا سرعان ما َجحطم كاشفا

ن ذلن وامرأة أخريعن حمَمجها فكَؾ سججحمل ما هو ألسً م  

 جشاركها فَه ! أمسكت هاجفها الذٌ سبمها إلً هنا ْنه بمٍ مع

 اؼراضها فٍ الكرسٍ بجانب كَن فٍ الملعب وكجبت له رسالة

 بالكاد كانت جري أحرفها وبؤصابع مرججفة

 ( جَم ٖ َمكننٍ الذهاب معن ... ؼادر )

ا بموةوأرسلجها له جرافمها دموعها الجٍ سرعان ما بدأت بمسحه  

 حجً كانجا وجنجاها سججشممان من اْلم جحاول فمط أن ججمسن

 بمرارها جنجظر أن جسمع صرَر عجٗت سَارجه المؽادرة معبرا

 عن ؼضبه لكن ذلن لم َحدخ ولم جسمع سوي جلن الخطوات

 الؽاضبة ولم جري سوي ذان الجسد الطوَل َججاز الباب مجددا



ها الجٍ فجح بابها ضارباووجهجه لم جكن هٍ هذه المرة بل خزانج  

 إَاه بموة وبدأ بإخراج بالٍ ثَابها بحركة ؼاضبة َرمَها فٍ

 الحمَبة المفجوحة علً اْرض وشعرت بؤنها ججحول لرماد وهٍ

 جراه َسحب مٗبسها الداخلَة وَرمَها فَها وما أن بدأ برمٍ

 أؼراضها البالَة داخلها بحركة عنَفة ولفت وجوجهت نحوه

 وأمسكت ذراعه ولالت جبعده عن الخزانة

 " جولؾ َا جَم أنا لن أؼادر معن ، ألَس المرار لٍ ؟ "

 رمً العلبة من َده وصرخ ناظرا لها

 ولما لم َكن هذا لرارن فٍ البداَة ؟ لماذا جسجسلمٍ للجمَع "

 " عداٌ لما ؟

 امجٓت عَناها بالدموع وصرخت فَه بالمثل

كننٍ رإَجكما معا ، ابجعد عن حَاجٍ َاْنٍ ٖ أسجطَع .. ٖ َم "  

 جَم واجركنٍ ذان الحل اْنسب لكلَنا فؤنت ٖ جحجاجنٍ وأنا

 سؤعَش وأجؤللم فؤنا ومهامن ٖ نججمع أبدا ْننا سنفجرق فٍ

 " جمَع اْحوال ومهما طال الولت وباخجَارنا

 أمسكها من ذراعها وشد أصابعه علَها حجً آلمجها ولال من بَن

اظرا لعَنَهاأسنانه ن  

 " سجؽادرَن معٍ مارَا ٖ نفاش فٍ هذا مفهوم ؟ "

 حاولت إبعاد َده عنها صارخة

 " ٖ لَس مفهوما ولن جمرر عنٍ "

 شدها ناحَجه بموة حجً اصطدمت بصدره وؼرس أصابعه فٍ

 شعرها بعنؾ وشده بموة جعلجها جرفع رأسها طوعا ولبلها بعنؾ

صرها َفرغ ؼضبهوبمسوة َده اْخري جشدها لجسده من خ  

 بالطرَمة الجٍ لم جفهمها حجً اِن وكؤنه َجنب نفسه بذلن أن



 َحطم عظامها أو َفرغ رصاص مسدسه فٍ رأسها َمسوا فٍ

 لبلجه جلن وَمسو وَمسو حجً أنهن لواها وارجخً جسدها

 المشدود لجبدأ جلن الشفجَن باٖنجمال للرلة جدرَجَا ولم َجركها

فما أن جركها حجً انهارت جالسة حجً علم بؤنها ضعفت جماما  

 حَخ كانت وحَنها ضرب بمدمه ؼطاء الحمَبة وانحنً لها َثنٍ

 ركبجه فولها وأؼلمها بحركة سرَعة ؼاضبة ورفعها لبل أن جمجد

 َده لَدها وسحبها منها بموة جسَر خلفه جماومه بضعؾ وجعلم

 بؤنه سَفعل ما أراد ككل مرة وكالمعجاد وذان ما حدخ فعٗ وهو

 َخرج بها من باب المنزل حجً كانت جالسة فٍ سَارجه أحبت

 ذلن أم كرهجه وانطلك بها مؽادرا من هنان حجً حركجه فٍ إدارة

 الممود جعبر عن ؼضبه الذٌ لم َنفس عنه بؤكمله بعد فججنبت

 النظر له جنظر لنافذجها جشعر بملبها َإلمها ومن ماذا لم جعد جفهم

 كما جعجز عن فهم هذا الرجل وبجمَع جفاصَله وحاٖجه كحال

 للبها الذٌ َرجفع وَحلك عالَا ثم سرعان ما َهوٌ لٓرض

 محطما وبسبب ذات الشخص الذٌ لم جعد جفهم وٖ رلجه ولسوجه

 اللجان ٖ جفجرلان وٖ ججفاهمان أَضا جسابك إحداهما اْخري

 . علً نَل المركز اْول فٍ جحطَمها

علم أكان الطرَك لصَرا عكس الذٌ سلكجه سابما أم أنها هٍٖ ج  

 الجٍ لم جشعر بشٍء حجً ولفت سَارجه لرب المبنً السكنٍ

 ونزل وأنزل حمَبجها وأنزلها معها أَضا وكؤنهما حمَبجان ٖ لرار

 لهما فٍ شٍء وإن جركهما فٍ الشارع ، صعد السٗلم َسحبها

اجها جسَر بعده وَده معهامعه دون أن َعلك أَا منهما بكلمة خطو  

 فٍ الخلؾ حجً وصل شمجه الجٍ وكما جولع وجد بابها مفجوحا

 وكانت فٍ اسجمبالهما الجٍ ولفت مبجسمة لبل أن جموت جلن



 اٖبجسامة من شفجَها الجمَلجان وهٍ جنمل نظرها من جلن

 المٗمح الؽاصبة للوجه الرلَك المٗمح الذٌ ٖزالت آثار البكاء

المه خاصة جلن العَنان الواسعة الجمَلة والحزَنةواضحة فٍ مع  

 لبل أن َنجمل نظرها للحمَبة فٍ َده وصوٖ لَده اْخري

 والممسكة بَدها ثم رفعت نظرها لعَنَه ورسمت بحرفَة ابجسامة

 جدَدة واثمة ولالت برلة مجوجهة نحوه

 جَموثٍ حبَبٍ لم أسجطع المؽادرة لبل أن أران فنحن لم نري "

َومبعصنا ال  " 

 وما أن وصلت عنده رفعت جسدها وحضنجه أصابع َدها ججخلل

 شعره الكثَؾ نظرها علً عَنٍ الوالفة خلفه بنظرة جفهمها أٌ

 امرأة ولم جهجم وٖ بانشؽال كلجً َدَه عنها وبؤنه لم َهجم وٖ

 بجرن جلن الَد ولالت ما أن ابجعدت عنه ناظرة لعَنَه وأصابع َدها

ملنٖزالت جعانك عنمه بج  

 " لم أجناول طعامٍ بعد لنخرج جَموثٍ "

 لكن الوالؾ أمامها كان له رأٌ آخر وهو َنزل الحمَبة من َده

 وججرن أصابع َده اْخري جلن الَد الناعمة المرجخَة وجحرن

 جهة باب ؼرفجه لابٗ ببرود

 " ٖ رؼبة لٍ فٍ الطعام وٖ الخروج "

 ودخل الؽرفة ضاربا بابها خلفه فانجملت جلن النظرات واْحداق

 عشبَة اللون من ذان الباب للوالفة أمامها جنظر لها بجمود

 اسجؽربجه هٍ فٍ نفسها لبل أن جمول جلن بسخرَة ممررة

 أصابعها فٍ خصٗت شعرها اْحمر المرجب بمصة لصَرة وأنَمة

 " أنجٍ إذا لرَبجه المسبول عنها ؟ "

بعت ونظرها َنزلك علً جسدها باسجنماصوجا  



 " ٖ أران فٍ سن َحجاج لعناَة ورعاَة من أحدهم ؟ "

 وما أن صعدت لوجهها مجددا ابجسمت بسخرَة لابلة

 أوه هل ضربن ؟ ٖ علَن هو ٖ َحب الخطؤ واٖسجهجار وسبك "

 وأخبرنٍ أنن جعرضت لحادخ ومشاكلن ٖ جنجهٍ وها لد أؼضبجه

 " اِن أَضا

سعت جلن اٖبجسامة الساخرة مججاهلة النظرة الجامدة فٍ جلنواج  

 العَنان الذهبَة الواسعة وما أن جحركت لجججازها جراجعت

 ونظرت لها مجددا ولالت بذات سخرَجها الّذعة جلعب بخصلة

 من شعرها بَن أصابعها

 آه جذكرت أنجٍ الجٍ كنت جبكٍ فٍ السٗلم لبل أَام ؟ "

لم أن طرق جَموثٍ فٍ الرفض لاسَة جداَاٖ المسكَنة أنا أع  

 " فكَؾ إن كانت امرأة ؟

 واججازجها مبجسمة بانجصار بعدما رأت نظرة الصدمة فٍ عَنَها

 لجولفها جلن الكلمات الباردة المجؤنَة

 " جربت ذلن إذا حجً أصبحت خبَرة فٍ وصفه ؟ "

 لم جكن جنوٌ محاربجها وٖ الرد علَها لَس بسببها وٖ من أجل

سها بل من أجل الذٌ لن َجولؾ للبها الؽبٍ عن حبه أبدانف  

 فرؼم كل شٍء هٍ لن جسامح نفسها إن جضرر بسببها لكن

 هذا فوق طالجها واحجمالها ، وعلً الرؼم من َمَنها بؤن الوالع

 معاكس جماما لما لالجه وبؤنه لم َرفضها أبدا بل وأنها زوججه

 واْحك بها منه فٍ كل شٍء وهو َعلم وَعجرؾ بذلن لكن

 رإَجها لها أمامها وفٍ هذا الَوم والولت جحدَدا جعلجها جفمد

 كل جعملها فمد اسجحملت من سمومها ما َكفٍ ، وصلها ذان

 الصوت اْنثوٌ الرلَك بلكنجه اٖنجلَزَة الواضحة هامسا



 لرب أذنها ومجوعدا

لادرة علً إزاحجن من طرَمٍ وحَاجهٖ جحاولٍ َا فجاة فؤنا  "  

 " بإشارة من أصبعٍ

 وؼادرت بعدها َرافمها صوت ضربات كعب حذابها علً اْرضَة

 الرخامَة .. خطوات واثمة مجناؼمة ٖ جشبه أبدا هذا الملب المحطم

 ونظراجها الدامعة جنجمل لباب ؼرفجه المؽلك فهو علً اْلل رفض

هنا وٖ فٍ أٌ مكان ، لَجها فمطأن َؽادر معها فلن َجدها بعدها   

 ججولؾ عن حبه .. لَت للبها الؽبٍ َنساه بسبب أفعاله لكانت

 .. بخَر ولكانت اسجطاعت المضٍ وحدها لكنها فاشلة

 أجل فاشلة ومجرد الجفكَر فٍ أن جكون حَاجها خالَة منه

 . َوصلها لٗنجحار

 أجفلت جنظر بصدمة لذان الباب وهو َفجح بموة دفعة واحدة

 وخرج منه الذٌ لَست جعلم كَؾ ومجً اسجحم ! بل علَها أن

 ٖ جسجؽرب ذلن وهٍ من شهدت سرعجه الفوضوَة فٍ فعل ذلن

 سابما ، أبعدت نظراجها عنه جشعر بؤن جلدها َنسلخ عنها جججنب

 النظر له وهو َجوجه نحوها ٖ شٍء َؽطٍ جسده سوي منشفة

ت للبها رابحةبَضاء ملفوفة حول خصره واججازها ججبع ضربا  

 جسده والصابون بعبك المحَط الذٌ اخجاره لَكمل جلن الشخصَة

 المؽاَرة للمعهود وارججؾ جسدها بموة لضربه الموٌ لباب

 الشمة الخشبٍ الثمَل وكؤنه َنجظر فمط أن جؽادر جلن ثم أمسكها

 من َدها وسحبها مجددا لكن جهة باب آخر هذه المرة وفجحه

ارها حجً أصبحت أمامه وأشار بسبابجهوأدخلها ؼرفة مجهزة وأد  

 للمكان لابٗ بحزم ونظره علً عَنَها

 هذه ؼرفجن مارَا ومنزلن ولن جخرجٍ من هنا سوي "



 " لجامعجن أو برفمجٍ مفهوم ؟

 أرخت نظرها عن عَنَه ولم جعلك بشٍء ٖزالت مٗمحها جحجفظ

 بذان الحزن والهدوء لبل أن جهمس بمرارة

 لَجن فمط جرحمنٍ َا جَم وجحررنٍ منن بدٖ من وجودٌ "

 " أٖ منطمٍ هكذا

 كانت جعلم بؤن كلماجها لاسَة وعلً نفسها أكثر منه وبؤنها

 ٖ جفعل شَبا أكثر من إؼضابه منها وهذا ما ٖحظجه جَدا فٍ

 لبضه ْصابعه بموة لكنها لم جعد جحجمل ومواجهجها لجن المرأة

وءا ، جراجعت خطوة للخلؾ حَن الجربلم جزد حالجها إٖ س  

 منها بواحدة مماثلة ولالت ببرود ٖزالت جهرب بنظرها منه

 لٓرض

 " جَم ٖ جفعلها مجددا .. ٖ ججعلنٍ أكره لبٗجن "

 ولاومت باسجماجة جلن الدمعة كٍ ٖ جنزلك علً وجنجها وجنفست

 بعمك مؽمضة عَنَها ما أن ؼادر فٍ صمت حجً سمعت باب

لذٌ ضربه خلفه وانهارت حَنها جالسة علً اْرضؼرفجه ا  

 وحضنت نفسها بموة جشعر بكل شٍء فَها َإلمها فهذا الَوم

 وبجمَع جفاصَله كان أشد من لوة مارَه ولدرجها علً الجحمل

 . وألسً من أن َسجوعبه للبها الصؽَر الرلَك

* 

* 

*  

 

 

* 



* 

ب لابٗرفعت نظرها عن هاجفها ما أن فجح لها سكرجَره البا  

 " َمكنن الدخول سَدجٍ "

 ولفت حَنها ورفعت حمَبجها وجوجهت نحو الباب المفجوح

 بخطوات ثابجة أنَمة كما كانت دابما وما أن دخلت المكجب الواسع

 الفخم اؼلك الباب خلفها دون عناء ْن جلجفت وجؽلمه وولع نظرها

 فورا علً الذٌ ولؾ من خلؾ مكجبه الوثَر مبجسما بحبور َشبه

 سنوات عمره السبعَن وخبرجه كربَس لضاة ْعوام ثم كوزَر

 للعدل ٖزال مركزه َجمسن به جحَطه دعوات كل من علم عن

 عدله فٍ جلن البٗد بؤن َمجد عمره ْضعاؾ ما كان وزاد علَه

 عٗلجه الموَة بالرجل الذٌ رباها مما جعلها جثك أكثر به وبعدله

المانون ْنها كمن َحارب ثنَنمعها فٍ بٗد لن َنصفها فَها وٖ   

 بعصً من خشب وعبارة واحدة جسمعها من الجمَع

 ( !! ؼسك من عملن جفكرَن فٍ محاربة ربَس البٗد بالمانون )

 أجل بالمانون ألَست مواطنة كالجمَع ؟

 وألَس هو الرجل العادل المنصؾ للمرأة ومن اجبع شرع هللا

 فٍ صَاؼة لوانَنه الجدَدة ؟

من ؼَرها ولبل الجمَع بؤن َنصفها المانونإذا هٍ أحك   

 وأن جدافع عن نفسها وجسلب حمها من مؽجصبه وجمجص

 لسنوات عذابها وحرمانها وأن َجحول جٗدها للضحَة كما

 . جحكم عدالجه

 اسجمبلها الذٌ خرج من خلؾ مكجبه مصافحا إَاها بكلجا َدَه

 َشد علً َدها لابٗ بابجسامة

ٖ أرَد أن ألول زارجنا البركة فمدؼسك شراع فٍ مكجبٍ !  "  



 " ٖ ججكرر مجددا كما حدخ مع سابمجها

 اؼجصبت ابجسامة شعرت بها جعذب روحها ولالت بحزن

 بل جبجن الَوم بصفجٍ ؼسك دجً الحالن لعلها ججد من "

 " َنصفها فٍ كل ما لاسجه حجً الَوم

 جبدلت نظرجه للجوجس وأشار بَده جهة الصالون الجلدٌ اٖنَك

 عند زاوَة مكجبه ولال

 جعالٍ اجلسٍ فٗ َبدوا أن فٍ حدَثن ما َسر َا ابنة العظماء "

 " الشرفاء كان من َكون من انجسبت له

 جبعجه ونظرجها الحزَنة ملبها امجنان فهٍ كانت واثمة بؤنه

 ثمة أشخاص لن َخذلوها وهٍ جعلك كل آمالها بعد هللا علً

حربها وحَدة فهٍهذا الرجل فإن رفض إنصافها فسجدخل   

 سجفعل ذلن فٍ جمَع اْحوال فبعدما حدخ جلن اللَلة لن

 جسامح هٍ نفسها إن اسجمرت فٍ الصمت علً أفعاله

 معها والجٍ خجمها بجوابه عن ذان السإال فٍ جرَدة

 العوسج وكؤنه َماجلها من ذات مضمارها السابك وهو َمول

 وبكل برود أعصاب بؤن سبب زواجه منها وصَة من شراع

 صنوان لبل موجه أن ٖ َجرن ابنجه لَصفعها صفعة جدَدة

 وهو َمدمها للجمَع كمسإلَة ولعت علً عاجمه وأن العمد

 الذٌ َربطهما لَس سوي عهد لطعه للرجل الذٌ وصفه بؤنه

 الشخص الوحَد الذٌ حمل له دَنا فٍ عنمه وها لد وفاه له

نها لن جكون السداد لذان الدَن .. لن جسمح له بجحطَمهالك  

 . أكثر من ذلن ولن جسجمر كضحَجه الدابمة وأمام الجمَع

 جلست علً أرَكة الصالون الجلدٌ اْسود نظرها علً َدَها

 فٍ حجرها جكاد جمزق أصابعها من شدها علَهما وجعلم جَدا



ان ما حدخأن الجالس أمامها َجولع وإن جزءا مما سجموله وذ  

 فعٗ حَن وصلها صوجه العمَك المجزن

 هل لجوء ابنجٍ ؼسك لٍ معناه أنها باجت جشعر بؤنها "

 " وحَدة

 رفعت نظراجها الكسَرة له ولالت بحزن

 بلً وكان علَها بالفعل أن جلجؤ لوالدها الثالخ من ولت طوَل "

 " وكل ما أجمناه أن ٖ جردنٍ خاببة

 جنهد بعمك ولال

َا ؼسك أن مطر شاهَن فٍ اْمر وعلَاما أفهمه  "  

 " أن أجدخل ؟

 لالت بجدَة

 بل محاكمة عادلة وجطلمنٍ منه .. هو حك لٍ كؤٌ شخص "

 " فٍ هذه البٗد ، ولبل كل ذلن ثمة أوراق أرَدها من المحكمة

* 

* 

* 

 جململت فٍ نومها مسجشعرة خشونة ما كان َؽطٍ جسدها وهٍ

 الجٍ نامت من دون ؼطاء ! وما أن فجحت عَنَها اكجشفت بؤن

 ذان اللحاؾ الذٌ ؼطجه به البارحة أصبح ملجفا حول جسدها

 فجلست بحركة واحدة مبعدة له عنها ونظرت حولها فكان

 فراشه فارؼا ! مررت أصابعها فٍ شعرها جنظر للمكان حولها

رق النومفلَست جذكر مجً نامت جحدَدا لكنها بكت طوَٗ وفا  

 بعدها عَنَها لساعات ثم ... ! َبدوا أنها نامت بالفعل وأنه

 ... الصباح



 ولفت لافزة وفجحت باب الؽرفة ونظرت للشمس فٍ كبد السماء

 ! بصدمة فسَكون هذا ولت الظهَرة بالجؤكَد وهٍ لم جصلٍ

 ! كَؾ نامت كل هذا الولت ولم جشعر بنفسها

مسجؽفرة هللا بهمس جوجهت راكضة جهة الباب الممابل لها  

 وما أن وصلت له جؤكدت من أنه باب حمام من لبل أن جفجحه

 بسبب الحذاء البٗسجَكٍ الرجالٍ أسود اللون أمامه فلبسجه

 فورا وابجسمت علً شكل لدمَها البَضاء الصؽَرة فٍ حجمه

 الكبَر فها هٍ جخجرق جفاصَل حَاة ذان الرجل لجشاركه كل ما

م ودخلت جشعر باْسً علً نفسهاَخصه ، فجحت باب الحما  .. 

 ! هل هٍ مجعطشة للعطؾ ولٗحجواء وللشعور باْمان لهذا الحد

 إنها لمدعاة للشفمة بالفعل !! لكن اللوم لَس علَها بل علً

 ظروفها وحَاجها الجٍ عاشجها جفجمد حجً للكلمة الطَبة وإن

 مجاملة وْن جشعر بؤنه ثمة من َشعر بها .. َحمَها َسعً

عادجها ولراحجها فلم جعرؾ ذان الشعور حَاجها ولم جسمعلس  

 ... الكلمات الجٍ سمعجها منه البارحة من شخص من لبل

 بل ومن رجل وعدها هكذا أن ٖ َكون سطرا جدَدا فٍ مؤساجها

 وكم ججمنً أن ٖ َخلؾ وعده ذان حَن َعلم بجلن الحمَمة الجٍ

فَها مسجؽلجان جخفَها عنه وعن أنه مجرد ضحَة للعبة اشجركجا  

 شهامجه وطَبجه لجسجخدمه جسرا للعبور فوق ظروفها وحاضرها

 ، خرجت من الحمام جنزل أكمام فسجانها الطوَل جسجؽفر هللا

 جشعر بذان الفرق الشاسع فٍ مشاعرها بَن ولت دخولها

 وخروجها منه وهذا سَكون حالها الدابم بالجؤكَد سجنسؾ

 . مخاوفها أٌ سعادة لد جشعر بها هنا

 وصلت الؽرفة ودخلجها مجددا ولفت الحجاب الذٌ أعطجاها إَاه



 مع الفسجان وؼطت به شعرها جَدا وولفت جلجفت حولها فهٍ

 ٖ جعرؾ مكان المبلة هنا ؟ لفت انجباهها السجادة المطوَة فٍ

 طرؾ الؽرفة فجوجهت نحوها وفجحجها وكما جولعت من صلً

ثناها لمرجَن وهٍ فٍ مكانها ولَس ثمة أحد ؼَره هنا علَها  

 وكم حمدت هللا حَنها فظنونها فَه لم جخب أبدا وهو َخاؾ هللا

 فعٗ وفٍ كل شٍء وسجكون فاججه صٗة الفجر مثلها جماما

 لكان أَمظها لجصلٍ ، صلت الفجر والظهر أَضا

 ونزعت حجابها وعلمجه فٍ العٗلة الحدَدَة المسجطَلة خلؾ

 الباب ثم ؼادرت الؽرفة وممصدها المطبخ هذه المرة لجري إن كان

 ثمة ما َمكن طهوه لَولفها مكانها صوت باب المنزل والسلسة

 الحدَدَة جسحب منه فَبدوا أن من ؼادر ولَست جعلم مجً ها لد

 عاد ، شعرت بضربات للبها جرجفع بشكل أخافها من أن َخرج

باب ومن لبل أن َصل لها ، لممن مكانه أو أن َسمعه الذٌ فجح ال  

 جسجطع الجحرن من مكانها وكؤنه ثمة من جبخ لدمَها فٍ اْرض

 بمسامَر وعبثا سجحاول جحرَكهما وكان اْوان لد فات بالفع

 ل فالذٌ كان َؽلك الباب من الداخل اسجدار وجحرن جهجها وإن

 كان مشؽوٖ بنمل بعض اْكَاس بَن َدَه ولم َرفع رأسه ولم

إٖ أن الفرصة لجهرب منه جهة المطبخ ضاعت منهاَراها   

 وانجهً اْمر فرالبجه نظراجها بفضول جنجظر بالفعل أن جري

 وجهه فهٍ لم جراه حجً اِن وبشكل واضح وٖ جعرؾ منه

 سوي هذا الجسد الطوَل العرَض فمط والذٌ انجبهت له منذ

 دخوله علَهم فٍ مجلس شعَب وأشمابه باْمس وكم حمدت

أن جزوجت برجل أطول منها وخشَت أن ٖ َحدخ ذلن بسببهللا   

 طولها فهٍ ورثت ذلن من والدجها أَضا والجٍ عملت كعارضة



 أزَاء لبل أن جججه للصحافة وجدخل هذه البٗد وججزوج وجعجنك

 . أسٗم

 شعرت بجسدها جَبس وفمدت أنفاسها جماما ما أن انجبه الذٌ

 الجرب أكثر لوجودها ورفع رأسه وولؾ مكانه لحظة أن ولع

 نظره علَها فبلعت رَمها بصعوبة وهٍ جنظر لعَنَه ... فمط لجلن

 اْحداق الفضَة الؽرَبة فٍ حجمها وانسحاب جلن اٖجفان حولها

 بمَٗن خفَؾ فٍ طرفهما وعلمت أنفاسها فٍ حلمها جنزل ببطء

مع بروز فٍ انحنابة شفجه لٓنؾ المسجمَم والشفاه المجساوَة  

 العلوَة من المنجصؾ َحَطها شارب ولحَة خفَفان بلون شعره

 البنٍ الؽامك وشعرت بؤن صدَمجها فجر لم جوفه حمه فٍ الوصؾ

 أبدا ! وٖ جلن النبرة الهادبة المجزنة فٍ صوجه َمكن دمجها مع

 هذه المٗمح الرجولَة المجفجرة ! بل كان َلَك به أن َكون صوجا

شنا عمَما لاسَا ، ولم َكن حال الوالؾ ممابٗ لها بمخجلؾ عنهاخ  

 فهو أَضا َري وجهها للمرة اْولً وإن كان سبك ورأي جسدها

 .. وبَاض بشرجها الحلَبٍ الذٌ بدي أوضح له اِن

 إنها من أكثر البشر بَاضا رأجها عَناه ! كما أن مٗمحها ؼربَة

شن فٍ أن جكون عربَةبالفعل وإن لم َكن مجؤكدا من لصجها ل  ..! 

 حدلجان خضراء واضحة اللون وبَاض العَن َظهر من جحجها

 ٖجساع حجمهما وطرفا جفنَها مسحوبان بشكل ممَز وملفت

 للنظر .. أنؾ صؽَر وشفاه رلَمة بشكل مجساوٌ ججناسب مع

 ذلنها الصؽَر وشعر أشمر مجموج بجرجَب لد وصل طوله لنهاَة

ذان الفسجان اْحمر الطوَل المطرزخصرها النحَل البارز من   

 والذٌ كشفت َالجه المربعة مع لونه عن بَاض ذان النحر

 والصدر وكؤنهما لوحة ولَس حمَمة أمامه ! وما أن عاد بنظره



 من جسدها لوجهها أرخت نظرها وشبكت َدَها وأنزلت رأسها

 ببطء فعلم بؤنه جمادي فٍ الجحدَك بها فجحركت خطواجها نحو

خ لوٖ أولفها صوجه وهٍ جكاد جصلهباب المطب  

 " ماَرَن ... جعالٍ "

 هل شعرت حما فٍ المرة الماضَة بملبها َجراكض وسط أضلعها ؟

 ! ها هو َجولؾ عن العمل جماما اِن

 ! هل خَل إلَها سابما أن ما َلَك به الصوت الخشن الماسٍ

 ٖ هو َلَك به هكذا عمَما مجزنا هادبا مكمٗ لشخصَجه بل لداخله

 للرجل الشهم النبَل ، الجفجت له فمد لها بؤحد اْكَاس لابٗ

 هذه أؼراضن كانت فٍ سَارة عمن وأرسلوها مع "

 " أحد العمال

 جوجهت نحوه دون أن جرفع نظرها له وأخذت منه الكَس

 مجمجمة بحزن

جبه سماع هذا مننلكنه لَس عمٍ ولن َع "  " 

 لال بجدَة وما لم ججولع كسابمجه

 بل أعمامن جمَعهم ، ألَس اسمن ماَرَن َحٍ ؼَلوان ؟ "

 ألَسوا من اخجار هذا لن ؟

 " إذا هم أعمامن ورؼما عنهم ْنه اخجَارهم

 اشجدت أناملها علً الكَس فَهما جنظر لهما وشعرت برؼبة

لهم وٖ لعبد الجلَلمإلمة فٍ البكاء فلم َنسبها أحد سابما   

 ؼَلوان الذٌ اعجرؾ بؤنها ابنجه لبل موجه بل جركوها معلمة

 بَن الجكهنات حجً أن البعض نسبها ْشخاص ؼَره حجً باجت

 . منسوبة لنصؾ رجال المرَة جمرَبا

 كاد َؽمً علَها حَن الجفت أصابعه علً ساعدها وسحبها جهة



لمكان َحوٌ ثٗخالكرسٍ الخشبٍ البسَط لرب الجدار فمد كان ا  

 كراسٍ من ذات النوع والشكل المربع ومن دون مسند للظهر ،

 وصل بها هنان ولال وهو َجرن ساعدها

 " اجلسٍ َا ماَرَن ثمة ما أرَد لوله لن "

 جلست كما طلب جنظر له باسجؽراب وهو َسحب كرسٍ آخر

 وجلس أمامها ووضع بالٍ اْكَاس من َده علً اْرض ونظر

بن أصابعها ببعضها َجكا بمرفمَه علً ركبجَهلَدَه الجٍ ش  

 ولال بهدوء

 " ... لَلة صدمجن بسَارجٍ "

 وجولؾ عن الحدَخ فجؤة فشعرت بملبها سَجولؾ حمَمة هذه

 المرة ٖ مزاح فَها وٖ حَاة بعدها فها هو سَجحدخ عن جلن

 الكذبة والحادثة وحان ولت المواجهة َا ماَرَن ، أؼمضت عَنَها

 وجنفست بارجَاح ما أن جابع لابٗ بذات هدوبه الذٌ جخلله شٍء

 ؼرَب َشبه الحزن

 لمد فمدت سَارجٍ جلن اللَلة وسرلت منٍ وهٍ فٍ سور "

 المسجشفً وفٍ داخلها كل ما أملن من مال ففمدجه معها ووصلت

 لؽرَر بصعوبة جلن اللَلة ْكجشؾ بؤن منزلٍ احجرق بالكامل

وهاجفٍ وأؼراضٍ ولم أسجطع العودةهنان وفمدت حجً ثَابٍ   

 هنا بسهولة لذلن جؤخرت ولد اسجلفت بعض المال ْكون هنا

 وْحضر بعضا مما لد َلزمنا وهو نفذ الَوم ، سؤسجلم راجبٍ

 من الشركة الزراعَة خٗل أَام وسؤسدد الدَن لصاحبه وسنحاول

 جمضَة الشهر ببالَه ولررت البحخ عن عمل فٍ المزارع فجرة

د الظهَرة فسَكون علَن جحمل ظروفٍ لبعض الولت حجًما بع  

 " ججحسن



 لبضت أصابعها جمسن َدها بصعوبة عن الوصول له ومٗمسة

 شعره لجعبر له بامجنان بؤنه هو من جحجاجه ٖ المال وٖ أٌ شٍء

 وبؤن اْمان والمعاملة الحسنة ما َنمصها فمط ووجدجها لدَه فما

 الذٌ جرَده بعد ذلن ؟

ا فٍ بعضهما كٍ ٖ ججهور وجفعلها بالفعل ولالت جنظرضمت َدَه  

 لما َظهر لها من مٗمحه ْنه كان منحٍن للَٗ فٍ جلسجه

 ٖ َحجاج اْمر أن جرهك نفسن بؤعمال العمال وسَكفَنا بالٍ "

 " راجبن مادمنا لانعَن بالملَل

 حرن رأسه نفَا ولال من دون أن َرفعه

لزمنا الكثَر هنا فثمة أمورأنا معجاد علً ذان العمل ثم َ "  

 ضرورَة علَا شرابها وأولها براد صؽَر للمطبخ فنحن ممبلون

 علً فصل الصَؾ كما سنحجاج لجهاز جكََؾ وسخانة مَاه من

 أجل الشجاء والمطبخ َنمصه الكثَر من اْدوات الضرورَة وباب

 المنزل َحجاج لجركَب لفل فلن أؼلمه علَن بالسلسة فٍ كل مرة

أٌ أمر طارئ وأنا لست هنا ولن جسجطَعٍ الخروج فمد َحدخ  

 حَنها وٖ لطلب المساعدة فٗ هاجؾ لدي كلَنا وهذا ما علَا

 جوفَره أَضا ، كما أنٍ لن أحرمن الثٗخ وجبات اْساسَة

 " الجٍ َجناولها الجمَع

 َا إلهٍ كَؾ جمسن نفسها عن احجضان هذا الرجل امجنانا له بل

 والبكاء فٍ حضنه حجً َنجهٍ عمرها وجفرغ كل جلن الهموم فَه ،

 كَؾ جبجسم لها الحَاة هكذا ودفعة واحدة وهٍ من لم جري فَها

 َوما سعَدا ؟ كَؾ َهدَها لدرها هدَة رابعة كهذه وهٍ من

 حرمت حجً اْبسط منها ؟

 ٖ جعلم كَؾ وجدت صوجها وهٍ جهمس بصوت مرججؾ حزَن



ٍ من الجمَع َا َمان وإن مجنا جوعاَكفَنٍ أن جحمَن "  " 

 ولم َعد َمكنها الجحكم فٍ الدمعة الجٍ انزلمت علً وجنجها

 فمسحجها سرَعا لبل أن َرجفع رأس الذٌ لال وهو َمؾ

 وَرفع اْكَاس من اْرض

 " حاولت جلب ما لد نحجاجه فهل جعرفَن الطبخ ؟ "

أَضا ولفت أَضا ولالت مبجسمة بحزن ونظرها علً ما فٍ َده  

 بل وأعرؾ كَؾ أطهو أطبالا ممَزة من مكونات لَست حمَمَة "

 " ولن جكجشؾ الفرق أبدا

 رفع نظره لعَنَها ولال مبجسما

 " سنبدأ حَاجنا بالؽش َا ماَرَن ؟ "

 لم جسجطع إمسان ضحكة رلَمة لصَرة خرجت منها ولالت

 " ٖ بالطبع "

 وجابعت ولد أرخت جفنَها عن النظر لعَنَه

شمَمٍ كانت جبَع الطعام الجاهز وجؽشه بحرفَة وجعلمتزوجة  "  

 ذلن منها مجبرة ْنٍ من كان َساعدها فٗ جفكر فٍ مشكلة الطبخ

 " أبدا

 مد لها باْكَاس لابٗ بابجسامة

 جَد فؤنا ٖ أعرؾ أكثر من طهو البَض المملٍ وإن رأَت شكل "

 " الممٗة سجعلمٍ كم مرة حرلجه

ذ منه اْكَاس ولالت ضاحكةرفعت عَنَها له وهٍ جؤخ  

 " ٖ بَض مملٍ أبدا إذا "

 وؼادرت من فورها جهة المطبخ لابلة

 " سؤحجاج ْلل من ساعة وسَكون الطعام جاهزا "

 رالبها حجً اخجفت خلؾ الباب ججبعها خصٗت شعرها الؽجرٌ



 اْشمر الطوَل وجنهد بعمك مجمجما

 أجمنً أن ٖ أخذلن أَضا َا ماَرَن وَشملن فشل َمان فٍ "

 " كل شٍء

 اسجؽفر هللا بهمس وجوجه جهة الحمام فعلَه أن َجوطؤ وَصلٍ

 الظهر فالمسافة من الشركة الزراعَة إلً هنا سَرا علً لدمَه

 أضاعت منه الكثَر من الولت حجً فاجه ولت الصٗة ،خلع حذابه

امسا بضَكولبس ذان الخاص بالحمام ه  

 " سامح هللا ذان الفجً اْخرس لو فمط جرن لٍ سَارجٍ "

* 

* 

* 

 ما أن سمعت صوت سَارجه جدخل كراج المنزل رمت الكجاب من

 َدها وركضت خارجة من الؽرفة فها لد وصل أخَرا ولد جؤخر

 فوق المجولع والمعجاد وسجكون سَارجه جعطلت فٍ الطرَك

لممر وما أن كانت فٍ بهوكعادجها مإخرا بالجؤكَد ، عبرت ا  

 المنزل انفجح الباب ودخل منه الذٌ كان َحمل أحد لطع السَارة

 الداخلَة فٍ َده وكما جولعت هٍ سبب جؤخره بل وَبدوا أنه وصل

 بها هنا َسحبونها سحبا ، ولفت ونظرت له وهو َؽلك الباب وما

 أن الجفت وانجبه لوجودها لالت ومن دون ممدمات

من هنا جَم أخذ مارَه "  " 

 نظر لها بصمت لبرهة لبل أن َمول ببرود وهو َنزع حذابه

 " مساء النور وحمدا هلل علً سٗمجٍ "

 ضربت اْرض بمدمها ولالت بضَك

 أبٍ لم أجولع أن َكون مولفن ٖ مبالَا هكذا ! لمد أخذها من "



 جامعجها وصفعها لو جري خدها وشفجَها لبكَت علً حالها

احجججنا علً معاملجه لها بجلن الطرَمةوأحضرها هنا وما أن   

 أخذها معه دون أن َهجم لرأٌ أحد بل وكان سَشهر سٗحه فٍ

 وجه كَن ولم َحجرم وٖ وجود والدجٍ وحدَثها معه وعاملنا

 " ...جمَعا كؤ

 لاطعها مؽادرا من مكانه وبذات بروده

 " لسما أنكن النساء سبب حروب العالم بؤكمله "

 نظرت له بصدمة ولحمجه وهو َجوجه جهة المطبخ لابلة بحنك

 وما الذٌ للجه ؼَر حمَمٍ ! بل ولم اضؾ شَبا من عندٌ "

 وَمكنن أن جسؤل والدجٍ وكَن أَضا ، لما جسكجون عن أفعاله

 حجً أصبح َجمادي فٍ كل مرة ؟ حجً والده ٖ أراه فعل شَبا

فعل لها وهو َريمما هدد وجوعد به والَوم صفعها ؼدا ماذا سَ  

 " أنه ٖ أحد ورابها ؟

 فجح باب المطبخ الخارجٍ وخرج للفناء الخلفٍ وهٍ ججبعه

 مجوجها جهة المخزن الخشبٍ الصؽَر ولال وهو َفجح بابه

 " وما كان رأٌ مارَه ؟ "

 لالت بضَك من خلفه

 مارَه حمماء مؽفلة كعادجها َمكنه خداعها بكلمجَن ْنه َعلم "

َها لكنه الجنون بعَنه أبٍ أن جكون معه هنانبمدي جؤثَره عل  

 " حَخ خطَبجه جلن

 الجفت لها ولال وهو َضرب الباب الخشبٍ مؽلما له بموة

 أظنن أكثر من َعرؾ بؤن مارَه لَست ضعَفة وٖ جبانة وبؤنها "

 جعلم جَدا ما جرَد وجفعل بل وهٍ من َجحكم فٍ ذان الشاب كَؾ

نكره وهٍ لادرة علً جعلهجشاء اعجرؾ بذلن أم فعل كل ما َ  



 َفعل ما جرَد إن هٍ أرادت ذلن ، وحَن جلجؤ إلٍ لن أخذلها أبدا

 ولد سبك واجصلت بٍ والدجن وأخبرجنٍ بما حدخ وأنا أرسلت

 لمارَه رسالة أخبرجها أن ججصل بٍ إن هٍ احجاججنٍ فاجركوا

 لها حرَة أن جمرر فَما َخصها فلن َجحكم فَها هو ونحن ووالده

ونهاَة اْمر لن جعرؾ حجً من هذا الذٌ سجلمٍ باللوم جمَعنا  

 علَه فَما سجخسره مسجمبٗ ، اجركوا الفجاة وشؤنها ججعلم أن جكون

 نفسها واجزم بؤنها وحدها المادرة علً حل مشاكلها معه أما نحن

 فلن نزَد اْمر إٖ سوءا ، ثم أنا جحدثت مع كَن أَضا وهو

 أخبرنٍ بما حدخ فٍ الجامعة ولت أخذه لها من هنان فنظرة

 جَم لما حدخ لن جكون مشابهة لنظرة كَن وٖ لنظرجن أنت وٖ

 ؼَركما أنا عربٍ وعشت وكبرت هنان وأعلم جَدا كَؾ َفكر

 الرجل الشرلٍ الؽَور المجملن فكان مولفه مجولعا أو لن َكون

مطلما إن لم َكن له جَم الذٌ أعرفه أبدا ولن َكون مهجما بها  

 " مولفا مشابها

 ضربت اْرض بمدمها مجددا ولالت باسجَاء

 أنجم ججخلون عنها أبٍ .. َجخلً عنها الجمَع وججركونها "

 " وحَدة ولت جحجاجكم

 جحرن مججازا لها ولال بضَك وهو َدخل من الباب مجددا

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل ... بؤٌ لؽة جفهم هذه الفجاة ؟ "

 ودخل وجركها هنان ججآكل ؼَظا فضربت بمدمها دلو الماء

 الحدَدٌ الصؽَر بؽضب ودخلت أَضا ٖ ججولؾ عن جردَد ذات

 عباراجها الؽاضبة حجً وصلت ؼرفجها وضربت بابها خلفها

 لابلة بؽضب

 معه حك وما عٗلجٍ أنا إن كانت حمماء وؼبَة ؟ سجرجع هنا "



لمجحجر المجعجرؾ درساإن الَوم أو فٍ الؽد وسَعلمها ذان ا  

 " لن جنساه ما عاشت

 وما أن أنهت عبارجها جلن ركلت كرسٍ طاولة الجزََن بمدمها

 لبل أن ججوجه ناحَة هاجفها الذٌ بدأ بالرنَن ورفعجه وما أن

 نظرت للرلم فَه ؼضنت حبَنها باسجؽراب ثم فجحت الخط وما

 أن وضعت الهاجؾ علً أذنها وصلها ذان الصوت الرجولٍ

باسم مجحدثا بالفرنسَةال  

" Bonsoir ma chérie " 

 أبعدت الهاجؾ عن أذنها ونظرت لشاشجه لبل أن جعَده لها

 ولالت بمٗمح مشمبزة

 " هذا أنت ؟ أجعلم بؤنن فاشل فٍ الفرنسَة َا مجحول "

 ولم جزدها جلن الضحكة الرجولَة العالَة سوي اشجعاٖ وؼضبا

 فمالت صارخة

 جولؾ عن الضحن .. كنت أعلم بؤن نهاَة حَاجٍ سجكون علً "

 َد هازانٍ مجرم ولن أسمح بؤن َكون أنت ، سؤجرن شرؾ ذلن

 " ٖبن خالن فهو أشرؾ لٍ

 وصلها صوجه المرح وكؤنها ٖ جحجرق ؼضبا

 هَا ما بن َا جمَلة ؼاضبة هكذا ؟ أثمة من ججحدخ مع خطَبها "

لَنهكذا وهٍ لم جراه ْسبوعَن كام  ! " 

 صرخت فَه من فورها

 " أنت لست خطَبٍ وأنا ٖ أعجرؾ بن "

 لال وصوجه لم َجخلً عن مرحه المعجاد

 َبدوا لٍ أن ما حدخ العكس وثمة من أعلنت خبر خطبجنا علً "

 " المٓ أم المجحوٖت كاذبات أَضا وٖ كلمة لدَهن



 شدت علً أسنانها بؽَظ ولالت

فجزوج لن فرنسَة لبل رجوعنبلً كاذبة وجراجعت فٍ كٗمٍ  "  

 " إلً هنا فؤنا لن أنام فٍ حضن رجل نامت فَه جمَع النساء

 وصلها صوت ضحكجه الذٌ ٖ َزَدها إٖ اشجعاٖ ولال

 " محجالة أخبرجن سابما أنٍ لم أُلبّل ؼَرن "

 صرخت جشد لبضجها بموة

 " جولؾ عن لول ذلن أو أخبرت والدٌ عن فعلجن جلن "

لضحن من فوره ولا  

 " أخبرَه أَضا بؤنن لم جمانعٍ ولجها "

 ضربت اْرض بمدمعا لابلة بضَك

 " كنت طفلة "

 ضحن ولال

 وكنجٍ جمَلة ومطَعة وأنت اِن أجمل لكن جلن الطاعة جبدوا "

 طارت مع المُبلة وَبدو أنن جحجاجَن ْخري لجعودٌ مطَعة

 " مجددا

ٗانفجحت عَناها بصدمة وما أن كانت سججحدخ سبمها لاب  " 

 اجركَنا من المُبل اِن فلكل شٍء أوانه وأخبرَنٍ كَؾ جرَدَن

 " أن َكون فسجان حفل الخطوبة وما لونه ؟

 لالت بضَك

 " اخجره علً ذولن ْنن أنت من سَلبسه "

 وجصاعدت جلن اْبخرة من رأسها لصوت ضحكجه لابٗ

 ساندٌ الحفل لابم لابم رضَت بذلن أم ٖ فٗ جضَعٍ علً نفسن "

 " فرصة شراء فسجانن من هنا

 جؤففت لابلة بؽضب



 " للت ٖ حفل وٖ خطوبة لما ٖ جفهم ؟ "

 حسنا أخبرٌ والدن بهذا ولَس أنا َا جمَلة ، وبالمناسبة "

 سنؽَر خاجم الخطوبة أَضا فٍ الحفل وسؤرسل لن صورا لفساجَن

 جخجارَن منها أو اخجرت أنا واحدا فؤنصحن باخجَار ما َعجبن

 " أفضل لن

 وخجم عبارجه ومن لبل أن ججحدخ

" Adieu mon amour " 

 وأجبعها بمبلة وأؼلك الخط فرمت الهاجؾ بطول َدها هامسة من

 بَن أسنانها

 " علً جثمانٍ َحدخ ما جرَد َا زَر النساء "

 ورمت اللحاؾ عن سرَرها بؽضب واندسَت جحجه وؼطت جسدها

 ورأسها مجمجمة بحنك

انٍ فَه ... ؼدا أجملؼدا أجمل ساندٌ وٖ هاز "  " 

 ونجح اْمر كالعادة ونامت بسٗم نهاَة اْمر وسرَعا أَضا ،

 وجلن هٍ طباعها الجٍ جنسَها همومها ما أن جسجفَك صباحا

 . وكؤنها شخص آخر

* 

*  

 

 

* 

* 

 ما أن سمعت باب الشمة فجح لفزت من سرَرها وجوجهت نحو

 الباب وفجحجه ولالت للذٌ كان سَدخل



 " هَه أنت انجظر "

 ولؾ مكانه وجراجع خطوة للوراء ونظر لها ببرود ولال

 " ماذا جرَدَن َا هَه ؟ "

 نظرت له بحنك ولالت بضَك

 حجً مجً سجسجننٍ هنا فٍ هذه العلبة ؟ أرَد العودة "

 " للشركة مجددا

بسخرَة نظر لها نظرة شاملة ولال  

ً جحبَن العملجدَدة هذه ! الفكرة المحمسة بالفعل ! منذ مج "  

 " هنان وجطلبَنه آنسة ؼَسانة ؟

 زمت شفجَها بحنك ولالت

 ٖ احبه ولن احبه أبدا لكنٍ مللت من السجن هنا وَوم آخر "

 وسؤفمد عملٍ من ممابلة الجدران ، وأعجمد بؤنه سجن لمرابة

 " الثٗثة أسابَع هنا عماب كاؾ لٍ

 عمد حاجبَه ولال بحزم

جدخلٍ شركجٍ وٖ شمجٍ وأعجمدلن جعملٍ معٍ مجددا ولن  "  

 " بؤن طعامن َصلن بما َكفَن وزَادة وهذا هو واجبٍ نحون

 لوحت بمبضجها صارخة بؽضب

 ٖ لَس هذا واجبن نحوٌ وأنا لن أسكت عن كل هذا أكثر "

 " من ذلن ولن جلوم سوي نفسن حَن لن ججدنٍ هنا

 صرخ فَها بالمثل ملوحا بسبابجه ناحَجها

بٍ من هنا َا ؼَسانة وسجرٌ شاهر لمجربٍ فعلها واهر "  

 جعرفَه حَاجن وٖ أحد ؼَرن ، من هن فٍ سنن بؤحفادهن وأنت

 " بعمل طفلة ؟ ٖ بارن هللا فٍ الَوم الذٌ عرفجن فَه

 وما أن خجم عبارجه جلن دخل شمجه ضاربا بابها خلفه جاركا الجٍ



 جشجعل مكانها هنان والجٍ صرخت ناظرة لباب الشمة ولم جهجم

ن كان لن َسمعهاوإ  

 " أنا من علَا لول ذلن ٖ أنت َا بربرٌ َا همجٍ َا مجخلؾ "

 ودخلت ملحمها ضاربة الباب خلفها أَضا وجوجهت رأسا لهاجفها

 ورفعجه مجمجمة بحنك

 علً جلن الطفلة أن جعطَنٍ رلم والدها فمطر وحده من سَجد "

 " حٗ لكل هذا ، هو عمدها وهو َحلها

* 

* 

* 

 ركن سَارجه فٍ موالؾ السَارات المخصصة داخل نطاق

 الجامعة ونزل منزٖ حمَبجه معه ودخل مججازا بوابة سور

 الجامعة َسَر بخطوات ثابجة نظره علً هدفه وهو الباب

 الربَسٍ للمبنً لبل أن َنحرؾ نظره ؼاضنا جبَنه باسجؽراب

من مرما أن بدأ َٗحظ جلن النظرات الجٍ جٗحمه من لِبل جمَع   

 بهم بعَدَن كانوا أو لرَبا منه حجً ضن بؤنه َمشٍ بممَص

 وسجرة دون بنطال أو أنه َسَر علً َدَه ججبعه جلن النظرات

 والهمسات الجٍ لم َحضً بها من كل هذا الجمهور فٍ مثل هذا

 الَوم من اْسبوع الماضٍ ! دخل مبنً الجامعة وجوجه فورا

له وصافحه لمكاجب المدرسَن ودخل حَخ الذٌ ولؾ  

 مبجسما ولال

 " هل نمول مبارن َا عرَس ؟ "

 ضحن وجلس علً الكرسٍ الممابل له ولال

 " أجل وبالرفاه والبنَن أَضا "



 نظر له بدهشسة ولال

 ٖ جملها َا رجل ... وافمت علَن حما ! ٖ أصدق ذلن وأنت "

 " جعلجها جفر من الجامعة أَام محاضراجن

 لالت مبجسما

ن العرَس الذٌ وافمت علَه دون جفكَر سويبل ٖ جعلم ع "  

 ما أخبرها زوج والدجها عنه ولم جفكر وٖ فٍ السإال

 " عن اسمٍ

 لال الجالس أمامه بصدمة

 " ! هكذا وافمت فمط "

 نصب ساق علً اْخري ولال

 أجل فمد كنت لدَه لبل لدومٍ إلً هنا وألححت علَه أن "

 َخبرنٍ بكل شٍء وهو من لال لٍ ذلن فطلبت منه أن ٖ َخبرها

 من أكون حجً أفعل ذلن بنفسٍ ، ولن أن ججخَل كَؾ كانت ردة

 فعله حَن علم بؤنٍ أسجاذها الذٌ َبدوا بؤنها شوهت سمعجه

 " فٍ كل مكان

 ضحن كثَرا ولال

 أجمنً فمط أن جسوٌ اْمور بَنكما لبل أن جرجبطا بشكل "

َسفعلٍ َا أو  " 

 أومؤ موافما ولال

 ٖ جملك فلن اجبرها علَا إن هٍ رفضجنٍ ، أنا فمط أحجاج "

 لخطوة جادة معها جؽَر مجري اْمور بَننا وبشكل جدٌ وهذا

 " ما أنا عازم علَه

 نظر له الجالس أمامه برَبة جعلجه َجوجس منها وكؤنه َسجؽرب

 مزاجه الحسن ذان ففهم نظرجه فورا ولال



ي شَبا ؼرَبا ولت وجودن فٍ الجامعة ؟أوَس ألم جر "  " 

 نظر له باسجؽراب لبل أن َمول مبجسما

 لمد وصلت للجو ولم أري أو ألحظ سوي بؤن عدد المعجبات "

 " بٍ جخطً حدود المعمول بل وبات لدَا معجبون أَضا

 جؽَرت مٗمح الجالس أمامه جعله َعمد حاجبَه ناظرا له برَبة

 ولال بعد برهة

ة َا أسامة ؟ما المشكل "  " 

 ولؾ ذان من فوره ودار حول كرسَه وفجح درج مكجبه وأخرج

 منه ورلة ومدها له لابٗ

 هذا المنشور انجشر فٍ الجامعة اْسبوع الماضٍ بسرعة "

 البرق حجً أن أدارة لم جسجطع إدران لملمة الكارثة وٖ معرفة

لمالمجسبب فَها وٖ منع أن َصل لكل شخص فٍ الكلَة وكما جع  

 " اْلسن جوصل ما جعجز اْعَن عن رإَجه ومع أضافات طبعا

 أخذ الورلة منه ودماؼه َركض فٍ دوابر مؽلمة لم َسجطع جكهن

 وٖ جولع شٍء مما َمول وذان شعور كل من جمدم له فاجعة علً

 جناح حمامة بَضاء الجروَح عنها ٖ َزَدها إٖ سوء ، جنملت

 حدلجاه السوداء فٍ جلن اْسطر المطبوعة والمرجبة بعناَة

 والمعلومات المجموعة بدلة .. أسماء أمامكن جوارَخ ولصة

 عمرها عشرون عاما اسم والده علً رأسها .. خَانة زنا طفلة

 مشبوهة واعجراؾ والده بها ونكرانه هو لها ورمَها فٍ الشارع

الَوم وكؤنه َري عَنٍ، النمطة السوداء العالمة فٍ نفسه حجً   

 والده الدامعة أمامه مجددا وانكساره وهو َعجرؾ بما لم جمجرفه

 َداه وموجه ممجوٖ دون وجه حك ودموع والدجه الجٍ سكبجها

 علَه َْام وأشهر حجً فمدت نور عَنَها ، اشجدت أصابعه علً



 .. الورلة حجً كادت جخجرلها وولؾ فٍ صمت وؼادر من هنان

دخل لكن كشخص آخر وجلن النظرات جخجرلهفمط ؼادر كما   

 كاْسهم هذه المرة فما ألسً انكسار الرجال وما أشد جممصهم

 . لدور الصمود فٍ النكبات

 وما أن وصل باب سَارجه وأمسن ممبضه بَده عاد وجركه

 وعادت به خطواجه من حَخ خرج فلَس هو من جكسره جلن

ن طلبةاْحادَخ وانكشاؾ ماضٍ والده أمام مجموعة م  

 الجامعات .. لَس هو من ربجه والدجه ومن لبلها والده علً

 أن َنحنٍ وَكسره أٌ شٍء فدخل مرفوع الرأس كما خرج

 وكما دخل أول مرة وعود نفسه من اِن أن ٖ َنظر لجلن

 النظرات علً أنها عدو له بل صدَك سَساعده حجً َجد عدوه

ة والده َنجهٍ كلالحمَمٍ ولن َؽفر لمن فعل ذلن أبدا فعند مسؤل  

 شٍء دابما ولن َرجاح وَطمبن حجً َعلم من هو الفاعل والذٌ

 . ٖبد وأن َكون من الجنوب فٗ أحد َعرفه هنا

* 

* 

* 

 لم جنم البارحة وٖ لدلَمة واحدة وجهزت نفسها منذ ولت لعل

 خروجها لجامعجها َنسَها ما هٍ فَه وإن لساعات وجبجعد عن هذا

 المكان لكنها لم ججحرن ولم جؽادر ؼرفجها جنجظر الذٌ فٍ الخارج

 أن َؽادر وٖ َبدوا بؤنه َفكر فٍ فعل ذلن فمد سمعت صوت

 حركجه الخفَفة لبعض الولت لكنه لم َفجح باب الشمة ولم َؽلمه

 أٌ أنه ٖزال موجودا هنا وهٍ لن جخرج ما لم َؽادر ، ٖ جرَد أن

مثله جماما وٖ َنمصها المزَد من اْلمجراه فهو مسجاء منها وهٍ   



 . بسببه

 نظرت لساعجها وجؤففت بضَك فالولت َسرلها ولن جصل لبل

 ... المحاضرة علً هذا الحال

 ! ألَس َعمل فٍ جلن المسماة منظمة ؟ لما ٖ َؽادر إذا

 جلست علً طرؾ الكرسٍ وبدأت بضرب ممدمة حذابها الجلدٌ

فٍ مخرج من كل هذا فهل اْنَك باْرض بجوجر وضَك جفكر  

 جخرج لاصدة باب الشمة فورا وجؽادر وحَنها فرص لمابهما

 سجكون شبه معدومة ؟ لكنها جحجاج لكوب لهوة فرأسها َكاد

 َنفجر بسبب بكابها باْمس وْنها لم جنم لَومَن كاملَن ولن

 . ججد ولجا ْخذ فنجان لهوة من ممهً الجامعة ما أن جصل

معت باب الشمة انفجح واؼلك سرَعا فهالفزت والفة ما أن س  

 لد ؼادر أخَرا وحررها لبل أن جفمد محاضرجها اْولً ، وضعت

 حمَبجها علً كجفها ورفعت مذكراجها وفجحت باب الؽرفة وخرجت

 منها مسرعة ووجهجها المكان الذٌ عرفت من بعَد أنه مطبخ

 .. ودخلت بخطوات شبه راكضة لجمؾ مكانها وشهمت بصدمة

لم جسجطع إدران نفسها وسجنها فٍ صدرها رؼم خروجهاشهمة   

 من خلؾ أضلعها خفَفة خافجة إٖ أنها كانت واضحة للذٌ كان

 َمؾ مسجندا بباب الخزانة الطوَل مكجفا ذراعَه لصدره العرَض

 َلبس بدلة عمله السوداء الخاصة وَمؾ هكذا ٖ َفعل شَبا وكؤنه

ا من عَنَه سرَعا بعدماَنجظر دخولها أو َجولعه ! هربت بنظراجه  

 رممجه بجلن النظرة الباردة وجوجهت جهة المولد جحضن مذكراجها

 بموة وكؤنها سجمع منها أو سجحمَها حجً وصلت عند إبرَك

 المهوة النحاسٍ الصؽَر الذٌ ٖزالت جصعد بعض اْبخرة

 الخفَفة منه وكما جمنت ولَس جولعت كان لم َشربه بؤكمله



 وجرن لها الملَل ، بدأت بفجح أبواب الخزانة المعلمة جبحخ عن

 فنجان لهوة مججاهلة الوالؾ هنان وكؤنه لَس موجودا بل

 وفنجانه المجسخ أَضا فلن جشرب منه وٖ بعد ؼسله وسجشربها

 فٍ كؤس ماء إن لم ججد واحدا آخر بل ومن اٖبرَك مباشرة

 . إن اسجلزم اْمر

المرأة لزوجها صباحا وإن كان والجدار ألَس ثمة عبارة جمولها  

 " بالنسبة لها سواء َا عدَمة الذوق ؟

 شدت علً أسنانها بموة ؼَظا من بروده وجملمه ولجمسن نفسها

 عن لول أٌ شٍء فلن ججحدخ معه أبدا .. لرار لررجه ولن ججراجع

 عنه وهٍ من سَكون الجدار ٖ هو ، هه ٖ وَرَدها أن جمول له

أٌ خَر هذا الذٌ هما فَه ؟ ولما ذان فمط فلجهدَهصباح الخَر !   

 حضنا كالذٌ حضا به البارحة بل وجمبله وججمنً له َوما سعَدا

 فٍ مهامه المجعددة ، ألَس هو من أصر علً وجودها هنا رؼم

 رفضها ؟ فلَجحملها وَجمبلها كَفما سجكون إذا ولكل منهما حرَة

 . أن َعَش حَاجه هنا كما َرَد

ها أخَرا فؤخرجت منهم واحدا وكان فنجانا خزفَاوجدت مبجؽا  

 أبَضا بنموش سوداء ٖ ججمنً أن جشرب فَه أبدا وٖ أٌ شخص

 آخر من جماله ، أؼلمت باب الخزانة وعادت جهة المولد وسكبت

 .. ما فٍ أبرَك فَه ورفعجه لشفجَها وما أن شفطت منه شفطة

كل ما فٍ بل كانت نصؾ الفنجان جمرَبا شعرت بؤنها سجخرج  

 معدجها الخاوَة أساسا من مرارجها فلم جكن جحوٌ وٖ ملعمة سكر

 علً ما َبدوا ولهوجها هٍ شكوٖجه كما جسمَها ساندرَن من

 كثرة ما جضَؾ السكر لها ، وضعت الفنجان علً الطاولة بمٗمح

 مججعدة من المرارة الماسَة الجٍ لم جكن جشعر بها فٍ فمها



لمعدجها فكَؾ نسَت بؤن هذا الجداروحلمها فمط بل ووصوٖ   

 كما َسمٍ نفسه سَكون سوداوَا فٍ كل شٍء حجً فٍ لون

 . لهوجه وطعمها

 جركت ذان الفنجان والمهوة وكل شٍء خلفا ولررت مؽادرة

 المكان من دون وٖ شرب بعض الماء لجزَل جلن المرارة من

 أحشابها لكنها لم جفلت بالفعل وكما جرَد من الذٌ كان َرالبها

 مبجسما ولد أصبح خصرها سجَنا لذراعه الموَة لبل أن جخرج

 من الباب ولم جسجطع الجخلص منه رؼم محاوٖجها الحثَثة ٖزالت

 ججمسن بصمجها الممَت حجً فمدت اْمل وجولفت عن محاوٖجها

ذنهاالعمَمة جلن فوصلها همسه عند أ  

 محاضرجن الثانَة سجنجهٍ عند الثالثة ... الرابعة أجدن هنا "

 " مارَا أو سحبجن بنفسٍ من هنان

 عادت لمحاولة دفع ساعده لججحرر منه ولم جعلك بكلمة لكن

 ذان الساعد أصبح اثنَن وهو َسجنها بَن ذراعَه ملصما

 ظهرها بجسده بموة ولبّل عنمها لبلة صؽَرة رلَمة ْنها كانت

فع شعرها فٍ جدَلة وما أن حاولت اٖنحناء لٓمام واٖبجعادجر  

 عنه رفع َده لذلنها والجفت أصابعه الطوَلة حوله ورفع وجهها

 له حجً اجكؤ رأسها علً كجفه وانحنً لشفجَها ولبلهما لبلة واحدة

 لوَة مجعمدة وجركها حَنها فنظرت له بؽضب ما أن ابجعدت عنه

ة جلن ونظرة الجسلَة فٍ عَنَه سويولم جزدها ابجسامجه الساخر  

 اشجعاٖ فرفعت َدها لشفجَها ومسحجهما بظهر كفها وؼادرت من

 فورها فهٍ جعلم بؤن جلن الحركة أبلػ من الكٗم وسجصَبه حَخ

 جرَد فسارت وسط الشمة دون أن جمؾ وٖ أن جلجفت خلفها وٖ

 حَن وصلها ذان الصوت المجوعد من عند باب المطبخ



َما بعد علً هذه مارَا وعسَرا جدا َا مجملبةحسابن ف "  

 " المزاج

 ججاهلجه وجابعت سَرها جهة الباب فهٍ من جسجحك كل ذلن لما

 فعلجه وهما فٍ ذان الكوخ لكنه َحلم بالجؤكَد إن أخبره عمله بؤن

 مارَه جلن جلبها معه هنا ... ٖ هذه مارٌ وهو من اخجار أَضا

سلَه ولت ؼَاب جلن المنحلةوعلَه جحمل نجابج اخجَاره فلن ج  

 عنه لن َحلم بها ، خرجت من الباب الذٌ ضربجه خلفها بموة

 بَنما جحرن من جركجه هنان ولد أولً المكان ظهره وسار جهة

كانت الجهة الجٍ الطاولة وأدار بسبابجه ممبض فنجانها حجً  

 شربت منها ممابلة له ورفعه وشرب ما فَه بشفطة واحدة ثم

 رماه رمَة بعَدة موفمة أسمطجه فٍ سلة المهمٗت بسٗم وخرج

 من المطبخ مبجسما بجسلَة فها هو صباحه الَوم لَس سَبا

 . كثَرا كالمعجاد

* 

* 

* 

 مزلت طرؾ المؽلؾ البنٍ الكبَر برفك كٍ ٖ ججلؾ أَا من

 اْوراق الموجودة بداخله فها لد وصل طرد المحكمة أخَرا

إلَه اَْام الماضَة وٖزال أمامها وحصلت علً أهم ما سعت  

 المزَد بل وٖزال أمامها الكثَر لبل أن جبدأ بجولجها اْولً ،

 جعلم جَدا بؤن جحركاجها سجكون مرالبة من لبل جواسَسه

 كما حدخ حَن علم عن خروجها لاصدة الَرمون ولحك بها

 حَخ منزل عابلجها المدَم فمن أَن سَعلم إن لم َكن َرالبها ؟

ها لن جؽفل عن ذلن هذه المرة ولن َكجشؾ سبب زَارجهالكن  



 لمبنً وزارة العدل وٖ المحكمة وإن علم بذهابها إلً هنان فهٍ

 بدأت بإجراءات معامٗت ملكَة أحد المبانٍ الججارَة الضخمة

 والمعروفة فٍ العاصمة واشجرجه مع ثٗخ شركاء وبات جنملها فٍ

ر العدل وعدها بالجكجم كماجلن اْماكن أمر طبَعٍ خاصة أن وزَ  

 ساعدها فٍ كل ما جرَد فعله ولم َبمً أمامها الكثَر وسججعله

 طبما علً موابد الجمَع كما فعل بها وسججحرر منه أحب ذلن أم

 كره ولَكن ضحَة لسكاكَن الصحافة لبعض الولت كما فعل معها

 وطبعا لبل أن َسجلموا خبر محاكمة الطٗق الجٍ سَدخلها مرؼما

رٌ الناس عدله حَنها وكَؾ سَولفها علً مرأي من الجمَعولَ  

 . رجل العدالة ذان

 للّبت اْوراق ولرأت كل ما فَها بجؤنٍ وجمعن ، لمد شرح لها

 السَد عمبة الكثَر لكنها جبمً عاجزة أمام فهم مسابل كثَرة وهو

 نصحها أن ٖ جسجعن بمحام ٖ َكون ثمة بل وثمة عمَاء حجً

مة كٍ ٖ َنهار كل ما جسعً له ، جسجؽرب فعٗجحَن جلن المحاك  

 أن أطاعها بكل جلن السهولة وفٍ كل ما جرَد رؼم أنه لم َمصر

 فٍ نصحها عن العذول عما جنوٌ فعله وبؤنها لد جضر نفسها

 معه ولد ٖ َؽفر لها ذلن بسهولة لكنها لن جهجم فهو لم َجرن

 شَبا آخر َإذَها به فما سَفعل مثٗ ؟ ... َمجلها ؟

 . له ذلن لكنها لن جموت إٖ ولد اسجوفت حمولها منه وبؤكملها

 اشجدت أناملها علً اْوراق فَها وشعرت بجلن الدمعة الحارلة

 الجٍ جؤبً أن جخرجها جحرق جفنَها بشدة فكم هٍ ممجنة لجراحه

كلما حاول عملها فمطأن اسطاعت الجسلك فوق مشاعرها نحوه و  

 اسججٗب جلن الذكرَات الجمَلة نسفجها فعلجه جلن لجشعر بملبها

 َحجرق ألما وحمدا كلما جذكرت جلن اللحظة الجٍ اكجشفت فَها لعبه



 بها وبمشاعرها وبما جمعهما معا بعد أعوام طوَلة من الفمد

 والشوق واٖحجَاج المدفون درجة أن نسٍ كل واحد منهما كل ما

وحجً المكان الذٌ هما فَه ولد جفجرت كل جلن المشاعر حوله  

 المكبوجة كل اٖحجَاج والشوق والصبر وكؤنهما َمجصان من

 السنَن ومن الفراق حجً خرج كل شٍء عن حدود السَطرة

 وعن حدود المعمول لجكجشؾ فَما بعد أن كل ذلن كان علً مسمع

 شخص ثالخ وأٌ شخص ... ؟

جه لها الضربة الماصمة الجٍ لن جمؾلمد لجلها محاها أنهاها و  

 بعدها مجددا ومهما عاشت ؟

 دفنت وجهها فٍ كفَها وانسابت جلن الؽرة الحرَرَة علً أصابعها

 .. بالججابع وبدأت أنفاسها ججماطع وكؤنها جموت وجفمدها جدرَجَا

 لو جفهم فمط كَؾ سولت له نفسه وفعلها وهو حامل لكجاب هللا

اعة إٖ مضطرا فكَؾ َفعل ما َخجلومن لم َجرن صٗة الجم  

 منه الفساق ! كَؾ اسجطاع أن َكون بكل جلن اللهفة وبكل ذان

 اٖندفاع والجرأة وهو َعلم بؤنه ثمة من َسمعه ! كلما جذكرت جلن

 اللحظات جمنت الموت مضاعفا وسرَعا فحجً نزعه لثَابها

َمةرافمجه رجاءاجها الممجزجة بالرؼبة بؤن ٖ َفعلها بجلن الطر  

 الجٍ نزعها بها .. همساجه المجؤنَة وكلماجه المعبرة عن رؼباجه ،

 لمساجه ولبٗجه لكل جزء فٍ جسدها ..! لَلة مجنونة بكل ما

 للكلمة من معنً فكَؾ سمح لطرؾ ثالخ أن َشاركهما كل ذلن

 وهو َعلم ! الكارثة أنه َعلم بل وكل ذلن كان من جدبَره ، لسما

 أنه لم َفعل شَبا بها طوال جلن السنَن كما فعله جلن المرة

 وسججمنً أن جموت وٖ أن جنظر لعَنٍ جبران مجددا ولسما

 لوٖ الحَاء والدَن لكانت جطلمت منه وجزوججه هو جحدَدا



 وأسمعجه ما أسمعه إَاه لعل النار المشجعلة فٍ صدرها حجً

 . اِن جنطفا وإن للَٗ

ولفت وبدأت بجمع اْوراق وإعادجهامسحت عَناها بموة و  

 للمؽلؾ مجددا ، جعلم بؤن السَد عمبة لن َخذلها .. صحَح أنه

 من الممربَن للمدعو مطر شاهَن لكنه رجل عدل وعدالة كان

 ممربا لوالدها شراع أكثر حجً من شمَماه وأبنابه الملجفَن حوله

زه ،وجعلم بؤنه سَكون عادٖ معها وإن كان الثمن أن َفمد مرك  

 ثم هو لن َجولً سوي المضَة كماض فَها البالٍ ٖ عٗلة ْحد

 ؼَرها فَه ، نظرت جانبا ولهاجفها الذٌ عٗ رنَنه فجؤة لبل أن

 جرفعه وججَب لابلة

 " مرحبا جلَلة "

 وصلها ذان الصوت الحانك فورا

 باهلل علَن جخبرٌ زوجن لَخبر ربَس مخابراجه َبجعد عن "

 " طرَمٍ وعن حَاجٍ

دت حاجباها الرلَمان باسجؽراب ولالتعم  

 " وما عٗلجن أنت بهما وما الذٌ فعٗه لن ؟ "

 وصلها ذات ذان الصوت الحانك

 ٖ أعلم من أَن خطر لذان الرجل أن َطبك جنونه علً عابلجٍ "

 وجاء منذ أسبوعَن جمرَبا وخطبنٍ من والدٌ وفٍ حضور

من َمنعهم بؤنٍأعمامٍ وأزواج خاٖجٍ ووثاب طبعا واجلبٍ اِن   

 ٖ أرَد أن أجزوج ٖ منه وٖ من سواه ، وها هم َنجظرون رأٍَ

 الذٌ لرروه سلفا والسَد ربَس جهاز المخابرات َصدق بالفعل

 " أن الموضوع انجهً َرسل الَوم جبٗ من الهداَا

 عادت للجلوس مجددا ولالت



 جلَلة مهلن للَٗ ْفهم واحدة واحدة ... أجعنٍ بؤن ربَس "

 " جهاز المخابرات الجدَد خطبن من والدن ؟

 وصلها صوجها فورا وضَمها ٖ َزداد إٖ حدة

 بلً وهو أحد رجال زوجن الممربَن ومن لبل أن َهاجروا من "

 هنا وَخجفوا وعاد اِن معه ، فلَجد حٗ مع صاحبه لبل أن أرجكب

 " فٍ نفسٍ جرما

 لالت هٍ بضَك هذه المرة

اهَن فٗ جنادَه بزوجٍ مجددا ثمجلَلة ذان اسمه مطر ش "  

 ما عٗلجٍ أنا اخبره لَخبره فٗ حدَخ بَننا فؤخبرَه بنفسن

 " ما لدَن

 شخرت جلن ساخرة لبل أن جمول

 وهل سَمرروا اجصالٍ له ْخبره وَخبرنٍ ! بَنما أنجٍ العكس "

 جماما َصل اجصالن له دون جحمَك مطول نهاَجه أن َؽلموا الخط

 " فٍ وجهن

موة ولالتجنفست ب  

 آسفة َا جلَلة ٖ مكالمات بَننا ولن أخدمن فٍ هذا ، أمامن جَما "

 اجصلٍ بها وإن كان لدَن رسالة سجوصلها له ، ثم ما المانع فٍ

 أن ججزوجٍ وَرجاح رأسن من والدجن وشمَماجن ومن اْلسن

 " جمَعها بما أنه ٖ مجال لَرفضوا ذان الرجل ؟

 وصلها صوجها الحانك فورا

ك بربن أنا أجزوج !! وممن من أحد رجال مطر شاهَن ؟ؼس "  

 ٖ باهلل علَن ٖ أرَد أن َنجهٍ مصَرٌ لمصَرن َكفَنٍ ما رأَت

 " حجً اِن من اللعنة المسماة رجل

 ؼطً الحزن علً مٗمحها الجمَلة وهمست بمرارة



 " معن حك من سججمنً أن جنجهٍ لما انجهت له ؼسك شراع "

رة بؤسؾوصلها صوجها فورا مبر  

 ؼسك أنا آسفة لم ألصد أن أجرحن بكٗمٍ لكنٍ أشعر حما "

 بما عانَجه وبعَدا عن كل مزاَا ذان الرجل الجٍ جمحٍ الزٖت

 " فٍ نظر الجمَع

 ابجسمت بسخرَة امجزجت باْلم لابلة

 لست ؼاضبة منن َا جلَلة فؤنت لم ججحدثٍ سوي عن الوالع "

 بل وما خفٍ كان أعظم من ذلن بكثَر ومعن حك فٍ رفضه بل

 وجمَع رجاله أولبن َجب أن ٖ جكون أٌ امرأة جحت جناحهم وٖ

 " أن َزوجوهم النساء وٖ أكثرهن شراً وسواداً 

 جنهدت من فٍ الطرؾ اِخر لابلة

 آه ؼسك ٖ أجمنً فعٗ ْحد أن َماسٍ ما لسَجه أنت لكنٍ "

ا معا كما فٍ الماضٍ ، ٖ أسجطَع الكذبأجمنً أَضا أن جعود  

 علَن فٍ هذا فؤنجما جكمٗن بعضكما ولم أري حَاجٍ

 " ....شخصا

 لاطعجها بضَك ولبضجها جكاد ججمزق من شدها ْصابعها

 جلَلة َكفٍ وٖ جمارنَنٍ بذان الرجل مجددا فلن َري أحداً  "

 " مثلٍ ما َوجد جحت الجمثال الذهبٍ المدعو مطر شاهَن

سنا حسنا هدبٍ من روعن ... أنجٍ أفضل من مطرح "  

 " شاهَن وهو ٖ َسجحمن

 زمت شفجَها لبل أن ججمجم ببرود

 " أجعلمٍ بؤنن أسخؾ امرأة فٍ الوجود ؟ "

 لالت من فٍ الطرؾ اِخر بضَك

 أجل أعلم وعلً السخَفة أن ججد حٗ للجخلص من ذان الرجل "



ام كعادجهسرَعا وبؤٌ طرَمة ؼَر الجحدخ معه فحجً وس  

 " ٖ حلول لدَه سوي اٖسجماع لٍ

 جالت حدلجاها السوداء بجفكَر لبرهة وكؤن ذان أسم ذكرها

 بشٍء ؼفلت عنه جماما فمالت باندفاع

 " جلَلة هل لابد هنا فٍ العاصمة ؟ "

 ساد الصمت فٍ الطرؾ اِخر لولت لبل أن َصلها صوجها

 مسجؽربة

جنوَن اسجرجاع ذكري وما ذكرن فٍ لابد اِن ؟ ٖ جكونٍ "  

 الحروب المدَمة فهو ووثاب ٖ َخاطب أحدهما اِخر منذ جلن

 " المصة وذان الزمن البعَد

 جنهدت بضَك ولالت

 " لم ججَبٍ عن سإالٍ َا جلَلة ؟ "

 سمعت جلن الجنهَدة العمَمة الجٍ جفهم سببها جَدا لبل أن جمول

 صاحبجها

 مكجبه هنا فٍ العاصمة لكنه ٖ َكون موجودا هنا إٖ َْام معَنة "

 " فٍ الشهر من أجل لضاَاه

 لالت من فورها

 " مجً ألرب ولت سَكون فَه هنا ؟ اسؤلَه َا جلَلة "

 وصلها صوجها الجاد فورا

 ؼسك ما هذا الذٌ جفكرَن فٍ فعله وما جرَدَه بمابد ؟ "

وها لد ججاوز اْربعَن عاما أنجٍ جعلمٍ جَدا بما فٍ نفسه لن  

 ولم َجزوج بعد عكس وثاب الذٌ طرق زواججَن وطٗلَن فٗ

 جنشبٍ الحرب المدَمة بَنهما وابجعدٌ عن لابد فجراحه لم

 " جشفً بعد



 شدت لبضجها أكثر ولالت بضَك

 جلَلة لما جحملَنٍ ذنب ما حدخ فٗ عٗلة لٍ بجنون شمَمَن "

ع حدخ فٍ الماضٍ ، لابد َخجلؾالمدَم َكفَنٍ جبران وجبعات م  

 عن كلَهما وما كان ماٍض وانجهً وعمره اِن أعوام طوَلة وأنا

 أرَده بخصوص أمر لانونٍ وَخص عمله كمحام فاسؤلَه الَوم

 أو أعطنٍ رلم هاجفه وسؤجحدخ معه بنفسٍ فهو ابن خالجٍ

 " ولَس ؼرَبا عنٍ

 وصلها صوجها الحانك فورا

م لعلبنا سوَا وركضنها ووووأجل أنجٍ ابنة خالجه وك "  ... 

 لكنن كارثة بشرَة مجحركة َا ؼسك فابجعدٌ عن شمَمٍ

 " وها هم المحامون كثر فٍ البٗد

 زمت شفجَها ولالت ببرود

 شكرا علً هذا وعلً ثمجن بٍ َا ابنة خالجٍ ورلمه سؤجلبه "

 بمعرفجٍ فمكجبه هنا ولن َصعب علَا زَارجه والوصول له

 " من خٗله

ن أنهت عبارجها جلن أؼلمت الخط ونظرت لساعجها لبلوما أ  

 أن جمؾ وججوجه للخزانة فجحجها وأخرجت ثَابا لجخرج بها فها

 . لد وجدت أخَرا من سَحارب فٍ صفها ورجل لانون أَضا

* 

* 

*  
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 برم خصلة الشعر اْسود الطوَل علً سبابجه لبل أن َخرجه منها

 لجسمط بنعومة فٍ حجره ونظره علً اللعبة اْلكجرونَة بَن َدٌ

 النابمة علً فخذه وما أن رفع جلن الخصلة الطوَلة مجددا شدها

 بموة حجً صرخت الجٍ جلست مجؤلمة

 " آٌ َا أحمك "

ا ولالوفركت مكانها بؤلم فسحب اللعبة من َده  

ٖ خصوصَة لدَا مطلما ملجصمة أنجٍ أٖ ؼرفة لدَن ؟ أم "  

 " بؽرفجٍ طوال النهار

 ولفت ورفعت وسادة اْرَكة وضربجه بها لابلة بضَك

 " حمدا هلل أنه منزل خالٍ رعد ولَس منزلن "

 رماها بالوسادة الجٍ أمسكها ولال بجملك

 " عمٍ ولَس خالن َا حفَدة دجً الحالن "

ها بَدَها ولالت بجملك َشبههأمسكت خصر  

 المحاكم أمامن واسمها فَها ؼسك شراع صنوان وارفع لضَة "

 " لنري من الكاسب فَها

 لوح بَده جهجها لابٗ

 ؼادرٌ ؼرفجٍ بسرعة وكان من جكونَن ، أمامن ؼرفة "

 " والدجن ألست هنا من أجلها أم حجة فمط لجزعجَنٍ ؟

 زحؾ الحزن سرَعا لمٗمحها الجمَلة فها هو َعطب أحد جراحها

 المفجوحة فعن أٌ والدة َجحدخ ؟ من باجت جثة جسَر علً لدمَن



 ولد فمدت كل شٍء حجً جلن اٖبجسامة الجٍ كانت جهدَها إَاها

 كلما رأجها ؟ لمد فمدت بالفعل كل شٍء ... ٖ بل هم الذَن فمدوا

لها الجدَد بطموحها ببنابها لنفسهاكل شٍء فَها ، َجحججون بعم  

 مجددا لكنها ٖ جصدق ذلن فلَست هذه جلن الجٍ عرفجها بعد

 لدومها للوطن رؼم كل ما كانت جحمله من جراح ومن ألم ورؼم

 كل ما مرت به من جعثرات وعمبات فٍ عٗلجها مع الرجل الذٌ

 .. عاد مججاحا لحَاجها وبموة إٖ أنها لم جكن هذه مطلما

 ..  جعرفها بل وٖ جرَدها جرَد والدجها الجٍ الجمجها أول مرةهٍ ٖ

 جرَدها وإن كانت من دون والدها وكل منهما فٍ مكان .. جرَد

 أن جسمع ذان الحنان فٍ صوجها مجددا رؼم نبرة الحزن فَه

 لكنه فمدهما كٗهما وجحول لشٍء خاوٌ مَت ، لم جعد جعرفها

لة الجٍ طلب فَها والدهامنذ انجمالهم هنا بل منذ جلن اللَ  

 الجحدخ معها وكؤنها ماجت جلن اللَلة وفمدجها ... فمدجها هكذا

 . ولٓبد

 مسحت دمعجها بباطن كفها ونظرت للذٌ أمسن اللعبة وانشؽل

 بها وكؤنها لَست مرمَة فٍ أؼراضه المدَمة من خمس سنَن

 فما أن أخرججها اِن أصبحا َجشاجران علَها بشكل شبه دابم ،

حت عَناها مجددا ولالت بعبوس طفولٍمس  

 " سؤخبر خالٍ رعد وسَحضر لٍ واحدة أفضل منها "

 ضحكة ساخرة كانت رد الفعل اْول من الذٌ جربع فوق اْرَكة

 " نظره ٖزال منشؽٗ مع لعبجه بحماس ولال مبجسما بسخرَة

 " خالن رعد ! هذا إن رأَجه أساسا

فٍ َده وجابع ولد رفع نظره لها َلوح باللعبة  

 فلن جرَه سوي داخٗ من باب المنزل رأأأأسا لؽرفجه ثم خارجا "



 منها لباب المنزل وإن لم َكن لوحده فزوججه معه .. حجً الطعام

 " َجناوٖنه فٍ الخارج

 رمً بعدها اللعبة من َده ورفع َدَه ناظرا للسمؾ ولال بحسرة

 مجً دورٌ َا رب جعبت من النظر فمط ومن هذه الطفلة "

 " الملجصمة بٍ طوال الولت لجثبت للجمَع بؤنٍ طفل

 لم جسجطع امسان جلن اٖبجسامة الجٍ زرعها فٍ مٗمحها الحزَنة

 كعادجه ولالت جمسن ضحكجها

 " َا لن من منحرؾ وولح ! لو سمعن رعد لمطع لسانن "

 نظر لها ورمً َدَه لابٗ بضَك

ب ٖ َجولفونوما ذنبٍ أنا فٍ كل هذا ؟ أشماء والدجن هم السب "  

 عن جمدَم العروض العاطفَة الممَزة ولرداءة حظٍ أكون موجودا

 فٍ كل مرة حجً أصابانٍ بالعطش العاطفٍ وإن انحرفت

 " فبسببهما

 ضحكت ضحكة مكجومة ورفعت َدَها للسماء أَضا ولالت مبجسمة

 اللهم أرنٍ فَه َوما سعَدا َناطح اْربعَن عاما جدَره طفلة "

نالهاحول نفسه وٖ َ  " 

 لفز والفا وجحرن جهجها لابٗ بضَك

 " اسجؽفرٌ هللا َا مجرمة "

 فضحكت وركضت هاربة منه وخرجت من الؽرفة وأؼلمت الباب

 خلفها وماجت ابجسامجها ما أن ولع نظرها علً الجٍ جؽلك باب

 ؼرفجها وَبدوا أنها سجؽادر المنزل والجٍ سارت مججازة لها

ت وهٍ جمر أمامهاجدس هاجفها فٍ حمَبجها وجمجم  

 " حجابن جَما "

 فركضت خلفها وأمسكجها من َدها ولالت مولفة لها



 أمٍ انجظرَنٍ للَٗ أؼَر ثَابٍ وخذَنٍ فٍ طرَمن "

 " لمنزل والدٌ

 نظرت لها نظرة كالصخر حجً جمنت أنها لم جذكره أمامها لبل

 أن ججحرن مجددا لابلة ببرود

ارج اِن وسَؤخذنٖ ولت لدٌ رعد سَارجه ولفت فٍ الخ "  " 

 لحمت بها ولالت جنزل السٗلم خلفها

 أمٍ أنجٍ سججولفٍ بسَارجن خارج المنزل فمط فؤوصلَنٍ "

 " أرجون

 لكنها لم ججولؾ للحظة بل جابعت نزولها لابلة بضَك

 جَما اخرجٍ من رأسٍ فلن أسلن ذان الشارع مطلما واصعدٌ "

 " والبسٍ حجابن فورا

 ولفت مكانها وضربت بمدمها اْرض جرالبها بؤسً وهٍ جنزل

 بالٍ عجبات السٗلم مسرعة ولد جوجهت لباب المنزل فورا فعادت

 أدراجها خاببة .. كانت جرَد أن جصل بها هنان ثم سججد طرَمة

 لججعلها جدخل وسجدعٍ اٖؼماء فجضطر للدخول بها فجلجمٍ

نزل لجراه لعل ما فمدجهبجدها حَنها ، جرَدها أن جدخل ذان الم  

 روحها َرجع لها مجددا لكنها أعند من الصخر ولن جسجبعد أبدا

 بؤنها كانت صادلة حَن لالت لن جسلن شارع منزلهم مطلما ،

 سلكت الممر باججاه ؼرفجها وما أن كانت عند باب ؼرفة الكاسر

 انفجح الباب وخرج منه وهاجفها فٍ َده وفٍ رنَن مسجمر فؤمسن

عه لها فَها بموة لابٗ بضَكَدها ووض  

 " خذٌ هذا المزعج معن ورافمجكما السٗمة أرَد أن أنام "

 نظرت له بضَك فدفع وجهها بكفه ودخل وأؼلك الباب فنظرت

 لشاشة الهاجؾ واسم رعد وأجابت مجوجهة جهة ؼرفجها فوصلها



 صوجه فورا

 جَما أنا فٍ الخارج والدجن لالت بؤنن جودَن الذهاب لمنزل "

الدن فبسرعة ٖ ججؤخرٌو  " 

 همست بحزن وهٍ جفجح الباب

 " حسنا "

 ودخلت ورمجه علً الكرسٍ وجوجهت للخزانة فورا أخرجت

 مٗبسها وؼَرت ثَابها بسرعة ولفت حجابها بحركة سرَعة

 وعشوابَة وحملت هاجفها وؼادرت الؽرفة بل والمنزل مسرعة

وانطلك هو وكانت سَارة رعد جنجظرها أمام الباب فركبت فورا  

 من فوره وما أن اججازت سَارجه بوابة المنزل الخارجَة نظر لها

 ثم للطرَك ولال

 منذ ثٗخ أَام وأنجٍ هنا ما الذٌ جعلن ججذكرٌ "

 " والدن فجؤة ؟

 رممجه بطرؾ عَنَها ولالت بضَك

 إن كان َزعجن إَصالٍ فؤنزلنٍ أجابع طرَمٍ سَرا "

 " علً اْلدام

 ضحن ولال

 مهلن علَا َا ابنة مطر فلم أفمد عملٍ بعد وٖ أرَد أن أفمد "

 " حَاجٍ بسبب والدَن إن اخجطفن أحدهم

 نظرت لنافذجها وجمجمت ببرود

 " َفعل بٍ معروفا حَنها فلعلهما َشعرا بوجودٌ "

 نظر لها مبجسما لبل أن َعود بنظره للطرَك ولال بهدوء

 " ألم جعجادٌ وضعن بعد َا جَما ؟ "

ت بؤسً جمسن دموعها بصعوبةلال  



 فلَطلمها ٖ مانع لدٌ إن كانت سجرجع والدجٍ الجٍ أعرفها "

 فحالها ٖ َعجبنٍ َا رعد لمد جحولت لدمَة خشبَة مجحركة جوفاء

 " باردة مَجة جحركها ألدارها فمط

 ولؾ عند اٖشارة ونظر لها ولال

 وحالن لَس بؤفضل منها َا جَما ، فهل سَنال والدن وسام "

 " محطم للوب نسابه أم ماذا ؟

 مسحت الدمعة الجٍ لم جفارق مملجَها بعد ونظرت لَدَها فٍ

 حجرها والهاجؾ فَهما وهمست ببحة حزن

 " ٖ جعنَنٍ نفسٍ أكثر منها .. بل ومنهما "

 مال لٓمام للَٗ جرالب عَناه أرلام أشارة الضوبَة ولال

 بابجسامة مابلة

مرار الذٌ لم جمررَه بعد فؤنصحنكاذبة ونصؾ حزنن سببه ال "  

 " برفضه بسرعة وٖ ججركَه َنجظر أكثر من هذا فالنجَجة واحدة

 نظرت جهة النافذة جرالب الشوارع بحزن ما أن جحركت السَارة

 مجددا ولم جسجطع نكران ذلن وٖ اٖحججاج علَه فلم جنسً لحظة

دها فمدذان الَوم الذٌ زارت فَه منزله وعودجها لمنزل والدها بع  

 بكت فٍ ؼرفجها لساعات وساعات حجً ظنت بؤنها لن ججولؾ عن

 البكاء أبدا وإن كان والدها فٍ المنزل ذان الَوم لبلؽجه موافمجها

 فورا لكنها حمماء وسجبمً كذلن دابما فما أن مرت جلن الساعات

 حجً اشجالت له مجددا وجذكرت لمسة َده وهمسه َسؤلها عن

 سبب ؼضبها منه وما هروبها لمنزل رعد بعدها وفٍ ذات الَوم

 . إٖ كٍ ٖ جمابل والدها وَسؤلها عن لرارها الذٌ جؤخر كثَرا

 أولؾ سَارجه أمام بوابة منزلهم ونظر لها ولال

 جَما اجبعٍ لرار للبن ففٍ الحب من َجبع عمله َكون خاسرا "



لن َكون حباولَس العكس ... الحب مجازفة وجهور وجنون أو   

 " صدلَنٍ

 جنهدت بضَك ونظرت له لابلة بؤسً

 ماذا إذا ألول له بؤنٍ أحبه وٖ أسجطَع الزواج من ؼَره "

 وأهَن نفسٍ حَن َواجه اعجرافٍ بالرفض وَسخر من مشاعرٌ

 " وَنعجنٍ بالطفلة الحمماء المنحلة ؟

 حرن رأسه برفض ولال

ججاهٍ أوٖها هٍ آسجرَا كانت من اعجرؾ لٍ بمشاعرها ا "  

 وكانت أكبر منن بعام واحد فمط حَنها ولم جكن جعلم عن مشاعرٌ

 نحوها ولم أسخر من مشاعرها مطلما وكانت من شجعنٍ علً

 فعلها فَما بعد ولم جفمد احجرامٍ لها َوما وٖ حبٍ ، وإن لم

 جفعلها هٍ حَنها ما فعلجها ما حََت وسؤسجمر فٍ بناء الحواجز

لها وجود ولَس لها وننجهٍ بؤن نفجرقبَننا وأخجرع أسبابا   

 " كل واحد منا َدفن مشاعره فٍ داخله وَمجلها ولٓبد

 امجٓت مملجاها الزرلاء بالدموع سرَعا ولالت بعبرة مكجومة

 " لكنه لَس أنت وهو ٖ َحبنٍ وخطب وسَجزوج من أخري "

 نظر لها بصدمة لبل أن َهمس

لسما وأنا سحما للرجل ... كنت أجزم بمشاعره نحون "  

 " ! رجل مثله فما جعله َجن فجؤة

 جدحرجت أول دمعة من رموشها الطوَلة ولالت بعبرة

 جعله َفعلها أنه ٖ َحبنٍ ولن َثك بٍ أبدا ولن َري سوي "

 ماضَا وعَوبٍ لكنٍ لم أسجطع ججاوز كل ذلن حجً اِن

 " وٖ أن ألجل مشاعرٌ نحوه

 وما أن أنهت عبارجها جلن فجحت باب السَارة ونزلت مؽلمة له



 خلفها واججازت بوابة المنزل والحرس حولها جمسح دموعها الجٍ

 جرفض الجولؾ جرَد فمط أن جكون فٍ ؼرفجها وحَدة كما كانت

 وعاشت طوال حَاجها ٖ جحجوَها سوي الجدران الباردة ، وما أن

سجطع مماومة جلن الشجرةمرت بؤشجار الحدَمة المثمرة لم ج  

 جحدَدا فركضت نحوها واحجضنت جذعها وبكت وكؤنها جبكٍ فٍ

 حضنه جضربه بمبضجها وجحدثه وكؤنه هو جلومه فمط علً أنها

 لابلجه َوما واسجطاع أن َمجزج مع أنفاسها ودمابها بَنما لم

 . جسجطع هٍ فعل ذلن به

* 

* 

* 

مد شَبا مما جمسكهاججازت مدرجات الماعة نزوٖ جحاول أن ٖ جف  

 فٍ َدَها لبل المحافظة علً جوازنها وهٍ جججاز جموع الطلبة

 فالمحاضرات المشجركة جكون هكذا دابما مزدحمة وخانمة بالنسبة

 لها ، ؼادرت الماعة أخَرا واججازت الرواق الطوَل جنظر لساعجها

 وجؤففت بحنك فٗ ولت أمامها لزَارة المكجبة ْنه علَها أن جكون

شمجه عند الساعة الرابعة ولن جشرؾ نفسها برإَجه هنافٍ   

 َكفَها ما سمعجه من جعلَمات من زمٗبها وممن وصلجه منهم

 اْخبار عما حدخ باْمس وبات السإال َجكرر عن الخاجم الذٌ

 . اخجفً الَوم من أصبعها حجً كرهجه بالفعل

 " مارٌ "

وابجسمت ما ولفت مكانها والجفجت للصوت اْنثوٌ الرلَك خلفها  

 أن عرفت هوَة صاحبجه جرالب جلن العَنان الجمَلجان اللجان هربجا

 من النظر لها ولد مدت َدها لها هامسة بحَاء



 " مرحبا أنا أدعً جَنٍ "

 صافحجها لابلة بابجسامة

 مرحبا جَنٍ أران دابما فٍ مدرجات ملعب السلة َبدوا بؤنن من "

 " محبٍ جلن الرَاضة

 ضمت َدَها لبعضهما ولالت بارجبان

 " أجل أو َمكنن المول مإخرا فمط "

 ابجسمت جرالب جهربها من النظر لها والخجل فٍ مٗمحها الجمَلة

 ولم جعلك كٍ ٖ جحرجها أكثر ، وكما جولعت لالت الوالفة أمامها

 ما أن رفعت نظرها لها مجددا

عدهل صحَح ما سمعجه عما حدخ فٍ الملعب باْمس ب "  

 " مؽادرجٍ وأنن مخطوبة لشاب من خارج الكلَة ؟

 لم جحب هذا السإال الَوم من شخص كما أحبجه من هذه الفجاة

 ولم ججب علَه بابجسامة صادلة كما حدخ معها وهٍ جمول

 " بلً جَنٍ وأنا أحبه كثَرا "

 وأبهججها جلن الفرحة الجٍ رأجها فٍ عَنَها فهذه حسنة السَد جَم

عل هنا فعلً اْلل لن جري جلن النظرة الحزَنةالوحَدة فَما ف  

 المكسورة فٍ عَنٍ هذه الفجاة مجددا ، كانت جعلم بؤن مولفها

 كان سَبا جدا وما جولعجه حدخ فعٗ حَن لالت الجٍ هربت بنظرها

 منها مجددا

 " ... ظننن وكَن .... أعنٍ الكثَرَن كانوا َروا أنه ثمة "

ٔجابة لابلة بابجسامةوضاعت الكلمات منها فبادرجها ا  

 ٖ َا جَنٍ ٖ عٗلة ججمعنٍ بكَن أكثر من أنه ابن خالجٍ "

 وهذا ما ٖ َعرفه الكثَرَن وهو ٖ َعاملنٍ سوي كشمَمة له

 " وأنا أحجرمه كشمَك لٍ



 رفعت نظرها لها ولالت بإحراج

 " آسفة إن كان سإالٍ مجطفٗ وؼبَا "

 لالت مبجسمة

 " أنجٍ جحبَنه ألَس كذلن ؟ "

 نظرت لها بصدمة سرعان ما زحؾ معها ذان اللون الزهرٌ فٍ

 بشرة وجهها البَضاء الجمَلة ورفعت خصٗت ؼرجها خلؾ أذنها

 لابلة بارجبان

 أجل لكنه ... لكن ... أعنٍ أنجٍ لن جخبرَه بكل هذا ألَس "

 " كذلن ؟

 حركت رأسها نفَا لاءلة

 " ٖ لن أخبره لكنه َعلم َا جَنٍ "

 انسدلت جلن اْجفان الواسعة علً حدلجَها الخضراء جخفٍ جلن

 النظرة الحزَنة فَهما فمدت َدها وٖمست َدَها الممبوضجان معا

 بموه ولالت مبجسمة

 علَن أن ٖ جَؤسٍ َا صدَمجٍ فكَن ٖ حبَبة له مطلما ، لد "

 َكون مكبٗ بظروفه وؼبَا وأحمما كبالٍ الرجال لكنن لست

سبة له أنا مجؤكدة من ذلنكؤٌ فجاة بالن  " 

 .. وكم شعرت بالبهجة حَن رأت جلن النظرة والفرحة فٍ مٗمحها

 فسجري َا سَد كَن ما َكون كَد النساء وأرنٍ كَؾ سجهرب منها

 مسجمبٗ لنري ، ما كانت لجساعد واحدا من رجال المهمات أولبن

بما مجددا لكنها فعلجها من أجل هذه الفجاة ٖ من أجله فهٍ جشعر  

 جعانَه وكم جخشً أن َضعوا فجاة ما فٍ طرَمه أَضا جحت مسمً

 المهام الجٍ ٖ جراجع عنها وَكسروا للبها وحلمها بل وججمنً أن

 َشعر بها الكَن بالفعل وأن َفصل بَن عمله وعواطفه وٖ َخسر



 فجاة َحبها وجحبه من أجل أمور سججخلً عنه َوما ما فَجد نفسه

أة ٖ جربطه بها أٌ عاطفة رؼم أنها ججزموحَدا أو َعَش مع امر  

 بؤن الرجال ٖ َهجمون لهذه اْمور ولساة أكثر مما ججولع جمَع

 . النساء

 حَجها مؽادرة وبادلجها جلن الجحَة مبجسمة وما أن اججازت باب

 الكلَة لمحت كَن من بعَد مع إثنَن من زمٗبه وأحد أساجذجهم

ن َعود بنظره لمن كان َمؾفلوح لها بَده من بعَد مبجسما لبل أ  

 معهم وَنسجم فٍ أحادَثهم مجددا فابجسمت وجابعت سَرها فهو

 كما عرفجه وجولعت جماما لن َجؤثر بما حدخ باْمس كما لن

 َسؤلها عن شٍء أبدا ، كما سَجعل بَنها وبَنه مسافة بعَدة

 وهذا ما ٖحظجه الَوم فلم ججده َنجظرها بَن المحاضرات عند

ادة وٖ ولت مؽادرجها ، وصلت مولؾ السَاراتلاعجها كالع  

 وركبت سَارجها وٖحظت حَنها الورلة علً ممدمة السَارة

 ونظرت لها باسجؽراب ! وحَن سحبجها من هنان اكجشفت بؤنها

 ظرؾ ورلٍ أبَض فملبجه أمام نظرها باسجؽراب لبل أن جفجحه

 فكان َحوٌ مفجاحَن وورلة مطوَة فجحجها فورا وكما جولعت

 كانت من الشخص الذٌ سَكون َملن مفجاحا للسَارة بالجؤكَد

 . وؼفلت هٍ سابما عن هذا اْمر

 *  

 *  

 *  

 كجؾ ذراعَه لصدره ولال بضَك

 " لما ٖ ججولؾ عن الدفاع عنه َا صمر ؟ "

 لال صمر بضَك



 أنا ٖ أدافع عنه بل أنت من أران سلبَا جدا ناحَجه َا دجً "

إن كان مطر َخطا فابنجن جفعل ذلنوعلَن أن جكون حَادَا ف  

 أَضا ، حجً مجً سَكون الجمَع ضده أم ٖ جرون بؤعَنكم الحال

 الذٌ هو فَه ؟ إنه بشر مثلٍ ومثلن جماما ولَس ْنه ٖ والدَن

 له ٖ أحد َشعر بما فٍ داخله وٖ َفصح عنه ؟ بل أري حاله

 " ٖ َحجاج ْن َشرحه أحد

نزل بَده ولال بحدةلوح الوالؾ أمامه وسط بهو الم  

 عن أٌ حال ججحدخ فهل نراه نحن لنري حاله ! هو لم َدخل "

 المنزل من َومَن ولم َجحدخ وٖ عن الذٌ أخبره به جَم جعله

 فٍ حالة اسجنفار هكذا ؟ هو من َمصٍ نفسه عن الجمَع وَخسر

 الجٍ وحدها لد جفهمه وجرَحه وها هو َلحك ابنجها بها وباجت جفر

ضا فعلً من سَمع اللوم ؟ علَنا نحن أم علً جَمامن المنزل أَ  

 ووالدجها أم علً مشاكل البٗد ؟! أٖ جخبرنٍ لما َمنع ابنجٍ عنٍ

 وَشجرط أن جكون هنا من دون أن جعلم بوجودٌ لجرانٍ وأراها ؟

 ولما َمنعنٍ ونفسه عن اٖلجراب من أبناء شمَماجٍ وشمَمٍ

ٍ ولرر عموباجه علَاأَضا ؟ ألم َكفه ما فعله بابنجٍ وحفَدج  

 " أَضا ؟

 جنهد الوالؾ أمامه وكؤنه َسججدٌ الصبر من نفسه ولال بحزم

 دجً أنت جعلم جَدا أسباب مطر بالنسبة ْشمابن من والدجن "

 وأن الجراب أَا منا منهم معناه مشاكل للجمَع وأولهم أنت

 وعابلجن فَفجرض بؤننا ٖ نعلم عنهم وبؤن سرهم دفن معن ، ثم

 مطر ٖ لوم علَه فٍ كل ما لد َحدخ لهم وهو مكبل حاله حال

 الجمَع ولسنا نعلم حجً اِن ما َفكر فَه أولبن الؽَلوانََن بعد

 اكجشافهم لسر إسحاق فإن ربطوا اْمور ببعضها واكجشفوا بؤن



 مطر َعلم بؤنه ابن شمَمجن فسَعلمون بؤنن علً لَد الحَاة إٖ إن

َب فجؤة ، وٖ جنسً بؤنهم َملكون حجةنام دماغ ذان الداهَة شع  

 ألوي منه هو ربَس البٗد وهٍ الثؤر وأنه َمكنهم لجلن وابنجن

 وحفَدجن بجلن الحجة والورلة الموثمة عن اعجراؾ آل الشاهَن

 بثؤرهم ومنحهم ما َطلبون حال جحمك شروطه وسَخرجون منها

ق أٌبكل سهولة ْنن لجلت ثٗثة منهم وأعراؾ المبابل جصعد فو  

 " لانون دابما

 لال العنصر الثالخ فٍ المجموعة فٍ أول خروج من صمجه

 وأنا من رأٌ خالٍ صمر ثم مطر بالجؤكَد ما َشؽله أمر هام "

 َخص البٗد ولن َسجؤمن أحد علَه وٖ حجً نحن واجزم بؤن

 الموضوع َخص الَرمون ومجمردٌ صنوان ، جلن المسؤلة شؽله

ً َجد لها حٗ ، وأنا معه أَضا فٍالشاؼل مإخرا ولن َرجاح حج  

 أن مطر َحجاج لجفهم من الجمَع وأن ٖ ننظر له كآلة حرب هو

 " بشر لبل كل شٍء وابنجن ٖ جساعده إنها جضاعؾ من همومه

 كجؾ دجً ذراعَه لصدره ولال ببرود

 وماذا لم جموٖه أَضا ؟ وجَما سبب هموم والدها بالطبع وأنا "

هذا أنت هنا َا لاسم ؟ لجمؾ معه فَما وأنت وماذا بعد ؟ أْجل  

 " ! َمول

 نظر له بصدمة درجة أنه لم َعرؾ بما َعلك وما َمول ... ْجل

 هذا هو هنا ! لو علم لما هو هنا لما كان هذا كٗمه بل لضحن

 علً حاله حجً جعب وجؽَر مزاجه العكر هذا بؤكمله ، نظر حوله

َخ جدها عن أنهالَسجمر نظره علً ذان الممر مجددا ورؼم حد  

 هجرت المنزل ٖزال ٖ َمكنه الجحكم فٍ نظراجه المسافرة هنان

 وكؤنه ٖزال ثمة أمل لدَه فٍ أن جخرج له من خلؾ ذان الجدار



 فهٍ السبب الحمَمٍ لوجوده هنا ، من لعبت بعمله واخجفت من

 منزله وجركجه معلما بَن السماء اْرض لرابة الثٗثة أَام وها هٍ

 جسجمجع بولجها عند والدجها وهو َحجرق كمراهك ؼبٍ وكؤنهما

 َجبادٖن اْدوار وبمٍ فمط أن َجسلل لها من نافذة ؼرفجها

 . وجطرده

 الجفت حَخ جحركت اْعَن وساد المكان صمت مرَب فؽضن

 جبَنه وانجملت نظرات أسجؽراب له أَضا محدلا باللجٍ دخلت من

ها المجهدجان جحدَدا من بَنباب المنزل وثبت نظره علً عَنَ  

 جلن المٗمح الفاجنة الحزَنة وعلمت نظراجهما لبرهة لبل أن

 جسدل جفنَها علً جلن اْحداق الزرلاء وهمست ببحة وهٍ

 جؽادر َمَنا

 " مرحبا "

 كان هذا فمط ما جادت به علً ثٗثجهم وجركجهم َجبادلون نظرات

من فوره وبمٍ اٖسجؽراب لبل أن َجحرن دجً خلفها وجبعه صمر  

 الذٌ لم َسجطع منع لدمَه من اللحاق بهم ْكثر من جلن الثوانٍ

 المعدودة الجٍ شعر فَها باْرض جحجرق جحجه وسجصهره إن لم

 َجحرن من مكانه فهل جرمَه بنظرة محَرة جدَدة كجلن وجرحل

 هكذا بكل بساطة لججركه َجآكل من الداخل َْام أخري ؟

نه َنظر للجالسة علً سرَرها جنظروصل باب ؼرفجها وولؾ مكا  

 لَدَها فٍ حجرها جشد لبضجَها بموة وشعرها وؼرجها وَخفون

 مٗمحها وجدها جالس علً َمَنها َحضن كجفَها بذراعه وصمر

 علً َسارها واْسبلة جنهال علَها وٖ َخرج سوي ذان الهمس

 اْنثوٌ الرلَك من خلؾ جلن الؽرة الحرَرَة مجَبا بالنفٍ علً

ع أسبلجهم حجً لالت نهاَة اْمر لجضع حدا لجمَع جلنجمَ  



 الجساإٖت

 ٖ شٍء جدٌ مجضاَمة للَٗ فمط ومجعبة .. سؤنام وأكون بخَر "

 " السم لن

 فجبادل نظرة صامجة مع الوالؾ أمامه ثم ولؾ ومسح علً

 شعرها لابٗ بهدوء

 حسنا نامٍ وارجاحٍ ثم سنجحدخ ولن جذهبٍ وججركٍ جدن "

 " وحَدا هكذا مجددا َا دمَجه اجفمنا ؟

 أومؤت برأسها إَجابا من دون أن جرفعه هامسة

 " معن حك جدٌ فلن أفعلها مجددا "

 نظر لصمر نظرة من َمول : هل رأَت هذا ما أخبرجن عنه فحرن

 رأسه بالنفٍ دون أن َعلك أَضا فخرج دجً مجنهدا بضَك وجبعه

الؽرفة بَنما بمٍ من جركاه هو ولد بدأ نماشهما ما أن جخطَا باب  

 خلفهما والفا مكانه وٖزال نظره علً الجٍ رفعت خصٗت ؼرجها

 خلؾ أذنَها ورفعت رأسها ووجهها وعَناها الدامعة حجً الجمت

 بعَناه مجددا فسارعت للنظر لٓسفل ما أن اكجشفت وجوده

 وشؽلت نفسها بخلع حذابها ثم اندست جحت لحاؾ السرَر

فجحركت شفجاه ومنعهما بالموة عن الجحدخوؼطت حجً رأسها   

 لكن ذلن لم َنجح طوَٗ فمال ببرود

 لو كنت أخبرت والدن بما لدَن َا جَما كان أفضل من "

 معاملجٍ كنكرة هكذا ، أما إن كان لصدن إَذابٍ فمد نجحت

 " فٍ ذلن بالفعل

 وما أن أنهً عبارجه جلن ؼادر ولم َبمً لها سوي صوت

ؤبعدت اللحاؾ عنها بحركة واحدة سرَعةخطواجه المبجعدة ف  

 جنظر لمكانه الخالٍ منه باسجؽراب فهل هو من جؤذي أم هٍ ؟



 ! وبما سجخبر والدها مثٗ بؤنها السبب فٍ كرهه لها

 أخفت وجهها ودموعها الصامجة فٍ لحاؾ سرَرها مجددا

 جحاول منع عبرجها من الخروج فٗ شٍء لها ولدَها

 . سوي هذا

* 

*  

 

* 

* 

امت فٍ مكانها المعجاد علً الفراش اْرضٍ ونظرها علًن  

 الجدار المٗصك لها وهذا ما بات علَه روجَنها المعجاد النوم بعد

 صٗة العشاء مباشرة ْن شرَكها فٍ الؽرفة َنام فٍ هذا الولت

 فثٗخ أَام مرت ٖ جراه سوي ولت إفطاره بعد الفجر وَؽادر

 بعدها وٖ َرجع إٖ عند الثانَة ونصؾ َجناول ؼذابه وَخرج وٖ

 َرجع إٖ بعد المؽرب َسجحم َجناول عشابه َصلٍ وَنام كالمَت

 من شدة الجعب وٖ َجحدخ بشٍء فبالكاد َلمٍ السٗم وهو داخل

 وهو خارج وما أن جؽسل اْوانٍ وجخرج من المطبخ إما ٖ ججده

ٗ وكم رحمت حاله فهٍ السبب فٍ كلْنه ؼادر أو نام إن كان لَ  

 هذا فهوا ما كان لَهجم بإحضار كل ما لم َهجم به سابما إٖ ْنها

 أصبحت معه اِن وأصبحت عببا علَه وإن لم َجذمر وَشجكٍ

 حجً أنه لم َشجرٌ وٖ ثَابا لنفسه ٖزال ٖ َملن سوي لمَصَن

لَه أنوبنطلونَن جؽسلهم له لَٗ وَلبسهما نهارا بالجبادل وع  

 َنجظر الراجب أَضا علً ما َبدوا والذٌ لَست جعلم ماذا سَكفٍ

 وماذا وهو سَسدد منه الدَن الذٌ ٖ جعلم كم َكون فهو َحجفظ



 حجً بؤفكاره لنفسه وهذا ما َحَرها فَه أكثر وهو صمجه الدابم

 فبالكاد َمول الكلمة أو اٖثنجَن ومنذ حدَثهما اْول ذان لم َجبادٖ

  .. ومجً جراه هٍ لَجحدثا فهما ٖ َججمعان سويحدَثا مطوٖ

 ولت جناول الطعام وٖحظت بؤنه ٖ َحب الجحدخ وهو َؤكل فٗ

 جسمعه سوي مسمَا باهلل بهمس لبل أن َبدأ وحامدا له حَن

 َنجهٍ وٖ جعلم أهكذا طبعه أم ٖ َرَد الجحدخ معها هٍ ؟ أو أنه

 . ! اعجاد الجعاَش مع همومه ومشاكله وحده

 سحبت اللحاؾ علً كجفَها وانكمشت جحجه وابجسمت ججذكر لَلة

 البارحة حَن أصر أن ججؽطً هٍ به مجددا ورفضت وأصرت بؤنه

 دوره ، وانجهً اْمر بؤن خرج من الؽرفة وأحضر السكَن من

 المطبخ ولسمه لنصفَن فؤصبح لكل واحد منهما نصفه إن ؼطً

وسمعت ضحكجه لدمَه بمٍ كجفاه وإن ؼطً كجفَه بمَت لدماه  

 ْول مرة حَنها عندما رفعت نصفها منه وجمجمت بعبوس

 ( من هذا الذٌ أخبرن أنٍ لصَرة أو أنن ألصر منٍ ؟ )

 لكن اْوان كان لد فات علً إعادجه كما كان فؤعطاها نصَبها منه

 لابٗ بابجسامة

 ( إلجفٍ فَه كالمومَاء سَنجح اْمر )

 ومن سعادجها الحمماء بضحكجه ومشاركجها الحدَخ أفسدت كل

 شٍء حَن لالت

 ( موعودة بلحاؾ جدَد إذا )

 فماجت ابجسامجه حَنها كذبول ابجسامجها اِن لججحول لجمثال جامد

 َشبه الجدار اْملس أمامها فكل ما لاله حَنها وهو َرمٍ جزبه

 من اللحاؾ علً فراشه

  أجمكن من جحمَك أبسط أمانَن َاٖ جؤملٍ بٍ كثَرا فمد ٖ )



 ( ماَرَن

 ولم جفهم ما أزعجه فَما لالت أم أن اْمر مجعلك بشٍء ما َخص

 ! ماضَه ؟ وهذا هو الذٌ ٖزال َحَرها فَه

 " َمان "

 عضت لسانها وكؤنها جعالبه علً ما سمحت له به لبل للَل لكن

 اْوان كان لد فات فمد وصلها صوجه المرجخٍ المجعب

م َا ماَرَننع "  " 

 فابجسمت بحزن فهكذا هو ٖ جنادَه وَجَبها إٖ وَلحك اسمها

 بكلمة نعم وكؤنه َخشً أن جفهم أنه َجَبها مجبرا بسبب صوجه

 الكسول المجعب ، مررت طرؾ سبابجها علً الجدار أمامها ولالت

 بهدوء حذر

 " للت سابما بؤنه لَس لن عابلة هل ماجوا جمَعهم ؟ "

طرفه حجً ظنت بؤنه لن َجَب علً سإالهاساد الصمت من   

 وعلمت بؤنها جمادت كثَرا وجدخلت فَما ٖ َخصها وبدأت جندم

 علً فعلجها جلن لوٖ وصلها صوجه هادبا عمَما هذه المرة

 والدجٍ جوفَت منذ كنت فٍ الثالثة عشرة أما والدٌ فمات "

 من لبل أن أولد ، لدَا شمَمة منهما جصؽرنٍ بإثنً عشر

جزوجت وبات لدَها حَاة مسجملة وزوج وعابلة فٗ أحدعاما   

 " لٍ هنا .. هذا ما عنَجه

 أؼمضت عَنَها وجنهدت بحزن فمد ظنت بؤن والده جوفٍ بالفعل

 لبل أن َولد لكن ما لاله بعدها َإكد العكس ولم َعنٍ بما لال

 سوي بؤنه مَت وهو حٍ وهذا ألسً من موجه حمَمة وكم آلمها

 حاله وشمَمجه فإن كانت جصؽره بثٗثة عشر عاما وهو َبدوا فٍ

 منجصؾ العشرَن من عمره أو َزَد علً ذلن بملَل فسجكون



 صؽَرة جدا علً الزواج وَبدوا هذا سبب نصؾ همومه وصمجه

 الدابم ، أرادت أن جسؤل عن الكثَر لكنها لم جسجطع وخافت أن

لوله خرج ورؼما َضاَمه ذلن لكن ما لم جسجطع منع نفسها عن  

 عنها حَن لالت بحزن

 وإن جزوجت فهٍ جحجاج لوجودن لربها َا َمان فالشمَك ٖ "

 " َمٓ مكانه زوج وٖ أحد أبدا

 ٖذ بالصمت ولم َعلك بَنما عادت هٍ لعض لسانها مجددا فها

 هٍ جخطا من جدَد ونسَت بؤنه زوجها ولَس شمَمها ، لم جكن

و أنها فمط جمنت أن ٖ َكون جعلَماججولع جعلَما منه هذه المرة أ  

 لاسَا جسجحمه لكن ما حدخ كان عكس كل ذلن حَن وصلها صوجه

 الهادئ العمَك مجددا

 هٍ جسكن فٍ الحمَراء وبعَدة جدا عن هنا جحجاج لسَارة "

 ونمود ْصل لها ولست أملن كلَهما وٖ مال أهدره علً سَارات

أمنحها ما سَمنحه لهااْجرة ثم هٍ بخَر بالفعل هنان فؤنا لن   

 " زوجها وعابلجه

 كم آلمجها نبرة المرارة الجٍ جاهد لَخفَها فٍ صوجه والجٍ

 اسجطاعت أن جلحظها بوضوح فهٍ عانت وجؤلمت حَاجها بؤكملها

 وجشعر بكل هذا مهما أخفاه المجحدخ معها ، دست َدها جحت

 خدها وحاولت أن جنام ما أن جؽمض عَنَها رؼم َمَنها بؤن ذلن

 لن َنجح وككل لَلة وعادت وفجحجهما سرَعا ما أن وصلها صوت

 من ظنت بؤنه نام أو لن َجحدخ معها أكثر من ذلن

 " وماذا عن شمَمن َا ماَرَن ؟ "

 لون الحزن صوجها كما مٗمحها ولالت بؤسً

 " بعدما رمانٍ فٍ الشارع لم أسمع عنه شَبا ولم أهجم بذلن "



 وصلها صوجه مجددا

 " لَس ذان أعنٍ بل اِخر "

 هنا لم جسجطع الجحكم فٍ الدمعة الجٍ مٓت عَنَها الواسعة وجلن

 اْحداق الخضراء الواضحة وهمست بعبرة

 " !! هازار "

 مررت ظهر كفها جحت جفنَها جمنع دموعها من اٖنزٖق جانبا

 من عَنَها وجابعت بعبرة مكجومة

الذٌ َحبنٍ بل وعاملنٍهازار كان الشخص الوحَد بعد والدجٍ  "  

 وكؤنه ٖ شمَمة ْحد ؼَره فٍ الوجود وحَن ؼادر مع رجال ابن

 شاهَن كنت فٍ السادسة من عمرٌ ولم أراه بعدها مطلما ولم

 َرجع مع من عادوا اِن ووالدجٍ جوفَت بعد مؽادرجه بولت

 " ... لصَر لجبدأ مؤساجٍ الجٍ لم جنجهٍ

حو ما لالجه سابمامسحت عَناها مجددا وجابعت جحاول م  

 المؤساة الجٍ لم جنجهٍ إٖ اِن فكم دعوت هللا ورجوجه أن "

 َرجعه لٍ وَبدوا اسججاب لدعابٍ بما َساوٌ ذلن بل وأفضل

 " مما جمنَت

 وما أن أنهت عبارجها جلن عضت علً شفجها فلَس بالهَن أن

 جمول ذلن له خاصة أنهما ٖزاٖ َعَشان معا كؽرَبَن جمرَبا

لحمَمة والوالع الذٌ ٖ َمكنها نكرانه وعلَه أن َعلمهلكنها ا  

 ولججؽَر نظرجه لنفسه فثمة من َحجاجه بالفعل ولن َؽطٍ ؼَره

 . مكانه لدَه

 لفزت جالسة وَدها علً للبها حَن عٗ صوت الباب الحدَدٌ فٍ

 الخارج وكؤن من َطرله ٖ َنوٌ سوي خلعه من مكانه بل وكؤنه

ز معه ونظرت بفزع للذٌ ولؾ علًزلزال جشعر بالجدران جهج  



 طوله وجوجه جهة باب الؽرفة من فوره فولفت أَضا ولالت

 راكضة جهة الخزانة

 " َمان لمَصن "

 وفجحجها سرَعا وأخرججه وركضت به جهجه فؤخذه منها وهمس

 خارجا من الباب وهو َلبسه

 " ابمٍ هنا "

 فولفت جحضن إطار الباب جرالبه بعَنان دامعة جدعو هللا دون

 جولؾ أن َحفظه لها وأن ٖ َكون ثمة من جاء لَسرق سعادجها

 سرَعا ، انزلمت أول دمعة من عَنَها حَن اكجشفت بؤن مخاوفها

 حمَمَة وهٍ جسمع ذان الصوت الرجولٍ ما أن فجح لهم الباب

 " أنت َمان إبراهَم حجاج ؟ "

أجابه بنعم لال ذات ذان الصوت الؽلَظ المخَؾ مجددا وما أن  

 أنا الممدم عثمان أحمد العامرٌ من مكجب الجنابَة بحوران "

 " وعلَن أن جذهب معنا اِن

 فشهمت بصدمة وبكاء واجكؤت علً جار الؽرفة من الداخل جمسن

 فمها وعبرجها بَدها وهذا ما جولعجه حدخ وها هم وحوش ؼَلوان

سرَعا وأسرع مما جولعت فهم هكذا دابما وجدوا سَسرلوه منها  

 . فمط لَسرلوا سعادجها منها

 جحركت من مكانها ما أن اججاز ذان الجسد باب الؽرفة مجددا

 ونظر ناحَجها من فوره وكؤنه دخل من أجلها فمط فؤمسكت َده

 ونظرت لعَنَه ولالت ببكاء

 " َمان أنت لن جذهب وججركنٍ .. خذنٍ معن "

َها ولال بجدَةأمسن ذراع  

 إلً أَن سآخذن َا ماَرَن ؟ لن جدخلٍ ذان المكان وٖ ٌْ "



 سبب كان وأنا سؤكون بخَر ٖ جملمٍ فؤنا لم أفعل شَبا أخاؾ

 " منه

 حركت رأسها نفَا ولالت بذات بكابها

 لكنهم ٖ َحجاجون ْن جفعل شَبا لَرمون فٍ السجن .. أنا "

كل ما َرَدونه اِن أنأعرفهم جَدا فهم َمجلون بدم بارد و  

 " َجركون حسرة فٍ للبٍ وأن َرمونٍ للشارع مجددا

 اشجدت أصابعه علً ذراعَها أكثر ولال بذات جدَجه

 ماَرَن هم لن َجخلصوا منٍ وأنا من خلصجهم منن كما "

 َرون ، ثم من َخاؾ هللا فٍ كل شٍء علَه أن ٖ َخاؾ أحدا

هب معهم وأرجعوأنا لم أفعل شَبا كما سبك وأخبرجن وسؤذ  

 " ٖ جخافٍ

 حركت رأسها نفَا ودموعها جنزل دون جولؾ ولم جسجطع منع

 نفسها من اٖرجماء فٍ حضنه وطولت جسده بذراعَها ولالت

 باكَة

 ٖ ججركنٍ َا َمان ٖ أحد لٍ ؼَرن .. ٖ والد وٖ شمَك وٖ "

 " أٌ أحد

 لم َسجطع منع جلن اٖبجسامة الجٍ زَنت شفجَه ومسح علً

 شعرها ولال ناظرا لرأسها ووجهها المدفون فٍ صدره

 " ألم َكن الشمَك من ٖ َمٓ مكانه الزوج لبل للَل ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ وٖزالت جدفن مٗمحها فٍ ذان الصدر

 العرَض ولالت ببكاء

 " كان كٗما جموله الناس فمط أنا ٖ أحد لٍ ؼَرن "

َنَها الدامعة ولالأبعدها عنه وأمسن وجهها بَدَه ونظر لع  

 هللا ٖ َنسان َا ماَرَن وسؤكون بخَر وسؤعود فجولفٍ "



 " عن البكاء ونامٍ اِن وسججدَنٍ هنا صباحا

 نزلت دموعها مجددا وهمست بعبرة

 " عدنٍ بذلن ، ألسم لٍ اِن بؤنن سجعود ولن ججركنٍ "

 مسح بؤبهامَه الدموع من جحت جفنَها ولال بجدَة

َعا َا ماَرَن وٖ جملمٍ فإن حدخ لٍ أٌأعدن أن أعود سر "  

 " مكروه فسؤوصٍ من سَجد لن شمَمن

 سحبت شهمجها مع الهواء لصدرها ولالت بعبرة مكجومة

 إن كان شمَمٍ موجودا لعاد من ولت وإن من أجلٍ فإما أنه "

 " مَت أو مات كوالدن

 جنهد بعمك لَمطع حدَثهما صوت الطرق علً باب المنزل مجددا

ؼادر جهة الباب لابٗفجركها و  

 أؼلمٍ الباب من الداخل وٖ جفجحَه ْحد ؼَرٌ وٖ جخرجٍ "

 " حجً أرجع َا ماَرَن

 وؼادر ججبعه خطواجها كما دموعها ودعواجها الباكَة بؤن َرجع

 لها فعٗ كما وعدها وأن ٖ َخذلها حظها ككل مرة لَسرق منها

 . أهم ما بات لدَها وجملكه

* 

* 

* 

 دست وجهها فٍ وسادجها وجنهدت بؤسً مؽمضة عَنَها وٖ

 جشعر بؤٌ رؼبة فٍ مؽادرة السرَر فهٍ لم جنم باكرا البارحة

 وهذا كان حالها فٍ اللَلة الجٍ سبمجها فبعد جلن الرسالة الجٍ

 وجدجها فٍ سَارجها وأخبرها فَها بؤنه سَؽادر فٍ مهمة لشمال

ؽاَة وٖ َمكنه وٖ ذكر اسمانجلجرا لَومَن وبؤن المهمة سرَة لل  



 المدَنة الجٍ سَكون فَها وطلب منها أن جؽلك باب ؼرفجها

 بالمفجاح علً نفسها وٖ جفجحها ْحد مطلما فسكنها الذعر طوال

 اللَل خاصة مع صوت كعب حذاء للجٍ جزور الشمة لمرابة اْربع

 مرات َومَا وجحاول حجً فجح باب ؼرفجها وٖ جنجح ْنها مؽلمة

بدوا بؤنها ٖ جملن مفجاحا لها عكس باب المنزل الخارجٍوَ  

 وَبدوا أَضا بؤنها ٖ جعلم حجً اِن أَن َكون فمد كجب لها أَضا

 بؤنه سَؽلك هاجفه حجً َرجع وبؤنه لانون فٍ عمله رؼم أن

 الظنون باجت ججآكلها وكم جخشً بؤن َكون مع امرأة ثالثة ، جؤففت

د الجصاعدٌ هامسة كالعادة كٍمسجؽفرة هللا بهمس وبدأت بالع  

 جمؾ بعد العدد عشرة فوق السرَر لبل أن جمفز خارجه ، وما أن

 وصلت لذان الرلم لفزت جالسة لَس بسبب وصولها لذان الرلم

 بل بسبب الطرق السرَع والمججالٍ علً باب الؽرفة لبل أن َصلها

 ذان الصوت الرجولٍ اٖنجلَزٌ الخشن

حرن َا من فٍ الداخلافجح الباب بسرعة ... ج "  " 

 فانكمشت علً نفسها وبدأت ضربات للبها باٖرجفاع بصخب

 مخَؾ وجلن اْلدام جركل الباب بموة كادت جخلعه من مكانه

 فؤمسكت فمها بَدها جمنع نفسها من الصراخ ذعرا وزحفت

 للجانب اِخر من السرَر وانزلمت منه وصوٖ لٓرض واخجبؤت

زال ذان الطرق َجكرر وَشجد ججمجمخلفه جضم رأسها بَدَها وٖ  

 بالدعاء دون جولؾ ودموعها لد عانمت وجنجَها وهمست بصوت

 ضعَؾ مرججؾ

 " ! جَم أَن أنت ؟ ما هذا الذٌ جركجنٍ فَه لوحدٌ "

 وصرخت بذعر جدفن رأسها فٍ ركبجَها بموة حَن عٗ صوت جلن

 الرصاصة الجٍ اخجرلت لفل الباب واندفع للداخل بموة و بدفعة



 . واحدة لوَة

* 

* 

* 

 مرر طرؾ سبابجه جحت شاربه السفلٍ َرخٍ مرفمه علً الطاولة

 جحجه ونظره علً الخارطة المفرودة فولها وسمعه مع الذٌ

 َجحدخ والمنالشات المجداخلة بَن المحلمَن حولها َرسمون

 مخططا موسعا لخطواجهم المادمة ٖججَاح مدن ومناطك صنوان

اْسلحة الجٍ سجنزل مَناء صَباء خٗلجباعا ما أن جصلهم جلن   

 لحظات ولجخرج أسلحة الَرمون بعدها جباعا وَحرلوا اْرض

 بعدها جحت لدمٍ المدعو مطر شاهَن وجمَع أجباعه بَنما فكره

 كان َسافر وَرجع كل حَن كمزاجه الذٌ جحول لبارود مشجعل منذ

ه وكلجلن اللَلة الجٍ كان مولنا من أنه سَصل فَها لكل ما َرَد  

 شٍء َمجرب من الوصول لَدَه ورجاله َجرصدون لسَارجها ما أن

 جكون فٍ حدود مدنهم لجكون لدَه وإن مرؼمة لكن كل ذلن جؽَر

 فجؤة وكما جولع بسبب ذان الرجل الذٌ ما كان لَؽفل عنها لحظة

 وَجركها لؽَره وجحت أٌ مسمً كان ، كان سَرسل حجً من

لت وحَخ كانت مرالبة جماماَجلبها من منزلهم المدَم حَخ وص  

 لبل أن َنجشر رجال ذان المدعو مطر شاهَن وحرسه فٍ المدَنة

 بؤكملها وجعسر علَهم الوصول لها وحجً مرالبجها بل وحجً

 هاجفها وحلمة الوصل اْخَرة بَنهما فمدها وهو َجصل دون جولؾ

 ولم ججَب وحَن انفجح الخط أخَرا لم َسمع سوي صوت بكابها

دَثها مع طَؾ وذكري والدهم ... ثٗثون دلَمة كاملةالموجع وح  

 جعذب فَها َسمع نحَبها ومناجاجها لمن جراه آخر شخص َربطها



 بالحَاة وؼاب عنها وجركها وحَدة حجً كاد َجن وَفمد عمله

 وَفعلها وَذهب لها بنفسه ، وما أن كان سَؤمرهم بإحضارها

 والمجازفة حجً بحَاجهم وحَاجها انفجح له الخط مجددا وظن بؤنه

 سَجمكن من الجحدخ معها أخَرا لَكجشؾ أن المفاجؤة كانت أكبر

 من ذلن بكثَر وهو َسمع أنَنها المحجج والذٌ لم َفهمه وكؤنه

 ثمة من َمنعها عن الجحدخ ثم همس المكجوم ذان الرجل والذٌ

مَزه عنهاَعرفه من بَن آٖؾ اْصوات لج  

 أنجٍ لٍ َا ؼسك لست ٌْ رجل فٍ الوجود .. لٍ واللَلة )

 ( جحدَدا

 اشجدت لبضجه جحت ذلنه ٖ شعورَا َشعر بؽضبه َشجعل من جدَد

 فمد فصل علَه الخط بعدها وجركه َصرخ منادَا لها فرمً ذان

 الهاجؾ من َده لجدعسه عجٗت سَارجه وجمنً أن دعس ذان

مه بعدها بؤنهما ؼادرا من هنان صباحاالرجل بعده فكَؾ وما عل  

 أٌ أنه لضً اللَل معها كما لال وهٍ الجبانة اسجسلمت له

 فٗزالت حمماء كما كانت وهو من ظن بؤن ما فعله بها طَلة جلن

 اْعوام كان كافَا لجكرهه لكنها لم ججؽَر ؼبَة ومؽفلة لم جسجطع

جَنةالسنَن أن جنسَها جلن اْشهر الجٍ عاشت فَها معه س  

 كالجارَة كالمملوكة وأنساها إَاهم جمَعا ومعاملة الملون

 واْمَرات جلن الجٍ كانت جحضً بها ومنه علً رأسهم فَبدوا

 بؤنها ٖ ججدٌ معها سوي جلن المعاملة وكان علَه جطبَمها علَها

 من البداَة لجنظر له كبطل كذان الرجل المجعطش للدماء والحروب

فه من حزام بنطلونه العسكرٌ وأجابرفع نظره بالذٌ أخرج هاج  

 من فوره لابٗ

 نعم َا جعفر ماذا حدخ معكم ؟ "



 وجعلمت اْعَن به بفضول وحماس فما َفصلهم عن نَل هدفهم

 ومرادهم لَس سوي دلابك سَمطعها هذا اٖجصال لكن جلن

 النظرات بدأت ججبدل للجوجس ما أن ولؾ ذان علً طوله وصرخ

 بمن فٍ الطرؾ اِخر

َؾ حدخ ذلن ؟ مسجحَل اْمر ٖ َعلم عنه أحدك "  ! " 

 " أخلوا المكان سرَعا ولَرجع الجمَع إلً هنا "

 رمً بعدها الهاجؾ بطول َدَه لابٗ بؽضب

 هاجمت دورَة من الموات الخاصة مَناء صَباء وأمسكوا "

 " بالجمَع هنان وبحاوَات اْسلحة أَضا

 نظر له بصدمة وصرخ ولد ولؾ من فوره

 " كَؾ ...! مخططنا كان سرَا وناجحا فمن الذٌ أوشا بهم ؟ "

 وجداخلت عبارات السخط لَسكنها مكانها فٍ صمت أموات ذان

 الصوت الذٌ عٗ فولها ولم َكن سوي لصافرات إنذار حروب

 علت فٍ اْجواء مخجرلة جلن النوافذ واْبواب جعلجهم َجبادلون

المكان بل وجلن نظرة سرَعة صامجة وعلم كل واحد فٍ ذان  

 المدَنة ما سَكون ذلن وما سببه خاصة ولد جبعه صوت جحلَك

 الطابرات الحربَة فٍ سماء جلن المدَنة الشبه عسكرَة المضَبة

 وكانت ثوان معدودة فمط لبل أن َجسلل ذان الضوء اْحمر من

 النوافذ وجهجز اْرض جحجهم وكؤن بركانا زفر فٍ أعمالها بل

هم جماما لَجسرب ذان اٖهجزاز لٓجسادوكؤن ما انفجر جحج  

 فالمبانٍ فالجدران جباعا وانجملت اْنظار فورا جهة جلن النوافذ

 الطوَلة المرجفعة للسمؾ جرالب بذهول ذان الوهج اْحمر

 المرجفع والشرارات الحمراء المجماذفة بالججابع فٍ السماء وكؤنه

جلن جبل ألعاب نارَة ضخمة انفجر فٍ اْرض جٗه عواء  



 الشظاَا ورإوس الصوارَخ المندفعة جهة السماء وعلم كل

 واحد منهم ما َكون ذلن وبؤن ؼضب ابن شاهَن بدأ َججاح كل

 شٍء وَدمر ثروثهم المنجظرة وبؤن هذا نجاج أول ضربة لطابراجه

 الحربَة ٔحدي مخازن الذخَرة الممجدة جحت اْرض والبمَة فٍ

درَن ذان المبنً كحال كل منالطرَك بالجؤكَد فركض الجمَع مؽا  

 فٍ جلن المدَنة فهذا لَس سوي إنذار لَؽادروها فٍ أسرع ولت

 ممكن فاْسوء لم َؤجٍ بعد ومن كان مسجؽن عن حَاجه سَفكر

 . فٍ البماء لدلَمة أخري

* 

* 

* 

 " رععععععد "

 صرخ الذٌ ركض حجً منجصؾ الممر وجؤكد من أن ذان الباب فٍ

 آخره فجح أوٖ ثم عاد أدراجه راكضا حجً وصل بهو المنزل

 وجوجه رأسا للجلفاز فَه نظرات رماح وعمجه المسجؽربة ججبعه

 وؼَر المنوات فَه حجً وصل لمراده لحظة أن ظهر رعد عند

 بداَة الممر وصرخ بؤنفاس مجعالبة

 " ماذا َجرٌ هنا ! ما بكم ؟ "

عٗ صوت الصراخلال الكاسر مبجعدا عن الجلفاز الذٌ   

 واٖنفجارات المندفعة من مكبراجه

 مطر شاهَن َضرب الَرمون ... إنها جشجعل ، إنها جحجرق "

 " َا رعد

 فعلت الصدمة جلن الوجوه لبل أن جصرخ عمجهم ضاربة بكفها

 علً صدرها ببكاء



 " َا فجعة للبٍ فَن َا جبران "

شاشة ذانوانجبه الكاسر حَنها للوالفة منجصؾ السٗلم جنظر ل  

 الجلفاز بصدمة لبل أن جركض نحو اْعلً فجوجه هنان من فوره

 هامسا

 " .. أمٍ "

 وما أن وصل السٗلم كانت الجٍ صعدت منه منذ للَل جنزل عجباجه

 مسرعة جلؾ حجابها علً شعرها واججازجه دون أن ججَب علً

 ندابه وٖ نداء رعد الذٌ لحمها للباب صارخا

جمجربٍ من الَرمون ، ٖ جإذٌ نفسن ؼسك ٖ جذهبٍ له وٖ "  

 " َا ؼسك

 لكنه لم َلحك بها وٖ بسَارجها الجٍ ؼادرت مسرعة من هنان

 ووجهجها كانت عكس ما كان َضن بل ولمكان ألرب من هنان

 بكثَر وهٍ جعبر جلن البوابة الجٍ فجحت أمامها سرَعا واججازت

باب ذان جلن الحدَمة الواسعة فٍ لحظات حجً كانت مجولفة أمام  

 المنزل المرجفع الواسع ونزلت منها ضاربة بابها خلفها وما أن

 كانت فٍ الداخل ولع نظرها أوٖ علً الجٍ خرجت من الجهة

 الَمنً من بهو المنزل راكضة ولد ولفت مكانها جنظر لها

 بصدمة هامسة

 " !! أمٍ "

 " أَن والدن َا جَما ؟ "

 ولم َكن جعلَمها ذان سوي همسا مماثٗ خرج من بَن جلن

 اْنفاس الموَة جنظر لها جلن اْحداق السوداء بضَاع فمالت

 بجوجس ونظراجها لم ججرن جلن العَنان

 " فٍ اْعلً ... جاء للجو وَبدوا أنه سَؽادر "



 فجركجها وركضت جصعد السٗلم لابلة

 " ٖ ججبعَنٍ َا جَما "

لن العَنان الدامعة جرالبها بؤسً لبل أن جججهوصعدت جاركة ج  

 لمكان وشخص آخر فٍ ذان المنزل بَنما انفجح باب جلن الؽرفة

 علً اجساعه لحظة أن انفجح باب الحمام فَها وخرج منه الذٌ

 نظر لها بصمت عارٌ الصدر ٖزال الماء َمطر من شعره اْسود

بنطلون أسودالذٌ ازداد طوله عن المعجاد بملَل ٖ َلبس سوي   

 فرمً المنشفة من َده وجوجه نحوها من فوره وسحبها من َدها

 وأؼلك الباب خلفها فحاولت سحبت َدها منه لابلة بحدة

 أهذا آخر عروضن َا ابن شاهَن ؟ أهذا ما جنجمم به أَضا من "

 " ؼسك ؟

 أدارها حجً أولفها علً الباب وأمسن بذراعَها ونظر لعَنَها

ا احمرار أكجحل به جفنَها الواسعان ولالالمجهدة ولد أحاطهم  

 بجدَة

 ؼسك سنجولؾ اِن عن جمَع جلن الحمالات وسنجحدخ وعن "

 " كل شٍء

 حركت َدَها بموة مبعدة َدَه عنها وصرخت فَه بعنؾ

 " لن نجحدخ عن أٌ شٍء حجً ججولؾ عن جدمَر الَرمون "

 وامجٓت عَنَها بالدموع سرَعا وصرخت فَه أكثر ولد ضربت

بضجها صدره العارٌ بموةل  

 جولؾ عن لجلهم َا دموٌ َا مجوحش لسما لن أسامحن ما "

 " حََت إن مات ، لسما أن جلحك به وعلً َداٌ

 أسكججها جلن الصفعة الجٍ عٗ صوجها فٍ صمت المكان ولد

 شوهت جلن البشرة الثلجَبة فٍ ثوان معدودة وجحولت نظرجها



 للصدمة ولم جرفع وٖ َدها لذان الخد المحجمن بالدماء وجركت فمط

 جلن الدمعة جنساب فولها ببطء جنظر له بكره نظرة جعلجه َمد َده

 لذراعها فورا وسحبها لحضنه ودفن وجهها فٍ صدره العارٌ

 هامسا بحزم

 " ٖ خروج لن من هنا وسنجحدخ وسجسجمعٍ لٍ حجً النهاَة "

ة وابجعدت عنه صارخة بؽضبدفعت جسده عنها بمو  

 لن نجحدخ انجهً الحدَخ بَننا جلن اللَلة َا مطر ولد للت "

 " ما لدَن

 وهمست من بَن أسنانها ناظرة لعَنَه والحمد َؽذٌ جلن النظرات

 " كالسم

 أنت مَت َا مطر ... مت فٍ داخلٍ حَن جعلجه َشهد علً ما

احدخ بَننا جلن اللَلة وسجججرع من ذات الكؤس لرَب  " 

 حرن رأسه بموة ورفض وأمسن وجهها بَدَه ونظر لعَنَها لابٗ

 بحدة

 " لَس صحَحا َا ؼسك "

 أبعدت َدَه عنها مجددا صارخة

 جولؾ عن الكذب .. لن اسامحن ما حََت َا مطر وسجدفع ثمن "

 " كل ما فعلجه بٍ ؼالَا وؼالَا جدا

 لم َهجم بكل ما لالت ولد أمسن وجهها مجددا ونظر لعَنَها

 الدامعة ولرب وجهه من وجهها حجً جٗمست أنوفهما وأؼمض

 عَنَه هامسا بوجع

 لنخجصر المسافات َا ؼسك ... اجركَنا نعطٍ ْنفسنا فرصة "

 " أخَرة واسجمعٍ لٍ ولسما سَجؽَر كل شٍء

 أؼمضت عَنَها ببطء ورفعت َدها الَمنً حجً ٖمس كفها ذان



حهاالصدر العارٌ وهمست بوجع خرج من عمك جرا  

 " لم أكن هنا َا مطر "

 فجحت عَنَها ونظرت لَدها وضربت بها علً صدره جهة للبه

 " ولالت بؤلم وحدة ولد جسربت الدمعة الثانَة من رموشها الكثَفة

 لم أكن هنا َوما ولن أكون وأنت أخرجت نفسن من الموجود مثله

 " وسط أضلعٍ

 أمسن َدها وضؽطها هنان جهة للبه ججسرب نبضاجه من خٗلها

 وكؤنه َدمج روحَهما وهمس بجؤنٍ ناظرا لعَنَها ولرموشها

 الطوَلة المسدلة علَهما

 " أنجٍ هنا َا ؼسك لسما بمن خلمن وخلمه "

 سحبت َدها بموة ورفعت نظرها لعَنَه وارجسمت ابجسامة ساخرة

 مجؤلمة علً شفجَها وهمست بحرلة

 " أجل ولد رأَت الدلَل بنفسٍ ومرارا "

 حرن رأسه برفض ورفعه لٓعلً ممررا أصابعه فٍ شعره الرطب

 لبل أن َنظر لها ولال بضَك

 " لن جرٌ شَبا ْنن جرفضَن ذلن َا ؼسك "

 وجابع بوجع َضرب بؤطراؾ أصابع َده علً صدره ناظرا لعَنَها

 المحدلة به بجمود

.. رفضنٍ ْعوام ْنن لم جعودٌهذا اسجنكرنٍ بعدن َا ؼسك  "  

 فَه .. سرق النوم من عَناٌ للَال َطلبن فما حجم ؼرورن الذٌ

 " لم َشبعه كل هذا َا ابنة دجً الحالن ؟

 أرخت رأسها علً الباب خلفها وأؼمضت عَنَها ببطء هامسة

 بجمود

 " كاذب "



 فضرب بَده علً الباب بجانب رأسها لابٗ بحدة

نظرن َا ؼسك باْكاذَب مثٗ ؟ اجركَنا وكَؾ أكون صادلا فٍ "  

 " نجحدخ بروَة ولَحدخ ما َحدخ بعدها

 " مطر افجح الباب ... مطر ابجعد عن ابنجٍ واجركها وشؤنها "

 ارجفعت نظراجها المصدومة حجً الجمت بعَنَه ما أن سمعت ذان

 الصوت الرجولٍ الصارخ بؽضب من خلفها لبل أن جنحرفا جانبا

جعرفه ..! أجل جعرفه جَدا ..! إنه ... صوت ببطء فهذا الصوت  

 !! والدها شراع

* 

* 

* 

 ~~ المخرج

 Shahd Shahd / بملم

 ............ ؼسك

 لجنصفنٍ َاصاحب العداله

 فما بعد فرالن اٖ الحطامه

 اعَش علً أمل اللماء

xوأدارٌ دمعجٍ جحت الجفون 

 جركجنٍ ارض عطشاء

xٖبعد ماارجوَت من حبن سَو 

 أردد فٍ داخلٍ ألماه

 وفٍ خارجٍ مٗمح العذاب

 أَا معذبٍ أَهون علَن عذابٍ

 وسنَن عجافٍ



 أَا معذبٍ اجركنٍ لعلٍ المً بعدن ظمؤ مشاعرٌ

<br> 

 ...... مطر

 لجنصفَنٍ َاصاحبة العداله

 فما بعد فرالٍ إٖ وصاٖ

 اعَش علً أمل اللماء

 وأخبا دمعٍ داخل مملٍ

 لَس من طبعٍ الهوانا

معن جعلمت كل شٍءولكن   

 أربع عشر سنَن من عمرٌ

 وأنا ألول ْجلن َهون كل شٍء

 كَؾ جمولٍ اجركن َاحبَبجٍ

 فبعدن َجعلنٍ مَت وأنا حٍ

 لجنصفَنٍ َاصاحبة العداله

 فلعل ألمً حَاجٍ بَن َدَن

******** 

 بملم / أمومه الحلو

 ~مطر

 خاطبجُها بطرَمجٍ وكؤن شَباً لم َُكن

 ما بحُت عما راعنٍ وبدا بهمَساجٍ ّشجن

 ! ظنَّت بؤن الَصفح َؽفُر ما مّضً

 هل كان عفوٌ صادلاً حَن ارجَضً

 بالصمت صوجاً لٓلم ؟

 ً  هل كان بوُحٍ فٍ عَونٍ كاذبا



 . ما باَن فٍ نَظرٌ كم أعانٍ من ّسمم ؟

 ً  جربٍّ ضمن عَنَها حرَما

 وجزعم أنه نوٌر جوارَه بالعلن

جها بكاءٌ وجضحُن ..إن ضحك  

 .. ولكن دوَن دمعٍ أو أٌ أنّ 

 وجسرُؾ فٍ الؽرور لعّل هذا ،

 ..َدارٌ عن عَوِن الناس كل ذٍُلّ وهم

 أعرؾ َمَنا أنها منٍ مجعبة جؤن ،،

 .. وَشكو إحمرار خدها كل اْلم

 لكن؛ أما لحبٍ لها من شافعٍ 

 ..أو أن بوح الحب بَن َدَها َعنٍ اْلم

 فٗ أنا ممن َعلن عجزه

أنا ممن َبرز كل ضعؾ ووهن،،وٖ   

 ولكن بحر شولٍ لها أضعؾ جلمود صخرٌ

 .. وبت مجنون ؼسِك علً علن

 ً  سؤوراٌ عشمٍ لها كٍ أحمَها دوما

 .. وأدوس كل طارق َمرب حبٍ للعن

 ~ ؼسك

 أوُكلما أنوٌ الججلَد جبجنـٍ؟ 

 .. فٍ الصمت فٍ ألهـام فٍ الخلواتِ 

 مازلُت أعِرُؾ أنَّ الشوَق معصَجٍ

 .. و العشُك و هللا ذنٌب لست أهواه

 ٖ جرجع بعد مآ جمد الشعور بَنٍ 

 ٖ جنادَنٍ و لد كنت َومآ بَن َمنان ؛



 لد عرفت مإخًرا ماذا َعنٍ 

 أن ججرن اْشخاص طوًعا،،

 .. فمط لجحفظ آخر ما جبمً لن فٍ هذٌ الحَاة

  

 أكجفَجن حلماً عن جور أَامٍ 

 ..أنجهَجن جرح َٖخفً لعَنان 

وم كان الحلم جلمسنٍ َدَنَ   

 كان والعٍ منفً بت أرعاه ،، 

 َا نْسمة البرد مرٌ للبّه الجافٍ

 .. لعله َذكر دفا للبٍ لبل أن َنساه

 أخبرَه ذا السر عنٍ

 أخبرَه كم بت أرلب َوم ألماه ،،

 أبوح له فٍ سر صدرٌ

 .. أبوح له لبل أن أنساه

 لَس ذنبٍ ذان نجاج هجرن ،،

نسانلَس ذنبٍ َوم أن أ .. 

 هذه آخر أحٗمٍ ،

 .. ولَت ما مر بٍ من هجرِه حلماً أصحو منه بَن َداه

*********** 

 نهـــــــــــــــــاَة الفصـــــــــــل

 الفصل التاسع عشر

 

 ~~ المدخل



 Zeinab Mohammed /بملم

�ً  �من ؼسك الً دج

 مجً َا جري موعد اللماء؟

 َكاد الحنَن َمزلنٍ

 الً اشــٗء

 اَن انت َا ابٍ؟

 لجري ما فعله ابن اخَن

 ..بؤبنجن الحسناء

 ولجري خطوط مٗمحٍ

 الذابلة من

 ..البــكاء

 اَن انت َا ابٍ؟

 جعالً لجري ماذا فعل

 الزمن وهو َعود بٍ

 الً الــوراء

 ولجري ماذا فعلت بٍ

 اَٖام من الم

 ومؤســاة

 اَن انت َا ابٍ؟

 جعالً وانظر ْنكسار

 عَناٌ الفاجنة

ســوداءال  

 وانظر لجثة ابنجن

 جذهب الً



 ..الفنــاء

 اَن انت َا ابٍ؟

 جعالً الٍ لجشعرنٍ

 باٖنجمــاء

 َكفَنٍ فراق وَكفَكم

 حروب هوجــاء

 ..ودمــاء

 !احجاجن َا ابٍ

 جعالً الٍ ْجد

 الراحة والصــفاء

 ولجكن نبراُس َنَر دربٍ

 احَان بشدة واحَان

 ..برخاء

 ولجمسح كل ذكري

 فَها خَبة وشمــاء

 لجسندنٍ وجحمَنٍ

 من عثرات الحَــاة

 وْنعم بطمؤنَنة

 جسكُن اَسرٌ

 و اعَش

 بكل راحة و

 ...هنـــاء

 �من دجً الً ؼسك�

 اشجالن َا لطعة من للبٍ



 ..حجً عنان الســماء

 ولجفاصَلن الصؽَرة

 ..دون اســجثناء

 اعذرٌ ؼَابٍ َا صؽَرجٍ

 ..واٖخجــفاء

جن وانْجلن وْجل رإَ  

 ..بالخــفاء

 مجً َا جري موعد اللــماء؟

 اشجاق ان ادفنن وسط

 اضلعٍ ونبكٍ

 ..ســواء

 اشجاق ان اٌلبّل جبَنن

 وعَنَن النجــٗء

 اشجاق ان اري ضحكجن

 الجً حرمت منها من بعد

 ..عنــاء

 اشجاق للحظات طفولجن

 واٖحجــواء

 مجً َا جري موعد اللماء؟

 "اشجاق لكلمة"ابٍ

 الجٍ ججعلنٍ اٌحلّك عالًَا

 ..فٍ الفضاء

 احٌن لسماعها دوًما

 منجظًرا موعد للماء



 مجً َا جري موعد اللماء؟

 ْجلن انا اعَش

 وْجلن انا اجنفس

 َا نور دنَجٍ

 فؤنت البهجة والســناء

******** 

 جعالت أنفاسها جدرَجَا وانجملت نظراجها الدامعة للوالؾ أمامها

بة فٍ عَنَه جحدَدا لَإكد لها أن ما سمعجهوكؤنها جبحخ عن أجا  

 حمَمة فعٗ ولَست ججوهم ولم َرسم لها عملها الباطن ووحدجها

 واحجَاجها أمورا ٖ وجود لها ... امجٓت جلن اْحداق الواسعة

 بالدموع ٖزالت جحدق فٍ عَنٍ الذٌ ارجفعت َده لوجهها

 وٖمست أصابعه طرفه وهمس ناظرا لعَنَها

كونٍ والجمَع وكل شٍء علً مطرؼسك ٖ ج "  " 

 أؼمضت عَنَها ببطء جحجب جلن الدمعة بَن رموشها وكؤنها

 لررت دفن كل ذلن معها جشعر بجلن اْصابع جنزل لذلنها برفك

 وانزلمت الدمعة الَجَمة محطمة كل جلن اْسوار العجَدة ما أن

 شعرت بجلن اْنفاس الدافبة ججسرب عبر مساماجها لبل الهواء

 المندفع لصدرها بارججاؾ وجلن البحة الرجولَة ٖ َحجبها سوي

 ذان المماش اْسود الناعم عن أذنها

 " مطر َحجاجن َا ؼسك ... لسما "

 فشدت علً عَنَها أكثر وكؤنهما من ججحكمان فٍ عملها الباطن

 لعله َرفض كل ذلن وٖ َسمح ٌْ شٍء بؤن َصعد فوق جراحها

رفضه .. علَه فعلها أجل ومماومةعلَه أن َرفض .. فمط َ ..  

 ذان الشعور بشفجَه علً طرؾ وجنجها جمنع أصابعها بالموة



 من اٖرجفاع لوجهه .. لَكسر ذان الصوت الرجولٍ الؽاضب من

 خلفها كل ما حملجه جلن اللحظة من مشاعر مجنازعة لَضرب

 مشاعرهما معا لبل ضرب لبضجه لذان الباب صارخا

جرن ابنجٍ وشؤنهاؼسك اخرجٍ ... مطر أ "  " 

 فرفعت حَنها َدها رامَة َده عنها ودفعت بَدها صدره بموة

 جعلجه َرجد خطوة للخلؾ وشعر بجلن الدفعة الجٍ وجهت لذان

 .. الصدر وذان الملب جضرب سنَن حَاجه الماضَة .. جضحَاجه

 حرمانه وجمَع جنازٖجه .. لَس من أجلها فمط بل ومن أجل

لَكونا علً لَد الحَاة ولَججمعا معا وهنا الوالؾ خلؾ الباب أَضا  

 ، جراجع للخلؾ خطوة أخري َرالب بصمت الجٍ الجفجت من فورها

 وفجحت باب الؽرفة علً اجساعه لبل أن جخون دموعها عَناها

 واحجَاجها فؤمسكت فمها بَدها هامسة بعبرة والدموع جمٓ جلن

 اْحداق الواسعة

 " ...ٖ لَس هو ...! هذا لَس وا "

 وانمطعت كلماجها جنظر للوالؾ أمامها من جراه شخصا آخر لَس

 ! من سمعت صوجه

 ! هذا لَس والدها شراع

 ٖ لَس هو لكن .... ؟ لكنها جعرفه جشعر بؤنها رأجه ومرارا ؟

 !! ... أجل فهو َشبه الوالؾ خلفها كثَرا .. وناداها بابنجٍ

عدممن َنادٌ الَجَمة بذلن من ؼَر ....؟ حركت رأسها ب  

 جصدَك هامسة

 " !!أبٍ "

 لبل أن جركض جهة الذراعان اللجان فردجا لها والصدر العرَض

 الذٌ كان فٍ اسجمبالها لجرجمٍ لَس بجسدها فمط علَه بل



 وبهمومها بؤوجاعها بفمدها واحجَاجها وبالوحدة الجٍ باجت

 جنهش روحها جبكٍ الفمد والشوق فٍ ذان الحضن جشد علً

 لمَصه بموة جدفن وجهها ودموعها ونحَبها وعبراجها الموجعة

 فٍ ذان الصدر وفمدت ارجباطها بكل ما هو حولها سوي الشعور

 به بجلن الَد الجٍ جمسح علً شعرها ولم جعد جعٍ حجً مجً

 اخجفً حجابها عنه جسكب فمط بكابها هنان هامسة بعبرة

 " أبٍ ... أنت أبٍ ؟ "

مجة فٍ ذان الشعر الحرَرٌ الحالنفدفن وجهه ودموعه الصا  

 َضمها له أكثر هامسا بوجع

 " أجل أنا هو َا ؼسك ... أنا والدن َا حسرجه حجً َموت "

 فلم َزدها اعجرافه ذان سوي بكاء ونحَب وكؤنها لم جكن جعلم

 بذلن ما أن رأجه .. فكم سجحجاج من جؤكَدات لَصدق للبها ذلن

ً أنها نزلت بجسدهاوكم سجلزمها من لوة لجسجوعبه ؟ حج  

 لسالَه وحضنجهما بموة لرب لدمَه ولالت ببكاء

 " لمن جركجنٍ ...؟ لماذا ..؟ انظر ما فعله بٍ أبٍ انظر "

 نزلت دموعه أكثر جسمٍ لحَجه َنظر بؤلم لجسدها أسفله ونزل

 لها وأبعدها عن لدمَه وضمها لحضنه بموة ولال بعبرة مسجونة

جكسرخلؾ جلن اْضلع وبصوت رجولٍ م  

 ٖ شٍء سَنزل رأسن َا ابنة دجً .. ٖ شٍء وٖ أحد "

 " وأنا حٍ

 وأؼمض عَنَه بؤلم َشعر بمبضجها الجٍ ضربت علً صدره

 وكؤنها سكَن انؽرس فٍ للبه ٖ شٍء ألسً وجعا منه سوي

 كلماجها الباكَة

 لماذا جركجنا ؟ لما لم جؤخذنٍ ووالدجٍ معن ؟ لمد ماجت حزنا "



جظرنعلَن ومت وأنا أن  " 

 ضمها لصدره أكثر ولبل رأسها وهمس بؤسً

 لَجه كان باسجطاعجٍ َا ؼسك ، وضعٍ كان أسوأ منكما "

 بنَجٍ وحسرجٍ علَكما لم َمحوها أٌ شٍء ولوٖ وجود ابنجن

 فٍ حَاجٍ السنوات الماضَة ما كنت ْسجطَع المضٍ

 " فَها أكثر

 الجربت حَنها الجٍ كانت جشاركهم البكاء الصامت من بعَد

 فلم َعد َمكنها جحمل أكثر من ذلن ، لكنها ولفت مكانها ما أن

 ولع نظرها علً الوالؾ خلؾ باب الؽرفة المفجوح مكانه السابك

 وعلً وضعه ذاجه َنظر جحدَدا للنابمة فٍ ذان الحضن نظرة

جرجفع لصدرها ٖ شعرت بها مزلت للبها بوجع وجعلت َدها  

 شعورَا وكؤن كل ذان الحدَخ عن الوحدة وأحجَاج كان فَهما

 هما ..! بلً رأجه فَهما بالفعل رأت الخذٖن اٖنكسار والفمد

 ورالبت بعَنَن دامعة جلن اْجفان جخفَهما عنها ببطء لبل أن

 َسجدَر ذان الجسد الطوَل مبجعدا ورفع لمَصه وسجرجه َنزعهما

وخرج مججازا لهم جمَعهم َلبس لمَصه نظراجه من عٗلجهما  

 الجامدة لم جلجفت ٌْ منهم وٖ للجٍ ركضت خلفه جمسح دموعها

 وأدركجه عند السٗلم منادَه

 " أبٍ "

 فولؾ مكانه والجفت لها فنزلت العجبات الملَلة بَنهما حجً كانت

 والفة أمامه ورفعت َدَها ْزرار لمَصه وأؼلمت ما جبمً منها

ن جطوق جسده بذراعَها ودفنت وجهها فٍ صدره العرَضلبل أ  

 هامسة بحزن

 أبٍ كن بخَر من أجلٍ أرجون ... ٖ َمكننٍ العَش من "



 " دونن أبدا

 مسحت َده علً شعرها ولبّل رأسها ببطء فؤؼمضت عَنَها بموة

 وألم حَن وصلها ذان الصوت العمَك المبحوح

دخل حربا ولن جراق لطرةلما الملك َا جَما فؤنا لن ألاجل ولن أ "  

 " دماء واحدة

 ابجعدت عنه وأمسكت َده ولبلجها ونظرت لعَنَه هامسة

 بابجسامة حزَنة

 " لَحفظن هللا لٍ أبٍ "

 حضنها برفك ولبل رأسها مجددا وهمس

 " وْجلن سؤكون بخَر صؽَرجٍ .. ْجلن فمط "

 وما أن أنهً عبارجه جلن نزل السٗلم مسرعا ججبعه نظراجها

 الدامعة الحزَنة فهذا ما كانت جخشاه بدأ َحدخ وكل واحد منهما

 َعزل اِخر عن عالمه وبشكل نهابٍ وخاصة والدها فهو من

 علمت اِمال علً وعوده لها وجصمَمه وعناده علً اسجعادجها

 وها هو ذان أصرار َبدوا بؤنه بدأ َضمحل أمام رفضها الماسٍ

ٌ شٍء لكنها عاجزة ومكبلةله .. لَجه كان بَدها شٍء جفعله أ  

 الَدَن وجمَع محاوٖجها جواجه بالرفض من بداَجها دابما بل

 والؽضب من لِبل جلن الحسناء الجٍ جراها الشٍء الوحَد المادر

 . علً كسر ذان الجبل الموٌ الصامد المدعو مطر شاهَن

 ودعجه عَناها الدامعة حجً اخجفً خلؾ الباب الذٌ أؼلمه بعده ثم

بدة نحو اْعلً وانضمت لمن جركجهما هنان .. لنصؾركضت عا  

 للبها اِخر جبكٍ حاضنة لهما معا جالسَن علً اْرض لبل أن

 جصبح هٍ أَضا فٍ حضن ذان الرجل الذٌ عانا الفمد أكثر منهما

 كلَهما َدفنهما وسط أضلعه فهما الشٍء الوحَد الذٌ بمٍ له من



له عنها .. هما عابلجهرابحة جلن المرأة الجٍ انكسر لبلها برحَ  

 الجٍ حرم منها وجؤلم علَها فٍ كل َوم وساعة مضت منذ جرن

 . هذه البٗد

* 

* 

* 

 لطع الممر الطوَل بخطوات واسعة ثمَلة بل وؼاضبة جكاد ججشمك

 اْرضَة المجَنة جحجها ولم َنجح أٌ شٍء من حوله فٍ جعل

ٌنظره َنحرؾ عن مساره وٖ جلن الَد الجٍ ضربت كجفه للذ  

 اججازه لابٗ بابجسامة

 " مرحبا َا بطل "

 فهدفه كان ذان الباب جحدَدا من بَن جمَع اْبواب المفجوحة الجٍ

 مر بها والجٍ لم َنظر وٖ بفضول ناحَجها حجً وصل لذان الباب

 المؽلك وفجحه ودخل ضاربا له خلفه بموة دون أن َلجفت له لَنجبه

 له الجمَع هنان وأحدهم صاحبة الجسد الذٌ ارججؾ بموة بسبب

 ذان الصوت المرجفع ومن ولع نظره علَها فورا ورؼم فزعها من

 ذان الصوت إٖ أنها لم جرفع رأسها ولم َكشؾ ذان الشعر البنٍ

 الحرَرٌ له عن وجهها وما كان لَحجاج أن َراه لَعرؾ من

النساء وعلً بعد أمَال ، جكون فهو َمَز هذا الجسد من بَن آٖؾ  

 نظر بؽضب للجٍ كانت جشد َدَها فٍ حجرها بموة لَس منها بل

 من هذا الوضع ومن وجودها هنا ومنهم جمَعهم ومن نفسه لبلهم

 . حجً أنها ٖزالت ببجامة النوم ..

 لال الذٌ اججاز الصمت المبهم أخَرا لابٗ بجمود

 " وصلت أخَرا َا جَم "



ل الرأس المنجكس أرضا َرجفع وَبجعد ذانذان اٖسم هو ما جع  

 الشعر الحرَرٌ عن وجهها جباعا ونظرت له لَجحول الؽضب فٍ

 صدره لنَران مشجعلة وهو َري ذان اللون البنفسجٍ أعلً

 وجنجها والدم المججمد فٍ الجرح عند طرؾ شفجها والذٌ كان هو

أنالسبب فَه سابما جحول لبمعة أكبر منها ، وما زاده اشجعاٖ   

 الجالسة مكانها هنان لم جمؾ وجركض نحوه ولم جحاول البحخ

 عن اْمان فٍ حضنه كما عرفها منذ صؽرها بل لم َري سوي

 نظرة خاوَة مَجة لم َسجطع وٖ لراءجها فجوجه فورا نحو الذٌ

 جلمً فكه ضربة من لبضجه الموَة جعلجه َرجد للخلؾ محاوٖ

ورفع لدمه وركل سالهجثبَت نفسه لبل أن َباؼجه بلكمة أخري   

 بموة بحذابه اْسود الثمَل ورؼم جدخل البمَة إٖ أن أٌ واحد

 منهم لم َسجطع منعه من جوجَه ركلة أخري له جعلجه َركع علً

 اْرض ولم َمسكه عنه سوي اللذان أمسكاه من ذراعَه بموة

 مبعدان له عنه فصرخ فَه بعنؾ كؤسد ؼاضب

بالدخول لشمجٍ وبإخراجهاجضربها َا صعلون ؟ من سمح لكم  "  

 " من هنان ؟ سحما لكم َا حثالة

 وججالت الشجابم الَونانَة من بَن شفجَه وهو َنفضهم عن ذراعَه

 وأمسن بالوالؾ علً َساره شادا علً عنمه ولال من بَن أسنانه

 من صاحب هذه الفكرة من أساسها ؟ من أمركم بالجحام "

 " الشمة ؟

 ولم َسجطع صاحب ذان الوجه المحجمن بالدماء لول أٌ شٍء

 فجدخل الذٌ شد َده مبعدا لها عن عنمه لابٗ بحدة

 سجمجله َا جَم وأنت من َعلم جَدا بؤن الشجار بَن أفراد "

 " المنظمة ممنوع فاجركه لجفهم ما حدخ



 نفضه نفضا ونظر للذٌ كان َساعده أحد الموجودَن فٍ جلن

د مسح الدم من شفجه ناظرا له بؽضب فبصكالؽرفة لَمؾ ول  

 علَه من مكانه وصرخ ؼاضبا

 "جمد َدن علَها ؟ ... لسما لن أنساها لن َا ادموند "

 صرخ فَه من فوره

 وما َدرَنا بؤنها عشَمجن ؟ هٍ رفضت الجحدخ ولول "

 " ...من جكو

 هجم علَه مجددا صارخا بؽضب

افلججرأ علً نعجها بذلن مجددا َا سولٍ َا س "  " 

 أمسكه عنه مجددا الذٌ لال صارخا

 جَم جولؾ فالفجاة رفضت أن جمول اسمها ومن جكون وما جفعل "

 فٍ شمجن والبٗغ وصلنا بؤنها ججردد علَها فٍ ؼَابن وأنت جعلم

 لوانَن المنظمة جَدا وأنه أٌ شخص َشاركن السكن َضاؾ له

مشاكلورلة موثمة فٍ ملفن وبعلم مسبك هنا فٗ جمحم نفسن فٍ   

 " مع الموانَن َا رجل

 حاول إبعاده من أمامه صارخا بؽضب

 " ٖ َعنَنٍ كل ذلن .. اجركنٍ ألمن هذا السافل درسا "

 وما أن حاول ذان الجحرن نحوه أَضا أمسن به الذٌ همس

 له بحزم

 جولؾ َا ادموند أنت جعلم جَدا بؤنه ابن الكولونَل المدلل ولن "

نت العكس جماماَحاسبه علً ما َفعل بَنما أ  " 

 فنفض َده عنه وجحرن من مكانه جهة الباب الذٌ ضربه خلفه

 وجركه مفجوحا ججبعه جلن النظرات الؽاضبة لبل أن َنظر للجالسة

 مكانها جنظر لكل ما َجرٌ أمامها بصدمة وجوجه نحوها وأمسن



 بذراعها مولفا لها وؼادر بها من هنان مججاهٗ الذٌ جبعه لابٗ

 بصوت مرجفع

 " جَم ٖ جؽادر بها من هنا هكذا فثمة لوانَن َا رجل "

 لكنه لم َجولؾ حجً كان عند جلن الجاؼوار البَضاء المجولفة أمام

وأركبها باب مبنً المنظمة جماما لم َبالٍ لجلن المخالفة أَضا  

 . بجانب كرسٍ السابك وؼادر بها من هنان

* 

* 

* 

طلونه وما أن وصلنزل السٗلم بخطوات سرَعة َدَه فٍ جَبٍ بن  

 لٓسفل جوجه َسارا وولؾ عند أول الممر الذٌ لم َكن فارؼا هذه

 المرة ونظر ببرود للذٌ جحرن نحوه بخطوات بطَبة كسولة

 كعادجه َشعرن بؤن ألصً اهجماماجه فٍ الحَاة أن َعَش هذه

 اللحظة ، وصل عنده وولؾ أمامه مباشرة ولال مبجسما بسخرَة

اْعلً وبؤن الطرَك لباب المنزل لَسظننت بؤن جناحن فٍ  "  

 " من هنا أم لررت اٖنجمال لٓسفل أَضا ؟

 نظر له ببرود ولال

 حَن أكون فٍ منزلن جحكم فٍ جحركاجٍ أما هنا فؤذهب حَخ "

 " أشاء ومجً أشاء

 لال بذات ابجسامجه الساخرة المسجفزة

 سَكون ذلن لرَبا َا ابن ضرار ولرَبا جدا وأنت فمط لَس "

با به هنانمرح  " 

 لست مٗمحه وامجدت َده لَالجه وشده منها ولال بؤحرؾ مشدودة

 انجمل له لوحدن وافعل ما شبت زَزفون لن جخرج من هنا "



 " أجفهم ؟

 أبعد َده عنه بموة لابٗ بضَك

 الجٍ ججحدخ عنها زوججٍ ولَست زوججن فاهجم بشإنن "

 " وحدن ... أجفهم ؟

 لال آخر كلمة بجملك َملده فاشجدت أصابعه علً َالة لمَصه

 مجددا ودفعه جهة الجدار بموة لم َسجطع مماومجها ولرب وجهه

 من وجهه ولال من بَن أسنانه

 لن جخرج بها من هنا إٖ إن كنت مَجا ، وإن سمعت فمط صوت "

 صراخها مجددا بسبب ضربن لها لسما أن ٖ جخرج من السجن َا

لسما برب كل شٍء نجَب ...  " 

 رسم ابجسامة ساخرة علً شفجَه رؼم الؽضب المشجعل داخله فما

 خطط له سَحدخ ورؼما عن الجمَع وإن كانت لدرجها علً

 الجحدخ سجعرلل ذلن لكنه لن َجراجع ولن َصدلها أحد وهٍ مجرد

 مرَضة ومجنونة ، جمجم بذات سخرَجه الباردة المسجفزة مجعمدا

 َنظر لعَنَه

مإسؾ حما َا شمَمٍ ٖ زوججن وٖ عشَمجن جمبٗنن وضعن "  

 " فٍ حَاجهما

 اشجعلت عَناه كجمرجَن مجمدجَن وشد أصابعه فٍ لبضة واحدة

 ولكمه بموة صارخا

 اصمت َا نجس َا لذر فجلن الجٍ ججحدخ عنها أشرؾ من أمثالن "

 " إنها زوججن وابنة عمن َا ولح ...

جعلة داخله ما كانت لجخمدهاولم َجولؾ عند ذان الحد فالنار المش  

 لكمة واحدة فمط فمد انهالت علَه اللكمات مججالَة من جلن المبضة

 الموَة لكن الطرؾ اِخر لم َسجسلم هذه المرة وْنه لم َسجطع



 مجاراة لكماجه أمسن بَالجه بكلجا َدَه ودفعه باٖججاه اِخر وثنً

لؽَرركبجه دافعا لها بموة جهة معدجه لكن جلن الضربة ا  

 مدروسة لم جفمده جوازنه كما خطط فدفعه بموة جهة الجدار مجددا

 ورفع لبضجه المشدودة فٍ مسجوي وجهه َشعر بؤن ما فعله ٖ

 َكفٍ ولن َكفَه طرحه أرضا وٖ أن َخر مَجا بسبب كل ذان

 . الؽضب الذٌ اعجمر نفسه

 " ولااااااص "

 لجولفه جلن الصرخة الرجولَة الؽاضبة من خلفه فنظر ناحَة ذان

 الصوت من فوره َده ٖزالت معلمة فٍ الهواء َنظر للوالؾ علً

 مبعدة منهما والذٌ صرخ من فوره ضاربا اْرض بعصاه

 المذهبة

 ما هذا الذٌ َحدخ هنا ؟ هل سججشاجران من أجل امرأة "

 " َا أحفاد ضرار السلطان

جاركا َالجه ولال بؽضب نفضه حَنها  

 نحن ٖ نجشاجر من أجلها بل بسبب ما َفعله حفَدن بها وأنا لن "

 أصمت عن هذا وٌْ سبب كان ولسما إن أخرجها من هنا كما

 " َخطط أن أخجطفها ولن ججدوها وإن بحثجم عنها خلؾ الشمس

 وما أن أنهً عبارجه الؽاضبة جلن ؼادر َنفض سجرجه لَعَدها كما

جاز الذٌ لحمجه نظراجه الؽاضبة حجً ابجعد وجوجه لبابكانت واج  

 المنزل من فوره وخرج منه وركب سَارجه ضاربا بابها خلفه

 وؼادر من هنان جكاد جحجرق الطرَك المعبدة جحت صرَر عجٗت

 سَارجه مفرؼا ؼضبه فٍ المَادة وأخرج هاجفه ما أن اججاز ذان

رَعا لابلة بهمسالشارع الطوَل الفارغ واجصل بالجٍ أجابت س  

 " أجل سَدٌ "



 لال من فوره ونظره علً الطرَك الفرعٍ الذٌ اسجدار له

 " ما اْخبار لدَن ؟ "

 وصله ذات ذان الصوت الهامس

 عادت لسجن نفسها ولم جؽادر ؼرفجها مطلما حجً أنها عادت "

 لصمجها الجام واعجصامها فٍ سرَرها أؼلب الولت وجناول

 " اْدوَة لجنام

لبضجه علً الممود ولال بفكَن مجصلبَناشجدت   

 " هل َضربها ؟ "

 لالت من فورها

 ذان الَوم وولت عودجه كان خدها مجورما واشجكت كثَرا من "

 اْلم فٍ رأسها لكنها لم جخبرنٍ بشٍء كالعادة وهو َدخل

 ؼرفجها كثَرا فلم َعد َمكننٍ البماء بمربها لولت طوَل كالسابك

 ْنه َطردنٍ ما أن َرانٍ ، ومنذ للَل سمعت صوت شجارهما

 " أو َبدوا بؤنه ؼاضب وَنفس ؼضبه بها

 شد علً أسنانه كاجما لؽَضه الذٌ ٖ مجال لَنفس عنه فها هو

 َكرر ذات فعلجه السابمة وَبدوا بؤنه َفرغ عمده فَها وكلما جشاجر

، اشجدتمعه سجدفع هٍ الثمن ْنه َراها العنصر اْضعؾ بعده   

 أصابعه علً الهاجؾ فَها ولال بجمود

 ٖ ججركٍ ؼرفجن إذا وأبمٍ الباب والنافذة مفجوحان وإن عاد "

 " لضربها اجصلٍ بٍ فمط وعلً الفور وفٍ أٌ ولت كان

 وصله صوجها الحزَن الَابس مباشرة

 حاضر سَدٌ ولَحفظن هللا وَرعان فوحدن من َشعر "

 " بها هنا

 لال من فوره



َحا فٗ رواح وٖ والدجه وٖ حجً جدٌ سَجوانونلَس صح "  

 عن رده عنها إن عاد لضربها كالسابك فإن لم اجب علَن ٌْ

 " سبب لد َمنعنٍ فٗ ججرددٌ فٍ طلب مساعدجهم وعلً الفور

 همست مباشرة

 " حاضر سَدٌ "

 أنهً بعدها اٖجصال معها واجصل بشخص آخر َفصله عن صاحب

َال والذٌ أجاب سرَعا أَضا لابٗاٖجصال السابك آٖؾ اْم  

 " مرحبا ولاص "

 لال من فوره

 " مرحبا َا أوَس ماذا حدخ معن بشؤن الرجل ؟ "

 لال من فٍ الطرؾ مباشرة

 " لل ما حدخ بشؤن من وضعناه لمرالبجه فهو اخجفً أَضا "

 ً  ؼضن جبَنه باسجؽراب هامسا

 " ! ماذا ....؟ كَؾ َخجفٍ ولما وهدفه زال جماما "

  أعلم َا ولاص فَبدوا بؤن المدعو بشَر اكجشؾ أمره وهوٖ "

 سبب اخجفابهما كلَهما ، منذ أكثر من َومَن نبحخ عنه ولم نجده

 " لمد انمطعت أخباره جماما وهاجفه ممفل

 ضرب براحة َده علً الممود لابٗ من بَن أسنانه

 سحما كل هذا بسببنا فماذا إن جعرض للجعذَب أو حجً "

 " المجل ؟

 وصله صوجه فورا

 " لن َخرجوا منه بشٍء فهو ٖ َعرفنٍ وٖ َعرفن "

 حرن رأسه بشكل طفَؾ لابٗ بضَك

 أنا أخشً علً حَاجه لَس علً ما َعلمه ، َبدوا بؤن ذان "



 الرجل المدع بشَر ورآبه أَدٌ لوَة وخفَة وظنونٍ ناحَجه

 " جبدوا صحَحة

 لال ذان من فوره

رشح لَكون وكَٗ للنَابة العامةثمة محام اسمه لابد نصران  "  

 " مرجَن سابما ورفض سَخرج لنا به أو بمعلومات عنه

 لال برفض حانك

 وما سَفعله لنا محاٍم َا أوَس ؟ نحن نحجاج لضابط جحمَمات "

 " علً هذا الحال

 وصله صوجه الجاد مباشرة

 بل َمكنه فعل ما َفعله ضباط الجحمَمات الجنابَة َا ولاص فهو "

كة محامَن َعملون كالجحرٌ الخاص وكم من مخطوفَنَمود شب  

 جمكنوا من جحرَرهم وجرابم عدة ومعروفة فكوا خباَاها ، لمد

 سعَت كثَرا فٍ السابك لٗنضمام لهم لكن الجواب كان الرفض

 " بسبب هذا اللمب الملجصك بٍ

 جنفس بعمك لابٗ

رإذا وّكل اْمر لهم وسؤدفع كل ما َطلبونه ولَجكفلوا بؤم "  

 اخجفاء المدعو بشَر أَضا ولدم لهم ما َطلبون من مال المهم أن

 " نحصل علً معلومات عنه وأَا كانت

 حسنا سؤزور مكجبه فٍ حوران بنفسٍ رؼم أنه وكما أعلم عنه "

 ٖ َسجمر فٍ مدَنة محددة وَجنمل بَن مكاجب شبكجهم الخاصة

هطوال الشهر لكنٍ سؤصل له وبؤٌ طرَمة كانت وواثك من أن  

 سَساعدنا فٍ الكثَر ، ثم أَضا لدٌ من علَهم البحخ معٍ عنه

 " فٍ الجنوب ْدن عنمه علً ما فعله فٍ جامعجٍ

 لال من فوره



 جَد َا أوَس أنا أعجمد علَن فاعجنٍ بنفسن جَدا كٍ ٖ "

 ً  َكجشفوا أمرن أَضا فٗ َبدوا لٍ أن المدعو بشَر رجٗ نزَها

 وشرَفاً كما لَل عنه وٖ أنه لوحده بل اجزم بؤنها شبكة أوسع

 " مما نجولع

 وصله صوجه مباشرة

 ٖ جملك بشؤنٍ سؤكون محجاطا بما أننا نعرؾ عدونا وإن جهلنا "

 " من ورابه ... وداعا اِن َا صدَمٍ

 أنهً المكالمة معه مودعا له ورمً الهاجؾ علً الكرسٍ بجانبه

ن المزعج فنظر له دون أن َرفعه وججاهله مالبل أن َبدأ بالرنَ  

 أن نظر لٗسم علً شاشجه فٗ مزاج لدَه لَسمع جوبَخ جده

 وعباراجه المعجادة والجٍ سجنجهٍ بجذكَره بوضعه وزوججه ، ثم

 ً  هو ؼاضب منه فٍ جمَع اْحوال فلن َضره إن ؼضب أَضا

 . بسبب ججاهله لمكالماجه

* 

* 

* 

مجددا َخجبر المفل الجدَد الذٌ لام أؼلك الباب ثم فجحه وأؼلمه  

 بجركَبه ورفع بعدها المفن والصندوق وجوجه لباب الؽرفة أو

 المفل اِخر المجضرر فٍ جلن الشمة وكان شبه مؽلك فدفعه نحو

 الداخل ببطء وهو َنظر للمفل لبل أن جرجفع نظراجه للجالسة علً

خر ورؼمالسرَر جحضن ركبجَها جنظر جهة النافذة فٍ الجانب اِ  

 حركجه الواضحة فٍ فجح الباب وجحرَكه لبماَا المفل المحطم الذٌ

 ٖزالت ججمسن بالبراؼٍ المجَنة لم جفكر وٖ فٍ اٖلجفات جهجه

 فجحولت حركجه للعنؾ فٍ الجٗع جلن المطع المنصهرة الحواؾ



 دون مساعدة من ذان المفن الذٌ أحضره خصَصا لهذا الؽرض ،

ٍ َعجمد بؤنها ججزاحم فٍ رأسها اِن عن أنهَكره جلن اْفكار الج  

 عاجز عن حماَجها وبؤنه ندم علً إحضارها هنا .. ولم َكن َعلم

 بؤن حركجه الؽاضبة جلن هٍ الجٍ كانت سجؽرس جلن اْفكار فٍ

 للبها لبل رأسها وهٍ جري بؤن لرار نملها لمعسكرها الجدَد لد

 شارؾ علً الجنفَذ وهذه المرة سَكون منفاها اْخَر الذٌ لن

 جخرج منه مجددا وٖ معه .. ذان ما ألسمت به بَنها وبَن نفسها

 جحاول أن ٖ ججحرن حدلجاها لجلن الجهة بجاجا ٖ جرَد رإَة ما

 حرمت منه لٓبد وهٍ الحَاة المنزلَة بجمَع جفاصَلها حجً فٍ

عل ما َموم به هو بنفسه اِن ،عدم اسجعانجه بشخص آخر لَف  

 رالبت حواسها جمَع جحركاجه وإن لم جراه عَناها حجً انجهً

 وسمعت ذان الرنَن المعدنٍ علً الطاولة لربها جٗه صوجه الذٌ

 َبدوا أنه جاهد نفسه لَكون هادبا وإن جزبَا لكن اْمر لم َنجح

برةٖ أرَد لهذه المفاجَح أن جصل ْحد وأنت من سَفجح لمد "  

 " المنزل وجؽلمٍ الباب خلفها

 وما أن أنهً عبارجه جلن ؼادر مؽلما الباب خلفه كما جؽلك فصول

 حكاَجها فٍ كل مرة فدفنت وجهها فٍ ركبجَها محررة عَنَها من

 النظر لذان النور الموٌ الذٌ لم جكن جري معه شَبا سوي سماء

ا فٍصافَة شاحبة ٖزالت جطاردها صورجها رؼم دفنها لمٗمحه  

 ظٗم لماش بَجامجها الؽاممة جحاول لملمة مشاعرها كما أفكارها

 وكما أنفاسها الساخنة الجٍ جشعر بها جخجرق ذان المماش الناعم

 فعلً اْلل هو لم َفكر فٍ رمَها مجددا وبعَدا عن عالمه ْنه ل

 ا َناسبها ولن َحجوَها كما سبك وصرح بذلن ولن َكون ْحدهما

جواجد اِخر وجُدهس أحٗمها البرَبة بمسوةالوجود فَه كلما   



 جباعا حجً جدرن بؤن هذا الوضع أشد وجعا من مجابعجها الطرَك

 وحَدة من دونه ولٓبد .. وهذا جل ما باجت جخشاه أن جصل لجلن

 المرحلة الفاصلة بَن الحَاة والموت وأن َكون ذلن لرَبا

 . ولرَبا جدا

ل ذلن فعلً من سَرمَهاٖ ججزم بؤنه للفرص أن جمنحه شرؾ فع  

 هذه المرة ؟ عمها الحارثة لجسمع جلن العبارات المسجنمصه لها

 من ابنجه جذكرها بوالعها الذٌ جعرفه جَدا ونظرات الشفمة الخفَة

 فٍ عَنٍ زوججه وجلن العبارات المجفهمة الجٍ سَؽدلها هو بها

 كدفعة صؽَرة من عاطفة أبوَة مشَعة فَذبحها بها بدٖ من أن

 . َداوَها

 جكورت وسط سرَرها وسحبت اللحاؾ علً جسدها المرهك حد

 أنهَار ودفت مٗمحها المجهدة فٍ نعومة جلن الوسادة الطرَة

الساعات الناعمة جحاول فمط طرد صور كل ما مرت به خٗل  

 الماضَة فهو كان ألسً من أن ججحمله حجً أصابها بما َشبه

َصعب اججَازها بسهولةمرحلة جخطٍ الصدمة العنَفة والجٍ   . 

* 

* 

 نظر من نافذة السَارة لضوء الفجر الذٌ بدأ َجسلل للسماء لونا

 أبَضا خفَفا وجنهد بؤسً فلم َجحدخ أٌ منهم عما َرَدونه منه

 ولما هو هنا فٍ حوران مسافة ثمانٍ ساعات سَرا بسَارة

 مسرعة ؟ هل جرَمجه عظَمة بهذا الشكل درجة أن َجكفل هإٖء

وبرجبهم العالَة نمله شخصَا ! حجً أصحاب جرابم المجلالرجال   

 ٖ َحظون بهذا المدر من اٖهجمام ! إٖ إن كانت جهمجه سَاسَة

 وهنا المنفً الذٌ ٖ خروج له منه وحانت نهاَجن َا َمان ، اجكؤ



 برأسه لمسند الكرسٍ الخلفٍ حَخ َجلس وأؼمض عَنَه لجظهر

أمامه فورا فَبدوا بؤنه كجبصورة جلن العَنان الخضراء الباكَة   

 علَه أن ججعلك إحداهن بعنمه دابما لَبمً منشؽٗ بمصَرها بعده

 بل وهذه المرة وضعه أسوأ من السابك فما سَحل بجلن الفجاة إن

 حدخ له شٍء وهٍ الجٍ لم جخفٍ لحظة احجَاجها لحماَجه

 فهٍ جراه الجدار الذٌ َفصل بَنها وبَن كل ذان السواد فٍ

إن سمط جكالبت الوحوش البشرَة علَها وهذا ما ٖعالمها و  

 َرَده لها وما لم َرده من لبل أن َعلم بمصجها ومنذ أخبرجه جلن

 الطبَبة بحالجها فجل ما كان َخشاه ولجها حال جخلَه عن

 مسبولَة ما حدخ لها أن َكون سببا فٍ ضَاعها فجرن من فٍ

نحراؾ حالهامثل حالجها وٌْ سبب كان معناه أن جسلن طرق اٖ  

 . حال ضحاَا اٖؼجصاب

 لن جري أٌ واحدة منهن إٖ أنها لم جعد ججدٌ سوي لجلن اْمور

 . وبؤنه لن جكون لها حَاة طبَعَة كؽَرها من الفجَات

 فكَؾ كان سَهرب من عمدة الذنب حَنها بل ومن عماب هللا ْنه

 لد َكون سببا فٍ ضَاعها ؟ حجً أنه لم َسجطع جرن الباب لجؽلمه

 هٍ من الداخل كما طلب منها بل أؼلمه بالسلسلة والمفل وجراجع

 عن لراره السابك ولم َفهم حجً اِن لما فعل ذلن ! وكؤنه َرَد

 أن َضمن بؤنها لن جفجحه وجخرج فمن هذا الذٌ سَفجحه وهٍ

 فٍ الداخل وجؽلمه علً نفسها ؟

 مسح علً وجهه بكفَه مسجؽفرا هللا وهو َعجدل فٍ جلوسه

ؾ بؤفكاره للطرَمة الجٍ سَصل بها لشمَمها إن حدخ وكانوانحر  

 مجورطا فٍ أمر معمد ٖزال َجهله ولم َجد حٗ أمامه سوي أبان

 فخاله َكون الرجل الذٌ اخجفً شمَمها باخجفابه فإن لم َكن مَجا



 سَوصل له خبر ما آل له حال شمَمجه أو َجد لها حٗ ؼَر رمَها

لوبعلً أولبن المجحجرَن مَجٍ الم  . 

 انجملت نظراجه لشوارع العاصمة حوران وعلم فورا بؤنهم وصلوا

 لوجهجهم أخَرا ولمصَره المجهول الذٌ علَه أن َكون معلوما

 بالنسبة له فما َفعلونه به الجنابَة إن لم جكن جرَمة ولَس أٌ

 نوع من الجرابم جلن ! جنهد بعمك مجمجما

النصَر جوكلت علً هللا فهو حسبٍ نعم المولً ونعم "  " 

 فعلَه أن ٖ َنسً ما جسلح به طوال حَاجه وهو الَمَن باهلل فلن

 َؽفل عنه أبدا كما لم َؽفل عن شمَمجه حَن عجز هو عن

 مساعدجها وسَفعل ذلن مع الجٍ جركها خلفه فٍ الجنوب ولن

 . َنساها وإن نسَها الجمَع

 جولفت سَارجهم أمام بوابة بناَة رفع لها رأسه فورا باسجؽراب

 َنظر لجلن اْعمدة الحجرَة المرجفعة والنوافذ الطوَلة .. هذا لَس

 لسم شرطة وٖ مركز أدارة الجنابَة وٖ َفجرض به أن َكون هنا

 !! فإلً أَن َنوون أخذه جحدَدا

 عبرت سَارجهم البوابة الواسعة والحرس المسلحَن المنجشرَن

َولفوا منحولها دون عناء انجظار وكَؾ ْحدهم أن َجصور بؤن   

 َحملون جلن المطع الذهبَة علً أكجافهم ؟ َعرؾ هذا المكان جَدا

 لكن لم َجولع َوما أن َدخله وٖ ٌْ سبٍب كان فما الذٌ سَجعل

 لدماه جعجبان بوابة المصر الرآسٍ ! مكان لَس للمجرمَن بالجؤكَد

 كما كان َجولع وَجزم بؤنه سَكون مصَره وهو َبات أول لَلة له

 فٍ حَاجه خلؾ لطبان الزنزانة لكنه لَس مكانا َجواجد فَه أمثاله

 أَضا ولَس سوي مجرد مهندس زراعٍ فاشل لم َسبك وأن

 دخل وٖ مبنً البرلمان أو حجً أحد الوزارات لَكون هنا فٍ



 المكان الذٌ ٖ َعرفه هو وأمثاله المََٗن سوي فٍ الجلفاز رؼم

حجً الشارع الممابل له لَسأنه فٍ بٗدهم وَعرفون مكانه لكن   

 . ! ٌْ سَارة أن جسلكه

 انفجحت أبواب السَارة ونزل منها مرافمَه الثٗثة ونظره َجبعهم

 ٖزال لم َسجوعب بعد ما هو فَه وخَل له حجً أن هذا المكان

 مجرد محطة سَنزلون فَها وحدهم لبل أن َنملوه لمكانه اْساسٍ

لؾ فٍ الطرؾ اِخر علًلكن جلن الَطرلات بمفصل سبابة الوا  

 زجاج النافذة جعلجه َفجح بابه وَنزل أَضا مولفا كل جلن اْفكار

 والجحلَٗت فمحطجه َبدوا بؤنها انجهت هنا صدق ذلن أم لم

 َصدله فٗ خَارات أخري أمامه سوي أنصَاع فلعل ساعات

 الجوجر واسجنزاؾ المدرات الذهنَة انجهت وسَعلم علً اْلل لما جم

من ألصً الجنوب الؽربٍ للبٗد لشماله الشرلٍجلبه   ! 

 جبعهم َججازون الرواق جلو اِخر وصاٖت اٖسجمبال اْفخم

 فاْكثر فخامة واجساعا ولم َسجطع أن َسَر مثلهم بخطوات ثابجة

 نظراجهم ٖ جفارق هدفهم اْساسٍ فهو لم َعجد دخول هذه اْمكنة

عَناه من الججول لَس ولَس مثلهم َراها كل َوم فلم َسجطع منع  

 .. فٍ جفاصَل المكان الفخم بل فٍ اْشخاص من حوله

 شخصَات أؼلبها لم َكن َراها سوي فٍ الجلفاز وَسمع عنها

 بعضهم باللباس الرسمٍ والبذل الفاخرة رابحة المكان عجت

 بعطورهم الموَة والبعض اِخر بالزٌ العسكرٌ ومن كانوا ٖ

مهما علت مراكزهم ورجبهم أما اِنَدخلونه سابما بثَابهم هذه   

 وبعد عودة ابن شاهَن ومحاولة عسكرجه للدولة كما َجهمه

 البعض فبات هذا المشهد مؤلوفا فٍ جمَع اٖججماعات الرآسَة

 والسَاسَة فلطالما ارجبط ذان الزعَم باللباس العسكرٌ وكَؾ



 سَنسلخ عنه اِن ورجاله أولبن ٖزالوا ملجفَن حوله ومجمَدَن

 به ، مكان أشعره بؽرابة وجوده بَنهم بثَابه البسَطة جلن

 ونظراجه الفضولَة الممزوجة بالدهشة فهو لم َججز بعد صدمة

 . ! وجوده هنا

 وما أن كثر انجشار رجال اْمن والحرس الشخصٍ علم بؤنهم

 وصلوا مكانا َحوٌ شخصا مهما وأهم من سابمَه وأخذجه

اخلَة لكنه لم َجخَل وٖ فٍ أبعدجولعاجه للكثَرَن وحجً لوزَر الد  

 أحٗمه أن َكون هدفهم ووجهجهم الموجود خلؾ الباب الذٌ

 فجحه لهم الوالؾ أمامه دون أن َكلفوا أنفسهم عناء وٖ الولوؾ

 لطرله ... أن َجد نفسه أمام من كانت رإَجه حجً فٍ الجلفاز

ةجشعره بالهَبة بالجوجر وباٖنبهار فكَؾ أن َجده أمامه مباشر  ! 

 ذان الذٌ الجمطجه نظراجه فورا من بَن جمَع الموجودَن فٍ ذلن

 المكجب الواسع الذٌ حوي حجً طاولة اججماعات بَضاوَة طوَلة

 وصالونان كبَران أحدهما محاذ للنوافذ الزجاجَة الطوَلة الجٍ

 شكلت واجهة واسعة مطلة علً أهم معالم عاصمة البٗد ، شعر

هو َنظر للذٌ كان منشؽٗ معبجوجره َزداد بل وَجعاظم و  

 الموجودَن معه والذَن رؼم كثرة عددهم بدوا للة مع اجساع

 المكان وفخامجه ، والذٌ ما أن انجبه لوجودهم حجً ضرب له

 الوالفان أمامه الجحَة فاججاز المجحلمَن حوله ناحَة ذان المكجب

 الخشبٍ الفخم الواسع ممجربا منهم فاسجدارا حَنها الوالفان

ه مججازان له خارجان من المكان بعد كلمات للَلة منه ٖ َعلمأمام  

 لم َفهمها أم لم َسمعها بل لم َسجطع ٖ فهمها وٖ سماعها من

 شدة ما كان مصدوما من وجوده هنان وكؤنه فٍ حلم َنجظر أن

 َفَك منه فٍ أٌ لحظن ! فجبعت نظراجه المسجؽربة اللذان ؼادرا



د الموجودَن هنان أَضامججازان له فٍ صمت ولد بدأ عد  

 بالجملص وهم َخرجون جباعا حجً لم َبمً ؼَر صاحب جلن

 الشخصَة والحضور كما الهَبة الفرَدة من نوعها حجً أنه جمَز

 عن الجمَع بذان اللباس الرسمٍ رؼم كل ما وصلوا له من لوة

 حضور وثمة وجاذبَة ، أؼلموا الباب خلفهم ولم َبمً هنان منهم

 ؼَر اثنان منهم فمط َمفان علً جانبَه وكؤنهما نسران َمفان علً

 كجفٍ جنَن أسطورٌ عظَم فكم كان معجبا بهذا الرجل من لبل أن

 َراه بل ومنذ صؽره حَن اججاح أراضَهم لَس لَحجلها بل لَعَدها

 لهم بالشكل الصحَح ، لن َنسً ذان العام ما عاش وكَؾ جعالً

لهازان وكل ذٌ حك مهضوم باتذكر اسمه فٍ كل منزل فٍ ا  

 َنجظر وصوله بشوق والفزاعة الجٍ أخافهم بها ابن راكان لسنَن

 طوَلة باجت اْمل الذٌ أصبح َنجظره كل واحد منهم لَشرق علً

 بلداجهم ومدنهم البسَطة الفمَرة الجٍ عانت من الظلم واٖضطهاد

عدالةما عانجه ، ومنذ ذان الولت أصبح مطر شاهَن رمزا للموة لل  

 ولَٕمان بؤنه ثمة صباح مشرق دابما بل وثمة رجال ولدوا من

 رحم الحَاة لَعَدوها لمن فمدها ، َذكر جَداً حجً لعبهم فٍ

 الشارع حَنها وكل فجً َمسن عصً فٍ َده كسٗح َرَد أن

 َكون ابن شاهَن ودور البطل َجشاجر علَه الجمَع ، وبعد كل

به الطوَل ذان وأصبحت صورههذه اْعوام وما أن عاد بعد اخجفا  

 جمٓ الصحؾ وشاشات الجلفاز علم أٌ بطل َكون هذا الرجل

 ولَس ٌْ شخص أن َجممص دوره مهما فعل وحاول فهذا

 . الرجل ٖ َمكن إٖ أن َكون نفسه

 لم َعرؾ معنً الشعور بأؼماء من شدة الجوجر فٍ حَاجه إٖ

بعد خطوجَن لحظجها وهو َنظر للذٌ الجرب منه حجً ولؾ علً  



 أول ألل فمط بدٖ من أن َجلس علً مكجبه وَؤمره باٖلجراب كما

 َفعل من هم أدنً منه بكثَر وٖ َملكون سوي مكجبا ومركزا

 ! مجواضعا وإن كان إدارة مدرسة ابجدابَة لَنظر للناس من علو

 ولم جنجهٍ المفاجآت هنان فمد أكرمه أَضا بسماع صوجه

جه جلن البحة الجٍ علمت فٍ ذاكرجه منالجهورٌ المجزن الذٌ مَز  

 أعوام حَن سمع خطابه فٍ المذَاع وهو ابن العشرة أعوام

 " َمان أجعلم لما أنت هنا ؟ "

 بحخ عن الكلمات فٍ لوامَس عمله بصراع مسجمَت لبل أن

 َمول باحجرام بالػ

 لست أعلم أنٍ ارجكبت ذنبا لد َوصلنٍ إلً هنا سَدٌ سوي "

 " أنٍ عشت وسط عابلة ؼَلوان

 فاجؤجه ابجسامجه الجٍ ظهرت معها أسنانه البَضاء المصفوفة

 والجٍ لم جزد جلن المٗمح الرجولَة سوي وسامة لبل أن َمول

 صاحبها

 " وما أخذن ْراضَهم وأنت جعلم بطشهم جَدا َا ابن الهازان ؟ "

 جردد للَٗ لَس لشٍء سوي رهبة منه لبل أن َمول

كون لدرٌ أو أجلٍ لكنٍ حما لست ممن َخشً مما لّدرهلد َ "  

 " هللا علَه وٖ مفر منه

 ربت علً كجفه بجلن الطرَمة الجٍ ٖ َفهمها وٖ َجمنها سوي

 الرجال والعظماء منهم فمط ولال

 " لن أسجؽرب هذا منن فجَناجكم واحدة "

 نظر له باسجؽراب زاده رفعه لَده بمحاذاة كجفه فسلمه أحد

ن الصامجَن ورلة مدها له فورا ولالالرجلَ  

 َمان إبراهَم حجاج هذه السَارة اشجرَجها أنت من صاحبها "



 " ولَس مدوناً اسمه فٍ هذا العمد ألَس كذلن ؟

 أخذ الورلة منه ونظر فورا لرلم ونوع السَارة المدون المعلومات

 عنها فَها والجٍ لم جكن جحوٌ ٖ اسمه وٖ اسم الذٌ اشجراها منه

لجٍ اخجفت جلن اللَلة مع ذان اْخرس الؽامض الهارب والذٌوا  

 ! جولع بؤن حكاَجه انجهت من حَاجه بانمضاء جلن اللَلة الؽرَبة

 لال ما أن رفع نظره منها له

 " أجل سَدٌ "

 لال بجدَة

 أنت جعلم َا َمان بالجؤكَد بؤن عدم جسجَلها باسمن لكل هذا "

 " الولت مخالفة ؟

صدره لبل أن َمول بلمحة جوجرسحب نفسا طوَٗ ل  

 أجل سَدٌ لكنٍ لسما ألححت علً الرجل الذٌ اشجرَجها منه "

 كثَرا أن ننهٍ أوراق ملكَجها لكنه كان َماطل حجً ظننت بؤنه

 سرلها من أحدهم لكنٍ كنت أحوج لها من أن أعَدها له أو ابلػ

 " عنها وأنا ؼرَب عن جلن المري

 مد له َده فؤعاد له الورلة ولال وهو َؤخذها منه

 أجل وهذا كان كٗم ذان الرجل أَضا لكن ما أنت هنا من أجله "

 " لَس هذا

 لال من فوره

 هٍ سرلت منٍ سَدٌ وٖ أعلم أَن هٍ وإن جم اسجخدامها فٍ "

 " جرَمة ما فلست مسبوٖ عنها السم لن

لابٗأعاد الوالؾ أمام الورلة للذٌ أخذها منه   

 " مجً سرلت منن َا َمان ؟ أعطنٍ الجارَخ بالجحدَد "

 لم َحجج اْمر أن َفكر كثَرا فهو لم ولن َنسً جلن اللَلة بكل ما



 حدخ فَها حجً وصوله لؽرَر ومنزلهم المحجرق فمال سرَعا

 لبل أسبوعَن إنه السادس من هذا الشهر جحدَدا وكان الولت "

ب فٍ حَاجٍلَٗ بل وجلن اللَلة كانت اْؼر  " 

 نظر لعَنَه لبرهن لبل أن َمول

 أخبرنا بكل شٍء .. أرَد أن أعلم كَؾ وصلت سَارجن ٔسحاق "

الذٌ طارده منهم جحدَدا جلن اللَلة ومن  " 

 نظر له بصدمة لابٗ

 هل ثمة جرَمة أنا مجهم بها سَدٌ ؟ كل ما فعلجه جلن اللَلة أنٍ "

رفه ولم أراه سابما ثمأنمذت فجً مطارد فٍ أراضٍ ؼَلوان ٖ أع  

 فجاة صدمجها بسَارجٍ لَظهر بؤنها ابنة لجلن العابلة أَضا لكنٍ لم

 ألجل أحدا ولم أشاركهم فٍ شٍء لد َكونوا فعلوه فلست سوي

 " مسجؤجر فٍ أرض ابن عمهم

 ولم َجؤخر علَه أبدا بما أراحه به

 ٖ َا َمان أنت لست مجهما بشٍء كل ما أرَده أن جحكٍ لٍ ما "

دخ جلن اللَلة ومفصٗح  " 

 أومؤ برأسه موافما لبل أن َبدأ فٍ سرد كل ما حدخ معه لَلجها

 من ولت خروجه من منزله فٍ الجنوب حجً اخجفاء سَارجه وما

 حدخ بعد عودجه للجنوب ولمابه بشعَب ؼَلوان فهو طلب منه

 إخباره بؤٌ حدَخ دار بَنه وبَن ذان الرجل فؤخبره بكل شٍء

 محجفظا بسر جلن الفجاة فٍ نفسه فهو لَس مجبرا علً لول سبب

 زواجه منها وهٍ زوججه اِن ولن َذكر حكاَجها أمام رجل وإن

 كان ربَس البٗد بنفسه ثم هو لم َسؤله عن جفاصَل ذلن واكجفً

 فمط بؤن همس ما أن علم بمسؤلة زواجه منها وهوَجها

لرابع والجَد فٍ اْمررابع ... هذا جَد ( واسجؽرب فعٗ ما ا )  



 بالنسبة له ! هل َكون صحَحا أن شمَمها ؼادر البٗد معه ولَس

 كما شكن البعض فٍ أنه لجل علً أَدٌ أعمامه ولَس خبر رحَله

 سوي جموَها عن فعلجهم جلن ! حجً أن البعض شكن فٍ موجه

 خٗل الحروب مع الهازان بل وحجً هٍ َري من حدَثها الوحَد

نها جرجح موجه لؽَابه كل جلن اْعوام الطوَلةبَنهما عنه بؤ  ! 

 ما أن أنهً حدَثه وأجابه عن كل سإال سؤله إَاه لال

 " إذا أنت ٖ جعرؾ هوَة مطاردَه ولم جري أَا منهم ؟ "

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ

 " ٖ سَدٌ وإن كنت أعلم ْخبرجن فورا "

 أومؤ إَجابا وفٍ صمت لبل أن َمول

اب لحادخ بالسَارة وجحطمت بشكل كلٍ ْنهلمد جعرض ذان لش "  

 كان مطاردا وهٍ َبدوا لم جسجحمل كل جلن السرعة ، لذان الشاب

 مكانة خاصة عندٌ وهو فٍ ؼَبوبة منذ ذان الولت فما الذٌ

 " فمدجه أَضا ؼَر السَارة ْنه دَن فٍ عنمٍ

 نظر له بعدم اسجَعاب من كم جلن الحمابك الجٍ صدمه بها دفعة

لال ما أن اكجشؾ بؤنه أطال الصمت وجحدَمه المصدوم بهواحدة و  

 السَارة لدَمة سَدٌ ولم َكن فَها سوي الملَل من المال فما "

 من داعٍ ْن جعوضونٍ عنها ، كل ما أجمناه أن َشفً ذان

 " المدعو إسحاق فهو كان بالفعل خابفا ومذعورا

 لال الوالؾ أمامه من فوره

ذلن علَن أن جؤخذ حمن َا َمانوهذا جل ما أجمناه أَضا ل "  

 " وسنعوضن بسَارة جدَدة ومبلػ مالٍ أَضا

 نظر له لبرهة مجرددا لبل أن َمول

 إن لم جكن كسَارجٍ وبذات عمرها ومال بالمبلػ الذٌ فمدجه فلن "



 جكون جعوَضا لٍ واعذرنٍ سَدٌ لن أسجطَع أخذ ما هو أكثر من

 ً  " حمٍ فؤنا لم أفعل من أجل ذان الشاب شَبا

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ بجدَة

 بلً فعلت َا َمان فلوٖ هللا ثم إخراجن له من هنان لكان "

 مَجاً اِن

 ولسنا نعَش علً أمل أن َشفً ، بل ولَس أٌ شخص َساعد

 أحداً فٍ أراضٍ جلن العابلة إٖ إن كان شجاعاً علً الحك فؤنت

عوضجسجحك أن ج  " 

 وكما جولع حرن رأسه بالنفٍ أَضاً لابٗ باحجرام بالػ

 آسؾ سَدٌ ٖ أسجطَع فاعذرنٍ ْنٍ لن أركبها حجً لو "

 " أخذجها منن

 وهذا ما جولعه جَدا منه وما أخبره عنه أبان وصدق حما فَما لال

 عنه فعٗ ولوٖ خشَجه علَه ومن أن َكون مصَره كإسحاق لجعل

ان لكنه لن َجازؾ بشخص آخر من عابلةمنه عَنه الجدَدة هن  

 عمه وزوججه بل وحجً ابنجه فمن حمهم أن َججمعوا معا نهاَة

 اْمر كعابلة واحدة ، لال بذات نبرجه الجادة المبحوحة الجٍ جمَزه

 وبؽرابة عن البمَة

 َمان أنا لست كؤٌ شخص ولن جكون منة هذه الجٍ أعطَها لن "

 " فهل جردنٍ ؟

ً  صدمجه كلماجه كما أشعرجه بأحراج فمال موضحا  

 أبدا سَدٌ لَس ذان ما ألصده فؤنت أعظم من أن جرد حجً فٍ "

 .. عطاَان لكنٍ فعٗ ٖ أسجطَع أخذ ما هو لَس من جهدٌ وجعبٍ

 هللا خلمنٍ هكذا ولن ألبلها منن ثم ٖ أركبها ، وٖ جنسً سَدٌ

 بؤنٍ أسكن الجنوب وأراضٍ ؼَلوان خصَصا فما سَفكرون



وأنا أمجلن فجؤة سَارة جدَدة وهم َعلمون بؤنٍ ٖ أملنفَه   

 " شَبا ؟

 جنهد الوالؾ أمامه بعحز من محاصرجه بالحمَمة الجٍ َعلمها

 جَدا ولال

 إذا واحدة جشبهها لكن فٍ حالة أفضل جوصلن لشمَمجن علً "

 " اْلل اجفمنا ؟

 أنزل كجفَه مجنهداً جنهَده مشابهة لجنهَدجه ولال

 حسنا سَدٌ من أجلن فمط وؼَره لن آخذ إٖ المبلػ الذٌ "

 " فمدجه فٍ سَارجٍ

 ربت علً كجفه ولال

 لن أجولع ؼَر هذا منن وكنت أود بالفعل دعمن بالكثَر وبما "

 " أنن سجرفض فلن أضؽط علَن أكثر

 ثم دار مولَاً ظهره له وسار جهة مكجبه ورفع شَبا من هنان

ة صؽَرة مذهبة لابٗوعاد ناحَجه ومد له ببطال  

 الرلم المدون أسفلها سَوصلن لهاجفٍ الشخصٍ مباشرة فٗ "

 جحجفظ بها بل احفظه عن ظهر للب ثم جخلص منها وسرَعا وإن

 احججت ٌْ شٍء وفٍ أٌ َوم ٖ ججردد فٍ اٖجصال بٍ وكن

 " حذرا َا َمان وٖ جؤمن شر أولبن الؽَلوانََن أبداً 

ة جنجمل للرلم الممَز المحفور فَهاأخذها منه ونظرجه المسجؽرب  

 ولد نظر له نظر سرَعة ثم مدها له لابٗ

 هذا َكفٍ فؤنا أخشً من إخراجها معٍ ٌْ مكان وسؤسجعَن "

 " بكم سَدٌ بالجؤكَد إن شعرت بالخطر وعلً زوججٍ لبلٍ

 أخذها منه ولال محدثا الوالؾ علً َمَنه

لً منزلهجكفل بكل شٍء َا عمَر وجؤكدوا من وصوله إ "  



 ً  " سالما

 وجابع ما أن عاد بنظره له

 ألرب مهبط طابرات لد جنزل فَه طَارة خاصة فٍ الجنوب هو "

 مطار جَنوة وٖ نسجطَع إَصالن له بها لنخجصر علَن الطرَك

 خشَة علَن من شكون من حولن هنان فؤنا ألجرح بؤن جزور

 " شمَمجن وجرجاح هنان ثم جؽادر بسَارجن الجدَدة

ظره بحزن لبل أن َمولشرد بن  

ذلن لكن الذهاب للحمَراء اِن معناه أن ألضٍ كنت أجمنً فعل "  

 َوما آخر هنا ثم نصؾ َوم ْصل لمنزلٍ هنان وٖ َمكننٍ جرن

 " زوججٍ لوحدها كل ذلن الولت

 وجابع ولد رفع نظره له

 خاصة أنها ٖ جعلم لما جم أخذٌ لَٗ ومن لِبل ضباط الجنابَة "

 " وٖ أحد لها بعد هللا ؼَرٌ وأخشً أن َصَبها مكروه ما

 أومؤ له بالموافمة مبجسما ومد َده له لابٗ

 " حظاً موفما إذا َا بطل وٖ جنسً ما اجفمنا علَه "

 نظر لَده لبرهة وصافحه فورا َشعر بالنشوة وبسعادة ٖ َمكنه

 وصفها فمط ْنه جحدخ مع هذا الرجل ورآه وجها لوجه بل

فحه فطالما كان رمزا بطولَا بالنسبة له ولدوة َمجدٌ بهاوصا  

 وكم جمنً أن كان شمَمه ووالده وعمه وخاله وجمَع من َمربون

 له فحلم طفولجه كان أن َصبح مثله جماما لكن شجان بَنهما فمن

 بإمكانه أن َخدم الوطن وَمدم له ما لدم هو واهبا حجً سنوات

حرن الوالؾ علً َساره لابٗعمره ْجله ودون جفكَر ، ما أن ج  

 " اجبعنٍ َا َمان "

 حجً اسجدار ولحك به لبل أن َمؾ مكانه فجؤة واسجدار مجددا



 ونظر للذٌ ٖزال والفا مكانه َرالبهما ولال بجردد فلم َسجطع

 منع نفسه من الحدَخ عن اْمر ففرصة رإَجه له لد ٖ ججكرر أبدا

ن جحدَداً أَمكننٍ معرفة معلومات عن شخص ما ومن "  

 " سَدٌ ؟

 لال الوالؾ أمامه من فوره

 " هازار َحٍ ؼَلوان جمصد ؟ "

 نظر له بصدمة وكان علَه أن َجولع ذلن وأن رجًٗ مثله سَعلم

 حجً فَما َفكر ! جنفس بعمك ولال

 أجل هو أعنٍ وأرَد جوابا بكلمة واحدة فمط سَدٌ أهو علً "

 " لَد الحَاة ؟

ه إَجاباً لبل أن َمولورالب بفضول الذٌ أومؤ برأس  

 أجل لكن ٖ َمكنه دخول البٗد حالَاً ولفجرة ٖ َمكن "

 " جحدَدها

 لم َسجطع منع جلن المسوة الجٍ زحفت لمٗمحه وحدلجاه

 الرمادَجان لبل أن َمول

 " لَس ولت عودجه ما أسؤل عنه بل أرَدن أن جبلؽه رسالة "

 أومؤ له بالموافمة دون أن َجحدخ فجابع من فوره وبنبرة جادة لم

 جخفً لمحة الضَك فَها

 لل له زوج شمَمجن َمول لن لو كنت مكانها ما ؼفرت لن ما "

 حََت وإن كنت مكانن لكنت فضلت الموت علً أَدٌ أعمامٍ

 ولبَلجهم وما كنت جخلَت عن امرأة من دمٍ وجحجاجنٍ لَنجهٍ

ة فٍ الشارعبها اْمر مرمَ  " 

 وما أن أنهً عبارجه جلن اسجدار وؼادر ناحَة الوالؾ عند الباب

 َنجظره وخرج خلفه ٖزالت جرالبه جلن النظرات الجٍ همس



 صاحبها مبجسما

 " رجل أنت فعًٗ َا َمان "

* 

* 

* 

 فجح الباب مبجسما علً حدَخ الداخل خلفه َجحدخ بحماس عن

لمدعٍ العام لجموت جلنالموانَن المصاؼة حدَثا من لِبل ا  

 اٖبجسامة ما أن ولع نطره علً الجالس فٍ مكجبه هنان َنجظره

 والذٌ ولؾ علً طوله ما أن ولع نطره علَه ولد اسجمبله بنظرة

 َفهمها جَدا فولؾ مكانه َنظر لعَنَه بصمت وجمود فنمل الوالؾ

 بجانبه نظره بَنهما ولال مبجسما باعجذار

صسؤران فَما بعد َا ولا "  " 

 وؼادر مؽلما الباب خلفه جاركا ذان الجو المشحون َدور فٍ حلمة

 مؽلمة َلجؾ كأعصار حول الوالفان مجمابٗن َجبادٖن نظرة

 لوَة ورثجها جَناجهم عبر اْجَال محدودة النسل ومعمدة الجركَب

 فٍ صمت مخَؾ لم َمطعه سوي ذان الصوت الماسٍ للذٌ

 جحدخ عالدا حاجبَه

علً اجصاٖجٍ َا ولاص ؟ لما ٖ ججب "  " 

 أشاح بنظره عنه ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولال بجمود

 ْن كٗنا كان فٍ مزاج سَا وأعجمد بؤنه َكفٍ عٗلجنا "

 " نفوراً 

 لون الؽضب سواد عَنٍ الذٌ شد لبضجه علً رأس العصً فٍ

 َده ولال بحدة

 " انظر إلٍ وأنت ججحدخ معٍ َا ولاص وٖ جملل من احجرامٍ "



 نظر له من فوره ولال بذات جموده

 " أنا ٖ اللل من احجرامٍ لن وأنت جعلم ذلن جَدا "

 لال مباشرة وبضَك

 " ذان فٍ مخَلجن فمط َا ابن ضرار "

 فلوح بَده ولال بضَك مماثل

وم علَن ؟وأنا ٖ أران جدٌ الذٌ عرفجه فهل سَكون الل "  " 

 أشار له بالعصً فٍ َده ولال بضَك أكبر

 " بل علَن فٍ كٗ الحالجَن "

 وجابع بؽضب ضاربا بها علً اْرض جحجه

 إن كان ثمة من سَجعلنٍ أندم علً إخراج زَزفون من المصح "

 " وجلبها للمنزل سَكون أنت َا ولاص

 أشار بإصبعه للبعَد جهة الباب ولال بضَك

ن سَعَدها له كنزَلة فعلَة فَه فسَكونوإن كان ثمة م "  

 " حفَدن ذان

 وجابع ولد أشار له

 " وصمجن سَكون السبب جدٌ "

 فضرب بعصاه اْرض مجددا ولال بذات ؼضبه

 " ٖ جبارزنٍ فٍ الحدَخ َا ولاص "

 لوح بَده ولال بحدة

 أنا ٖ أبارزن جدٌ نحن نجنالش فٍ مصَر من َفجرض بؤنها "

 ً بل وأكثر منا وهٍ اْنثً الوحَدة بَن أحفادن حفَدجن مثلنا جماما  

 " والجٍ عانت ولاست ما جسجحك أن جعوض بما َنسَها ذلن

 اشجدت مٗمحه لسوة أكثر وهو َصرخ به

 كم مرة سؤذكرن بؤنن لن جشعر بحفَدجٍ أكثر منٍ وأّن جدخلن "



 فٍ شإنها لن َزَد وضعها إٖ جعمَدا فلعلمن فمط َا نابب المدعٍ

 العام فمحكمة العاصمة حوران فجحوا ملؾ لضَجها مجددا

 " وَطالبون بالجحمَك معها وراسلوا المصح الذٌ كانت فَه

 نظر له بصدمة لم َسجطع اججَازها بسهولة ولد همس ما أن

 وجد صوجه

 " ! وكَؾ علموا "

 أشار له بعصاه ولال بضَك

 اسؤل نفسن هذا السإال وأنت من لم َجولؾ عن محاوٖجه "

 العمَمة فٍ دمجها مع من هم حولها مجناسَا أنه ثمة جمرَر

 بخصوص مرضها جحجمٍ خلفه وثمة لضاَا لجل مجهمة بها

 " لم جؽلك بعد

 رفع َده ولبض أصابعه بموة وكؤن الصدمة أعجزجه جماماً عن

 الجحكم فٍ جمَع انفعاٖجه فؤنزلها مرججفة ولال بضَاع

ا المصح ، أنا محاٍم ولستهذا لَس كافَا لَصلهم خبر مؽادرجه "  

 " ؼبَاً ْصدق هذا فثمة من سَكون أوشً بها عمداً 

 لال الممابل له من فوره

 إن كنت جمصد نجَب وهذا ما أنا واثك منه فهو ٖ َعلم عن "

 " ماضَها شَباً فابحخ عن عدو لن ؼَره

 أشاح بوجهه جانباً ولم َعلك علً الرؼم من أنه لم َمجنع َسحب

بل وَشعر بؤنه سَفمدها نهابَا من صدره ، ولم َكنأنفاسه بموة   

 َجولع بؤن الصدمات لم جنجهٍ بعد حجً وصله ذان الصوت الجاد

 " لذلن علَنا إرجاعها للمصح النفسٍ "

 نطر له بسرعة ولال برفض ؼاضب

 " ٖ ذلن لَس حٗ وأنا لن أسمح به "



 فصرخ فَه مباشرة

؟ما هذا الجملن المرضٍ ناحَجها َا ولاص "  " 

 لوح بَده لابٗ باحججاج

 هذا لَس جملكا بل شعور وإنسانَة ورابطة دم ، أجعلم ما الذٌ "

 " سَحدخ لها إن هٍ عادت هنان ؟

 لال من فوره وبذات ؼضبه

 ٖ حل ؼَره أو سجسلمها للسلطات بنفسن َا حفَد السلطان ، "

 وجرَمجان جنجظرانها أٌ سجن مضاعؾ وسَنجهٍ عمرها لبل أن

 " جنهٍ محكومَجها

 مرر أصابعه فٍ شعره َنظر لٓرض بجشجت وضَاع لبل أن َرفع

 رأسه ونظر له مجددا وأصابعه ٖزالت ججخلل شعر لفا عنمه ولال

 بنبرة جوفاء

 ثمة من سَساعدنٍ هنان وسنؽلك ملؾ المضَة مجددا لبعض "

 " الولت ، أنا أحجاج لبعض الولت فمط

الوالع المرَر فوراواجهجه جلن المٗمح الماسَة ب  

 فات اْوان علً ذلن فمد بدأوا بإجراءات نمل المضَة للمحاكم "

 " البرَطانَة هنا وأنت جعلم جَدا معنً ذلن

 أخرج َدَه من شعره بموة صارخا

 ٖ هكذا سَحكمون بضَاعها ، من هذا الذٌ له السلطة لَفعل "

اهذا ؟ من وراء عابلة الممجول َدعمهم بموة هكذا لجدمَره  ! " 

 حرن ذان رأسه بالنفٍ لابٗ بحدة

 " ٖ أعلم وٖ َعنَنا الجفكَر فٍ ذلن والجفجَش عنه "

 مسح وجهه بكفَه وجمعهما عند شفجَه َنظر للفراغ بضَاع لبل

 أن َنزل بهما لجَبٍ بنطلونه ودسهما فَه ولال بجمود َعاكس



 النَران المشجعلة فٍ داخله

جطاعوا أنا من سَجولً الدفاعفلَنملوا المضَة ولَفعلوا ما اس "  

 " عنها وسؤخرجها منها ْنها برَبة وإن اعجرفت بذلن

 حرن الوالؾ هنان َده والعصً فَها لابٗ بضَك

 مؽفل .. كَؾ سجثبت براءجها وهٍ جصر علً أنها من فعل ذلن "

 " ؟ كَؾ ججحول لمحاٍم ؼبٍ هكذا فجؤة ؟

 لوح بمبجه لابٗ بحدة

جحمٍ أحدهم وسؤعلم بكل شٍء ، أنا هٍ لم جفعلها .. إنها "  

 " أحجاج لبعض الولت فمط

 واجهه بؽضب حازم من فوره

 " ٖزلت جصر علً جدمَرها بجدخلن َا ولاص ؟ "

 أشار بَده جانبا لابٗ بضَك

 " وهل إرجاعها للمصح الحل المناسب ؟ "

 " هو اْنسب "

 لالها له مباشرة ولم َراعٍ وٖ لسوجها علَه فؤؼمض عَنَه بموة

 وجنفس بعمك لبل أن َنظر له مجدداً ولال بحزم

 مسجحَل وعلَا أن أعلم من هذا الذٌ أوصل لهم هنان خبر "

 " مؽادرجها المصح

 رأي الؽضب الواضح فٍ عَنَه والذٌ َعلم سببه جَداً وكما جولع

اسٍلم َجؤخر جعلَمه الؽاضب الم  

 أبعد نجَب عن دابرة مجهمَن وابجعد عنه وعن الجدخل فٍ "

 حَاجه َا ولاص فمن حمه أَضا أن ٖ َجدخل أحد فَما َخصه أم

 " اْمر حكر لن وحدن ؟

 شد لبضجه بموة حجً آلمجه أصابعه ولال بؤمل كسَر



 جدٌ أنت َمكنن الجعاون مع المصح مجددا وإخراج جمرَر "

لسابمة ؟من عندهم كما فٍ المرة ا  " 

 لال من فوره وبجمود

 " سَُكشؾ اْمر مجددا مهما طال الولت "

 لال مباشرة

 " وهذا ما أنا أحجاجه الولت فمط "

 اشجدت نبرجه حدة وهو َمول

 ولاص كم مرة سؤعَد بؤنه علَن أن جبجعد عن حَاة شمَمن "

 " وعن زوججه

 " .....لكن أ "

 لاطعه بذات نبرجه الحادة

لجمرَر فابجعد عن نجَب وزَزفون وعن كل جلنإن أردت ذان ا "  

 " المضَة َا ولاص

 لال بؽضب محجج

 " جدٌ حجً مجً سجسجخدم معٍ أسلوب المساومة ؟ "

 لال من فوره وبحزم

 ما لدَا للجه والخَار لن فإن كان نجَب وراء ما حدخ كما جمول "

 فجدخلن فٍ شإونه لن َزَده إٖ إصراراً علً جدمَرها بسببن

 " ولَدمرن بها وأنت جعلم ما أعنٍ جَدا

 لال بؽضب رافض

َْن لنا ؟ "  " لو أفهم فمط لما جصرون علً جركَب مشهد العاشم

 واجهه بؽضب مماثل

 جولؾ إذا عن إظهار هذا وإَصاله لنا واحمٍ ابنة عمن منن "

 " َا ولاص



 لوح بَده لابًٗ بذات ؼضبه

 " مسجحَل ... أنت جطلب المسجحَل جدٌ "

فَه بؽضب مماثل صرخ  

 " ٖ جلمٍ باللوم علً أحد إذا حَن جوصلها بنفسن للسجن "

 وما أن أنهً عبارجه جلن جحرن من مكانه لَؽادر فؤولفه لابٗ

 " جدٌ انجظر "

 فولؾ ونطر له ولال بجمود

 " أعلم بؤن عمل حفَدٌ المفضل وذكابه لن َخوناه أبدا "

َجخَل فمط أنأشاح بوجهه عنه وجنفس بعمك مؽمضاً عَنَه   

 جصل للسجن بالفعل وَمؾ هو مكجوؾ الَدَن ٖ شٍء بَده سوي

 أن َبكٍ فمدها وحَداً وَخذلها كما فعل الجمَع ، ما سَكون علَه

 . عالمه حَنها وأٌ سواد ذان الذٌ سَؽلفه ؟

 " ماذا للت ؟ "

 رفع نظره للذٌ َبدوا أنه َصر علً اسجعجاله حجً فٍ موجه ولال

نفسه علً كل ذلن بملة حَلة مجبراً   

 سؤبجعد عنها لكنها لن جرجع للمصح النفسٍ وسَمدم الجمرَر "

 " بخصوصها واْهم لن َخرجها نجَب من المنزل

 ٖذ ذان بالصمت للحطة لبل أن َمول بحزم

 " ألسم لٍ بالجزامن بذلن َا ولاص "

 شد لبضجَه بموة َشعر باحجراق فٍ داخله َكفٍ ٔشعال مدَنة

ً بؤكملها ولال  بجمود َعاكس دواخله جماما  

 " أعدن أن أفعل "

 لال الذٌ لم ججرن نظراجه الموَة عَناه ومباشرة

 بل ألسم لٍ فمد جفعلها وْول مرة فٍ حَاجن وجخلؾ وعدن "



 " لكن لسمن ٖ وأنا أعرفن جَدا

أصابعه فٍ شعره َنظر لٓعلً مسجؽفرا هللا بهمس ولم َعد فمرر  

 َرَد شَبا سوي إنهاء هذه المشادة الكٗمَة المنهكة لروحه وللبه

 وحواسه أجمعها واٖنفراد بنفسه وأفكاره لَجد حٗ لكل هذه

 الكوارخ المجعالبة ، أنزل رأسه ونظر لٓسفل ولال بؤسً مجبر

 السم أن أبجعد عنها وعنه فالجزم أنت ببالٍ اٖجفاق وٖ ججعلنٍ "

 " أفمدها

لال بمسوةعمد حاجبَه و  

 " ما هذا الذٌ أسمعه َا ولاص ؟ "

 رفع نظره وعَنَه الجٍ سَطر ذان اْلم علَهما رؼما عنه وضرب

 بمبضجه علً صدره لابٗ بؤسً

 َكفَكم لجٗ لهذا ، لمد وعدُت وألسمت وسؤبجعد عنها بل وعنكم "

 " جمَعكم فارحمونٍ

 لست مٗمحه وصرخ فَه فورا

 " ولاص ٖ ججصرؾ كطفل "

لٓرض وسحب نفسا طوَٗ لصدره وأخرجه ببطء لابٗنظر   

 بانكسار

 جدٌ حلفجن باهلل ننهٍ الحدَخ عن اْمر فمد حصلت علً "

 " ما جرَد

 فلم َسمع بعدها سوي خطواجه وصوت ضرب طرؾ عصاه

 لٓرض وهو َججازه حجً خرج ضارباً الباب خلفه فؤؼمض عَنَه

َاجه الوحَد بمابموة َشعر بؤنه ضرب به للبه بل وأؼلك باب ح  

 فعل وَفعل ، فجح جلن العَنَن الملَبجَن باْلم والؽضب وجوجه

 جهة مكجبه ورمً كل ما كان علً طاولجه صارخا بؽضب ما كان



 . لَطفبه وٖ جدمَر المكان بؤكمله

* 

* 

*  

 

* 

* 

 ٖ جصدق أن عمرها ججاوز الثٗثَن عاما وأن لها ابنة بطولها

 وكؤنما عادت بها السنَن لمرحلة مراهمجها جنام فٍ حضن الرجل

 الذٌ لم جراه إٖ من ساعات لكنها عرفجه وبحثت عنه من أعوام

 طوَلة ورمت بنفسها فٍ الخطر فمط لجعرؾ من َكون ، وهذا

 حالهما منذ ولت جالسان علً اْرض َسند ظهره بسرَره

ذراعَه جدفنوججلس هٍ مٗصمة له نابمة علً كجفه جطولها   

 الفمد واٖحجَاج فٍ ذان الحضن جسجنشك حجً جلن الرابحة الجٍ

 عشمجها من لبل أن جعرفها .. رابحة اٖنجماء .. أجل إنها رابحة

 الدماء الجٍ جنشمها وهٍ ججرٌ فٍ العروق ، لمد عرفت حضن

 والدها الذٌ رباها ْعوام واخجبرت حنانه ودفبه الذٌ لم َحرمها

ا لم ججولع أن جشعر بهذا الشعور فٍ حضن الرجلمنه َوماً لكنه  

 الذٌ جراه ْول مرة ! إنها الفطرة والؽرَزة أو أنه اٖحجَاج

 والشعور بالؽربة والضَاع بعد وفاة الرجل الذٌ كان أعظم ما

 ( َربطها بالحَاة ... اْسباب عدَدة والنجَجة ذاجها ) والدها

دها فمط ٖ حدودوهٍ لطعة منه ودمه َجرٌ فٍ عرولها .. وال  

 بَنهما ٖ أسماء مجؽاَرة وٖ زَؾ وإن كان سراً مدفوناً وحسرة

 أخري فٍ للبها إٖ أنها وهما وحدهما هكذا َمكنها النوم فٍ



 . حضنه وبخ همومها واحجَاجها له

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه ولالت بحزن

 " حجً مجً سنبمً هكذا ؼرباء عن بعضنا أبٍ ؟ "

ه علً شعرها بحنان ونظر لها بحزن أعمكمسحت كفه وأصابع  

 فماذا سَمول لها وبما سَخبرها وبلسانها لالت لبل للَل وهٍ

 ججرجاه أن َمنع ابن شمَمه من جدمَر الَرمون بؤنها علً اسجعداد

 ْن جفمد حَاجها وٖ جفمد شخصاً آخر من عابلجها الجٍ جربت معها

 وها هٍ كما لال عنها مطر جفكر بجنون وجهور حَن َجعلك اْمر

 بمن جحبهم فكَؾ سَخبرها عن أسبابه الحمَمَة ؟ نظر لمٗمحها

 !.. بصمت للفاجنة الجٍ فالت ما وصله من وصؾ لها ومما جخَل

 جشبهها فعٗ !! هٍ جشبه جلن المرأة الجٍ رآها لمرة واحدة فٍ

جها فمط بل ومن عابلجه وحَاجهحَاجه لبل أن َحرم لَس من رإَ  

 وبٗده ، مسح بَده علً طرؾ وجهها ولال مبجسما بحنَن

 جشبهَن جدجن َا ؼسك وفٍ كل شٍء سوي أنها منحت عَناها "

 ٔبنجن أما إن نظرت لعَنَن شعرت بؤنٍ أنظر لعَنٍ والدجن وكم

 " أجؤلم وجؤلمت لفرالها

دفنجها فٍ أمسكت َده ولبلت باطنها بعمك مؽمضة عَنَها ثم  

 نعومة عنمها ونظرت له بعَنَن دامعة ولالت بحزن وعبرة

 مكجومة

 لمد بكجن حجً ماجت .. لم جنسان َوماً وعاشت مع ذكران "

 وحزنها علَن ، والدٌ شراع أخبرنٍ بذلن ولال بؤنه عجز عن

 " أن َنسَها حجً حزنها من أجل المسجمبل

 نظر لٓسفل ولال بحزن

از ذكراها وحسرجٍ علَها وطفلٍ فٍوٖ أنا اسجطعت اججَ "  



 أحشابها أجركهما لؽَرٌ مكرها وأسلمها وطفلٍ لرجل آخر أصبح

 زوجها ووالد ابنجٍ منها وكل ذلن ْحمَكما منٍ ، حجً أنٍ لم

 أسجطع النظر ٖبنجن ْعوام ْنها جشبهها .. جشبهها كثَرا حجً

منفٍ طرَمة حدَثها .. صوجها ضحكجها رلجها وجؤثرها بجمَع   

 هم حولها وبحثها عن سعادجهم ، كانت ألما لٍ بمدر ما كانت ما

 َواسٍ ؼربجٍ هنان ، كنت أحن وأشجاق لرإَجها دابما وأبجعد

 مجبرا بسبب اْلم الذٌ جخلفه أطَاؾ الذكري لَٗ حَن أكون

 " والصمت والظٗم وحدنا

 امجٓت عَناها بالدموع جرالبه ولد الجفت ناحَة السرَر خلفه

بمة علَه كطفلة صؽَرة ججمع كفَها جحت وجنجها المجوردةوللنا  

 ولال مبجسما بحزن

 ؼَر أنها أخذت أَضا من جمالن ووسامة والدها فكانت هكذا "

 منذ صؽرها كالدمَة الجمَلة جكبر وجزداد حسناً حجً أن والدها

 كان َخشً علَها من كل شٍء وحجً من رجاله الذَن َثك بهم

 ثمة عمَاء فلم َراها منهم أحد حجً كانت هنا ، بل وحجً لاسم

 " ابن عمجه لم َكن َعرفها

 نملت نظرها لها أَضا بحزن جرالب رموشها المبللة بالدموع حجً

 اِن فمد بكت معها حجً جرجاها والدها أن ججولؾ عن البكاء

 لجسكت هٍ ، ومن هذا الذٌ كان َسجطَع أن َمسن دموعه عن

ها وهٍ جشجكٍ له باكَة بوجع من كل شٍء حجً منهالبكاء مع  

 هو نفسه ومن ابجعاده عنها واحجَاجها له ومساومجها

 . لجكون معه

 مرر إبهامه علً خدها وعلً الدمعة الجٍ انزلمت علَه ببطء

 جعانك جلن اِثار الحمراء الواضحة علً بشرجها البَضاء وشعر



ابعه جلن ، َعرؾبذان الؽضب المسجعر ذاجه كلما رأي آثار أص  

 مطر جَدا لَس من النوع الذٌ جمجد َده علً امرأة وٌْ سببٍ 

 كان وأكبر دلَل كان شمَمجه المخجلة عملَاً جلن ولن َكون فعلها

 من فراغ فما َوصل الرجال للؽَاب عن رشدهم سوي ألسنة

 النساء ، لكنه ما من شٍء َسجحك أن َرفع َده علَها ٖ شٍء ،

ولال بجدَة أبعد َده عن وجهها  

 لن أسكت له عن هذه َا ؼسك ولن ججكرر وأنا حٍ أجنفس "

 وسؤكسرها له لبل أن َمدها علَن هو أو ؼَره فلَس سجنٍ

 " هنا معناه أنٍ عاجز عن حماَجن

 جبدلت نظراجها لٓلم وأشارت لملبها هامسة بوجع

 ألمٍ لَس هنان بل فٍ هذا أبٍ وما رآه منه لن أشعر بعده "

جلدنٍ حجً الموت بؤٌ ألم وإن  " 

 جنهد بعمك وما أن كان سَجحدخ سبمجه لابلة بجمود

 وأنا من سَؤخذ بحمٍ منه بنفسٍ ، ألَس ذان أحد حمولٍ ؟ "

 " سنجصافً إذا فٍ كل ما جرعنٍ إَاه

 نظر لعَنَها بصمت لبرهة لذان الؽضب اْسود المسجون فٍ

 سواد حدلجَها الكبَرجان لبل أن َمول بجدَة

 ؼسك ٖ أحد َنالشن فٍ ذلن لكن علَكما حل ذلن بَنكما "

 بالجلوس معا والجفاهم دون صراخ وأن َهَن أحدكما اِخر كما

 " كان اْمر لبل ساعات

 أشاحت بوجهها جانبا ولالت بذات جمودها

 ٖ حدَخ بَننا عن شٍء وهو من أؼلك سبل الحوار بَننا منذ "

رَرا جؤخر حجً بات مإلماأربعة عشر عاما حَن جركنٍ أنجظر جب  

 أكثر من الصمت عنه ، أنا وابن شمَمن ٖ شٍء َجمعنا سوي



 " ابنة جحمل اسمَنا كانت خطؤ من أساسه

 نظر لها بصدمة لبل أن ججبدل نظرجه للضَك لابٗ

 ؼسك أهذه نظرجن لجَما ؟ ٖبنجن الجٍ عاشت حَاجها فٍ الؽربة "

خطؤ ما كان علَه جبكٍ فرالن وشولا لرإَجن ! أجرَنها مجرد  

 " ! أن َوجد

 نظرت له ولالت مندفعة

 " ....أبٍ أنا كنت ألصد أ "

 لاطعها لابٗ بذات ضَمه

 لصدن واحد َا ؼسك فما ذنب جَما إن لم جكونا علً وفاق ؟ "

 هل أجبرن ابن شمَمٍ علً أن جشاركَه سرَره ؟ هل أخذ حمه

ن النوعمنن مكرهة ؟ اجزم علً أن الجواب ٖ ولَس مطر من ذا  

 ومهما كان رجٗ لاسَا وَؤخذ جمَع اْمور بشكل جدٌ فٗ ذنب

 ٖبنجن فَما وافمت أنت علَه وٖ فٍ أخذ والدها لها وٖ كل ما

 جمران به اِن فاسؤلٍ نفسن أَن هٍ ابنجن من حَاجن ؟

 ماذا جعلمَن عن مشاكلها ؟ عما َحزنها وَبكَها ولما عادت من

ا دخلت ؼرفجها كانت ججحدخ فٍمنزلن باكَة ؟ حجً أننٍ كلم  

 هاجفها إما مع ابن الكاسر ابن شراع أو مع رعد فؤَن أنت من

 حَاجها ومن همومها ؟ والدها منشؽل طوال الولت بمشاكل البٗد

 ومسبولَاجه الجٍ ٖ جنجهٍ وهكذا هم الرجال َشؽلون أنفسهم وإن

؟بٗ شٍء فؤَن أنت عنها والدجها والجٍ جحبن أكثر من نفسها   

 علَن أن جفصلٍ ابنجن عن مشاكلكما َا ؼسك ٖ جعمدوها من

 الزواج واٖسجمرار بسبب حروبكم الجٍ ٖ جنجهٍ ، علَن أن

 " جكونٍ ألرب لها من سوان

 شعرت بكلماجه كضربات مججالَة لملبها فحجً مجً سَجهمونها



 بالجمصَر فٍ واجبها ناحَة ابنجها ؟ فها هم جمَعهم َفكرون بذات

 المنطك وبؤنها أم فاشلة ... َمولونها لها بصَػ مجعددة والممصد

 واحد فلم َججرأ علً لولها لها جهارا وبٗ مراوؼة سوي ذان

 اْب الناجح فوحده من ٖ َراعٍ وٖ مشاعرها لَهَنها بعبارات

 مؽلفة برلة مزَفة جحت مسمً النصَحة مثلهم ، جٗحمت أنفاسها

حججةالؽاضبة لبل أن جمول بضَك م  

 هو من لم َجرن لٍ وٖ الفرصة لذلن أبٍ ، لمد حرمنٍ كل "

 شٍء فما سؤجده وسججده هٍ لدٌ بعد كل هذه اْعوام وهو

 َرجعها لٍ شبه امرأة وبعدما ؼذي روحها وأفكارها وأشبعها به

 بمطر شاهَن الذٌ باجت ٖ جري السعادة فٍ أٌ شٍء من دون

موجودا فَه فلن َسجمر ،وجوده بل والعالم بؤسره إن لم َكن هو   

 جَما جري فَا سعادة والدها الوهمَة الجٍ َصورها لها عملها فمط

 " ولن جحبنٍ لط كما أحبجه ْنها لم جعرفنٍ بل عرفجه هو

 لال محججا من فوره ومٗمحه ٖ جزداد إٖ حدة

 مخطبة َا ؼسك فجَما لم جعرؾ والدها أَضا فهو كان بعَدا "

جحلم بالعابلة باٖسجمرار وباْشماء فهٍ عنها بعده اِن .. عاشت  

 جبحخ عن سعادجكما أنجما ولَس هٍ وإن بمَِت جنظرَن لها بهذا

 " الشكل سجخسرَنها وسرَعا جدا

 حركت رأسها لابلة برفض

 جَما ابنجٍ وأنا أحبها ولن َحبها أحد مثلٍ وٖ والدها وٖ "

 " أٌ كان

 لال بضَك مججاهٗ انفعالها الرافض ذان

ك أنا أجحدخ معن اِن كامرأة راشدة لَس كطفلة أوؼس "  

 مراهمة وأنت جفهمَن ما ألوله جَدا فٗ ججعلٍ من ابنجن ثمنا



 " للحرب بَنكما

 لوحت بَدها لابلة بضَك مماثل

 وما هذا الذٌ علَا فعله لجرضً ؟ أرجع لوالدها فمط لجشعر "

 " بالسعادة ؟ من هذا الذٌ َدمر نفسه وَنسؾ كرامجه بَدَه

 لال بجدَة

 كم من امرأة جحملت ما ٖ َسجحمله الرجال من أجل أبنابها "

 ولوٖ جلن الجضحَات ما بمت امرأة مع زوجها ، وهذا لَس حدَثنا

 اِن فٗ أحد َنجظر منن جضحَة كجلن ما ألوله بؤنه علَن أن

 ججفهمَها فابنجن ٖزالت جهذٌ بن وجنادَن وهٍ نابمة .. ٖزال

اخلها لم َمجلا َا ؼسك رؼم وجودن بمربهااحجَاجها لن فٍ د  

 فٗ جعطٍ ابنجن عمراً أكبر من سنها فكٗكما َعاملها علً أنه

 " ابنها ولَس العكس بل وإبن عاق أَضا

 لالت بضَك محججة

 " ...أبٍ أنا لست أ "

 فماطعها لبل أن جفكر فٍ لول أٌ حجة جدَدة

ه ، ٖأنت جخطبٍ َا ؼسك حَن جحملَن ابنجن ذنب حبها ل "  

 جنظرٌ لها بعَن حمدن علً مطر فمن حمها أن جحب والدها فهل

 " إن كنت أنت المخطبة سَرضَن أن جمؾ معه ضدن ؟

 مررت أصابعها فٍ ؼرجها وصوٖ لعمدة شعرها وفكجه ولفجه

 مجددا وكؤنها جهرب بكل ذلن من جوبَخه اْبوٌ الحازم لها فهذا

َؽَر وَجحكم فٍمن سَملن مطلك السَطرة علَها بل ومن لد   

 لراراجها وذان ما حدخ فعٗ ما أن ولفت ورفعت حجابها فولؾ

 أَضا ولال عالدا حاجبَه

 " إلً أَن َا ؼسك ؟ "



 لالت وهٍ جلفه حول شعرها جَدا

 لمد أشرلت شمس الصباح أبٍ سَملك أشمابٍ وإبنٍ "

 " لجؤخرٌ

 لال من فوره

ابنجٍهم َعلموا بؤنن هنا ثم هذا منزلن َا ؼسك وأنت  "  " 

 نظرت حولها وكؤنها ججؤكد من أنها لم جنسً شَبا وهٍ الجٍ لم

 جُحضر معها أٌ شٍء أساسا ولالت ما أن عادت بنظرها له

 منزلٍ هنان وسؤزورن دابما وٖبد وأن هذا الوضع لن َسجمر "

 " لٓبد أو أشجرٌ منزٖ جكونان أنت وابنجٍ معٍ فَه

 نظر لها بحزم لابٗ

 " بل هذا منزلن َا ؼسك "

 لالت من فورها وبضَك

 " بل منزله ولَس منزلٍ وٖ أرَد ٌْ مكان أن َجمعنٍ به "

 لال بحدة

 لَس منزله وٖ منزل أٌ أحد هذا منزل عابلة الشاهَن بؤكملها "

 " وٖ أحد َحك له إخراج أحد منه .. وحجً لاسم وأبناء جوزاء

 لالت بذات ضَمها

ثلٍ أبٍ ... ثم نحن من حمنا أن نسجمل كعابلةجمَعهم لَسوا م "  

 " بعَدا عنهم

 اشجدت مٗمحه ولال بؤحرؾ مشدودة

 " إذا اسجملٍ من دونٍ فَبدوا بؤنن فٍ ؼنً عنٍ َا ابنة شراع "

 نظرت له بصدمة ولالت

 " ! أبٍ ما هذا الذٌ جموله "

 أشار بسبابجه لٓسفل ولال بحزم



فَه معٍ ، لن َعارض أحدهذا منزلن مثل الجمَع وسجكونَن  "  

 أن جزورٌ أشمابن وأن َؤجوا لزَارجن وأن جخرجٍ مجً ما أردت

 " ذلن وحَخ جشابَن لن َمنعن أحد من ذلن فما حججن إذا ؟

 كانت سججحدخ واٖعجراض باٍد بوضوح علً مٗمحها الجمَلة

 فسبمها لابٗ بضَك

 ؼسك أرَد أن أفهم اِن أجرَنٍ والدن أم شخص زابد "

ب عنن ؟وؼرَ  " 

 لالت محججة

 " ....أبٍ أ "

 لاطعها مجددا وبذات ضَمه

 لو كان شراع صنوان مكانٍ اِن أكنت سجرفضَن طلبه أو "

 " جعصَن أوامره ؟

 لالت بذهول

 " ! أبٍ لما جمول هذا "

 لال من فوره وبحزم

 ْنها الحمَمة والوالع وما كانت لدمن لجعجب باب المنزل "

 " وهو ؼَر راض عن ذلن

 لوحت بمبضجها لابلة باحججاج

 ٖ لَس صحَحا فهو لم َفرض لراراجه علَا َوما ولم َهمل "

 " حمٍ فٍ اخجَار ما أرَده

 جنفس بعمك لبل أن َمول ببرود

 معن حك فؤنا لم أعرؾ معنً أن أكون أباً ْحدهم َوما وجاهٗ "

 " بؤسالَب الجربَة والجعامل الصحَح

ها الصدمة لبل أن جمجرب منهحركت رأسها برفض ومٗمحها جعلو  



 وأمسكت وجهه ورفعت جسدها علً رإوس أصابعها ولبلت

 رأسه ثم نظرت لعَنَه الؽاضبة لابلة

 آسفة أبٍ السم أنٍ لم ألصد ما فهمجه وسَحدخ ما جرَد "

 " وَرضَن فمط ٖ جؽضب منٍ

 أؼمض عَنَه مجنهدا بعمك ثم نظر لها ومرر َده ماسحا علً

 رأسها ولال

آسؾ إن لسوت علَن فٍ حدَثٍ لكنٍ أرفض الخطؤ َاوأنا  "  

 " ؼسك ومن أٌ كان فكَؾ بابنجٍ ؟ وٖ َعاجبن سوي من َحبن

 أمسكت َده ولبلت باطنها بعمك ثم نامت فٍ حضنه مطولة

 خصره بذراعَها هامسة بحزن

 .. ٖ حرمنٍ هللا منن أبٍ وٖ أبكً عَنَا فمدن َوما "

 " َكفٍ ما لاسَناه كلَنا

* 

* 

* 

 نظرت لها وابجسمت بحزن وهٍ جرالب أناملها البَضاء الرلَمة

 والزهرة الصؽَرة بَنهم وهذا حالها أؼلب اْحَان شاردة حزَنة

 ورؼم محاوٖجهم الدابمة لدمجها معهم إٖ أنها ٖزالت جنعزل فٍ

 عالمها الخاص بها وكم َإلمها صمجها الذٌ جراه فٍ كل مرة

 َسرلها بعَدا عنهم ، ابجسمت بحب لابلة

 َمامة كَؾ وجدت مدرسن الجدَد ؟ والدن أَوب َري بؤنه "

 " علَنا جؽََره بمدرسة والمحاولة مجددا

 رفعت نظرها لها وأهدجها جلن اٖبجسامة الجٍ جعشك وجذكرها

 بشروق الشمس ولت الفجر .. جلن اٖبجسامة الجٍ ججعل مٗمحها



حا لججحول لزهرة رلَمة فاجنة ٖ جشبع أبدا منالجمَلة جزداد وضو  

 النظر لها وزادها ذان الصوت الرلَك المنخفض

 " حسنا ٖ مانع لدٌ أمٍ "

 ابجسمت لها بحنان فورا .. آه لَت كل الفجَات مطَعات مثلن َا

 َمامة ، هذه الفجاة ٖ جعرؾ كلمة رفض وٖ اعجراض أبدا هٍ

ر سوي برلجها وعذوبجها ٖجشبه النسَم الصَفٍ البارد ٖ جشع  

 جضر بمدر ما هٍ المجضرر فٍ هذه الحَاة ورؼم جصمَمها علً

 أن جلحمها بمن هم فٍ سنها فٍ المدرسة وضؽط الدروس علَها

 ٖ جراها جحجج وٖ جمانع ، وْن شمَمها سبك وعلمها اْحرؾ

 واْرلام وجمَع العملَات الحسابَة والكجابة والمراءة ٖ جري أن

ل فٍ جعلَمها أمراً مسجحسنا خاصة أنها ذكَة وسرَعة فٍالجكاس  

 الفهم والحفظ كما ٖحظت فهٍ مصممة علً أن جلجحك بمن هم

 فٍ سنها خٗل امجحانات نهاَة المرحلة أعدادَة لججلس معهن

 فٍ صفوؾ المدرسة الثانوَة فؤمامهما عام كامل وسججلب لها بدل

وسجكون معها فَهاالمدرس عشرة وسجلحمها بدورات جعلَمَة   

 . ولن َرجاح لها بال إن لم جكن مع بثَنة فٍ العام بعد المادم

 جذبجها رابحة ذان العطر الرجالٍ الموٌ وجعلجها جلجفت ؼاضنه

 جبَنها باسجؽراب من لبل أن َظهر لهم صاحبه من خلؾ أشجار

 حدَمة المنزل حَخ َفضلون الجلوس فٍ الصباح الباكر وجعلم

ان العطر ٖ َحب الجلوس معهم ولم َفعلهاجَدا بؤن صاحب ذ  

 سابما فما سَؤجٍ به وهٍ لم جراه جمرَبا اَْام الماضَة فَومه

 ملٍء جمرَبا بَن أعماله مع والده وجامعجه ورسالة الماجسجَر ؟

 وَبدوا بؤن عاداجه جؽَرت فجؤة ! وما أن ظهر لهم بوضوح أكبر

 من خلؾ جذع الشجرة .. صاحب ذان الجسد الشبابٍ الرشَك



 َسَر بخطوات بطَبة أنَمة َدَه سجَنجا جَبٍ بنطلونه الجَنز

 وارجفعت أطراؾ لمَصه اْبَض الممسوم لنصفَن بخط أزرق

 واضح َشبه لون بنطلونه الذٌ اخجلط باللون اْبَض فٍ مسحجَن

ر لعَنَهواضحجَن عند فخذَه وسالَه فضَمت عَنَها جنظ  

 وابجسامجه الماكرة جلن والجفجت جمَع الرإوس فور الجراب

 خطواجه وكما جولعت حول نظره حَنها للجالسة علً َسار

 الجالسة بجانبها وابجسم لها ولم َزدها ذلن إٖ اشجعاٖ فمالت من

 لبل أن َصل ناظرة للجالسة بجانبها

 " بثَنة اجلسٍ مكان َمامة ولججلس هٍ هنا "

الجالسة بجانبها باسجؽراب لبل أن جمؾ ولالت نظرت لها  

 بابجسامة مازحة للجٍ دارت حولها

 " الجصمٍ بوالدجن َا َمامة .. ضاع مسجمبلٍ "

 فابجسمت لها جلن العَنان الرمادَة الواسعة لبل أن جزحؾ

 صاحبجها نحو الجٍ نامت فٍ حضنها فورا وطولجها جوزاء

 بذراعَها ولبلت رأسها لابلة بابجسامة

 " لَت كل ابنة فٍ الوجود مثلها "

 وجابعت بمكر وَدها جمسح علً شعرها جنظر للذٌ وصل عندهم

 وجلس مجربعا بجوار شمَمجه

 " رحم هللا من أنجبجها لن جؽفلها عَنٍ ما دمت حَة "

 رممجها جلن العَنان السوداء الجٍ جشبهها فٍ كل شٍء بنظرة

 باردة ولال صاحبها

ٌ من أمامنَمامة اسكبٍ لٍ كوب شا "  " 

 وما أن كانت المعنَة باْمر سججحرن مبجعدة عن حضنها أمسكجها

 ولالت جرممه بجوعد



 " لَخدم نفسه بنفسه ، َده طوَلة وجصل حَخ َرَد "

 ابجسم لها وكؤنه ٖ َري نظراجها الؽاضبة جلن ثم نظر للجالسة

 بجانبه ولال

 " جحركٍ هَا اجلسٍ َسارا "

 نظرت له المعنَة باْمر بحنك لبل أن جمؾ مجؤففة وجمجمت وهٍ

 ججلس فٍ الجانب اِخر

 " وأخرجونٍ خارج سور المنزل أفضل "

 ججاهلها وجحرن فٍ جلوسه بمساعدة َدَه لَبمً مجربعا كما هو

 والجرب من الجٍ كانت جنظر له مسجؽربة وهو َمد َده لَدها

النظرات النارَة للنابمةوأمسكها وسحبها ناحَجه مججاهٗ جلن   

 علً كجفها ولال ممررا أصابعه بَن أناملها البَضاء الصؽَرة

 الرلَمة ونظره علً جلن اْحداق الرمادَة المحدلة به

 " لدٌ خبر سَعجبن َمامجٍ "

 ابجعدت حَنها عن الجٍ كانت جنوٌ سحب َدها منه وفشل

 مخططها ولالت من فورها وعَناها جمجلا بالدموع

..!! هل وجدجه ؟َمان  "  " 

 لبض علً أصابعها بَده اْخري أَضا ولال مبجسما

 " أجل وهو فٍ الجنوب اِن "

 وضحن مجفاجبا حَن ارجمت فٍ حضنه وطولت عنمه بذراعَها

 لابلة ببكاء

 " شكرا لن أبان .. حمدا هلل أنه بخَر كدت أموت للما علَه "

لن العَنانضحن ومسح بَده علً ظهرها لابٗ بمكر ونظره علً ج  

 الؽاضبة المجوعدة

 " َبدوا كان علَا نمل الخبر لن فٍ ؼرفجن "



 ابجعدت عنه حَنها ونظرت له بصدمة وكؤنها ججرجم ما لال لبل أن

 َجلونا خدَها إحراجا وهربت بنظرها منه فٗمس أنفها بطرؾ

 إصبعه وحركه لابٗ بابجسامة

َلةٖ جمٓ لن إحداهن رأسن باْفكار السوداء َا جم "  " 

 " بثَنة خدٌ َمامة وراجعا ما درسجه فٍ ؼرفجها "

 كانت جلن العبارة اِمرة من الجٍ ٖ َعصً لها أمر وٖ َنالش

 فولفت الجٍ لالت مجمجمه بحنك

 " كنت أعلم منذ ولدت فٍ هذه العابلة بؤنٍ سؤبمً مهمشة لٓبد "

 وما أن رممجها جلن العَنان بجوعد جوجهت نحو الجٍ سحبجها من

 َدها لابلة

 " جعالٍ هَا لبل أن أجحول أنا لدرس للجمَع "

 فماومت سحبها لها ولالت ناظرة للذٌ كان َنظر لها مسجندا بَدَه

 علً اْرض خلفه رافعا رأسه نحوها .. جلن المٗمح الطفولَة

 الفاجنة والصوت الرلَك الحزَن الراجٍ

 " ومجً سؤراه ؟ خذنٍ له أبان أرجون "

انبه بطرؾ عَنَه مبجسما لبل أن َرجع بنظرهرمك الجالسة بج  

 لها ورفع َده ورسم بسبابجه أمام وجهه للباً صؽَراً فٍ الهواء

 ولال مبجسما

 كان سَكون من هذا لكنٍ ٖ أسجطَع َمامجٍ فدخول أراضٍ "

 ؼَلوان فَه موجٍ وموت صدَمٍ الذٌ َسجؤجر شمَمن ملحك

 " منزله

ة فمالت جوزاء لبل أننظرت له بحزن وعبست مٗمحها الجمَل  

 َجحدخ " سؤخبر والدن أَوب وَرسل من َجلبه َا َمامة ٖ

 "جحزنٍ بنَجٍ



 فابجسمت لها من بَن حزنها ومسحت بظهر َدها الدمعة الجٍ لم

 جفارق رموشها بعد علً صوجها لابلة مجددا

 " ؼادرا هَا وسؤلحك بكما حاٖ "

طفولَةفؽادرجا معا من فورهما ولحمت بهما الجٍ صرخت ب  

 " انجظرا سؤرسم معكما "

 وؼادرن ٖ َسمع سوي ضحكاجهن ونظرات الجٍ ودعجهم مبجسمة

 ججبعهن لَعَدها ذان الصوت الرجولٍ الحانك

 أٌ ؼضب من هللا هذا الذٌ ججلبَه لنفسن وأنت جحرضٍ امرأة "

 " علً زوجها َا جوزاء ؟

 نظرت له نظرة جشبه نظرجه ولالت بضَك

وجة ولَست خادمة لدَن جسكب لن الشاٌأنت للجها بنفسن ز "  

 اخدم نفسن بنفسن ، ثم هٍ لَست زوججن سوي لانونَا وأنت ...

 مجرد بطالة دخول لها لجكون هنا ، هذه ابنة جوزاء الحالن

 " وأَوب الشعاب وبموافمجن إن نسَت ؟

 نظر لها بصدمة لابٗ

 " أمٍََ "

 فمالت من فورها وبحدة

 لست أمن ولن أكون أماً لرجل ٖ كلمة له وهو من لال بلسانه "

 " سابما بؤنه ٖ َرَدها

 نظر لها بحنك نظرة أهدجه ألوي منها فانملب مزاجه فجؤة وكعادجه

 ولال مبجسما بمكر

 " لم اخبرن جدجٍ جسلم علَن "

 انملبت لسمات مٗمحها هٍ أَضا لكن لٗسجؽراب لابلة

 " ! جدجن من "



عا رأسه لٓعلً لبل أن َنطر لها مجددا ولال بابجسامةضحن راف  

 مابلة

 أعجمد بؤنه لدٌ جدة واحدة فوالدجن مجوفَة إٖ إن لم أكن "

 " ! ابنن

 ججعدت مٗمحها ولالت بضَك

 " وما الذٌ أخذن لجدجن جلن ؟ "

 نظر لها بصدمة مصطنعة ولال

 " !! أمٍ ٖ جنسٍ بؤنها والدة والدٌ وصلة رحم َا فاضلة "

 انفجرت فَه ؼاضبة من فورها

 صلة رحم وهٍ جكره والدجن وجسعً لطٗلها من والدن ومنذ "

 أعوام ؟ بل وجكرهكم جمَعكم ْنكم ٖ جوافمون رأَها ! وأٌ سٗم

 " هذا الذٌ جرسله لٍ معن وهٍ ٖ جطَمنٍ فٍ بٗد

 ولؾ علً طوله ونفض َدَه لابٗ ببرود

علَها أن جؤجٍ لزَارجنا المهم أنها جسلم علَن وأنا ألححت "  

 " وهٍ وافمت

 وؼادر من هنان َصفر مبجسما باسجمجاع ٖشجعالها وكل جلن

 النَران الجٍ جركها جشجعل خلفه فٍ جوؾ الجٍ ولفت لابلة بضَك

 وصوت مرجفع لَسمعه

 " اشجرٌ منزٖ واسجمبلها فَه َا ابن جدجن مفهوم ؟ "

إبهامه لابٗ بضحكة الجفت لها من بعَد ورفع  

 ٖ مانع لدٌ لكن سجكون زوججٍ معٍ فَه َا جوزاء "

 " اجفمنا ؟

 وؼادر مججاهٗ جلن العبارة الؽاضبة الجٍ لحمت به

 " فٍ منامن َا ابن جوزاء ... نم واحلم بها "



 فابجعد ملوحا لها بَده دون أن َلجفت لها وٖ أن َعلك جاركا إَاها

ادرة المكانجشجعل خلفه ججوعده فٍ سرها بالوَٗت وجحركت مؽ  

 أَضا لكن فٍ اججاه مؽاَر جهة المنزل لَولفها ذان الصوت

 المنادٌ من مكان لرَب

 " أمٍ "

 فابجسمت بحنان وسعادة وعَناها السوداء الواسعة جمجّن

 بالدموع وولفت جنظر حولها جهة ذان الصوت المنادٌ لبل أن

ٌَظهر لها صاحب البذلة الزلاء المذهبة الخاصة بالطَران والذ  

 انحنً للَٗ لَعبر من جحت أوراق الشجرة الجٍ اعجرضت طرَمه

 فهمست بسعادة وحنان جنظر لعَنَه المبجسمجان لها

 " !! ؼَهم "

 وصل عندها وحضنها فورا ذراعاه جحوطان كجفَها بمون ولبل

 رأسها لابٗ بابجسامة

 " أمٍ أكره رإَة دموعن مجً سجفهمَن هذا "

ت باطنها ثم أمسكت وجهه ناظرةابجعدت عنه وأمسكت َده ولبل  

 لعَنَه بعَنَن دامعة ولالت مبجسمة بحنان

 " حمدا هلل علً سٗمجن بنٍ وٖ أبكً هللا عَنَا فمدا لن "

 أمسن َدها ولبل ظهر كفها بعمك فمسحت بَدها اْخري علً

 شعره هامسة بحزن

 هكذا جفعلونها بٍ َا مجرمَن ؟ ٖ أحد أخبرنٍ بؤنن "

 " لادم الَوم

ضع َدها علً خده جحضنه أصابعها الناعمة ولال مبجسماو  

 كنت أعلم بؤنن سجملمَن حجً جنزل طابرجٍ بعدما حدخ المرة "

 الماضَة لذلن طلبت من والدٌ وأبان أن ٖ َخبران حجً



 " أكون هنا

 عادت ٖحجضان وجهه بَدَها لبل أن جشده لحضنها مطولة عنمه

 بذراعَها ولالت مبجسمة بحنان

 ٖ حرمنٍ هللا رإَة هذا الوجه واٖبجسامة وٖ حرمن رضاٌ "

 " عنن َا للب والدجن

 وما أن ابجعدت عنه نظرت لعَنَه ولالت بجرلب خالطه الكثَر

 من الفضول

 " ماذا حدخ بشؤن كنانة هل ذهبت لزَارجهم ؟ "

 ابجسم ومد َده لوجهها ومسح بإبهامه الدمعة المعلمة فٍ رموشها

لة ولالالسوداء الطوَ  

 " أجل ذهبت لزَارجهم أمٍ واْمور جسَر علً ما َرام "

 لالت من فورها مبجسمة بسعادة

 " إذا زال الخٗؾ بَنكما َا ؼَهم ؟ "

 ضحن بخفوت ولال

 " جمرَبا "

 لالت باسجؽراب

 ولما جمرَبا ألم جشرح لها السبب الحمَمٍ لجؽَبن "

 " ! عن الحفل

 لال بابجسامة جانبَه

دوا أن الحمَمة لم جرق لها وصدلت كذبجها جلنبلً لكن َب "  " 

 جنهدت بعمك ولالت

 لكنن السبب َا ؼَهم ْنن جؤخرت فٍ الجبرَر لها ؟ لمد أهنجها "

 ووضعجها فٍ مولؾ محرج مع عابلجها فما كنت سججولع

 " منها ؟



 ابجسم بضحكة خفَفة وضمها لحضنه مجددا لابٗ

ا َا عنصرَةكم جعجبَننٍ وأنجٍ جدافعَن عنها هكذ "  " 

 شاركجه ضحكة لصَرة جشبه ضحكجه وابجعدت عنه لابلة

 لن أحبها أكثر منن وْنٍ أحبن أرَد لن اْفضل بنٍ وجلن "

 الفجاة منذ رأَجها وجحدثت معها شعرت بؤنها جناسبن جماما ،

 " إنكما ككفاٌ علً بعضهما جماما وفٍ كل شٍء

 وجابعت ناظرة له بنصؾ عَن وابجسامة ماكرة جزَن شفجَها

 أم لدَن رأٌ آخر فَها وبؤنها فعٗ رابعة وممَزة فٍ "

 " كل شٍء ؟

 ضحن ورفع كجفَه لابٗ

 ٖ جسؤلَنٍ فهٍ لعبت بعملٍ بمكر وجركجنٍ أبحخ عنها "

 " َْام وهٍ أمامٍ

 ابجسمت بسعادة ومسحت علً طرؾ وجهه لابلة

بنٍ لما َحبه وَرضاه وَحمك لن كل ما ججمناه لَوفمن هللا "  " 

 أمسن وجهها ولبل جبَنها لابٗ

 " ٖ حرمنٍ هللا من دعواجن أمٍ ومن وجودن بَننا دابما "

 ونظر لعَنَها ولال مبجسما

 البالٍ سؤجركه لن ولوالدجها وٖ جهجما لرفضها ٌْ شٍء وٖ "

ساد اْمر بكل مالحركاجها المجنونة فؤنا واثك من أنها سجحاول إف  

 " جسجطَع فعله

 ضحكت وضربت بَدها كجفه بخفة لابلة

 " واثمة من أنن السبب فما فعلت لها َؽضبها هكذا ؟ "

 ضحن ولم َعلك وحضن كجفَها بذراعه وسار بها جهة المنزل

 لابٗ



 أحجاج ْن أسجحم وْكلجٍ المفضلة من َدَن الجمَلجَن وأن أنام "

 " لَوم كامل

َده الحاضنة لذراعها ولالت ناظرة له بحنانٖمست َدها   

 " من عَناٌ بنٍ وما أن جسجحم سججد الطعام جاهزاً  "

* 

* 

* 

 أشار بالملم فٍ َده دون أن َرفع نظره لها لابٗ

 " حسنا َا كوَنوا الجمَلة ضعَه هنا وشكرا لن "

 وضعت الملؾ علً الطاولة ولالت مبجسمة

 كنت مثاٖ لكل من ٖ َنطك اسمٍ صحَحا وها لد أصبحت "

 " مثلهم

 ضحن ولال منشؽٗ بما َفعل

 " أراه مناسبا وخفَفا وجمَٗ "

 وجابع ولد رفع نظره لها

 " ! صحَح لدَا فضول فٍ أن أعرؾ معناه "

 ابجسمت له لابلة

 " الكنانة هٍ جعبة السهام "

 ضحن من فوره ولال

ناص ماهر لَسجحك أن َحملن علًإذا أنجٍ جحجاجَن لم "  

 " عاجمه

 لم جسجطع إمسان ضحكجها ورفعت خصٗت شعرها خلؾ أذنها

 لابلة

 " حجً الصَادَن الفاشلَن َضعون الجعب علً أكجافهم "



 ؼمز لها ولال مبجسما

 مخطبة فذان ََؤس سرَعا وَرمَها عنه وأنجٍ جشبهَن اسمن "

 " جماما وسؤنادَن كنانة مجددا

ة صادلة فهذا الرجل رؼم أنه َكاد َكون فٍ عمرجشاركا ضحك  

 والدها إٖ أنه بروح شاب صؽَر ورؼم وظَفجه كمهندس جوٌ إٖ

 أنه مجواضع َعامل ألل موظؾ فٍ لسم المٗحة الجوَة علً أنه

 أعلً مكانة منه ، لالت مبجسمة

 وماذا إن أخبرجن أن مصر َطلمون علَها أرض الكنانة أَضا "

 " فؤَن هٍ منٍ ؟

 وضع الملم من َده ولال مبجسما بحماس

 ٖ هكذا سَحجاج اْمر لشرح أكثر فؤخبرَنٍ أوٖ لما سمَت "

 " بذان أسم ؟

 جمعت َدَها خلؾ ظهرها ولالت مبجسمة

 " إنها أرض النَل فجعنٍ أرض الماء "

 ضحن ولال مبجسما

 " إذا أنجٍ هكذا عذبة ورلَمة كالماء .. أٌ فجاة الماء "

 لالت بضحكة صؽَرة ولد لوحت بكفها

 " ٖ جسمعن زوججن فؤنا ٖ عٗلة لٍ "

 ضحن وعاد ْوراله لابٗ

 هذا سرنا لوحدنا َا جمَلة فٗ جخرجَه من هنا كٍ ٖ جسمع به "

 " ابنجٍ فهٍ جؽار نَابة عنها

 ابجسمت وخرجت من المكجب مؽلمة الباب خلفها فها لد عادت

ك فكما لال ذان المؽرور المعجز بنفسه ٖاِنسة كنانة لعملها الساب  

 حاجة لها ْن ججرن عملها هنا وجبحخ عن فرص مجدنَة بممَزات



 ألل وراجباً أدنً بل وألل مجعة فهٍ جحب هذه اْمكنة بل وجعشمها

 وأٌ أمر َمت للطابرات والطَران بصلة فإن كانت الطابرة عشمها

فٍ كل جزء َخص اْول فكل ما َخصها َؤجٍ فٍ المرجبة الثانَة  

 هذا المكان وإن عملت فٍ سحب حمابب المسافرَن من الطابرات

 . المهم أن جراها أمامها

 وصلت لصالة اسجمبال المسافرَن جبحخ بنظراجها فٍ أرجاء

 المكان عن هدفها وابجسمت ما أن ولع نظرها علً الوالفة بعَدا

 مٗمحها الؽاضبة المسجاءة جراها بوضوح علً بعد أمَال

جحركت ممجربة منها حجً وصلت عندها ولالت مبجسمةو  

 لعلمن فمط أنت سبب كل الجحمَك الذٌ أجحفنٍ به والدٌ "

 " ْبمً فٍ المطار حجً هذا الولت

 نظرت لها ولالت بضَك

 ولما رفضت جؽطَة ؼَابٍ ؟ جحملٍ النجابج إذا وأنا لن أكون "

 " فٍ اسجمبال زَر النساء ذان وحدٌ أبدا

ضَمها ملوحة بَدها فٍ الهواء وجابعت بذات  

 ٖ أفهم لما علَا اسجمبال ذان المؽرور ؟ أَن عابلجه عنه ٖ "

 َكونوا هم هنا ؟ ثم هو ٖ َسافر ْول مرة فلما َصر والدٌ علً

 أن نكون فٍ اسجمباله ؟ ثم وبكل بساطة َجحجج بؤنه مشؽول

 " وعلَا أنا وحدٌ أن أكون هنا

أمامها لالت مبجسمة وكؤنها ٖ جشجعل  

 ٖ جنسٍ بؤن خطبجكما اعلنت حدَثا ووالدن سَري أنه من "

 واجبه اسجمباله وإن هذه المرة فمط وْنه مشؽول كما لال

 " فسَنوب عنه من سَجعذر عن ؼَابه ... هذا أمر طبَعٍ

 جؤففت لابلة



 لكنٍ ٖ أرَد .. لما لم َجد بدَٗ عنٍ أو جخبرَه أنت أو لَجصل "

 " به بعد وصوله

 رفعت كفها لابلة بابجسامة

 " ....وها أنت هنا وانجهً اْمر فعلَن أن ججحملٍ لد "

 لاطعجها لابلة بضَك

 ٖ جمولَها أنت أَضا َا كنانة أو ؼضبت منن لٓبد ، لمد سبمت "

 من سماع هذا الموشح وبؤنٍ السبب ... أعلم ٖ حاجة لجذكَرٌ

 " بذلن

 نظرت لها بصدمة ولالت

َد لول ذلن بل لصدت جحملٍ لدلابك للَلة هنالكنٍ لم أكن أر "  

 " وَنجهٍ اْمر

 جؤففت مجددا ولالت

 ومجً سجصل طابرجه المولرة ؟ لمد جعبت من الولوؾ فلنؽادر "

 " َبدوا بؤنها سججؤخر كثَرا

 ضحكت ولالت جشَر بإصبعها ٔحدي اللوحات فٍ اْعلً

لت لبللو أنن جرالبَن خط سَر الرحلة لعلمت بؤن طابرجه نز "  

 دلابك وسَدخل المسافرون فٍ أٌ لحظة ما أن جنجهٍ

 " إجراءاجهم

 نظرت جهة بوابة اٖسجمبال ولالت باسجَاء

 ٖ أفهم َملكون شركة طَران وَصنعون الطابرات أَضا فلما ٖ "

 َركب طابرة خاصة جهبط به فوق سمؾ منزلهم فإما أن َصل

 " أو َموت

 نظرت لها بصدمة ولالت

ن ججمنَن الموت ٖبن عمجٍ ؟ ثم الطابرة الخاصةساندٌ ما ب "  



 " أَضا سجنزل به هنا فٍ المطار

 نظرت لها ولالت مجشدله

 بل أنا من َعرؾ السبب .. هذا من بخله فمط ٖ َرَد أن َنمص "

 عدد الطابرات الجٍ َسجؤجرها أو َبَعها إن خصص لنفسه

 " واحدة

 حركت رأسها ضاحكة ولم جعلك فٗ فابدة جرجً منها أبدا ولن

 ججؽَر نظرجها له مهما حدخ وكم جمنت أن كان والدها معها كما

 كان َخطط لكان أخرسها علً اْلل فجشجعل فٍ داخلها بصمت ،

 نظرت جهة البوابة الخاصة برجال اْعمال وللداخل منها ببذلة

َده َجبعه شخصان ببذل سوداء فاخرة وأنَمة َحمل حمَبة فٍ  

 جشبهها فٍ اللون لكن لَس فٍ جودة المماش وٖ فخامة الجصمَم

 شعره مصفؾ لٓعلً بعناَة فابمة كعادجه لَلفت أنظار أؼلب

 الموجودَن فٍ ذان المكان الواسع المزدحم ولطالما كان ذان

 الباب الخشبٍ اْنَك الممَز والمزَن بؤشرطة ذهبَة عند ممشاه

حمر للمسافرَن العادََن مصدرا لجذب اْنظار فٗعكس ذان اْ  

 َدخل منه إٖ من َسحر الملوب بثرابه الواضح ، شدجها من َدها

 وسارت بها نحو جلن البوابة لابلة

 " ها لد وصل ورحمنٍ لبلن "

 لالت ججبعها بخطوات مسرعة فٗزالت جمسن بَدها

 " ! وأَن المسافرون اِخرون ؟ كَؾ َصل لوحده "

جعبر بها بَن جموع المسافرَن لالت  

 ْنها طابرة خاصة َا ذكَة ولو أنن انجبهت للبوابة الجٍ دخل "

 منها لعلمت بذلن أو نظرت للوحة الرحلة الجٍ جنجظرَنها فهٍ

 " وصلت من لبل لدومن



 نظرت لمفاها بصدمة لبل أن جلكمها علً كجفها لابلة بضَك

، لما لم جخبرَنٍ سحما لن َا حمماء جشبهَن ابن عمجن فعٗ "  

 باْمر لكنت ؼادرت من هنا بحجة أن الطابرة نزلت لبل وصولٍ

 " وبؤنٍ ٖ أعلم عن أنها طابرة خاصة

 لالت وهٍ جمجرب بها من الذٌ جحرن نحوهما مبجسما

 " نسَت ذلن ولم أجذكر حجً رأَجه "

 لكمت كجفها مجددا لابلة بحنك

 " لن أنساها لن أبدا َا كاذبة "

 فججاهلجها ووصلجا للذٌ مد حمَبجه ْحد مرافمَه لابٗ " اسجلم

 حمَبة الثَاب والفساجَن وٖ ججلفوها أرَدها فٍ حماببها الخاصة

 " كما جم جسلَمها وأنهٍ إجراءات السَارة وانجظرانٍ فٍ الخارج

 فؽادرا من فورهما بعد انحناءة طفَفة منه وانجمل نظره هو للجَن

مبجسمة الجٍ ٖزالت جمسن جلن الَد بموة كٍ ٖولفجا أمامه ولالت   

 جفر صاحبجها هاربة

 حمدا هلل علً سٗمجن َا رواح ، َبدوا أن فرنسا "

 " أعجبجن حما ؟

 لال مبجسما ونظره َبحخ عن الجٍ ٖزالت جخجفٍ خلفها

 ما هذا اٖسجمبال الممَز ؟ أٌ نَزن حظ هذا الذٌ أسمط "

 " الجمَلجَن فٍ اسجمبالٍ ؟

الجٍ ؼمزت له ضاحكة لالت  

 علَن أن جشكر والد خطَبجن إذاً فهو السبب فٍ وجودنا كلَنا "

 " رؼم أن الحدَخ عنٍ لَس سوي مجاملة

 ضحن ومد َده ممسكا بَد الجٍ بدأت جحاول أفٗت من لبضجها

 والهرب وجذبها منها نحوه حجً ظهرت له من خلفها وشدها



 لحضنه مرؼمة ولال بضحكة

بَبجٍ عدت لن أخَراسلمن هللا ح "  " 

 ضربت صدره ولد جركها جبجعد طوعا لابلة باشمبزاز

 " ابجعد عنٍ لمد خنمجنٍ برابحة العطور الفرنسَة النسابَة "

 نظر لها بصدمة علً ضحكة الوالفة بجانبها لبل أن َنمل نظره

 لها لابٗ بدهشة مصطنعة

بؤنٍ أسمعت َا كنانة ما ججهمنٍ به وأنا من ألسمت لها مراراً  "  

 " ! لم البل ؼَرها أبدا

 ففؽرت فاها بشهمة مصدومة ونملت نظرها منه للجٍ كانت جنظر

 " له بصدمة أعجزجها عن الجحدخ لبل أن جصرخ فَه ؼاضبة

 اصمت َا ولح كم مرة للت لن ٖ ججحدخ عن أمر حدخ منذ

 " طفولجٍ وكنت أنت السبب فَه

 شدها من َدها مجددا ولال سابرا بها

 أنا فمط أردت جبربة نفسٍ أمام ابنة خالٍ وأنت السبب فٗ "

 " جنسٍ ، جعالٍ َا كنانة اجبعَنا

 فجحركت خلفهما الجٍ حركت رأسها مبجسمة فٗبد وأنه سَحدخ

 شٍء ما فٍ العالم إن الجمً هذان اْحممان مرة دون أن َجشاجرا

لم وَؽضبها طبعا بَنما ٖ َجؽَر مزاحه هو أبدا وكؤنهما طفلَن  

 جؽَرهما السنَن أبدا ! جبعجهما وهو َدخل بها ْحد المماهٍ فٍ

 صالة رحٗت الوصول وانضمت لهما حَخ الجالسة جكجؾ َدَها

 لصدرها جرممه بضَك وهو َجلس فجلست معهما أَضا علً

 صوت الجٍ لالت حانمة

 هل أفهم لما نجلس هنا ؟ ألم جصل َا رجل اْعمال الجدَد فلما "

لن ؟ٖ جذهب لمنز  " 



 ججاهلها ونظر للجالسة ممابلة له ولال مبجسما

 ما أخبارن َا كنانة وهل وصل لمنزلكم من طلب عنوانه "

 " أخَرا ؟

 نظرت له بصدمة وعضت طرؾ شفجها محذرة له فنمل نظره

 منها للجٍ نملت نظرها بَنهما باسجؽراب فعاد بنظره لها وؼمز

لفجاة الشمراء النحَلةلها مبجسما لبل أن َنظر حوله وما أن لمح ا  

 الجٍ لم َججاوز عمرها الخامسة عشرة ولد اججازت طاولجهم من

 خلفه فجبعها بنظره َنظر لسالَها وفسجانها الذٌ لم َجحاوز نصؾ

 فخذَها وصفر بإعجاب فالجفجت له الجٍ جباطؤت خطواجها وهٍ

 جبجعد مبجسمة له لَجبعها صرَر الكرسٍ حول طاولجه وولفت الجٍ

َكلالت بض  

 َا لن من ممزز ٖ ججرن وٖ المراهمات ! بل ولم جسجحٍ من "

 " وجودنا معن َا منحل

 وؼادرت من هنان ؼاضبة ججبعها ضحكجه لبل ان َنمل نظره

 للجالسة أمامه جنظر له بصدمة ولال مبجسما

 " ها لد خلصجن منها فاحكٍ لٍ ما حدخ "

 نظرت جهة باب الممهً لبل أن جعود بنطرها له ولالت باسجَاء

َْن فٍ جمَع اْحوال وإن كانت "  لما جفعل ذلن بها ؟ أنجما مرجبط

 " رافضة لن وما فعلجه َجرح شعور أٌ امرأة

 أشار للنادل الذٌ ولؾ عند طاولجهما ولال ما أن ؼادر

 حسنا ٖ مشكلة فؤنا فٍ نظرها زَر النساء فٍ جمَع "

 " اْحوال

 جنهدت بضَك لابلة

 لكنن لست كذلن ولست أفهم لما جصر علً ؼرس هذه الصورة "



 " ! عنن فٍ دماؼها

 رفع كجفَه لابٗ

 ْنه ٖ فابدة من محاولة جؽََر نظرجها لٍ وصورة رواح الطفل "

 المعجب بالشمراوات عالمة فٍ دماؼها ولن جمجنع أبدا بؤنه سَجؽَر

 " ما أن َكبر

ها جنطر له بشن مجمجمضَمت عَنَ  

 " جحبها ؟ "

 ضحن ولال

 ما كنت ْخطبها من نفسها وأجحمل كل ما جموله لٍ إن لم أكن "

 أحبها .. لكن ٖ جخبرَها بذلن كٍ ٖ جنجحر وأفمدها لٓبد فذنبها

 " سَكون فٍ عنمن وعمابن منٍ سَكون بؤن جلحمٍ بها

 خرجت منها ضحكة صؽَرة خالطت كلماجها الهامسة

ما للحب بطرَمجكم أنجم َا الرجالسح "  " 

 اجكؤ علً الطاولة جحجه بمرفمَه َضم ساعدَه لبعضهما ولال

 اجركَنا منها اِن فبعد أن ربطجها بٍ لن ججحرر منٍ أبدا "

 وأخبرَنٍ ما حدخ معن وما لال ابن شمَمة مطر شاهَن

 " حَن زاركم ؟

ودنظرت لَدَها علً الطاولة وشدت علً أصابعها لابلة ببر  

 كان مرَضا جلن اللَلة ولت الحفل وأرانٍ وصفة العٗج لكنه "

 لم َخبر أحدا ؼَرٌ بذلن وجركنٍ هكذا محاصرة بكذبجٍ الجٍ

 " كذبجها وانملبت لصالحه نهاَة اْمر

 نظر لها باسجؽراب ولال

 أخشً أنٍ لم أفهم الكثَر مما للجه َا كنانة فؤخبرَنٍ عما حدخ "

 " مفصٗ



 رفعت نظرها له وجنهدت بضَك لبل أن جسرد علَه ما حدخ

 واسجمع لها هو حجً أنهت كٗمها ولال حَنها بضحكة صؽَرة

 فعلها بن الرجل ! سحما لعمله ولن أسجؽرب هذا من الطَار "

 الذٌ أنمذ جلن الطابرة بمعجزة بل ومن شاب خاله َكون مطر

 " شاهَن

 رممجه بضَك لابلة

بما َحدخ لٍ ؟أران مسجمجعا جدا  "  " 

 ابجسم ولال

 كنانة لن أكون إٖ صرَحا معن وأنا سبك والجمَجه وإن كان "

 لولت لصَر جدا إٖ أن نظرجٍ للرجال ٖ جخَب وهو بالفعل

 " َسجحك أن جعطَه ونفسن فرصة أخري

 نظرت لَدَها مجددا ما أن جلونت حدلجَها بؤلم خفٍ ولالت بحزن

ها لٍ بنفسه بل وبؤنه سجزوجهالكنه َرَد فجاة أخري ولد لال "  

 " بعدٌ أٌ أن والدجه من ججبره علً هذا كما جولعت سابما

 نظر لها بصمت لبرهة لبل أن َمول بجدَة

 أنا ٖ أصدق هذا وٖ َبدوا لٍ أبدا بؤنه من النوع الذٌ لد "

 " َفرض علَه أٌ أحد ما ٖ َرَد

ه لابلةأسدلت جفنَها مخفَة جلن اْحداق السوداء الحزَنة عن  

 لكنها أخبرت والدجٍ سابما بؤنه أكثر أبنابها طاعة لها وبؤنه ٖ "

 َرفض ما جرَده وإن كان علً حساب نفسه فهو سَرضَها بٍ ثم

 َكافا نفسه بالجٍ َرَدها بالجؤكَد وأجحول أنا للوحة معلمة فٍ

 " جدار منزله

 جنفس بعمك ولال

 " وما الذٌ لررجه أنت إذا ؟ "



ولالت بؤسً حركت رأسها نفَا  

 ٖ شٍء حجً اِن لكن ثمة طرَمة بالجؤكَد لجلؽً جلن الخطبة "

 نهابَا وأحجفظ بالمجبمٍ من كرامجٍ وانمذ نفسٍ من ضَاع

 " مسجمبلٍ مع رجل ٖ َحبنٍ

 سند ظهره لظهر الكرسٍ معجدٖ فٍ جلسجه ولال َملدها حَن

 ضَمت عَنَها بشن

 " ٖ َبدوا لٍ أن أمره ٖ َعنَن حما َا كنانة ؟ "

 هربت بنظراجها منه وولفت ولالت جنظر لٓسفل

 ٖ شٍء بَننا َجعلنٍ أجعلك به لكن جرح الكرامة مإلم وممن "

 " كان َا رواح

 وجابعت ناظرة جهة باب الممهً ومن لبل أن َعلك

 " لمد جؤخر الولت وعلَا المؽادرة "

واؼجصبت ابجسامة صؽَرة لابلة " وطبعا أنت ثم عادت بنظرها له  

 من سَوصلنٍ بعدما ؼادرت الجٍ اشجرط علَا والدٌ أن أؼادر

 " معها

 ولؾ ولال

 " حسنا ٖ مانع لدٌ "

 جحركت أمامه لابلة

 " انجظرنٍ لدلابك فمط إذاً حجً أؼَر ثَابٍ "

* 

* 

 

* 

* 



 أؼلمت باب سَارجها وجحركت بخطوات أنَمة رؼم سرعجها جهة

 الباب الخشبٍ الضخم المفجوح كمرش مجوحش َلجهم ضحاَاه

 بؤنالة جشبه جفاصَله فمط أما ما َوجد داخله ٖ أحد َعشك المكوخ

 فَه بسببه ، أبعدت النظارات الشمسَة عن عَنَها وثبججها فوق

 حجابها واججازت الباب نظراجها جبحخ بَن اْشخاص الموجودَن

الواسعة الفاجنة جشبه بطءفٍ المكان حركة حدلجَها السوداء   

 خطواجها وهٍ جججاز اْجساد المجحركة بعشوابَة فٍ المكان

 الواسع حجً ولع نظرها أخَرا علً هدفها الذٌ دخلت مبنً

 المحكمة من أجله فمد علمت من المحامٍ الذٌ وجدجه فٍ مكجبه

 أنه َمضٍ الَوم هنا فٍ محكمة العاصمة وَومَن فٍ مكجبه َسجلم

 لضاَا موكلَه ومن بعدها ٖ َرجع للعاصمة حجً الجارَخ المماثل

 له من الشهر المادم ، نظرت له من مكانها وهو منشؽل مع

 الوالؾ أمامه وَبدوا أنهما َجحدثان فٍ موضوع مهم منسجمان

 فَه درجة أنهما ٖ َشعران بشٍء مما َحدخ حولهما ... ٖزال

فله ولشمَمه وسام وسامةكما جذكره رؼم مرور كل جلن اْعوام   

 لبابل ؼزَر المنحدرة أساسا من الحالن فوالدهما من ؼزَر أَضا

 وها هو ٖزال َحجفظ بذان الشعر اْسود والمٗمح الحادة الجذابة

 رؼم مرور أعوام علً آخر مرة الجمَا فَها فهٍ لم جراه منذ سبع

أكثرسنوات جمرَبا ومنذ ذان الحفل الرآسٍ الذٌ لم َجبادٖ فَه   

 من عبارات الجرحَب الرسمَة وفٍ وجود شمَمجه جلَلة لبل أن

 َؽادر وكؤنه لرر جرن المكان فمط ْنها أصبحت فَه رؼم جعامله

 اللبك معها حَنها فهو انعزل عنها كما عن عابلجه منذ ذان

 الشجار العنَؾ بَنه وبَن شمَمه من والدجه وثاب بعد رحَل

لها منه حجً أنه لم َحاولالمدعو مطر شاهَن وإعٗن خبر طٗ  



 الجحدخ معها لط عكس شمَمه الذٌ وضع نفسه فٍ مواجهة

 حامَة الوطَس حجً مع جبران ولوٖ جدخل والدها شراع حَنها

 والذٌ أعلمهم كما الجمَع بؤنه لن َزوجها ْحد لما انجهت جلن

 الحرب أبدا ، جنهدت بعمك وٖ حل أمامها ؼَره فمابد ٖ َشبه

ً جبران وانسحابه الصامت كان أكبر دلَل بلوثاب وٖ حج  

 ومعاملجها باحجرام عكس عدوَه اللذان لم َبخٗ فٍ ججرَحها حَن

 فمدا اْمل فَها واجهماها حجً بؤنها أجبن من أن جنسً رجٗ نبذها

 . وهجرها جاركا إَاها خلفه

 جنفست بعمك مسجؽفره هللا وجحركت نحو جلن الجهة بخطوات

فه جماما وأؼلمت هاجفها لبل أن جضعه علًحذرة حجً كانت خل  

 أذنها ولالت بصوت منخفض

 " لابد أنا ؼسك فاسجمع لٍ دون أن جلجفت "

 وأخفضت نظرها حَن ٖحظت جصلب جسده فجؤة وكؤنها مررت

 كفها علً ظهره ولَس جحدثت له فمط ولن جسجؽرب صدمجه بهذا

 لكنه حلها الوحَد فهو من َمكنها الوثوق به وهو أَضا من

 سَماجل باسجماجه معها وهذا ما هٍ مجؤكدة منه وإن رفض سججد

 حلوٖ أخري ولن جسجسلم بسهولة أبدا ، نظرت لٓسفل وٖزالت

 جثبت الهاجؾ علً أذنها ولالت بصوجها المنخفض

ب رفضحاولت أن أحصل علً رلم هاجفن لكن ناببن فٍ المكج "  

 مجحججا بالخصوصَة وبؤنن جرفض أن َكون لدي أٌ أحد ؼَر

 موكلَن وأنا لم أسجطع إخباره عن هوَجٍ الحمَمَة وجلَلة

 جعرفها جَدا ؼرَزجهاالحمابَة ناحَجن ججعلنٍ فٍ نظرها وحش

 " علَه أن ٖ َمجرب منن

 انخفض رأسه للَٗ لبل أن جسمع صوجه الرجولٍ العمَك



 المجزن لابٗ

َمكننٍ أن أخدمن َا ؼسك فَبدوا أنن مرالبة ! هل ثمةبما  "  

 " مشكلة ما ؟

 سحبت أنفاسها ببطء لابلة

 هل جمسن لضَة موكلجن فَها ؼسك شراع أم نظرجن لٍ ٖ "

 " جخجلؾ عن جبران ووثاب ؟

 نظر للوالؾ أمامه والذٌ ابجسم له بمكر مدركا أنه َجحدخ مع

ه بجوعدالوالفة خلفه وإن لم جظهر له ولال َرمم  

 " ؼسك أنت جخطبٍ فٍ حمٍ بهذا "

 ابجسمت من فورها فهو لن َخذلها كما جولعت ، رفعت نظرها

 وجالت به حولها لابلة

 " ماذا للت إذا ؟ "

 لال من فوره ولد دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه السوداء

 اْنَمة

 " سؤجصل بن فَما بعد فؤنا أملن رلم هاجفن "

ت ولد نظرت لمفاه المرَب منهاابجسمت بحزن وهمست بخفو  

 مبعدة الهاجؾ عن أذنها ببطء

 جعدنٍ بؤن جعاملنا سَكون كمحام وموكلجه ؟ أنا أثك بن َا لابد "

 " وبؤنن ٖ جشبه وثاب فٍ شٍء

 حرن رأسه جانبا وكؤنه شعر بنظرجها من خلفه ولال ولد بات

 َمابلها بنصؾ وجهه وإن لم َكن َنظر لها

 أعدن َا ابنة خالجٍ فنحن اِن ججاوزنا مراحل المراهمة بؤعوام "

 " ، أنت فمط ٖ جُحملٍ الملب فوق طالجه

 نظرت لمٗمحه الرجولَة الساكنة ونظره الشارد للبعَد وجمنت لو



 لم َمل ما لاله خجام جملجه جلن لكان أزاح حمٗ ثمَٗ عن كاهلها

ٍ نفسها ولن َعنَها شٍءلكنها جحجاجه وواثمة من أخٗله ثمجها ف  

 أكثر من نَلها لما جصبوا له ثم حجً إن طلب اٖرجباط بها سجوافك

 فالحَاة بدون مشاعر مع رجل َحبن أفضل من العَش ذلًَٗ مع

 . شخص ٖ َبادلن جلن المشاعر

 ؼادرت مبنً المحكمة بعد أن زارت وجهجها الجموَهَة وركبت

الجدَدة فكل شٍء خططتسَارجها وانطلمت عابدة لمبنً شركجها   

 له َسَر علً ما َرام حجً اِن وانشؽال ذان الرجل عنها فٍ

 مشاكل البٗد اْخَرة كان ضربة حظ موفمة لصالحها لكان كعادجه

 . لادر حجً علً لراءة أفكارها عن بعد أمَال

* 

* 

* 

 وضعت الكوب من َدها بعنؾ علً الطاولة وؼرست أناملها فٍ

عن وجهها مسندة مرفمها علً طرؾ شعرها المصَر وأبعدجه  

 الطاولة ورالبت نظراجها بضجر حركة الطٗب فٍ ممهً الجامعة

 وكم كرهجهم جمَعهم واحدا واحدا فلما حَن كان اْمر َخصها

 صّدق الجمَع جلن الحكاَة وأصبحت حبَبة اْسجاذ الجدَد المادم

حد من الجنوب بَنما حَن كانت الفضَحة معجبرة والمصة العمٗلة  

 الجشوَك جخص السَد أوَس عبد الجلَل كانت جمرة رمَت فٍ

 البحر بمجرد أن جحدخ أحد أبناء الجنوب عن أن اسم الفجاة َكون

 ماَرَن َحٍ ؼَلوان فجركوا ضحَجها اْساسَة وأصبحوا َجناللون

 لصة الفجاة وَنهشون لحمها بَن مجعاطؾ مع لصجها وبَن مشكن

 حجً فٍ شرؾ والدجها بل وجعاطفوا حجً مع ذان الرجل الذٌ



 اعجرؾ بؤنها ابنجه بعد نكرانه الطوَل لٓمر واخجفً فٍ ظروؾ

 ؼامضة ثم اكجشفوا بؤنه مَت فٍ الصحراء ولم ججنٍ شَبا فذان

 الطاووس ٖزال َمشٍ بكل ثمة فٍ أرولة الجامعة كما وصلها

ن فَهما هنا من جدولولَل عنه فهٍ ألؽت الَومان اللذان َكو  

 أسبوعها وأولهم حضور مادجه وإن كانت معرضة للرسوب فَها

 " هل َمكننٍ مشاركجن الطاولة آنسجٍ ؟ "

 جصلب جسدها وانجصبت فٍ جلسجها ٖ شٍء فَها َجحرن سوي

 رموشها السوداء الكثَفة وكؤنها لوحة لدَمة مسكونة فهذا

كوابَسها ! لم الصوت ٖ َمكنها أن جخطبه أبدا فمد سكن حجً  

 جسجطع أجابة كما اٖلجفات لصاحب ذان الصوت والذٌ دار حول

 الطاولة وسحب الكرسٍ الممابل لها َمسن فٍ َده كوب لهوة

 ورلٍ حدلجاها الذاهلجان ٖزالجا ججبعانه وهو َجلس دون أن َنظر

 ناحَجها حجً اسجمر جالسا ورفع حَنها نظره لها ولال مبجسما

ل لكن خلوجن اججذبجنٍأعلم بؤنه جطف "  " 

 جصلبت مٗمحها وجمجمت بصوت بالكاد اسجطاعت إخراجه

 " ! مجً جؽَر جدول محاضراجن "

 وضع الكوب من َده لابٗ بابجسامة جانبَة

 " َفجرض بالعدو دراسة جحركات عدوه جَدا إذا َا زهرة "

 نظرت له بضَك ولالت

لوس معٍإسمٍ زهور وعذرا فؤنت لم جسمع موافمجٍ علً الج "  

 " فؤنا ٖ َنمصنٍ شابعات

 لال مججاهٗ كل ما لالت

 " لكن جدول محاضراجٍ لم َجؽَر وأنا هنا من أجلن فمط "

 جراجعت للخلؾ جنطر له بصدمة وعدم جصدَك فابجسم جلن



 اٖبجسامة الرجولَة الجٍ ٖ َجمنها سوي رجال الجنوب كما كانت

 جصفها صدَمجها الخابنة المنسَة مارَه ولال

 " أنا حما ٖ أمزح َا زهرجٍ "

 ضربت بَدها علً الطاولة لابلة بضَك

 " لست زهرجن .. بل وسؤؼَر إسمٍ أَضا فاجركنٍ وشؤنٍ "

 ثم نظرت حولها وزمت شفجَها بحنك ما أن ٖحظت كل جلن

 اْنظار الجٍ جركزت علَهما بسبب صرخجها الؽاضبة جلن وجمنت

 لحظجها أن ُدفنت مكانها فنظرت مجددا للجالس بكل هدوء

 وأرَحَة وكؤن شَبا ٖ َحدخ حوله ! ولما سَجؤثر فلن َطاله شٍء

 وهٍ المجضرر الوحَد ككل مرة وسَجحول الحدَخ فٍ هذا المكان

 مسجمبًٗ عن شجار الحبَبان فٍ ممهً الجامعة وسجكون هٍ

ب ما لَل عن والده ،بالطبع الحبَبة الجٍ جخلت عن حبَبها بسب  

 ولفت ورفعت مذكراجها فولؾ من فوره ومد َده عبر الطاولة

 وأمسن برسؽها لابٗ

 لم أجرن والدجٍ لوحدها فٍ الجنوب للَلة أخري فمط ْران ثم "

 " أدعن جمفٍ هكذا وجؽادرٌ بكل بساطة

 سحبت َدها منه ولالت بضَك

َس ممبوٖ ولنإن كنت هنا لجعجذر عما فعلجه سابما فاعجذارن ل "  

 " ججخلص من فضابحن بالجكفَر عن جرمن بٍ

 أشار للكرسٍ بمربها ولال بجهدَد

 زهور اجلسٍ لنجحدخ أو حملجن علً كجفٍ وخرجت بن من "

 " هنا لحَخ َمكنن الصراخ كما جشابَن

 جحركت من مكانها مججاهلة له وسارت بمربه ْنه فٍ الجهة

بجصمَم َدس َدَه فٍالممابلة للباب فولؾ فٍ طرَمها ولال   



 جَبَه

 " لسما أفعلها َا زهور وأنت جعرفَننٍ جَدا "

 رمت مذكراجها علً الطاولة بموة وؼضب وجلست لابلة بضَك

 ٖ َحجاج اْمر أن جمسم فؤنت ٖ جدخر جهدا فٍ إَذابٍ فؤنا "

 " بالطبع عدوجن الجٍ لم جفهم َوما سبب هذا العداء

َعود للجلوس أَضاوجابعت بذات ضَمها جنطر له وهو   

 ٖ بل أعرؾ السبب إنها مارَه هارون الناكرة للجمَل جلن "

 لكن ما الخطؤ الذٌ ارجكبجه جعالبنٍ علَه هكذا ؟ لو كنَت زوجها

 لجفهمت اْمر بل كان علَكما شكرٌ للفت نظركما للجرابم الجٍ

 " كانت ججعرض لها وَصمت الجمَع عنها

 لال بهدوء ما أن أنهت سَل عباراجها الحانمة جلن

 " هل انجهً لومن زهور ؟ "

 ضربت بمبضجها علً الطاولة ولالت بحنك

 ٖ لَس بعد ولن َنجهٍ أبدا حجً َنسً الجمَع هذا المشهد "

 أَضا وانظر كم نحجاج لعام إلً جنجهٍ دراسجٍ وأنا مصدر

كنت أحبه للشابعات ، لمد جعلجنٍ أكره حجً الجخصص الذٌ  

 " وجحدَت والداٌ ْدخله

 لال بذات هدوبه وكؤنها ٖ جشجعل أمامه

 " زهور إهدبٍ وسنعالج كل هذا "

 لالت بذات حنمها

 سجعالجه بماذا مثٗ ؟ لمد شوهت سمعجٍ وانجهً اْمر "

 " وسؤموت إن علم والدٌ بكل هذا فلم أخذله بٍ َوما

ه بصدمة وهوولؾ ودار حول الطاولة حجً كان عندها جنظر ل  

 َمسن بَدها وأولفها منها فشهمت بصدمة أشد ما أن أمسن



 خصرها بَدَه ورفعها بخفة وبخطوة واحدة سرَعة رفع لدمه

 علً الكرسٍ الذٌ كانت ججلس علَه وارجفع بها فٍ الهواء

 ووجدت نفسها فٍ لحظة والفة فوق الطاولة وجمَع جلن النظرات

ملت للذهول وبعضهم ولؾالفضولَة ٖزالت جحدق بهما ولد انج  

 لَنظر لما َجرٌ بشكل أوضح ولَروا الذٌ رفع لدمه فوق

 الكرسٍ جحجها ووضع سبابجه علً شفجَه ولبله لابٗ بصوت

 سمعه الجمَع لسكونهم الفضولٍ

 " وهذه جوبة حبَبجٍ "

 اسجوي بعدها والفا َنظر لعَنَها المحدلجان فَه بصدمة لبل أن

نبا ولال بصوت مرجفع أكثر ٖزال َنظرَرفع َدَه فاردا ذراعَه جا  

 لها مبجسما

 " خطَبجٍ ؼاضبة منٍ جوسطوا معٍ هَا لجرضً "

 واخجلطت الضحكات بالعبارات المشجعة ونظراجها المصدومة

 انجملت منه لهم لبل أن جنزل لافزة من فوق الطاولة وحملت

 مذكراجها وضربت كجفه بإحداها بموة ولم جزدها ضحكجه وهو

 َمسن كجفه سوي اشجعاٖ فؽادرت من هنان بخطوات ؼاضبة

 وجركجه خلفها فعلت الصرخات اْنثوَة َسار الممهً الواسع

 " إلحك بها أسجاذ بسرعة "

 فنظر ناحَة مجموعة من طالباجه هنان وأشار لهن بإبهامه

 مبجسما ثم ؼادر جهة الباب وعلم فورا أَن سجكون حَنها فخرج

شرة فجلن عادجها إن ؼضبت ؼادرت المكانلموالؾ السَارات مبا  

 برمجه ، وكان جولعه صحَحا فمد كانت هنان فعٗ فلحك بها

 بخطوات راكضة وأمسن بَدها لبل أن جركب سَارجها وأدارها

 ناحَجه لابٗ



 " انجظرٌ َا حمماء فورابن محاضرجَن سجضَعان علَن "

 وجابع مبجسما َنظر لعَنَها الؽاضبة

فٍ مادجٍَكفَن أن جرسبٍ  "  " 

 سحبت َدها منه ولالت بضَك

 بل لن أكون هنا مجددا وها أنا سؤجرن لن هذا المكان "

 " بمحاضراجه فشكرا علً العام الذٌ أضعجه منٍ

 وما أن أنهت عبارجها جلن مدت َدها لممبض باب سَارجها فوضع

 َده علً زجاج نافذجه مانعاً إَاها من فجحه ولال ناظرا لها

ٍ الجامعة َا جبانة فلن َجحدخ عنا أحدٖ سبب لججرك "  

 " بعد اِن

 حركت رأسها لابلة بسخرَة

 بلً َا ذكٍ فمن هذا الذٌ لن َعرؾ من سنن بؤنن لست طالبا "

 هنا وجصرح بؤننا مخطوبان ؟ سَدفع الفضول الجمَع لمعرفة من

 " َكون هذا المراهك الكبَر بالطبع ... وضاع مسجمبلن َا زهور

ادجه مججاهٗ ؼضبها المشجعللال مبجسما وكع  

 لما ٖ جنجبهٍ لكلماجن َا طوَلة اللسان فؤسجاذن هذا الذٌ "

 " ججحدثَن معه

 لالت بضَك مججاهلة أَضا ما َمول

 " ثم أنا مخطوبة ما سَكون مولفٍ حَن َعلم بكل هذا ؟ "

 أبعد َده عن زجاج النافذة ولال بذات ابجسامجه

 " ٖ بؤس سؤشرح له اْمر ولن َؽضب "

 شدت علً أسنانها بؽَض أعجزها حجً عن الجعبَر فرفع َده

 وأبعد بطرؾ سبابجه خصلة الشعر الجٍ طارت أمام وجهها رامَا

 لها بعَدا ولال بذات ابجسامجه



 حسنا لدٌ الجراح آخر ... سؤكون أنا البدَل عنه وانجهً كل "

 " شٍء

جصرخ محججةنظرت له بصدمة لبل أن   

 " بل لن أجزوج من جنوبٍ أبدا .. أو لن أجزوج مطلما "

 وركبت سَارجها ضاربة بابها بموة وؼادرت من هنان مججازة

 بوابة الجامعة والشجابم ٖ ججولؾ عن اٖندفاع من بَن شفجَها لبل

 أن جصرخ ؼاضبة جضرب الممود براحة َدها

ه واْساجذة فٍمجنون ألم َفكر كَؾ سَكون مولفه أمام طلبج "  

 " ! الجامعة علً اْلل إن لم َكن َفكر بٍ أنا

* 

* 

* 

 فجح باب الحمام ورمً المنشفة الجٍ كان َجفؾ بها شعره وحرن

 رأسه لٓعلً بشكل دابرٌ محركا كجفَه فهذا الَوم كان مرهماً بل

 ومجلفا لٓعصاب بطرَمة لم َعهدها سابما فلم َسجطع مؽادرة

ً المنظمة حجً ولت مجؤخ ر فوق إرهاق سفرهم فكان َوماً سَبا  

 بجمَع المماََس وٖ َنمصه اِن سوي أن َري المدعوة لوسَانا

 فَحطم عظام عنمها بَن أصابعه ٖ محالة ، الجفت نصؾ الجفاجة

 ونظر للهاجؾ الذٌ كانت جضٍء شاشجه ولد عاد رنَنه لمٓ صمت

مَصهالؽرفة الممَت والذٌ وصله سابما داخل الحمام فجوجه لم  

 المطنٍ أوًٖ ولبسه بحركة سرَعة مجمنة وجلس علً طرؾ

 السرَر ورفع الهاجؾ ممررا أصابع َده اْخري فٍ شعره الرطب

 رافعا له لٓعلً وأجاب بحاجبان معمودان

 " مرحبا َا زعَم "



 وصله ذان الصوت الحازم فورا

 " جَم صحَح أن زوججن جسكن معن ؟ "

 نزل بؤصابعه لمفا عنمه مجؤففا بصمت وهذا ما جولعه سَصل اْمر

 لشاهر كنعان وهو سَجكفل بالبالٍ وكؤنه طفل َشجكون لوالده

 لَفرض أوامرهم علَه ، لال بجمود

 " لم َكذب علَن بالطبع "

 " !! مجهور "

 جلن الصرخة الؽاضبة الحازمة هو ما كان َجولعه بل وجابع

الحازم لابٗصاحب ذان الصوت الموٌ   

 أجدرن معنً هذا َا جَم ؟ أنت جعرض نفسن والفجاة للخطر "

 " َا رجل

 لال بحزم مشابه

 " أمر مارَا َخصنٍ وحدٌ "

 لَصله ذان الصوت الؽاضب مباشرة

 " جَم احجرمنٍ َا ولد "

 شد علً أسنانه بموة وؼضب لبل أن َمول بجمود

الطبَعٍ هناأنا ٖ أللل من احجرامن لكنها زوججٍ ومكانها  "  

 معٍ ، وأعجمد بؤنٍ ألوم بمهمجٍ علً أكمل وجه وٖ عٗلة لهذا

 " بذان

 صرخ فَه فورا

 بل كل العٗلة َا ابن كنعان فكَؾ سَكون وضعن مع ابنة "

 الجنرال ؟ أنت جمود مهمجن للفشل َا جَم بل ونفسن للهٗن

 " وزوججن لبلن

رض جحجهمرر أصابعه فٍ شعره الكثَؾ الرطب مجددا ونظر لٓ  



 مجمجما ببرود

 " ٖ جملك من ناحَة هذا اْمر "

 وصله صوجه مسجؽرباً هذه المرة

 " ما جعنٍ بهذا َا جَم ؟ "

 نظر جانبا مخرجا أصابعه من نهاَة شعره ولال ببرود

 " ذكابن لن َصعب علَه فهم ما للت "

 فصرخ فَه ذان الصوت اْبح فورا وصاحبه ٖ َزداد إٖ ؼضبا

 منه

 جننت َا جَم ! كَؾ جخبرها باْمر ؟ ألم أحذرن سابماً ... ؟ "

 " سحما لعملن كَؾ جفعل أمراً كهذا

 لوح بَده لابٗ بؽضب

 لن أكون شاهر كنعان آخر وٖ مطر شاهَن أَضا ... علَكم أن "

 " جمجنعوا بهذا رضَجم بذلن أم ٖ

 ً  وصله ذان الصوت الؽاضب أَضا

هور ماذا ؟ ألست جعلم بؤن هذا لنوما الذٌ فعلجه اِن َا مج "  

 َكون حًٗ مطلما ولن جوافك هٍ علَه وجمؾ جصفك لن ... النساء

 ٖ َفكرن مثلنا نحن الرجال َا جَم وسججحكم بها عاطفجها ولد

 ججحول َوماً حجً لوحش َإذَن أنت لبل الجمَع إن جراكمت

 " جراحها منن َا رجل مطر شاهَن اْول

 نظر لٓسفل ولال بجمود

 " لَست مارَا من جفعل ذلن "

 " ٖ جكن واثما "

 كان جعلَمه سرَعاً وواثما بطرَمة جعلجه َمبض علً أصابع َده

 بموة ولال بجدَة



 بلً أثك بها كما أثك بجَم كنعان وأعلم بؤنها لن جإذَنٍ وإن "

 " جؤذت منٍ وأنا لن أسمح لذلن أن َحدخ فٍ جمَع اْحوال

ة وحزملال من فٍ الطرؾ اِخر بجدَ  

 سؤذكرن بحدَثنا هذا َوما َا جَم وها أنا اِن أإكد لن فشًٗ  "

 لرَبا لكل ما جفعله إن بمَت جلن الفجاة بمربن وسجخسرها لبل

 نفسن فعالمن ٖ َمكنه أن َحجوٌ امرأة مثلها فَه ْنها إن لم

 جفمدن سجفمد نفسها فعلَن أن جحمَها منن َا جَم وأنمذ نفسن

عنن وْبعد مكان فوراً من الهٗن وأبعدها   " 

" ٖ " 

 لالها مباشرة وبحزم وجابع من فوره وبحزم أشد

 وٖ جسعوا لفعل ذلن رؼما عنٍ ْنٍ لسما سؤضرب اْرض "

 " واخرجها من جحجها وأعَدها هنا أو جركت لكم مهمجكم وما فَها

 وصله ذان الصوت الؽاضب فوراً 

 جَم للمرة اْخَرة ألول لن ما جفعله لَس فٍ صالح كلَكما "

 " وسجُكشؾ سرَعا هكذا

 جنفس بعمك ولوة ولال مبجعداً عن الموضوع بؤكمله

 ثمة معلومات مهمة حصلت علَها خارج لصر الجنَرال "

 " ؼامسون هذه المرة

 فسمع جلن الجنهَدة الواضحة الصادرة ممن فٍ الطرؾ اِخر لبل

احبها بجمودأن َمول ص  

 هات ما لدَن وفكر فٍ كٗمٍ َا جَم وٖ جإذٌ الفجاة وجظلمها "

 " معن فهٍ زوججن لن َؤخذها أحد منن ونهاَجها لن

 ججاهل كل ما لال مجددا وانجمل للمعلومات الجٍ حصل علَها

 مإخرا وْن هاجفه َخصع لبرنامج حماَة من الججسس كان



أن انجهً حدَثهما عنوسَلجهم اْسرع لنمل المعلوات ، وما   

 اْمر أنهً اٖجصال معه لبل أن َسمع سَٗ آخر من ذات العبارات

 الموبخة جلن وعن ذات الموضوع ، رمً الهاجؾ علً السرَر

 وولؾ وبدأ َحاول جرجَب الفوضً الجٍ سببها فٍ الؽرفة بحركة

 ٖ جمل ضَما وعنفا عن جلن الجٍ جرن بها بصمجه فَها ولت

ها الؽرفة مؽلما بابها خلفه ونظر لسكونوصوله وؼادر بعد  

 المكان الممَت وكؤنه ٖ أحد َشاركه فَه وَبدوا بؤن شرَكجه فٍ

 السكن ٖزالت جعجصم فٍ ؼرفجها فلم َسمع وٖ حركجها فٍ المكان

 ، لادجه خطواجه جهة ذان الباب المؽلك فورا ودون جردد وكما فٍ

الباب وأدارهجمَع لراراجه منذ عرؾ نفسه طفٗ أمسن ممبض   

 ببطا وفجحه لَمع نظره فورا علً النابمة فوق السرَر بالعرض

 دون ؼطاء شعرها البنٍ الناعم مجناثر علً مٗبجه البَضاء جنام

 علً جانبها اَْمن جخبا وجهها فٍ ذراعها وَدها اْخري مرمَة

 جانبا ٖزال للم الحبر فٍ كفها المرجخٍ فجوجه نحوها ورفعه من

 بَن أناملها ووضعه علً الطاولة لرب السرَر والجٍ كانت جضع

 علَها كجبها وأورالا كثَرة مبعثرة حجً أن بعضها كان مرمَا علً

 اْرض جحجها فَبدوا بؤنها أنهكت نفسها فٍ هذا حجً ؼلبها

 النعاس أو حاولت ذلن فمد لفت نظره سرَعا ما أكد له العكس

الورلة الشبه فارؼة ونظرفانحنً لجلن الطاولة مجددا ورفع   

 لٓحرؾ الجٍ كجبجها فٍ منجصفها

 ... آسفة اسجاذ هامبسون لخذٖنٍ لن فٍ البحخ هذا اْسبوع )

 (لم أسجطع اعذرنٍ فؤنا حما لست بخَر

 اشجدت أنامله علً طرؾ الورلة ونمل نظره لها لبل أن َرمَها

اجحجه بإهمال وجوجه نحوها مجددا ورفع اللحاؾ وؼطً به جسده  



 وانحنً جهة رأسها ولبل طرؾ ذراعها العارٌ برفك وؼادر من

 هنان مؽلما الباب خلفه وجوجه للمطبخ من فوره ولام بجشؽَل

 آلة جحضَر المهوة فهو لَس من عادجه اسجخدامها لكن شكلها

 الممجلا أؼراه فها هو الدلَل الوحَد علً مؽادرجها لسجنها

ْكثر من نصفه بذاناٖخجَارٌ ، مٓ الكوب الخزفٍ الكبَر   

 السابل اْسود الساخن وسار بخطوات واسعة ثابجة ناحَة باب

 الشرفة المفجوح علً ذان المطبخ المجهز بفخامة ٖ جخجلؾ عن

 بالٍ الشمة الواسعة ودفعه نحو الداخل وخرج ورؼم أن

 اسجخدامه لذان الباب انجهً منذ ولت طوَل إٖ أن خطواجه لادجه

الهواء هو ما كان َحجاجه ولجها وما سَشعرهله وكؤن الجعلك فٍ   

 بؤنه شخص آخر جدَد لن َجشاجر مع عمله وٖ إنسانَجه أو

 شخص لَس ملزما بؤٌ شٍء أكثر من نفسه ومجحرراً من المَود

 الملجفة حول أطرافه كاْؼٗل ، اجكؤ بساعدَه علً سَاج الشرفة

باعدةالضَمة نسبَا نظره لٓسفل َرجشؾ من كوبه فٍ فجرات مج  

 وكلمات من جحدخ معه منذ لحظات جرفض جركه لخلوجه الهادبة

 جلن وكؤنه َنمصه أوامر وجدخل فَما َخصه وفَما وحده له المرار

 فَه ، أؼمض عَنَه لبرهة وجنفس بعمك َسججلب عمله جلن

 الصورة العالمة فَه منذ ساعات ولت دخوله لذان المكجب فٍ

آلمه لَس جعرضه للضرب المنظمة ورإَجه لذان الوجه الذٌ ما  

 ممن َفجرض بؤنه َخدمهم ومن كان علَهم حماَجها ٖ جعرَضها

 للخطر بل جلن النظرة المَجة البعَدة عنه فٍ جلن اْحداق الذهبَة

 فلم جكسره بحدَثها الؽاضب الذٌ لم َسمعه وٖ بدموع الخذٖن

 والمهانة الجٍ لم َراها فَهما بل بإشعاره بؤنها وحَدة رؼم وجوده

 وما أكده أكثر صمجها وانعزالها عنه منذ الصباح ثم العبارة الجٍ



 كجبجها ْسجاذها فٍ ورلة البحخ ، ذكرت ذلن أمامه بؽضب باكٍ

 مرارا فٍ شجاراجهما السابمة وبؤن الجمَع جخلً عنها وحجً هو

لمسوة الجٍ وصله بها جلن اللحظة ولم َكنلكن اْمر لم َكن با  

 َسجبعد حَنها أن َسمط علَهم ذان المبنً بطوابمه من شدة

 . ؼضبه

 رفع الكوب لشفجَه ورشؾ منه مجددا وبارجفاع رأسه ووجهه

 حَنها ولع نظره علً الشرفة الممابلة له جماما من المبنً

لسببالسكنٍ المجاور ... جلن الشرفات والنوافذ الجٍ كانت ا  

 الفعلٍ لجولفه عن اسجخدام شرفات شمجه وخاصة هذه ، شرب من

 كوبه ببطء َنظر لذان العرض الذٌ َبدوا بؤنه لم َجؽَر رؼم مرور

 اْشهر لساكنٍ جلن الشمة ... ذات المشهد الهزلٍ وذات

 الجسدَن معمدا الجركَب وجلن اَْدٌ المجحركة بعشوابَة فٍ

حوارا كامٗ لشجارهما الَومٍالهواء كدمً الخَوط َكاد َجرجم   

 ذان وإن لم َكن َسمعه فَاله من نموذج سٍء للحَاة الزوجَة

 . ! بل ونموذج ممجاز لصمود جلن العٗلة الهشة حجً اِن

 أنزل الكوب ونظره معه ببطء لَمع هذه المرة علً النافذة أسفلها

 والجٍ انفجحت فجؤة والجالسة أمامها جماما جكاد جكون لوحة

ا إطاره الرخامٍ وها هو المشهد الثابت اِخر لذات جلنَحَطه  

 الشمراء الشابة .. الخصٗت الذهبَة الحرَرَة الملجفة فوق الثوب

 الحرَرٌ المربوط حول الخصر النحَل الذٌ ٖ َجولؾ عن

 الشجار معه علً ما َبدوا فهو بالكاد َسَطر علَه َكاد َنزلك عنه

ت جنزلك بانسَاب ونعومة حجًلٓرض .. واْكمام الواسعة الفجحا  

 نهاَة الساعدان الثلجَان ْبسط حركة لَدَها فٍ محاولة للسَطرة

 علً جلن الخصٗت الجٍ ججمن صاحبجها فن جعلها فٍ جنافر دابم



 مع لسمات وجهها لجحكم سَطرجها علَها نهاَة اْمر وجنجح فٍ

 إعادجها لمكانها بحركات مدروسة ... َا لها من امرأة روجَنَة

 مملة ألم جسؤم من جكرار مسرحَاجها الفاشلة ! هل جري الرجال

 أؼبَاء هكذا أم أنهم كذلن بالفعل ! والدلَل الواضح صوت النوافذ

 المجحركة من حوله جسجرق النظر لجلن الصورة الجافهة فٍ نظره

َدعٍ حجً أنه َرمٍ مندَله الورلٍ وحده علً ما َبدو وبعضهم  

 المجسخ فمط كٍ ٖ جنجبه النصؾ المرأة الحمماء الجٍ جعَش معه

 بؤنه َبحخ عن نصفها المفمود لدي ؼَرها ، نظر للسابل اْسود

 فٍ كوبه لبل أن َرجفع نظره للجٍ َبدوا بؤنها فكرت أخَراً فٍ أن

. نظرة بمدرجلمٍ نظرة عابرة علً أصحاب جلن الملوب الجابمة ..  

 لصرها لم جعطٍ أَا منهم مبجؽاه علً ما َبدوا وجلن اْصابع

 الثلجَة جعانك الخصٗت الذهبَة الطوَلة مجددا فابجسم بسخرَة

 لبل أن َعود بنظره لكوبه مجددا َجماسم أفكاره مع ذان السابل

 اْسود الشاحب العنَد لَمطعها هذه المرة رنَن الهاجؾ فٍ جَبه

ب بنطلونه الخلفٍ وارجفع نظره مع حركجه جلن للذانفؤدار َده لجَ  

 َبدوا بؤنهما لررا إنهاء ذان الشجار العمَم أخَرا والذٌ كالعادة

 َنجهٍ بمؽادرة العنصر اْلوي والمنجصر ككل مرة وبكاء اْضعؾ

 عند زاوَة السرَر البارد ، رفع الهاجؾ أمام نظره وؼضن جبَنه

والذٌ اخجفً فور أن نظر لهَنظر باسجؽراب للرلم علً شاشجه   

 ولبل أن َفكر فٍ الجفجَش عن هوَة صاحبه عن طرَك أحد !

 البرامج الخاصة الموجودة فَه أضاءت جلن الشاشة مجددا معلنة

 عن وصول رسالة نصَة ومن ذات ذان الرلم المجهول ففجحها

 فورا ولرأ أحرفها بنظرة جامدة

 ( َمكننا أن نجشارن كوب لهوة ساخنة ؟ )



رة سرَعة لجلن اْحرؾ لم َحجج معها ٔعادجها مجدداً لَدرننظ  

 هوَة مرسلها المجهول فانجملت نظراجه فورا ناحَة الجٍ امجدت

 َدها للنصؾ اَْمن من زجاج نافذجها وأؼلمجه ببطء لبل أن جرفع

 نظرها ناحَجه وَبدوا أنها لررت أخَراً رمٍ سنارجها علً الهدؾ

دور العنماء المنَعة لجولع فرَسجها وأنها سبمت بالفعل من أداء  

 دون عناء إهدار أٌ جزء من كبرَابها العجَد والمجسجرة خلفه

 بؽباء ، لم َكن هاجفها فٍ َدها لحظجها وجبدوا واثمة فعٗ من

 نجابج حربها الصامجة الطوَلة لجهدَه جلن اٖبجسامة الجٍ جشبه

 مٗمحها اٖنجلَزَة الفاجنة فاسجوي فٍ ولوفه ناظرا لكوبه لبل أن

 َعود بنظره للجٍ بدأت بجمرَر َدها ببطء علً إطار نافذجها فرفع

 َده والكوب فَها لمسجوي وجهه َرالب جلن اٖبجسامة الجٍ

 ازدادت اجساعا بالجدرَج لبل أن َحرلها بذان السابل الساخن وهو

وانسكب ما جبمً فَه مجناثرا مع لوة َملب كوبه بحركة واحدة  

 جذب اْرض له ٖزال َرالب جلن النظرات الجٍ جحولت لجدار

 : صلب لبل أن جزَنهما ابجسامة أخري وكؤنها جمول له

 أنا أفهم جمنعن وهو َجذبنٍ ، ولم جكجفٍ بذان المدر فمط بل

 أجبعت ابجسامجها جلن بحركة لم َصعب علَه كرجل فهمها وفهم ما

بها وِلما اخجارجها ذان الولت جحدَدا فالجفت أصابعه علً جعنٍ  

 الكوب بموة وؼضب َشبه ذان اٖشجعال فٍ حدلجَه السوداء

 ورفع َده خلؾ رأسه لبل أن َدفعها باججاه جلن النافذة بموة

 واندفعت جلن المطعة الخزفَة بموة واسجمامة نحو ذان الزجاج

ؾ ولد فاق صوتالذٌ أصابه فٍ منجصفه بحرفَة لناص محجر  

 ضجَج جحطمه لوة جناثره لمطع لحظة أن ارجد ذان الجسد للخلؾ

 جنظر صاحبجه بذهول ِثار ذان أعصار الذٌ اججاح ؼرفجها لبل



 أن جنمل نظراجها المصدومة جلن له فاسجدار بٗمباٖة ودخل ضاربا

 الباب خلفه شجابمه الهامسة لو كانت جصلها لمجلجها فٍ مكانها

المطبخ ورابه أَضا وجوجه من فوره للباب الذٌ أؼلمهوجرن باب   

 منذ للَل وفجحه مجدداً وأؼلمه هذه المرة خلفه بهدوء ٖ َشبه

 فجحه له وهو َدَر َده دون أن َلجفت له وسار جهة الورلة الجٍ

 أعادها أوًٖ لمكانها السابك جم جوجه ناحَة الجٍ ٖزالت جعانك

لم النوم الذٌ َبدوا بؤنها جرفضذراعها مٗمحها عنالها الموٌ لعا  

 الجخلٍ عنه وارجمً علً السرَر بجانبها وأراح ساعده علً

 عَنَه ولرر جملَدها فٍ هذا فسَجماسم النوم معها لن َجركه لها

 وحدها جنعم به وبعَدا عنه كما جرَد ، لكن وضعه ذان لم َدم

 طوَٗ ولد اسجدار علً جانبه لَصبح جسده مٗصما لظهرها

 ودفن وجهه فٍ ذان الشعر الحرَرٌ وأراح َده برفك علً

 خصرها ، حركة كان َعلم بؤنها سجفمدها النوم الذٌ حسدها علَه

 ولرر مشاركجها فَه وسَحرم نفسه منه أَضا لكن اْمر حدخ

 وانجهً ، وما جولعه حدخ فعٗ حَن أجفل ذان الجسد النحَل

مررت أناملها فٍجالسا فرفع جسده بَده وجلس أَضا َنظر للجٍ   

 ؼرجها ببطء جنظر له بصدمة بالكاد اسجطاعت سحب أنفاسها

 معها فمد َده لوجهها ومرر طرؾ إبهامه علً وجنجها هامسا

 بجدَة

 ٖ جخافٍ مارَا فؤنت فٍ المنزل اِن وذان الكابوس انجهً "

 " ولن َجكرر

 أخفضت رأسها ودفنت وجهها فٍ كفها مجمجة بخفوت وصوت

 مرجحؾ

بكلمات هللا الجامات من شر ما خلك أعوذ "  " 



 ؼادر حَنها السرَر وانحنً جهجها وأمسن خصرها ورفعها

 مججاهٗ شهمجها المصدومة وأدارها رامَا لها علً السرَر بشكل

 صحَح لابٗ ببرود

 " ٖ أكون أنا أحد شرار خلمه أولبن مارَا ؟ "

ؾوولؾ علً طوله ممسكا خصره بَدَه َنظر للجٍ سحبت اللحا  

 علً جسدها بؤكمله وؼطت به حجً رأسها ولم جعلك علً ما لال

 فابجسم بسبب حركجها جلن وانحنً لٓرض ورفع إحدي اْوراق

 البَضاء الفارؼة المرمَة هنان وجعدها بَن َدَه حجً جحولت

 لكرة صؽَرة ورماها علَها لابٗ بابجسامة مابلة

 " طالبة فاشلة "

فعل أو جعلَك فانحنً ْورالهاوكما جولع لم َبدر منها أٌ رد   

 مجددا وجمعها ووضعها علً الطاولة ثم ؼادر الؽرفة مؽلما الباب

 . خلفه بهدوء

* 

* 

* 

 اججاز بوابة المنزل بسَارجه والجٍ فجحت أمامه فور الجراب

 سَارات حرسه السوداء المطولة لسَارجه منها ، وكحاله فٍ كل

 مرة دخل فَها منزٖ لجلن العابلة لم جججز سوي سَارجه لوحدها

 أسوار المكان العالَة فهو المكان الثانٍ اِمن له والذٌ َرفض

 دخولهم له معه ، ولفت سَارجه أمام باب المنزل ونزل منها من

 فوره وانفجح بابه أمامه بذات الطرَمة وكؤن الجماد َجحرن بؤوامر

دمة الجٍ فجحت له الباب َسارا وولعصامجة منه ، سارت الخا  

 نظره فورا علً النازل من السٗلم راكضا والذٌ ولؾ فٍ اْسفل



 ناظرا له بصدمة لبل أن َحن شعره فٍ حركة طفولَة لابٗ

 بإحراج

 " ظننجها سَارة والدجٍ فهٍ لَست هنا منذ البارحة "

 لال ناظرا له وهو َمجرب منه

 " كَؾ أنت َا كاسر ؟ "

ه وصافحه لابٗ بضحكةوصل عند  

 " بخَر ... فابنجن جشعرنٍ بؤنٍ كذلن كلما عادت لمنزلن "

 ابجسم له وسحب َده لابٗ

 ألن جفكر أنت كذلن فٍ زَارة منزلن اِخر والجعرؾ علً بالٍ "

 " أفراد عابلجن أم ٖ والد لدَن ؟

 اجسعت ابجسامجه ولال بسعادة

ججرن لٍ جلن المدللةبالجؤكَد سؤفعل ذلن لرَبا ، وطبعا حَن  "  

 " الفرصة ْلحك بها هنان

 بادله أبجسام لبل أن َمول بهدوء

 والدجن سجكون هنان َا كاسر ولد َكون لٓبد وأرَدن معها "

 " ومع شمَمجن وٖ مجال للجفكَر فٍ اْمر فها أنا ألرر عنن

 نظر له بصدمة لم َجرن له الذٌ الجرب منهما الفرصة لَججازها

جسماوهو َمول مب  

 مرحبا َا مطر .. اعذرنٍ فلم َجركنٍ ذان العنَد اؼلك الخط "

 " ْكون فٍ اسجمبالن

 لم َعلك علً ما لال وجحرن معه لَبدأ حدَثهما من لبل أن َصٗ

 مكجبه الذٌ فجح له بابه علً اجساعه ودخل خلفه لابٗ

 لَس علَن أن جبرر فٍ كل مرة َا مطر فجبران من َلمٍ بنفسه "

 " للجهلكة بعناده اْحمك



 ولؾ والجفت له لابٗ بجدَة

 لكنٍ لم ولن أنسً وعدٌ لوالدن لبل موجه بؤن ٖ لجال بَننا "

 وأن َكون لاجلٍ وٖ أكون لاجله وأفهم جَدا لما طلب رحمه هللا

 ذلن منٍ والسبب هو ؼسك وعٗلجٍ بها فهو َعلم بؤنها جفكر

 " وججصرؾ بملبها ومشاعرها

ؾ أمامه بعمك ولال بهدوءجنهد الوال  

 لن اخفَن َا مطر بؤنٍ أجمنً أَضا أن جعطَه فرصة لحَاة أطول "

 فٍ كل مرة أمٗ فٍ أن َسجفَك لنفسه فَكفَنا ما خسرنا حجً اِن

 " وجبران لم َكن َوما هكذا وهذا أكثر ما َإلم للبٍ

 لست مٗمحه ولال بجمود

نه َؽذٌ للبه بحمداْمر جخطً لدَه حدود المعمول َا رعد .. إ "  

 سَحرق كل شٍء وإبعاده وإن بموجه لن َكون حٗ للمشكلة

 اْساسَة وهٍ اسجؽٗل جلن النفوس الضعَفة َٔصال البٗد

 للضَاع وها هم َحاولون فجح الحدود من جلن الجهة وحَنها

 سَدخل أٌ شٍء للبٗد َا رعد وكل شٍء كما جسلل المجطرفون

 " لبل أسابَع

ه ولال بحذرنظر لعمك عَنَ  

 لكن البعض َجهمن بجلفَك جهمة صفمة السٗح جلن لجضرب "

 " الَرمون َا مطر

 لال من فوره وبجدَة " لَس َعنَنٍ ما َمال وإن ولفت البٗد

 بؤكملها ضدٌ ، وإن حدخ ونحج مخططهم فٍ فجح الثؽر عبر

 الحدود فسؤطوق الشمال الؽربٍ لصنوان ونحاصر كل من فَها

ٍءونمنع عنهم كل ش  " 

 نظر له بصدمة لبل أن َمول



 لكن ذلن جبعاجه سَبة َا مطر وسجمؾ المنظمات الدولَة وحجً "

 " الدول العظمً ضدن بجهمة أضرار بالمدنََن

 شد لبضجَه ولال بضَك

 ذان أسلم من أن آمر لوات الجَش بالجحامها َا رعد وإخراج "

 جلن الشرذمة من بَنهم فعلَهم الجولؾ عن حماَجهم ودسهم بَنهم

 " فهم سَوصلونهم للهٗن لبل الجمَع

 لال فٍ محاولة جدَدن لعذله عما َفكر فَه

 معن حك فٍ كل ذلن لكن حصارهم لَس حٗ وسَجلب لهم "

 جعاطفا أكبر ، نحن نسعً جهدنا للصلح معهم فلنعطٍ المجال

ور َا مطرللطرق السلَمة لحل اْم  " 

 اشجدت مٗمحه لسوة ولال بضَك

 حجً مجً َا رعد ؟ إنهم َماطلون لكسب المزَد من الولت "

 " والمزَد من الفوضً لَس إٖ ولن نجرن مصَر البٗد للجكهنات

 لال بجدَة ودون َؤس

 َمكنن إَجاد حلول أفضل من جلن َا مطر أنا أثك بن كما "

فٍ عدم محاربجهم حجً اِنالجمَع فٍ هذه البٗد فَكفٍ حكمجن   

 فمن الؽباء أن جحارب مجمردَن من ذات البٗد وفٍ نظام لبلٍ

 كوضعنا والمبَلة جحمَهم فالحرب فٍ هذه الحالة معناها شٗل

 دماء لن َجولفا أبدا فجمسن بحكمجن الجٍ عرفت عنن منذ وحدت

 البٗد .. ومن كان لادرا علً جوحَد دولة كاملة مفككة جؽلٍ جحت

ة الحرب اْهلَة لادر علً فعل ما هو أَسر من ذلنوطؤ  " 

 وجابع بابجسامة مازحة من لبل أن َعلك

 أم اللوم علً شمَمجٍ فٍ هذا وهٍ من بات َجحكم فٍ مزاج "

 " ! ابن شاهَن حجً فٍ الحرب



 جنفس بحدة مجمجما

 شمَمجن جلن إن انضمت لإلبن المجمردَن فسجرسم لهم خططا "

دمَر أنفسهم فٍ أسرع ولت ودونناجحة ٖ محالة فٍ ج  

 " عناء منا

 ضحن ولال ممسكا كجفه بَده

 وضعكما مجؤزم لهذا الحد ؟ مزاجها من أكثر من أسبوعَن "

فارحمها للَٗ لم َعد ََحجمل وٖ إبنَها َا رجل  " 

 أبعد نظره عنه وجنفس بضَك لم َبخل بجوزَع لمساجه علً

 مٗمحه وانفجح الباب حَنها ودون طرق ودخلت منه الجٍ ولفت

 مكانها وألمت نظرة جامدة علً الوالؾ لرب شمَمها أخفت بها

 صدمجها بوجوده هنا لبل أن جنمل نظرها للذٌ وجهت كلماجها

 الباردة له لابلة

 " رعد أرَد الجحدخ معن بمفردنا "

لذٌ جحرنجعلمت اْحرؾ عند طرؾ شفجَه ونمل نظره منها ل  

 جهة الباب لابٗ ببرود مماثل

 سننهٍ حدَثنا فٍ مكجبٍ َا رعد ، وٖ أحد َعارض الكاسر "

 " فَما طلبت منه فؤخبر شمَمجن بذلن

 وؼادر كما دخل وكما كان طوال حَاجه انجماء منفرد فٍ الرجولة

 الجٍ جمؾ إجٖٗ عند أدق جفاصَله مدمرا للب أٌ أنثً فكَؾ إن

به سلفا ؟ وما أن اججازها ودون أن حجً َكلؾكان ُمَدمرا بسب  

 نفسه عناء النظر ناحَجها كرهت جلن المشاعر المجؤذَة من

 صدوده المجعمد والذٌ لم َعاملها به بعد عودجه مطلما بل وكرهت

 أكثر ذكري كلماجه جلن لبل ساعات فمط فصلت اللَل عن النهار

هاوهو َضرب بؤطراؾ أصابع َده علً صدره ناظرا لعَنَ  



 المحدلة به بجمود

 هذا اسجنكرنٍ بعدن َا ؼسك .. رفضنٍ ْعوام ْنن لم جعودٌ )

 فَه .. سرق النوم من عَناٌ للَاٍل َطلبن فما حجم ؼرورن الذٌ

 ( لم َشبعه كل هذا َا ابنة دجً الحالن ؟

 أسدلت جفنَها علً جلن اْحداق الواسعة وارجسمت ابجسامة

هذا هو مطر شاهَن الحمَمٍساخرة مجؤلمة علً طرؾ شفجَها ف  

 الذٌ لم َنجح فٍ خداعها بذان المزَؾ الذٌ سرعان ما سمط

 المناع عنه فهذا هو الماسٍ الحمَمٍ من أعجزها فعٗ عن جولع

 نهاَة ألمها منه فكلما لالت هذه هٍ الضربة الموجعة اْلسً

 واْخَرة أجحفها بؤكبر منها وكؤن عباراجه الزابفة جلن لَست

ْفعاله المسجمبلَة فَنحر روحها بهمسات العاشك سوي سجار  

 الذٌ لم جعرفه َوما لَصفعها بعدها ودون رحمة وآخرها وجود

 والدها الذٌ اججهد ٔخفابه عنها لَمهرها وَكسرها وَرجعها له

 ذلَلة أوٖ ، فهل ٖ مباٖجه اِن معناها أن طعناجه انجهت أخَرا ؟

 ! هل سَرحمها من عذابها الذٌ ٖزال هو السبب اْساسٍ فَه

 لكن ٖ فاللعبة لم جنجهٍ بعد والدور بات لها اِن لججرعه من

 نفس الكؤس الجٍ أسماها منه ْعوام ، أؼمضت عَنَها جخفٍ

 ذان اْلم فَهما وسحبت نفسا لوَا مشبعا بعطره الموٌ الممَز

جعلها جكره أنفاسها جلنالذٌ رفض جرن المكان بعده .. نفسا   

 الجٍ لم جرفض جذكرة عبوره لصدرها وجمنت أن عالبجها وإن

 بحجب الهواء عنها حجً الموت ... كانت نظرة لم جنجح جفناها

 الواسعان فٍ إخفابها عن الوالؾ هنان ِمن أن َلمحها لبل أن

 " جخفَها بجلن النظرة الصخرَة المَجة الجدَدة فمال بهدوء حذر

شاكل الدول جنجهٍ عند طاوٖت الحوار فامنحاؼسك حجً م  



 لنفسَكما فرصة واجركا عنكما حركات اْطفال فؤنا أراه بدأ َجحول

 " لنسخة عنن

 لالت بذات ابجسامجها الساخرة

 أعطنٍ مثاٖ واحداً لمشكلة كان حلها فوق جلن الطاوٖت "

 السخَفة َا رعد ؟ إنها ٖ جسجخدم سوي كمسكن آٖم لمرَض ٖ

فٍ شفابه لَعَش علً اْمل المَت حجً َموت أمل  " 

 وجابعت ولد جبدلت مٗمحها للجمود

 ثم ٖ مفاوضات بَن دولجَن منفصلجَن سجنجهٍ حجً الحدود "

 " الوهمَة بَنهما عما لرَب وججحول لجدار مرجفع

 نظر لها باسجؽراب ولال

 " ؼسك هل أفهم ما جمصدَن بهذا وما الذٌ جفكرَن فٍ فعله ؟ "

حت بنظرها عنه جانبا ولالت ببرودأشا  

 " لمد كنت فٍ منزل عابلة شاهَن "

 جنهد بؤسً لبل أن َمول بجدَة

 ؼسك ٖ جبران وٖ من معه جؤذوا وكل ما فعله ابن شاهَن أن "

 أنمذ البٗد من جنونهم ودمر مخازن ذخَرة ومعسكرات ومطاراً 

 حربَاً مع طابراجه وحّول منطمة عسكرَة لخراب من أجلن وأجلٍ

 " ومن أجل كل شخص فٍ هذه البٗد و جبران أولهم

 نظرت له ولالت بضَك

 ٖ َعنَنٍ ما فعل وَفعل ذان الرجل وسبك وللجها له وها أنا "

 أعَدها اِن إن مات جبران بسبه فلن أسكت له عنها أبدا ، ثم هذا

لجحدخ عنهلَس ما أنا هنا ل  " 

 كان من لم َججز صدمجه بما سمع منها سَجحدخ فماطعجه لابلة

 بجمود



 " والدٌ هنان وأنا كنت معه اِن "

 نظر لها بصدمة ججمدت معها مٗمحه ولال ما أن اججازها وإن

 ً  جزبَا

 " ! والدن جعنٍ ... أعنٍ أنن .... بؤنه والدن نفسه "

السوداء الواسعة باْلم ابجسمت بمرارة امجٓت معها جلن اْحداق  

 لابلة

 بلً دجً الحالن وإحدي مفاجآت بطلكم الجٍ كان َخفَها عنٍ "

 " كورلة أخري لَذلنٍ بها

 وجابعت من لبل أن َعلك مبعدة نظرها عن عَنَه لَدَها لابلة

 بجمود

 كنت معه منذ البارحة وهو َرفض أن أعَش معكم هنا وبعَدا "

ذان المنزل وؼضب حَن رفضت عنه فهو ٖ َمكنه مؽادرة أسوار  

 " وأنا مضطرة اِن لٗنجمال هنان حجً ولت لن َكون بعَدا أبدا

 نظر لها باسجؽراب منجمٗ بحدلجَه البنَجان بَن مٗمحها لبل أن

 َمول

 " ؼسك أجعنٍ بؤنن سجنجملَن لمنزل ابن شاهَن ؟ "

 رفعت نظرها له ولالت بجدَة

جده من لبله ووالدٌبل لمنزل عابلجٍ .. منزل جدٌ وجد  "  

 وجمَع عابلجه وهذا كان رأٌ والدٌ الذٌ أصر علَه ورفض

 ؼَره وكما أخبرجن اْمر سَكون مإلجا فمط لبل أن آخذ والدٌ

 وابنجٍ من هنان فجَما لاصر والمحكمة سجحكم لٍ بها

 " وبسهولة

 رفع رأسه وحركه بعجز أمام الصدمات المججالَة بسببها لبل أن

 َنظر لها مجددا لابٗ بجدَة



 ؼسك حمماء أنت أم ماذا ! كم مرة سؤذكرن بؤنن جحاربَن "

 " رجل المانون نفسه وسجكونَن سخرَة للعامة لَس إٖ

 نظرت له بعناد لم َبعثره الحزن فٍ جلن العَنان الفاجنة ولم جعلك

 ولن ججحدخ أكثر عن أنها سجحاربه بالمانون نفسه وحَن سجنال

ه سَكون المطالبة بحضانة ابنجها لضَة لن جؤخذ فٍحرَجها من  

 المحكمة أكثر من ساعات وسجلزمه بعدم اٖلجراب منها مطلما فهو

 أب فاسد وباعجراؾ منه والدلَل علً اسجمرار خَانجه جلن

كان وإن فجشت لندن عن جلن المرأة سَكون لدَها لرَبا وبؤٌ ثمن  

 شبراً شبراً 

 " ؼسك أنا أجحدخ معن "

حدلجَها الشاردجَن نحوه ولالت ببرودحركت   

 ذان الرجل لن َكون موجودا فٍ المنزل فهو حَن كان زعَما "

 للحالن فمط كان مجرد اسم َذكر فٍ جدرانه أكثر من رإَجه فَه

 فكَؾ به اِن وهو ربَسكم الحالٍ؟ ثم وأنا أَضا لدٌ ما َشؽلنٍ

منٍ أكثر من ممابلة الجدران هنان وٖ أرَد أن َؽضب والدٌ  

 " بسبب خٗؾ عن بمابنا معا

 حرن رأسه بعدم فهم وجنفس بعمك لابٗ

 ؼسك هل ججولعَن مثٗ أن َسمح لن ابن شمَمه بؤن َكون "

 بعَدا عن نظره وأٌ خطؤ بسَط لد َعرضه للخطر وجفمدَه

 " ولٓبد ؟

 شدت لبضجَها بموة ولالت بحزم

ه وإنلن َحب والدٌ أكثر منٍ وأنا أَضا لادرة علً حماَج "  

 " عشنا معا فٍ الصحراء

 جمجم مسجؽفرا هللا ولال بجدَة



 والكاسر َا ؼسك ؟ لد ٖ جهجمٍ لنا جمَعنا لكن هو "

 " ! ٖ أصدق

 لالت من فورها

 " ومن لال بؤنٍ سؤجركه هنا "

 فرد كفَه لابٗ بعدم اسجَعاب

 " ؼسك بربن أنت جمولَن هذا حمَمة أم مزاحا سخَفا ؟ "

 لالت بضَك

 ٖ أري الموضوع َحجمل المزاح َا رعد والكاسر بنفسه سبك "

 وطلب منٍ هذا وهنان عابلجه أَضا فجَما شمَمجه ووالدها والده

 ووالدٌ جده كما أن عمٍ صمر عمه وجوزاء عمجه فهم عابلجه

 مثلكم ومجؤكدة من أن ما جحدخ عنه ذان الرجل لبل خروجه

ا ولن َحجاج ٌَْخص الموضوع ذاجه أما رماح فسَجزوج لرَب  

 منا وعمجٍ فٍ مكانها الصحَح من دونٍ فلم أعد بالنسبة لها

 سوي العنصر المشجت للعابلة ومشاعرها السابمة نحوٌ لم ججؽَر

 أبدا فدورٌ انجهً فٍ حَاة الجمَع سوي والدٌ هو من َحجاج

 " اِن لوجودٌ بحجم احجَاجٍ له

 جنهد بعمك وحرن رأسه بعجز مجمجما

سجمر فٍ فمدانن َا ؼسك ؟حجً مجً سن "  " 

 ؼلفت المرار صوجها وهٍ جهمس بؤلم

 " حجً أجد نفسٍ الجٍ فمدجها بسببه ومنذ عرفجه "

 أؼمض عَنَه مجنهدا بعمك فٗ وجع فٍ حَاجه َشؽله أكثر منها

 هٍ . . َمن خسرت وخسرت وجوالت خساراجها حجً دمرها الفمد

اجها وَداوٌوبشكل نهابٍ ، وحجً من ظن بؤنه من سَلملم شج  

 جراحها برجوعه ٖ َراه سوي وجعاً جدَداً َضاؾ لسلسلة



 أوجاعها السابمة ، وما الذٌ فٍ َده هو َفعله ولَس شمَمها

 سوي فٍ أوراق زابفة وحكاَة كاذبة ٖ َمكنه وٖ ضمها لحضنه

 والجخفَؾ عما جدفنه فٍ داخلها وإن لم جصرح عنه وجخرجه أمام

ن َملن ذان الحك وَبدوا أنهماأٌ منهم فذان الرجل وحده م  

 وصٗ لطرَك مسدود بالفعل واْمل البالٍ فٍ والدها الذٌ لن

 َمدم لها هللا هدَة أجمل منه خاصة فٍ وضعها هذا وجرح فمدها

 لوالدها الذٌ رباها ٖزال َنزؾ حجً اِن ، نظر لها ولال بهدوء

 لن أجدخل كٍ ٖ جلمٍ باللوم سوي علً نفسن حَن جدمرٌ "

 بَدَن ما َحمله لن فٍ داخله َا ؼسك فالرجال أمثال مطر شاهَن

 ٖ َعشمون بسهولة ولَس أٌ امرأة جلن الجٍ جسكن الموجود

 وسط أضلعهم فخَاراجهم عظَمة مثلهم جماما كما لراراجهم بالوداع

 " والفراق إن ُجرح كبرَابهم َا شمَمجٍ ٖ جنسٍ هذا

نده لابلة ببرودنظرت له بصمت لبرهة لبل أن جؽادر من ع  

 لم أري سوي الخسارات المججالَة منذ عرفجه فلَكن هو واحدة "

 " منها كما اخجار لبل أعوام

 واججازت الباب والممر الذٌ َلَه جاركة كل ما لاٖه خلفها ٖ

 جحاول سوي دفنه فٍ أرضه هنان ككل شٍء كان وسَكون ،

لؾ إٖصعدت السٗلم مسرعة ما أن وصلت لبهو المنزل ولم ججو  

 وهٍ والفة أمام باب الؽرفة المجاورة لؽرفجها وفجحجه ببطء

 وابجسمت بحزن جنظر للذٌ كان َمؾ أمام أبواب خزانجه المفجوحة

 ... جمَعها َخرج ثَابه وَضعها فٍ حمَبة حجمها أكبر منه

 جفهمه وجشعر بما َشعر به فشعور الَجم سٍء للؽاَة ومثلما

حجاج الفجً أن َكون له والد ولنجحجاج الفجاة لوالدجها دابما َ  

 جعطَه هٍ ما سَمنحه من َنادَه أبٍ مهما وهبجه ، َإسفها بؤنه



 سَفمد ذان المكان سرَعا لكن والدها سَعوضه هٍ أكَدة من ذلن

 فهو َمكنه لعب ذان الدور أكثر من المدعو مطر شاهَن الذٌ لن

ؾَكون موجودا لَجد فَه الوالد الذٌ َبحخ عنه فوالدها بخٗ  

 جمَع الرجال الذَن عرفهم الكاسر فٍ حَاجه منشؽلَن عنه طوال

 الولت سواء أعمامه أو جده شراع سابما فسَكون ذان الجد لرَبا

 منه كجَما جماما الجٍ أشعرجه بالفعل بمعنً أن َكون له شمَمة ،

 وفجرة بمابهما هنان لبل أن جنفصل عن ذان الرجل سجكون كافَة

ٖ َصلح لشٍء سوي لجحطَم اِمال لَكجشؾ بؤن ذان الوالد  . 

 انجبه لها فجؤة فابجسم من فوره وركض نحوها وسحبها من َدها

 جهة الخزانة لابٗ بحماس

 " أمٍ جعالٍ هل آخذ ثَاب الشجاء أَضا "

 لالت مبجسمة بسخرَة وكؤنها ججهزه لخَبات اْمل سلفا كما جراها

 ٖ َحجاج بنٍ أنت سجنجمل لمنزل ربَس البٗد فهل سَجركن "

 " جحجاج لهذه اْمور ؟

 لال مبجسما

 " أجل معن حك ... مجً سننجمل هنان ؟ "

 جنهدت بضَك مجمجمه

 " الَوم فٗ أرَده أن َؽضب منٍ أكثر من ذلن "

 ضحن وعض طرؾ لسانه لبل أن َمول

 " ٖ جملمٍ لن َؽضب منن وهو َحبن "

له بصدمة لبل أن جمول بضَكنظرت   

 " كاسر اصمت فؤنا ٖ أجحدخ عمن جفكر فَه "

 رمش بعَنَه ولال

 " ! عمن ججحدثَن إذا "



 نظرت حولها لبل أن جعود بنظرها له ولالت مججنبة الحدَخ عن

 اْمر لبل أن َصل هنان

 " ! أران مجحمسا لفراق عمَن وعمة والدن "

ٍ الحمَبة الواسعة كجمساحلال ولد عاد ٔخراج ثَابه ورمَها ف  

 ضخم َبجلع كل ما َسمط فٍ فمه

 عمٍ رعد لدَه زوججه وبرلمانه وبالكاد بجنا نراه ، عمٍ رماح "

 ٖ َعرؾ صدَمَن له سوي الجلفاز والعبوس أما عمجٍ جوَرَة

 فؤراها جنسجم مع صمجه وججهمه أكثر من أحادَثٍ السخَفة كما

نها جحولت لمحلل سَاسٍجسمَها وهٍ ٖ ججرن رماح أبدا حجً أ  

 " من كثرة ما جشاهد اْخبار معه

 عانمت جلن اٖبجسامة مٗمحها الحزَنة وإن كانت أكثر بهوجا من

 أن ججؽلب علَه فجابع وٖزال فٍ عمله الدإوب ٔفراغ كل ما

 جحوَه جلن الخزانة الواسعة

 أما هنان فؤنت موجودة وأنا ٖ أعَش من دونن أمٍ فؤنت الماء "

اْخطبوط ، وكما َوجد هنان جلن المزعجة ابنجن وعلَا أن وأنا  

 أرد لها بعضا مما فعلجه بٍ هنا ، ثم من الممجع أن نجشارن أنا

 وهٍ فٍ كل شٍء حجً مؽادرجنا للمدرسة معا وسَكون لدٌ

 " شخص أنادَه أبٍ ... إنها العابلة أمٍ وأخَرا

 مسحت بَدها علً كجفه ٖزال َولَها ظهره جهة الخزانة جكابد جلن

 الدموع الجٍ مٓت عَنَها وؼادرت بعدها فورا لبل أن َنجبه لها

 من الجفت ما أن شعر بملمس َدها فرالبها مبجسما بحب وهٍ

 جججاز باب ؼرفجه وهمس بحزن ما أن اخجفت عن نظره

ثك جماما من أنأدفع عمرٌ بؤكمله ْران سعَدة أمٍ ووا "  

 سعادجن مع ذان الرجل لذلن علَنا أن نضحٍ جمَعنا



 " من أجلن

* 

   

* 

* 

* 

 دخل الؽرفة مؽلما بابها خلفه ونظر مبجسما للجٍ ٖ َظهر من خلؾ

 باب الخزانة سوي سالَها البَضاء ولدماها الصؽَرجان جمؾ علً

 .. رإوس أصابعها فجوجه نحوها من فوره وولؾ خلفها مباشرة

ها بموة ولبل رأسها مؽمضا عَنَه َحمد هللا فٍ سره أنحضن  

 وضعهما ٖ َشبه العاشمان اْحممان اللذان كان معهما لبل للَل

 لَضَع سنَناً أخري من عمره وهٍ بعَدة عنه رؼم أنه َعذر

 شمَمجه أحَاناً فالطرَمة الجٍ جركها بها وأخذه ٖبنجها منها أمور

الفعل َسجحك الجضحَةَصعب ؼفرانها بسهولة لكن الحب ب  

 فسَصٗن لمرحلة َندمان فَها بالجؤكَد علً ما أضاعاه اِن

 من عمرهما كما ندم هو علً كل جلن اْعوام الجٍ جرن فَها

 ً  ظروفهما جحول بَن اججماعهما معا وجمنً أن كان مجنونا

 ومجهوراً واخجطفها منهم جمَعهم وخرجا من البٗد بؤكملها لكان

ق العاشرة اِن ولكان ارجوي من هذا الحضنابنه أو ابنجه فو  

 ْعوام وما عاش َججرع الحرمان َنخره شوله لها وبٗ رحمة

 ْربعة عشر عاما كاملة ... َاااااه ما أطولها وما ألساها كلما فكر

 فمط فٍ عددها وحسب شهورها وأَامها شعر بملبه َنفطر وبشدة

 وٖ َرَحه سوي النوم فٍ حضنها واحجوابها فٍ حضنه حجً بات

 أكبر مصدر إزعاج لها وهٍ نابمة ْنه لن َجركها جنام ما لم َنم



 وَجولؾ عن الجفكَر فٍ جلن اْمور الجٍ ٖزالت جنحر روحه رؼم

 وجودها بمربه ، انحنً برأسه لطرؾ وجهها َسجنشمه بخدر ولبل

 خدها لابٗ بابجسامة

هذا النوم َا كسولة ؟ أخجل أن ألول أنن نابمة كلما ما كل "  

 " سؤلجنٍ عمجٍ أو ؼسك عنن

 ضحكت ولبلت ساعده الملجؾ لرب عنمها ولالت مبجسمة

 " اجركنٍ أنام لَٗ لساعجَن مجواصلجَن إذاً  "

 لبل خدها مجددا ولال مبجسما

 ما ذنبٍ أنا إن كان نومن خَفاً هكذا وما أن أجحرن للَٗ "

..؟ ولن أجركن جنامٍ بعَدا عن حضنٍ طوال اللَل ٖ جسجَمظٍ  

 " جحلمٍ بها ، ثم ما عٗلة هذا بالنوم حجً ولت العصر ؟

 أبعدت َدَه ودارت ناحَجه وطولت عنمه بذراعَها ولالت مبجسمة

 ٖ جبالػ َا كاذب ثم ما ذنبٍ أنا أَضا كلما اجكؤت علً الوسادة "

سوي اٖسجلماء نمت وما أكثر ما أجد نفسٍ ٖ شٍء لدٌ  " 

 لرب وجهه من وجهها وٖمس أنفها بؤنفه محركا له به بخفة

 ولال مبجسما

 .. سننجمل للطابك العلوٌ لرَباً وسَكون منزٖ أوسع لن "

 " أعلم بؤنن ممَدة هنا

 لالت من فورها جنظر لعَنَه وهو َبجعد عنها للَٗ

ن لكلٖ َا رعد ٖ جمل ذلن فلن أجضاَك من عابلجن أبدا لك "  

 ما َشؽله فؽسك خارج المنزل أؼلب الولت وعمجن ٖ جفارق

 شمَمن إٖ إن كان نابما وهو َحجاجها أكثر منٍ بالجؤكَد

 " وأنت برلمانن زوججن الثانَة الجٍ ٖ طٗق منها أبدا

 ضحن ولبل أنفها ولال



 !... وأنت ٖ جرَدَن الدراسة وٖ العمل وٖ الخروج وحدن "

وي أن جعجلٍ بولٍ العهد ولن ججدٌ ولجاٖ حل أمامن إذا س  

 " حَنها وٖ لٍ

 نامت فٍ حضنه وابجسمت بسعادة للفكرة ْنه سَكون ابنها منه

 فمط لَس ٌْ سبب آخر ولن جخبره بؤن دورجها مجؤخرة ْربعة

 أَام حجً ججؤكد أوٖ فلم َمضٍ علً زواجهما سوي أسابَع للَلة

 هو فمط موعدها َفجرض أن َكون اِن فهو ٖ َخطا حساباجه

 سابما أبدا ، جذكرت فجؤة ما لاله لبل لحظات فابجعدت عنه ونظرت

 له ولالت عالدة حاجبَها الرلَمان

 وما السر فٍ أن َكون الطابك العلوٌ لنا ؟ ٖ جكن سجنزلهم "

 " ! لٓسفل َا رعد

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ

ها ! ؼسك سجؽادر لمنزل زوجها والكاسر فٍٖ وكَؾ أفعل "  

 إثرها طبعا ٖ جكون فٍ مكان إٖ وهو فَه معها لن َرضً بؤن َمر

 " علَه َوم ٖ َراها فَه

 لالت مبجسمة بدهشة

 " ! حما ؼسك سجرجع لمنزلها وزوجها "

 جنهد بحزن ومرر ظهر سبابجه علً وجنجها لابٗ

ن َحدخ ذلن جباعا له ،سجرجع للمنزل بلً أما زوجها فلنؤمل أ "  

 أما عمجٍ فؽرفجها أساسا فٍ اْسفل وسؤؼَر الؽرؾ هنا لجناح

 لَكون لرماح وزوججه مسجمبٗ فلن أرضً بفكرجه فٍ أن َنجمل

 " لمنزله والجناح حله الوحَد أو سؤشجرٌ منزٖ بثٗخ طوابك

 أمسكت َده عن وجهها ولبلت باطنها ونظرت لعَنَه لابلة

 بابجسامة



لٍ الخَار إذا فٍ جؽََر الطابك كَؾ أرَد سَكون "  " 

 ضحن واجكؤ بجبَنه علً جبَنها ولال مبجسما

 حَاجٍ بؤكملها جؽَرت بوجودن ولن أجردد فٍ جؽََر كل "

 " ما جرَدَنه وفٍ أٌ مكان

 ابجسمت بمكر جطوق عنمه بذراعَها ولالت

 اجرن البرلمان الحاكم إذا وؼَر عملن لدوام صباحٍ فمط "

فٍ اْسبوعولَومَن   " 

 ضحن كثَرا وضمها لحضنه لابٗ

 البٗد جحجاجنا جمَعا فٍ الولت الحالٍ حبَبجٍ وما أن جسجمر "

 أمورها مجدداً سؤجركه بالجؤكَد كما كنت سابما فؤنا والسَاسة ٖ

 نججمع أبدا ولوٖ ظروؾ البٗد بعد وفاة والدٌ ما دخلجه وسؤعود

 " لججارجٍ وأعمالٍ الشبه مجولفة منذ أشهر

 ابجعدت عنه مجدداً ولالت ناظرة لعَنَه

 " لم جخبرنٍ ما سر عودة ؼسك لمنزل الزعَم مطر ؟ "

 حضن خصرها ورفعها منه وسار بها لابٗ

 أنت ألست جبحثَن عن ثَابن لجسجحمٍ ؟ ما رأَن ببعض "

 " المساعدة ؟

والنزول لٓسفل لالت ضاحكة جحاول جخلَص نفسها منه  

 رعد اجركنٍ .. أٌ اسجحمام هذا وأنت معٍ ! ثم ألست ثمَلة "

 " وأحجاج ْن أنحؾ كما جمول لما جحملنٍ إذا َا عجوز ؟

 دفع باب الحمام بمدمه ولال ضاحكا وهو َدخل بها

 أجل عجوز وسجحطمَن ظهره إن بمَت هكذا ، أما أن جنحفٍ "

ً  فٗ أحبذ الفكرة أبدا بل وأمر مرفوض بجاجا  " 

* 



* 

* 

 فجحت باب الؽرفة بهدوء لم َشعر به الجالس علً اْرَكة َشاهد

 الجلفاز وسط الشمة الشبه مظلمة سوي من ذان النور المنبعخ

 من شاشجه ونور اْبجوره الخفَؾ نسبَا واجكؤت علً إطار الباب

 نظرها لَس علً ما َعرض فٍ جلن الشاشة لمشاهد عمرها

ومبانٍ اسمنجَة جؤخذ أشكاٖ منحنَة جكادساعات لطابرات حربَة   

 جعانك اْرض فٍ انخفاضها لبل أن ججحول لنار مشجعلة وؼبار

 أسود مجصاعد بسبب جلن الصوارَخ الموجهة نحوها بدلة ،

 ورؼم انخفاض الصوت إٖ أن ذان الدوٌ وجبعاجه جسللت مخجرلة

 صمت المكان بسهولة .. بل رالبت نظراجها الجالس هنان جرالب

 عَناه كل ما َحدخ علً جلن الشاشة الكبَرة المسطحة وكؤنه

 عرض مباشر َخشً أن َفوجه منه أٌ شٍء .. أو هكذا خَل لها

 حجً وصلها صوجه الجاد ولم َزح نظره عن جلن المشاهد

 المرجفة للملوب

 مارَا جناولٍ الطعام الذٌ وضعجه لن فٍ الؽرفة أو أجبرجن "

 " علً فعلها

 فابجسمت بحزن جمسح وجنجها بظهر كفها ٖزالت نظراجها الحزَنة

 جرالب جلن المٗمح الجٍ انعكس علَها ضوء الجلفاز المجؽَر رؼم

 أنها ٖ جظهر لها بشكل كامل وجسجؽرب حجً أنه رآها ! رالبت

 نظراجها بشؽؾ الذٌ لم َزده صمجها ذان سوي إصراراً َشبهها

َه ولالفاجكا برأسه لٓعلً مؽمضا عَن  

 ما رأَن أَجها الصؽَرة الصامجة بلعبة جعرفَنها جَدا ومنذ "

 أعوام اسمها لدَن فرصة حجً الرلم عشرة لبل أن َصبح جسدن



 " معلما فٍ السمؾ

 فامجٓت جلن اْحداق الذهبَة الواسعة بالدموع ٖزالت جلن

 اٖبجسامة الحزَنة أبلػ جعبَر َشرح ما َخالج ذان الملب الرلَك

ك .. ألَس َكفَها أن َكون بخَر وجراه أمامها هكذا ؟العاش  

 ألَست أسعد نساء اْرض بهذا ؟ لَت للبها المجعلك به فمط

 َمجنع . جحركت نحوه بخطوات بطَبة خافجة جشبهها خصوصا

 أنها كانت حافَة المدمَن حجً وصلت عنده لحظة أن فجح عَنَه

من َدهونظر لها وهٍ جؤخذ جهاز الجحكم الخاص بالجلفاز   

 وجلست فٍ حضنه واجكؤت بوجنجها علً صدره أناملها ججحرن

 بنعومة علً جلن العضٗت البارزة فَه لبل أن جدفن وجهها فٍ

 ذان الحضن ما أن طولت ذراعاه ذان الجسد النحَل البالػ الرلة

 أمام جلن الرجولة المجفجرة جحضن أصابعها خصره بجملن

نمه جشعر بؤصابعه جؽوصودفنت وجهها وأنفاسها الدافبة فٍ ع  

 فٍ خصٗت شعرها المجدرج بنعومة علً عنمها َحجوَها فٍ

 حضنه أكثر فها لد لررت أخَرا أن جرحمه وجخرج من لولعجها

 المخَفة الجٍ سجنت نفسها فَها لساعات ، أبعد جلن الخصل

 الحرَرَة عن وجنجها حَن وصله ذان الهمس اْنثوٌ الرلَك

 الشبه باكٍ

 " كنت خابفة جَم ... خفت حجً الموت "

 فضمها لصدره أكثر ولبل جبَنها بعمك وهمس وشفجَه ٖزالت

 جٗمسه " لما لم جخبرَهم ما أرادوا معرفجه مارَا ؟ لماذا سمحت

 " لهم بإَذابن فٍ ؼَابٍ ؟

 جحركت أناملها صعودا لعنمه وهمست بعبرة مكجومة

لم أكن أعلم من َكونوالم أكن خابفة علً نفسٍ بل علَن أنت ف "  



 أولبن وما علَا لوله عنٍ جحدَدا ، وما كنت ْنطك بؤٌ حرؾ

 " وإن لجلونٍ وأنا أجهل مصَرن وما َرَدونه منٍ

 رفع رأسه عالَا َدسها فٍ ذان الحضن أكثر وضمها له أكثر

 وأكثر لبل أن َُنزل رأسه وَدفن مٗمحه فٍ ذان الحرَر البنٍ

جفوح من خصٗجه الناعمة .. رابحة رابحة الجوت البرٌ ٖزالت  

 الحنَن لجلن السنَن البعَدة للوطن لٗنجماء .. لطفولجه لوالدجه

 لٗسجمرار ولٗرجَاح َشعر بحركة سبابجها جهة للبه فابجسم لذان

 الجملص المرَع فٍ عضٗجه بسببها ووصله ذان الهمس الحزَن

 مجددا َؽلفه الكثَر من الوجع هذه المرة

لها بؤن جكون هنا جَم وإن لم أكن أنا فَهٖ جسمح  "  ... 

 " أٌ امرأة إٖ هٍ أرجون

 جحركت أصابعه مبعدة خصٗت ؼرجها عن طرؾ وجهها حجً

 ظهرت له جلن الرموش المبللة بالدموع فنزل لها بهم ممررا ظهر

 سبابجه علَها ماسحا جلن الدمعة لبل أن جفارلها ولال

واعجبرَها لَست موجودة مارَا أخرجٍ جلن المرأة من رأسن "  

 " فهٍ كذلن

 لبضت أصابعها حَخ كانت علً للبه وجكسر صوجها بسبب جلن

 العبرة المسجونة وسط أضلعها وضربت بمبضجها علً صدره

 لابلة

 كَؾ وهٍ جنام هنا .. كَؾ وهٍ جمجرب من هذا .. جلمسه "

 أصابعها ومٗمح وجهها جشاركنٍ فَه مجً أرادت ، أٖ جوجد

ري أموت فَها أنا وجنجهٍ جلن المهمة ؟ أنا راضَة وٖطرَمة أخ  

 " مانع لدٌ

 أبعد َدها وشد أصابعه علً لبضجها جلن ولبلها ثم امجدت أصابعه



 لذلنها ورفع وجهها له ونظر لعَنَها الدامعة ولال بعجاب جاد

 خافت

 مارَا أنت أكثر من َجعلنٍ أشعر بؤننٍ كاذب وخابن بل "

 " وسافل أَضا وأنت من َفجرض بؤن َكون العكس

 نظرت لعَنَه بصمت لبرهن ورفعت َدها لوجهه وما أن ٖمست

 أصابعها فكه أؼمضت عَنَها ببطء َشبه حركة جلن اْصابع علَه

 ولد الجفت حول عنمه جداعب شعر مإخرة رأسه وشدجه لَنحنٍ

مناحَجها أكثر فؤؼمض عَنَه َشعر بنعومة جلن الشفاه جخج  

 بمبٗجها الرلَمة علً عنمه وأصابعها ججحرن علً نحره نزوٖ

 " فجمجم بخفوت مبجسما وأصابعه جخجرق لحم ذان الخصر الؽض

 " ! ما هذا الذٌ جنوَن فعله مارَة جولفٍ

 " فطولت عنمه بذراعَها ودفنت وجهها فٍ عنمه هامسة برلة

ست لهاعلَن أن جذكر هذه وجنسً لبٗجها هنا ... أنت لٍ جَم ول  

 " ألَس كذلن ؟ إذا جحمل

 فرفع رأسه وصعدت أصابعه لظهرها ماسحا علَه برفك َشعر

 برلة جلن الشفاه علً خشونة بشرة عنمه ولال مبجسما

 أجحمل ماذا َا مشاؼبة ؟ جولفٍ عن هذا أو ٖ اجفاق بَننا "

 " مطلما مارَا

 رفعت رأسها وجركت ذراعَها عنمه وحضنت وجهه بَدَها

لناعمة الرلَمة ججؽلؽل فٍ خصٗت شعره الكثَؾ الناعمأصابعها ا  

 والجربت منه أكثر ولد ساعدها شده لها نحوه فٍ ذلن وأؼمضت

 عَنَها ببطء ولد اخجبرت بدؾء أنفاسها ونعومة شفجَها مٗمحه

 وكؤنها جنسج نسخا لها فٍ ذاكرجها حَخ ما ٖ َنسً ولٓبد ْنه

سجسٗمه لها وهٍ جسجمرامجزج بجلن اْنفاس لبل أن جسجسلم ٖ  



 بها نهاَة اْمر عند شفجَه لججبره علً الجراجع عن جلن المبٗت

 المجٗحمة بشؽؾ الجٍ اسجمبلهم بها لججحول للرلة كمبٗجها الناعمة

 المجؤنَة جلن واجكؤت بظهرها علً ركبجه ما أن رفعها من جحجها

 مسندا لدمه بطرؾ اْرَكة ناصبا لها وانحنً فولها فور أن

 انزلمت ببطء فٍ حضنه َرفض كل واحد منهما مفارلة شفجٍ

 اِخر وأصابعه انجملت ْزرار لمَص بَجامجها َفجحها بالججابع لبل

 أن ججحرن بنعومة علً كجفها مبعدا له عنه مرحبا باسجسٗمها

 المفاجا له ، شعرت بنشوة سعادة ؼامرة وهٍ جشعر بملمس

 أصابعه الجٍ أضاعت طرَمها فٍ حمالة الصدر جهة ظهرها

 وَبدوا أنه لم َعرؾ كَؾ َفجحه مما َدل علً جهله فٍ جلن

 اْشَاء فنزلت بشفجَها ببطء من شفجَه لذلنه وأصابع َدها بدأت

 بمحاولة فجح أزرار لمَصه أَضا وجحركت أناملها علً كجفه

بها مما حوله العارٌ برفك َشبه لبٗجها الجٍ عادت لسرلجه  

 وكلما أبعدت شفجَها جسجرجع أنفاسها همس بخفوت من بَن

 أنفاسه المجٗحمة َشدها نحوه أكثر

 " واحدة أخري بعد مارَا "

 لَعودا لسرلة المبلة جلو اْخري ٖ حدَخ بَنهما سوي من

 همساجه الرجولَة المجطلبة جلن واشجدت أصابعه علً ذراعها ما

ه وجولؾ كل ذلن الشؽؾ الذٌ عجزأن جصلب جسدها بَن ذراعَ  

 عن إعادجها له بمبٗجه الجٍ لم جسجسلم لنفورها المفاجا وصوت

 جحرن لفل الباب بات أكثر وضوحا فٍ محاولة عمَمة لفجحه من

 لِبل الوالؾ خلفه جٗه جحرن ممبضه بموة وحركة ؼاضبة فمد

 صاحبها السَطرة علً أعصابه معها كما فمد الجالس لربه

لكاملة علً الجٍ ابجعدت عن حضنه بالموة ورؼم لفزهسَطرجه ا  



 خلفها وإمساكه لَدها هامسا

 " مارَا انجظرٌ "

 إٖ أن أٌ شٍء فٍ ذان الجسد لم َسججب له وٖ ٌْ شٍء ارجبط

 بجلن اللحظات الحمَمَة الشؽوفة وهٍ جركض جهة باب الؽرفة

هاالذٌ جركجه خلفها مفجوحا فٍ السابك ودخلت مؽلمة إَاه خلف  

 وولفت علَه جمسح شفجَها بظهر كفها بموة جمنع عبراجها من

 اللحاق بدموعها الحارلة ورنَن جرس الباب َرجفع فوق أٌ

 شٍء فٍ أنحاء جلن الشمة الساكنة فؤخفت شفجَها بظهر أناملها

 جسجن حجً أنفاسها مع نحَبها الصامت جسمع صوت طرله

 الخافت للباب خلفها وهمسه الحازم اِمر

 " مارَا افجحٍ الباب "

 لكنها لم ججب كما لم جسججب لطلبه المجكرر ْن جفجح له وحَن

 َبس كما َبدوا منها أو من الذٌ لم َجراجع عن إصراره فٍ

 إحراق ذان الجرس بالرنَن المسجمر جحركت خطواجه مبجعدا

 ووصلها صوت فجحه لذان الباب الذٌ لم َسجطع حجز الوالع

صفعها به مجددا ولَذكرها بما جنساه فٍ كلالمرَر عنها طوَٗ لَ  

 مرة ، واْلسً من كل ذلن ذان الصوت اْنثوٌ المؽرٌ المجمطع

 الذٌ وصل لمسمعها َحمل عبارات شوق من جرأجها جعجز هٍ

 زوججه عن لولها له وأنفاسها جمطع جلن الكلمات مما َعنٍ أنها

 . !! جمبله ......

ا الباكَة بصمت جسمٍأدارت أصابعها المرججفة علً شفجَه  

 أناملها جلن الدموع المنزلمة علً وجنجَها دون جولؾ ، أجل جمبله

 جكمل ما بدأجه هٍ وسرلجه منها ْنها اْحك به بٗ لَود وٖ ....

 . حواجز وٖ أن جؤخذه للموت مثلها فٍ أٌ لحطة



 اسجدارت جهة الباب وحضنت برودة خشبه جبكٍ فٍ حضنه

ٖ جنوناً ما أن عم صمت مبهم المكان فٍبصمت ولم َزدد للبها إ  

 الخارج وبدأ عملها َرسم صورا لذان الصمت المفاجا الذٌ جٗ

 لبٗجها فامجدت َدها لممبص الباب دون أدنً جفكَر وفجحجه ببطء

 ونظرت من شمه بعَن واحدة انكسارها أكثر وضوحا من الدموع

رحم للبهاالمجكدسة فَها جرالب بؤمل كسَر الذٌ خان جولعاجها و  

 من الموت َرفع جهاز الجحكم الخاص بالجلفاز الذٌ َبدوا بؤنه ؼَر

 المحطة فَه لبل فجحه للباب وكان َعرض فَه فَلما ما وجلس

 مكانه السابك ونظر جهة ذان الباب لَمع نظره علً الجٍ بدأ ظهر

 كفها بمسح الدموع من وجنجَها َنظر لها بصمت وكؤنه َجرجاها

انشؽل جماما عن الجٍ شاهدت ما شاهد بؽضب أن جفهمه درجة أن  

 مكجوم أشعل ؼَرة الجملن فٍ داخلها وباؼججه فٍ ؼفلة منه حجً

 شعر بذان الجسد َرجمٍ فٍ حضنه وٖ مجال لشٍء وٖ لمنع جلن

 المبلة من الجٍ أصبح عنمه محاصرا بَن ذراعَها بجحكم َرجفع

 رأسها وَجحرن مع حركة رأسه المجملصة منها بعناد وما أن

 اؼلك ذان الباب خلؾ الملب المحطم ورابه هنان ابجعدت عنه الجٍ

 ولفت لابلة بضَك وصوت منخفض

 " ! جَموثٍ أنت جرفضنٍ بشكل مهَن أٖ جعلم بهذا "

 فولؾ علً طوله ومسح وجهه بكلجٍ كفَه مسجؽفرا هللا فٍ سره

أصابعه شعره لبل أن َحرره مجكدسا علً بعضه ورفعهما لججخلل  

 بنعومة فمد اججاحت دفاعاجه فٍ أضعؾ حاٖجه بسبب ما كان

 َحدخ لبل مجَبها ولد لاومها بشك اْنفس ، رفع نظره لها ولال

 بحدة

 " لوسٍ كم مرة سنكرر ما لَل ؟ "



 لوحت بَدها لابلة بضَك

ول ؟ اشرحلماذا جصرخ جَموثٍ ! هل جرَدها أن جسمع ما جم "  

 " لٍ هَا ما الذٌ بَنكما ْفهم ؟

 صرخ فَها من فوره

 " جولفٍ عن الجفوه بالحمالات لوسَندا "

 ضربت اْرض بمدمها لابلة بحنك

 لوسَانا جَموثٍ لوسَانا ... حجً أنن جفمد اسمٍ بسهولة فهل "

 َحدخ هذا مع جلن أَطالَة الجٍ لم جخجل من الججسس علً رجل

البابوخطَبجه من خلؾ   " 

 حرن َده بجانب رأسه لابٗ بؽضب

 " لوسٍ َكفٍ جنونا "

 لوحت بَدها صارخة بؽضب مماثل

 مجنونة أجل جَموثٍ ... مجنونة بن ولن أسمح ٌْ امرأة بؤن "

 " جمجرب منن أو لجلجها

 نظر لها بصدمة ما كان لَسجطَع إخفابها فجؤففت ملوحة بمبضجها

 ولالت بصوت باكٍ

ثٍ .. أنا أرفض أن جعَش هذه الفجاةأنت ججرحنٍ جَمو "  

 " معن

 جنفس بموة وؼضب وكلماجها المجوعدة بجهدَد واضح فمط ما

 علمت فٍ رأسه المشحون بضجَج مزعج فؤؼمض عَنَه لبرهة

 َشعر بؤنه َري بوضوح الوالفة خلؾ ذان الباب جبكٍ بصمت

 ومن عجز فعٗ عن إَجاد حل َرضَها لبل نفسه .. عجز وهٍ ٖ

 " جساعده أبدا ، ما أن فجح عَنَه ونظر لها لال بمٗمح مجصلبة

 " جولفٍ عن الجنون لوسٍ فمارَه مخطوبة



 نظرت له بصدمة ولالت

 " !! مخطوبة "

 أشاح بوجهه جانبا ومرر أصابعه فٍ شعره وجنفس بعمك مؽمضا

 عَنَه مجددا ، َعلم بؤن هذا لَس سوي حاجز جدَد سَرفعه

ذه المدللة لد جإذَها فعٗ ، لال ببرود ما أنبَنهما لكنه مجبور فه  

 أخرج جلن اْصابع من شعره وٖزال َبعد نظره عنها

 أجل لشاب إَطالٍ ممَم فٍ ؼرب انجلجرا ولو أنن فجحت عَنَن "

 " جَدا لرأَت خاجم الزواج فٍ أصبعها

 نظرت له بشن لبرهة لبل أن جمول

 " وجحبه ؟ ٖ َبدوا لٍ ذلن جَموثٍ "

بهبلً أح "  " 

 نظرا كلَهما للجٍ فجحت الباب وخرجت منه وولفت أمامه ولالت

 بحزن رافمجه دمعجها المنسابة علً خدها جنظر لها جحدَدا

 أجل أحبه كثَرا لكنه ٖ َفهم ... أحمك لاٍس جدا وفاشل ... كما "

 أن جَم َرفض أَضا أن َفهم بؤنه ٖ جدوي من محاوٖجه ٔصٗح

ل ككل مرة فعلَه أن َجولؾ عن ذلناْمور بَننا وبؤنه سَفش  " 

 ونملت نظراجها الدامعة له ما أن أنهت عبارجها جلن فهمس بشفجَه

 فمط وَعلم بؤنها جفهمه

 " مارَا أصمجٍ "

 لكنها لم جهجم لكل ذلن فجرحها أعمك من كل ذلن ولد لجٗها فعٗ

 وبعنؾ وهٍ جراها جالسة فٍ حضنه وحَخ كانت هٍ لبل لحظات

لَلة فمط وسرلجها منها بكل سهولة ، همست بصوتلحظات ل ...  

 مرججؾ ونظراجها الدامعة ٖزالت علً عَنَه

 علَن أن جكونٍ فخورة بخطَبن فذان الشاب لم َكن وفَا معٍ "



 أبدا وَطلب منٍ ما َؤخذه من ؼَرٌ .. َشبع ؼروره الذكورٌ

 " علً حساب مشاعرٌ

 لجصدم كلماجها جلن الحاجز الزجاجٍ الهش بَنهما بعنؾ حوله

 ْشٗء .. الذٌ ظنه أحدهما بؤنه ثمة صادلة فَما ألسم علَه مرارا

 ورآه اِخر مجرد وهم جزَله الحمابك الماسَة سرَعا فمال بمٗمح

 مشدودة

 أجل معن حك أحمك مارَا ْنه أراد وضعن فٍ الصورة منذ "

َعرؾ كَؾ َجصرؾ ، علٍ لول هذا له فٍ البداَة .. أحمك ولم  

 " المرة المادمة وأن أجولؾ عن الدفاع عنه أمامن

 " َكون ذلن أفضل "

 لالجها بكل ما اسجطاعت اسججٗبه من صمود وبرود ودخلت

 الؽرفة مؽلمة الباب خلفها وجركت جلن العَنان معلمة بخشبه البنٍ

وٖ حَن الجفتالمصمول ولد رفضت جلن ْحداق الؽاضبة مفارلجه   

 جلن الذراعان حول عنمه وجحركت الشفاه الناعمة علً خده

 بهمس أنثوٌ خافت

 " آسفة حبَبٍ فهمت اِن اْمور بشكل أفضل "

* 

* 

* 

 اججازت سَارجها بوابة المنزل نظرها علً ساعجها فمد جؤخرت

 فوق المخطط له وعلَها أن جراه فهٍ أخبرجه حَن ؼادرت صباحا

المؽَب وها هٍ الشمس شارفت علً مفارلة بؤنها سجرجع لبل  

 السماء وهٍ الجٍ كانت من عادجها سابما أن ٖ جكون خارج

 المنزل ْكثر من هذا الولت خاصة أن عملها كان فٍ الماضٍ



 ضمن الجمعَة الملجصمة بمنزلها أما هنا فسجحجاج للكثَر من الحظ

هالججمكن من العَش دون أن جفمد المجبمٍ من عملها وأعصاب  

 الجالفة سلفا ، وجلن كانت أمانَها فمط فالجراب سَارجها من المنزل

 نبؤها بؤن الخطر ألرب لها مما كانت ججولع وهٍ الجٍ ظنت بؤنها

 فٍ منطمة اْمان هنا وأنه ٖ وجود لرجل ثالخ فٍ ذان المنزل

 فربَس البٗد المولر لن َجد ولجا لَكون فَه أكثر من ساعات

 نومه لَٗ ولن َكون ذلن سوي َْام جعد علً اْصابع من الشهر

 ، لكن ما لم جفكر فَه بؤنه ومن أجل جعلها جكره هذا المكان مجددا

 سَفعل أٌ شٍء وإن اٖنعزال عن منصبه ، اسجدارت سَارجها فٍ

 نصؾ دورة حجً كانت بالمرب من سَارة الذٌ كان َضرب بابها

عود وَضربه مجددا َجكا بساعد َدهاْمامٍ مؽلما له وَفجحه وَ  

 اْخري علً سمفها ونظره للبعَد فهٍ أصبحت خلؾ ظهره جماما

 وها هٍ المإشرات السَبة ججعالب فإفراؼه لؽضبه فٍ ذان الباب

 لَس سوي البداَة وهٍ من جعرفه جَدا وجل ما جخشاه أن جكون

 سبب ذان الؽضب ... ٖ هٍ لن جخشاه ولن جهجم لؽضبه

وٖ شٍء َجمعهما سوي جدران منزل باردة لن جؽَر ولمسبباجه  

 فٍ عٗلجهما ووالعهما شَباً ولوٖ والدها ما كانت لجبمً هنا

 لدلابك لكن ٖ بؤس فانفصالها عنه سَضع نمطة النهاَة بَنهما

 فلن َكون ثمة حجة جعَش بها بَنهم هنا بعدها فلم جعد زوجة

بطه بها أٌ صلة أنالسَد المبجل مطر شاهَن فكَؾ ٖمرأة ٖ جر  

 . جعَش فٍ منزله ؟

 نزلت من سَارجها ضاربة بابها مثله وسارت جهة عجبات باب

 المنزل دون أن جنظر لجلن الجهة وٖ من باب الفضول وٖ لجعلم

 بؤن جلن الخطوات الواسعة المسرعة لحمت بها حجً كان معصمها



 فٍ لبضة َده وجلن اْصابع الطوَلة جلجؾ حوله بموة وشدها

 سابرا بها فٍ اٖججاه اِخر ؼَر مباٍل بمحاوٖجها العمَمة للجخلص

 منه أو إَماؾ خطواجه حجً كان ظهرها ملجصما بباب سَارجه

 المؽلك وَدها ملجصمة بزجاج نافذجه البارد بجانب رأسها بسبب

 ضؽط َده مثبجا لها علَه ونظر لعَنَها هامسا من بَن أسنانه

لعبخ َا ؼسك ؟ما هذا النوع الجدَد من ا "  " 

 نظرت لعَنَه بصمت جحاول جرجمة ما عناه جحدَدا فهٍ فعلت

 وجفعل الكثَر من الكوارخ بالنسبة لهذا الرجل ولم جعد جفهم عن

 أَها َجحدخ جحدَدا وهنا الكارثة ؟ أؼمضت عَنَها بموة مجفلة

 " بؤنَن مجؤلم حَن ضرب معصمها علً الزجاج لابٗ بحدة

 " أسمعَنٍ صوجن

 فجحت عَنَها ونظرت لعَنَه الؽاضبة بنظرة ٖ جمل عنها سوادا

 وؼضبا وصرخت فَه بعنؾ جحاول دفعه بَدها اْخري

 " ٖ عٗلة لن بٍ ... وها هو صوجٍ سمعجه "

 أمسن بمعصم َدها اْخري أَضا وأنزلها بموة وصرخ فٍ وجهها

 المرَب منه محركا لرأسه بموة جحرن معها شعره الناعم المرجب

 مخطبة إن أخبرن عملن الفارغ هذا بؤن كسر الرجل َكون "

 " برجل َا ؼسك

 نظرت له بصدمة فضرب معصمها بالنافذة خلفها مجددا ولال

 بحدة

 " ما الذٌ جعلن ججصلٍ بابن خالجن ذان جحدثٍ َا ؼسك ؟ "

 حدلت فَه بجمود للحظات جنظر لجلن العَنان الواسعة الؽاضبة

ا السفلَان َكجحٗن بلون أحمربشكل مخَؾ جعل حواؾ جفنَهم  

 لانٍ وإن كان امرأة لراهنت بؤنها جمسن دموع الؽضب واٖنكسار



 حجً احجرلا جفنَها لكن ما ججهله بؤن ذان لدي الرجال له معان

 .أخري جماما وٖ جعنٍ سوي الطعن فٍ الكرامة والكبرَاء

 نملت نظراجها بَن عَنَه بصمت مبهم .. هذا سبب ؼضبه إذا

ا كانت مجؤكدة منه أن اجصاٖجها مرالبة ومن الجَد أنهاوهذا م  

 حَن اجصل بها كان الحدَخ بَنهما علً أنه عرض عمل روجَنٍ

 الؽرض منه أن جحدد موعدا معه ثم حدَثهما سَكون علً انفراد

 ولد فهم هو ما جصبوا له بذكاء محاٍم خبَر ، وهذا ما كانت

عن طرَك الهاجؾ ، محجاطة له سابما فٗ شٍء َمكنها لوله له  

 لكن مكالمجها جلن مع لابد َبدوا أنها لم جرق له ولؽروره الذكورٌ

 الممَت ، حاولت جحرَن معصمها فٍ لبضجه لجخلَصه منها لابلة

 بضَك

 هل أفهم أنا ما هذه الجرَمة الجٍ جخشون أن أسببها للبٗد "

 جرالبون اجصاٖجٍ ؟ أم المسموح لؽَرٌ ممنوع عنٍ وعفّوا جعؾ

سابكم َا ابن شاهَنن  " 

 اشجدت أصابعه علً معصمَها بموة آلمجها ولال بؽضب

 الكمال الذٌ لم َصل إلَه ابن شاهَن سجصعدَن أنت له وإن "

 " مرؼمة َا زوججه افهمٍ هذا ؟

 وجابع من لبل أن ججحدخ رافعا رسػ َدها اْخري أمام وجهها

 هامسا من بَن أسنانه

 " َد رجل جمجد لن َاؼسك مصَرها المطع فؤخبرٌ لرَبن بهذا"

 أنزلت َدها بموة منزلة َده معها ولالت بحدة

 مطر ابجعد عن حَاجٍ وٖ عٗلة لن بمابد َكفَن ما فعلجه "

 بجبران وابن العماد فلست ؼبَة كٍ ٖ أفهم أنن السبب فٍ إسماط

د أعلً لجَشرجبجه ونمله للجنوب أم ٖ َمكن أن َكون ثمة لاب  



 " البٗد ؼَرن ؟

 أنزل َدها اْخري أَضا وأدارهما خلؾ جسدها الذٌ دفعه نحو

 جسده بموة محاصرا له بَن ذراعَه وجامعا ساعدَها بجماطع

 خلؾ ظهرها ودفع جسدها بجسده ملصما له علً باب السَارة

 خلفها وأعجزها جماما عن مماومة جلن المبلة الخشنة العنَفة الجٍ

ا عن كل ما َؽضبه منها بل ومن الذٌ جركه خلفه فٍعبر فَه  

 المنزل ومن هدده حجً بجطلَمها منه مجهما إَاه بالمسوة والعنؾ

 معها وهو من بات َحارب فاعلَها بالمانون .. فعن أٌ لسوة

 وعنؾ َجحدخ ؟ أٖ َعلم ما فعلجه هٍ به وهٍ جهدده بمجله من

عواطفهاأجل ذان الخابن المندس وجركض خلؾ جنونها و  

 الحمماء ؟ أجل كان علَها أن جفَك لبل أن جفمد حَاجها وجفمده

 . عمله معها

 كانت لبلة منهكة لكل شٍء ولهما معا ورؼم كل ذلن لم َمرر

 إنهابها حجً ارجخً جسدها بَن ذراعَه وأعلنت اسجسٗمها وكؤن

 ذان ما كان َصبوا إلَه منذ أن لاومجه بل وأراد أن جشعر بضعفها

. أن جحذر نفسها من مؽبة خسارجه وعوالبها علً للبهاأمامه .  .. 

 هذا ما فسره للبها المجروح المجؤذٌ منه ومهما فعل وهذا ما

 ألمها أكثر وهو َحررها من عنفهما الذكورٌ اللذَذ ولد همس

 َسحب نفسا لوَا لصدره وَخرجه ببطء ملصما أنفه بؤنفها

 ومحدلا فٍ عَنَها المشوشجان

 هذه الشفاه لن جعرؾ ؼَر شفجاٌ َا ؼسك لسما بمن خلمن "

 " فحذرٌ الرجال من عمابٍ

 وجرن بعدها َدَها بل وجسدها المنهن حد اٖنهَار وابجعد جاركا

 حجً سَارجه خلفه وسار جهة الممشً الحجرٌ الواسع نحو



 الحدَمة فمررت ظهر َدها وأصابعها المرججفة علً شفجَها

ذاجها لبلههامسة بحمد وؼضب من   

 " سحما لهذا الشعور ... سحما "

 ولم جزدها جلن الحمَمة سوي اشجعاٖ فبدأت بضرب باب السَارة

 خلفها براحة َدها بموة صارخة بؽضب جنظر لمكانه الخالٍ منه

 لن َسجمر عهد اسجبدادن وجحكمن طوَٗ َا مجحجر وها أنا "

 " أَضا السم بمن خلمن

ودخلت المنزل وولفت مكانها وركضت بعدها جهة عجبات الباب  

 جنظر للوالؾ أمامها مباشرة َنظر لها باسجؽراب ثم ارجمت فٍ

 حضنه ودس هو وجهها فٍ صدره وضمها له بموة ولبّل رأسها

 لابٗ

 ما بكما َا ؼسك ما الذٌ فعلجه أؼضبه هكذا َجوعدن حجً "

 " فٍ ؼَابن ؟

 الجفت أصابعها حول لمَصه ولالت بؤسً

دن هنا وحده ما َجبرنٍ علً البماء فٍ مكانلسما بؤن وجو "  

 " َجمعنٍ به

 ضمها له أكثر ولم َعلك فهو َعلم بؤن نصؾ ؼضبه ذان كان

 بسبب شجارهما لبل لحظات من أجلها .. لم َفهم السبب الحمَمٍ

 لؽضبه منها لكنه َعلم جَدا بؤن ذان الؽضب سببه الجراب أحدهم

به ٖ َخرج الوحش بداخلهمنها فذان المجحكم فٍ انفعاٖجه وأعصا  

 سوي بسبب الجراب أحدهم من أنثاه وإن بجذكَره بؤن َجركها

 . لؽَره

* 

* 



* 

 نزل من سَارجه مؽلما بابها ونظره علً اْفك البعَد حَخ الشمس

 الجٍ شارفت علً المؽَب لبل أن جؤخذه خطواجه حَخ َسمع

 صوت جلن الضحكات الطفولَة الصؽَرة الجٍ اججذبجه كالمؽناطَس

 فَبدوا أنهم َجخذون من الحدَمة مجنفسا لهم حجً مؽَب الشمس

 والذنب ذنبه بالطبع فهو من لم َفكر فٍ أنه بهذا َسجنهم هنا

 ودون لصد منه فإن كانا الطفلَن َذهبان لزَارة والدهما الذٌ

لَلهما وأخذهما حَخ َرؼبان إٖ أنَبدوا بؤنه ٖ َمصر أبدا فٍ جد  

 عمجه وابنجها ٖ جخرجان أبدا وهو لم َفكر فٍ هذا سابما ، الجرب

 من ذان المكان مبجسما للطفلة الجٍ ظهرت له من بَن أشجار

 الحدَمة بفسجانها البرجمالٍ بمماشه المدرج فٍ طبمات مجساوَة

لبَضاءجنجهٍ بشرَطة زرلاء ؼاممة زَن لونه الزاهٍ ذراعَها ا  

 العارَة والشعر اْسود الفاحم الذٌ ٖمس عنمها حاضنا الوجه

 الدابرٌ الصؽَر والجٍ صرخت بسعادة ما أن رأجه وركضت

 جهجه منادَه

 " عمٍ عمََر "

 فاسجمبلها من فوره ورفعها لٓعلً ولدفها عالَا مبجسما علً

 صوت جلن الضحكة الطفولَة الصارخة الجٍ َعشك وسار بها

عاها الصؽَرجان عنمه جهة الذٌ خرج له من هنانجعانك ذرا  

 أَضا َرالبهما مبجسما ، وما أن وصل عنده ٖعبت أصابعه شعره

 الناعم لابٗ بابجسامة

 " كَؾ حالن َا بطل "

 جعلمت نظراجه به مبجسما وهو َمول

 " ! بخَر ... نحن ٖ نران أبدا "



لمتضحن ولم َعلك وهو َنزل الطفلة حَخ الجالسجان ولد جع  

 نظراجهما به أَضا بَن ابجسامة محبة دافبة وأخري مشجالة

 مجعطشة وإن للنظر من البعَد للذٌ حرمت من رإَجه َْام َؽادر

 من لبل بزوغ ضوء الفجر وٖ َدخل منزله إٖ منجصؾ اللَل

 اِخر حجً أن اجصاٖجه بعمجه بدأت جمل جدرَجَا حجً باجت مجرد

َبا َحضره معه ولت رجوعهسإال مخجصر إن كانوا َحجاجون ش  

 للمنزل فٗ َجدوا سوي جلن اْؼراض فوق الطاولة فٍ بهو

 . المنزل صباحا

 أما جلن النظرات المحبة فمد رافمجه أَضا حجً جلس بجانبها

 مبجسمة بسعادة فلطالما اعجبرجه ابنها الذٌ لم جنجبه ولم َهبه هللا

 لها وجعلم كم لاسً من فراق والدجه طفٗ ومعاناجه مع زوجة والد

 لاسَة فجَاً وعابلة رأجه هجَنا وؼرَبا عنهم فمط ْن والدجه من

 صنوان ، أشماء جؽذوا علً السخرَة منه وإشعاره بؤنه ألل منهم

 جمَعا ومنذ صؽره وانجهً به اْمر أن هجر ذان المنزل شابا

ناً للحنان الذٌ َكذب الرجال إنوعاش وحَدا حرم من أٌ مع  

 لالوا بؤنهم ٖ َحجاجونه فعاش َدفن احجَاجه خلؾ ابجسامجه

 المٗزمة لشفجَه ومزاحه الدابم َخفٍ بهما الحزن الذٌ كانت

 جشعر به وجراه فٍ عَنَه مهما أخفاه وأنكره هو نفسه فٍ داخله

ا، وحَن أحب ابنجها ٖ جراه إٖ أحب الشخص الخطؤ رؼم سعادجه  

 حَنها بؤن َكون من نصَبها وبؤن َكون زوجا ٔبنجها لكنها لم

 جكن النصؾ المجمم له كما جرَد هٍ ٖبن شمَمها الوحَد فهٍ لم

 ججرن طرَمة ضؽط لم جمارسها علَه لَلبٍ احجَاجاجها وطلباجها أٖ

 محدودة وما أن َدخل من باب المنزل فٍ زَاراجه الملَلة لهما ٖ

شكَها حجً َخرج وهو بطبعه الودود دللهاَسمع سوي جذمرها وج  



 بما زاد من طباعها سوءاً فمط ْنه أحبها بصدق لكن ذلن لم َكن

 َجدٌ مع من هم فٍ مثل طباعها وكانت سعَدة فمط بؤن َصبح

 ألرب لها من السابك .. ذان فمط ما أسعدها فٍ كل جلن الخطبة ،

صنع منهوها هٍ جري الَوم ثمار جربَة الشماء جظهر علَه لج  

 رجٗ اسجطاع بناء نفسه بل و ؼَره أَضا بَنما جربَة الدٖل لم

 َنجج عنها سوي فجاة كابنجها وشبان كؤشمابه من والده ٖ َحبون

 فٍ الوجود أكثر من أنفسهم وٖ َمكن ْحد أن َعجمد علَهم فٍ

 أٌ شٍء بل َعَشون هكذا عالة علً ؼَرهم ِخر حَاجهم ،

بة دامعة بؤن َحفظه هللا لها ما أنهمست جدعوا له بعَنٍ مح  

 رفع َدها ولبلها ولال مبجسماً وهو َرفع نظره لعَنَها

 " كَؾ حال عمة عمَر الوحَدة ؟ "

 ضحكة ومسحت علً طرؾ وجهه لابلة بحنان

 بخَر مادمت بخَر َا للب عمجن فمجً سجرحم أنت نفسن ؟ انظر "

 لوجهن كَؾ َبدوا مجهداً وَبدوا أنن لم جنم البارحة وٖ اللَلة

 " الجٍ لبلها

 أمسن َدها ولبلها مجددا ولال

 لنؤمل أن َكون لرَبا عمجٍ فوضع البٗد ٖ َحجمل الجكاسل عنه "

 " كٍ ٖ نفمدها وجعلمَن جَدا أهمَة ما نموم به

 لالت مبجسمة بحنان

رادها بسوء بنٍ لكن لنفسننصركم هللا علً كل من أرادكم وأ "  

 علَن حك أَضاً فؤن ٖ َكون لن زوجة ٖ َعنٍ أن ٖ جزور ؼرفجن

 " وسرَرن أبدا

 ضحن بخفوت وأرخً نظره لٓسفل حَخ َدَه المحجضنة لَدها

 جرالبه جلن النظرات الباسمة للجالسة ممابلة له من لم ججرن للحَاء



مما لالجهفرصة أن َجبرها جبعد نظرها مثله بسبب الممصد   

 والدجها جنظر بسعادة لجلن المٗمح الرجولَة أو ما َظهر لها منها

 بسبب إنزاله لرأسه .. لٓنؾ المسجمَم والحاجبان والرموش

 السوداء والشعر اْسود المسرح للخلؾ ججرن لنفسها حرَة السفر

 مع خَالها حجً كانت جشعر بملمسه الناعم بَن أصابعها الجٍ

َه لبل أن َحجرق كل ذان الوهم محرلا كلججوق ْن ججؽلؽل ف  

 شٍء فَها وأولهم جلن اٖبجسامة الجٍ اخجفت مخلفة بعدها ججهما

 مخَفا ما أن لال الذٌ ٖزال نظره علً جلن الَد واْصابع بَن

 َدَه جزَن شفجَه المحفوفة بشارب ولحَة خفَفان ابجسامة حَاء

 رجولٍ ممَز

أجلب لن من جنؽص حَاجٍ إذاً لد َسعدن بؤنٍ لررت فعٗ أن "  

 " وراحجٍ وجسجننٍ هنا فٍ المنزل نهاَة اْمر

 وبَنما جبدل ذان الججهم لنظرة مصدومة حولت صاحبجها لجمثال

 حجرٌ صلب كانت نظرات الجالسة بجواره اججازت جلن الصدمة

 بسهولة للسعادة جبعجها كلماجها الفرحة

 " ٖ جكن مزحة َا عمَر ؟ "

 ً  رفع نظره لها ولال مبجسما

 ٖ لَست مزحة ولد سبك وجحدثت مع والدها وعابلجها وأرَدن "

 معٍ فٍ المرة المادمة وحَن سَكون كل شٍء بشكل رسمٍ

 " فؤنت فٍ ممام والدجٍ ومكانجها لدٌ

 رفعت َدها لوجهه مجددا ولالت بسعادة شابها برَك جلن الدموع

 الدافبة فٍ عَنَها

بر َا عمَر ... لَبارن لكما هللا بنٍ وعجل فٍما أسعده من خ "  

 " اْمر واجرن عنكما الرسمَات الطوَلة المملة



 ابجسم وعاد بنظره لٓسفل مجددا لابٗ

 " مهلن عمجٍ فلجوافك العروس أوٖ "

 أنزلت َدها لَدَه الحاضنجان لَدها اْخري ولالت بسعادة

َع من َدهاولما ٖ جوافك ! من جكون هذه الحمماء الجٍ جض "  

 " رجًٗ مثلن ؟

 ولفت حَنها الجٍ اسجطاعت بعد عناء اججَاز جلن الصدمة العنَفة

 ، من لم جكن جري من حمماء مثلها فٍ الوجود حَن أضاعجه من

 َدها لبل أعوام وماذا اسجفادت وما الذٌ وصلت له ؟ ابجعدت

 خطواجها ججر لدمَها ولم جعد جسمع شَبا مما َموٖنه خلفها جشعر

روحها سجخرج مع أنفاسها .. ٖ جصدق ما سمعجه وبؤنه َفكرب  

 فعٗ فٍ اٖرجباط بواحدة أخري ! وٖ جصدق بؤن عملها كان َرسم

 لها كل جلن اْوهام والجهَآت بؤنه لن َحب امرأة مثلها وٖ بعدها

 وبؤنها سبب عزوفه عن الزواج ْنه لم َنساها ولم َسجطع أن

 !.. َكون مع أخري ؼَرها

ؤت بظهرها علً جذع إحدي اْشجار وأمسكت فمها عَناهااجك  

 المجسعجان شاخصجان فٍ الفراغ ٖزالت جعَش الصدمة الجٍ ظنت

 بؤنها سجججازها ما أن جؽادر من هنان لكنها لم جكن بالَسر الذٌ

 جولعجه وكَؾ لها أن ججولع ذلن وهٍ الجٍ لم ججخَله مطلما ،

َها بموة وكؤنها انفصلت جماماانجملت َداها ْذنَها واؼلمجهما بكف  

 ... عما حولها ٖ جري أو جسمع شَبا سوي صوت عملها المرجفع

 بلً هو َحبن إنه َعالبن فمط وَعاجبن بطرَمجه ، جعرؾ عمَر جَدا

 َمزح دابما وفٍ كل شٍء حجً فٍ ؼضبه وعجابه وهو لم َجؽَر

 أبداً فلَس عمَر الذٌ عرفجه من جؽَره السنَن ، جحركت خطواجها

 مجددا جسَر مبرمجة كرجل آلٍ وولفت لرب باب المنزل بسبب



 الَدان الصؽَرجان اللجان أمسكجا بثوبها فنظرت خلفها بعَنَها

 المحمرجان بسبب حبس الدموع والؽضب من كل شٍء وأولهم

بجلن النبرة الطفولَةنفسها للوالفة جحجها جمسكها ولد لالت   

 الرلَمة

 " أمٍ جعالٍ نلعب "

 سحبت منها فسجانها الطوَل مجمجمة بنبرة جوفاء كروحها

 المشججة

 " ٖ أرَد ؼادرٌ لجدجن وشمَمن بسرعة "

 ً  لكن إصرار جلن الطفلة كان َشبه سنها جماما

 " هَا أمٍ جعالٍ "

جهافسحبت ذان المماش الملجؾ حول أصابعها الصؽَرة بموة جعل  

 جنجفض فٍ مكانها مولعة إَاها أرضا ولد صرخت فَها بحدة

 للت ابجعدٌ عنٍ واجركَنٍ وشؤنٍ ... لما أنا الجٍ جنجهٍ "

 " حَاجٍ معكما وجنهار بَنما والدكم َسجمجع بحَاجه

 وجابعت صراخها مججاهلة ذان الجسد الباكٍ فٍ اْرض

 خسرت كل شٍء بَنما كسب هو .. بل الجمَع َكسبون "

نا وحدٌ من َخسروأ  " 

 وحَن لم َزد صراخها ذان الجالسة أرضا سوي بكاء أشارت

 بإصبعها خلفها ولالت بؽضب

 " للت ؼادرٌ اِن حَخ شمَمن وجدجن جحركٍ بسرعة "

 فولؾ ذان الجسد الصؽَر النحَل فورا وركضت صاحبجه مبجعدة

 بكابها الرلَك َجبعها حجً اصطدمت بجلن السالان الطوَلجان

ما فورا ومن دون أن ججؤكد من هوَجه حجً ارجفعت فٍوحضنجه  

 الهواء ومسحت جلن الَد علً شعرها المصَر الناعم لبل أن جدفن



 بكابها فٍ عنمه َحضنها بموة ولال مبجسما

 " ما َبكٍ الطفلة الجمَلة ؟ "

 جعلمت بعنمه ولالت بعبرة طفولَة مجمطعة

 " أمٍ ٖ جرَد أن نلعب وطردجنٍ "

 جوجه بها جهة باب المنزل لابٗ

 ما رأَن أن نصعد معا لؽرفجٍ أصلٍ المؽرب ونلعب معا "

 " هنان ؟

 ابجعد ذان الوجه الملٍء بالدموع عن عنمه ونظرت له جلن

 العَنان الواسعة الدامعة بفرحة جعاكس جلن المٗمح الباكَة ولالت

 بابجسامة واسعة زحفت لمٗمحها ببطء لابلة

فٍ الهواءو جؤرجحنٍ  "  " 

 ضحن ولال َصعد بها السٗلم

 " نفعل كل ما جرَدَن لو جولفت عن البكاء "

* 

* 

* 

 

* 

* 

 رفعت لدمَها أَضا علً السرَر وحضنت سالَها جرالب نظراجها

 بملل اللجان جفجشان اْكَاس والصنادَك الجٍ لم جفجحها منذ

خذوصلت لبل َومَن بل وبدأن َجماسمن الهداَا من جصل أوٖ جؤ  

 ! اْفضل فماذا إن علم ذان العرَس بؤن هداَاه جوزع هكذا للسبَل

 سافرت بنظرها جهة النافذة المفجوحة وللشفك اْبَض الذٌ بدأ



 َزحؾ للسماء وجنهدت بؤسً فها لد وضعت فٍ اْمر الوالع

 نهاَة اْمر وأصبحت محاصرة بَن فكٍ كماشة أحدهما والدها

جوافك علً سَادة ربَس جهاز واِخر شمَمها وثاب بل وبَن أن  

 المخابرات الجدَد أو أن جعامل معاملة البهابم هنا حجً الخروج

 من الحظَرة ممنوع أٌ سجكون معاملة أسوأ من الحَوانات بكثَر

 ، وهذا ما هدد به شمَمها بما فهمجه جَدا فهو لادر علً للب

 حَاجها لجحَم وذان ما جعرفه جَدا فلم

 َسكجه عن طٗلها من رماح سابما سوي مرض والدهم المفاجا

 وانشؽالهم به ثم طلبه منه أن ٖ َجحدخ معها فٍ اْمر وجعلم بؤنه

 لَس إكراما لها بل لجدخل شمَمها لابد وحدَثه معه بطلب من

 . وسام ، اْمر الذٌ َضنونها ججهله ولد علمت به مصادفة

فة جعلجها جلملم شجاتطرلات منخفضة ومجفرلة علً باب الؽر  

 جلن اْفكار وسرلت نظرها من السماء له وارجسمت جلن

 اٖبجسامة علً شفجَها ببطء ما أن انفجح الباب ودخل منه الذٌ

 صرخت إحدي شمَماجها فور رإَجه لابلة بضحكة

 " ها هو شمَك العروس الؽابب جذكرها أخَراً  "

جمٓ عَنَهافؽادرت السرَر من فورها وركضت مبجسمة والدموع   

 جهة الذٌ رفع ذراعَه لها واسجمبلها فٍ حضنه وحضنجه هٍ

 بموة ولبضجها جضرب علً ظهره لابلة بعجاب باكٍ

 هكذا جنسً شمَمجن الجٍ جحبن َا لاسٍ ؟ حسنا جذكر والدجن "

 " علً اْلل

 أبعدها عنه وأمسن وجهها ولال ماسحا دموعها بإبهامَه

َلة وها أنا أزوركم كلما زرتجعرفَن جَدا طبَعة عملٍ َا جل "  

 " العاصمة وأمر بالعمران من أجلكم فمط َا مدَنة حزب النساء



 رالبت بحب مٗمحه الجٍ جعشك وابجسامجه الجٍ اعجادوا هكذا

 َرونها خاطفة بالكاد جرجسم علً مٗمحه لجعبر فمط عن حبه

 للوالؾ أمامه وهمست مبجسمة بحزن وعَناها جمجلبان بالدموع

 مجدداً 

 " لكنٍ أشجاق لن َا شمَمٍ "

 ابجسم ولبل جبَنها بعمك لبل أن َنظر لعَنَها ولال

 مبارن َا عروس لن جنظرٌ لنا بعد الَوم حَن سجصبحَن "

 زوجة ربَس جهاز المخابرات ومن سَؽضبن مصَره سَكون

 " السجن بالجؤكَد

 حضنجه مطولة عنمه بذراعَها ولالت مبجسمة أصابعها جداعب

الذٌ خالؾ فَه هو وشمَمه الجوأم بالٍ أشمابهم منشعره اْسود   

 والدجهم

 من هذا الرجل الذٌ أبَعكم به ؟ لسما ماكان ولن َكون هذا "

 " الذٌ َجساوي فٍ كفة مع شمَماٌ المحببَن

 ضحن بخفوت ومسح علً شعرها هامسا كٍ ٖ جسمعه الوالفات

 لربهما َنجظرن أن ججركه لهم لَسلمن علَه

وَمطع لسانن ٖ َسمعن وثاب ٖ جذكرَه معنا "  " 

 ابجسمت بحزن هامسة أَضا وهٍ جبجعد عنه

 كل رجل َضع لنفسه مكانه بؤفعاله َا شمَمٍ ٖ بالدماء الجٍ "

 " ججرٌ فٍ عروله

 وابجعدت عنه منصاعة لسحب َد الجٍ لالت مبجسمة

 " َكفَن َا مدللة شمَمان اجركَنا نسلم علَه علً اْلل "

جالت علَه اْحضان الخمس ججركه واحدة لجسجلمه اْخري فهموج  

 بالكاد َرونه فٍ زَارجه الوحَدة لمنزل والدجه مرة فٍ كل شهر



 حَن َسلن طرَمه باججاه مكجبه فٍ العاصمة فمن كانت هنا فمط

 حَنها سجراه وذلن ما ٖ َجوفر لهن جمَعهن ْنه وٖ واحدة

من حفل اٖسجمبال الطوَل منهن جسكن العمران ، وما أن انجهً  

 الذٌ حضٍ بمثله من جمهور اْطفال الذٌ اندفع نحوه ما أن

 دخل حدَمة المنزل نظر لٓؼراض الموزعة فٍ الؽرفة ولال

 مبجسما

 ٖزالت جلن الطموس الؽرَبة مٗزمة لكن وجسلبن العروس كل "

 " ما جحصل علَه من هداَا ؟

ج أنفاسها بسببضحكن ولالت الصؽري فَهن من بالكاد جخر  

 حملها فٍ اْشهر المجمدمة

 ومن منا حظَت بهذا النوع من الهداَا والفخامة والرلٍ ؟ "

 حجً أن رجل ابن شاهَن الخبَخ ذان أصاب فٍ مماسها وفٍ كل

 " شٍء فلم نسجطع أخذ كل ما أعجبنا ْنها ألصرنا وأنحفنا

 ً  أمسن أنفها ولال مبجسما

ها ما جلب لها ومن لبل أنٖ أراكن إدخرجن جهدا فٍ سلب "  

 " َجزوجا فما سجفعلن حَنها ؟

 واخجلطت اْحادَخ معه بضحكاجهن كل واحدة جحاول أن ججذب

 انجباهه للجحدخ معها عدا الجٍ كانت جرالبه نظراجها المجوجسة

 بصمت فهٍ جري شمَماً لَس ذان الذٌ جعرفه منذ أعوام من

 فمدوه بعد شجاراجه المجكررة مع وثاب ومن ثم هجرانه للمنزل

 وبشكل شبه نهابٍ وكم جخشً أن َكون ما جخطط له ؼسك السبب

 فهٍ لن جصدق أبدا بؤن ما جرَده منه مجرد اسجشارة لانونَة

 ! فالمحامون فٍ كل مكان فٍ حوران حولها فلما لابد جحدَداً 

ه كما نظراجها له جبحخ عنكانت جعلم بؤن نظراجها جلن له لم جفج  



 أجوبة فٍ عَنَه السوداء الواسعة وجعلم بؤنه َحاول الجموَه

 عنها حجً نظر لٓسفل ولال لمن ٖزلن مجحلمات حوله

 " هل أنفرد بالعروس للَٗ َا جمَٗت "

 وانطلمت منهن عبارات الجذمر مجباَنة بَن الرفض والضَك لبل

العابلة َجهل بمكانة شمَمجهمأن َؽادرن بالججابع فٗ أحد فٍ جلن   

 جلن لدي شمَمَهما من والدجهم وبؤنها اْلرب لهما ومنذ صؽرهم

 فجحركت الجٍ لالت ما أن أؼلمت الباب خلؾ آخرهن وما أن

 الجفجت له

 " لابلت ؼسك فٍ حوران ألَس كذلن ؟ "

 نظر لٓسفل ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه ولال بهدوء

 " لَس جماماً ؟ "

له باسجؽراب ولالت نظرت  

 ما الذٌ جعنَه بلَس جماماً َا لابد ؟ هٍ جبحخ عن رلم هاجفن "

 " فهل جحدثت معن أو زارجن فٍ مكجبن ؟

 نظر لها ولال بجدَة

 وما فٍ اْمر إن جحدثت معٍ أو زارت مكجبٍ ؟ هٍ ابنة خالجٍ "

 " وإن زارت منزلٍ فاْمر عادٌ جدا

 لوحت بمبضجها لابلة بضَك

وضعكما َا لابد .. فلن َكون عادَا أبدا فإن كانت لَس فٍ "  

 ججهل هٍ أنن لم ججخطً مشاعرن المدَمة نحوها فؤنا أعلم بها

 " جَدا وأكثر من كلَكما َا لابد فعَنان جموٖن وإن رفض لسانن

 لست مٗمحه ولال بضَك

 جلَلة ٖ جعاملَنٍ كطفل فؤنا أكبر منن ومن أشمابن من والدَن "

 " جمَعهم



 لالت بذات ضَمها

 أنا أعلم ذلن جَدا وأعلم أَضا بؤن شمَمن الجوأم لدَه خمس "

 أبناء اِن وأنت لم ججزوج بعد رؼم ججاوزن اْربعَن ْنن لم

 جسجطع أن جظلم امرأة معن وللبن مع أخري عكس شمَمن اْصؽر

 منن والذٌ لم َجوانً عن جرح النساء الواحدة بعد اْخري وهو

لفاشلة جلو اْخري فٗ جنسً أنت وابنة خالجنَدخل الججربة ا  

 وجود وثاب إن نسَجما أنه ثمة رجل اسمه ابن شاهَن سَمجلن

 " دون جردد إن الجربت منها'

 شد لبضجه بموة ولال بحدة

 " ...جلَلة لو أفهم لما جبالؽَن هكذا فما "

 لاطعجه من فورها وبحزم

 " أنا ٖ أبالػ ْنٍ أعرفن كما أعرؾ ؼسك جَدا "

 وجابعت بجدَة من لبل أن َعلك

 أعرفها كما أعرؾ نفسٍ َا لابد .. إنها جحبه وبجنون ومهما "

 حدخ بَنهما وفعل بها هٍ ججنفسه وإن أنكرت ذلن فٗ جمحم نفسن

 " فٍ حرب خاسرة أنت الذٌ سجخرج منها مجضرراً نهاَة اْمر

 لوح بَده لابٗ بضَك

دَثها معٍ كان عملَا وكلجلَلة جولفٍ عن الجفوه بالحمالات فح "  

 " ما بَننا معامٗت لانونَة وكل واحد منا َعلم حدوده جَدا

 الجربت منه حجً ولفت أمامه وأشارت بسبابجها علٍ للبه ولالت

 بحزم ناظرة لعَنَه

 " وهذا َا لابد ما رأَه ؟ هل َوافك ما َموله لسانن ؟ "

 أمسن َدها ولال بجمود معَدا لها ببطء

له سلطة علَه وأخبرجن لكل واحد منا حدوده الجٍ هذا ٖ أحد "  



 لن َجخطاها ولن أرد ابنة خالجٍ وهٍ جطلبنٍ وْول مرة فٍ

 حَاجها أما انكسار الملب وعطش المشاعر فمد جعاَشت معه

 " من أعوام

 امجٓت عَناها بالدموع جنظر لعَنَه الجٍ َججنب النظر بهما

 لعَنَها وهو َمول ذلن وكم َكسرها ما حدخ مع شمَمها وهو

 َحرم نفسه جمَع النساء فمط ْنه لم َحظً بحب الجٍ عشمها

 منذ صؽره فها هٍ ابنجها بطولها وهم َجخبطون بَن ماضَهم

 وحاضرهم لَس ٌْ واحد منهم وٖ ابن َكبر معه فَجده حَن

لحاله بَنهم فهوججخلً عنه لوجه وصحجه ، ولابد أكثر من ججؤلم   

 وحده من لم ججحول مشاعره نحوها للؽضب والكره وإن كان

 جمثَٗ مثلهما فوحده من أجاد دور الرجل النبَل وجمبَل َد المرأة

 الجٍ جرن للبه عند لدمَها وانسحب بهدوء معلنا هزَمجه أمام كل

 شٍء وأولهم نفسه وإرادجه كرجل وكمحام وكعاشك جرح فٍ

بد الوحَد بَن من جمدموا لخطبجها بعد رحَلمشاعره وكرامجه فما  

 ابن شاهَن وإعٗن خبر طٗلها منه من أخبرجه ؼسك وبنفسها

 بؤنها ٖ َمكنها ججاوز ذان الرجل فٍ داخلها بسهولة ولَس ثمة

 من جضمن أن جمنحه ما فٍ للبها له وهذا كان أكثر ما جعله

كانتَنسحب فٍ صمت حَنها ولم جهجم ببالٍ منافسَه وكؤنها   

 جرفض أن َجحول لنسخة عنهم أو أن جكون السبب فٍ أٌ أذي لد

 َلحمه من جبران أو أٌ فجوة بَنه وبَن شمَمه وٖ جراها إٖ

 جسعً لجدمَره اِن وهٍ جدمر كل ما فعلجه سابما من أجله ، لالت

 بجدَة وٖزالت جنظر لمٗمحه الرجولَة واْجفان الواسعة

سوداءالمنسدلة فوق جلن اْحداق ال  

 اْحمك فمط من سَفكر فٍ أن َنافس مطر شاهَن فٍ أٌ شٍء "



 فكَؾ إن كان للب امرأة وجمَع النساء فٍ البٗد َحلمن به أو

 بشبَه له ، وها أنا ألولها لن مجددا َا لابد بؤنه رجل مجملن ؼَور

 وأنا من رأَجه بنفسٍ فهو لد َإذَها حجً هٍ نفسها إن شعر

ٖ َعنَه فٍ شٍء بل وَراه عدواً له بؤنه سَخسرها فكَؾ برجل  

 لَس إٖ ؟ فٗ جُفمد نفسن حجً وظَفجن الجٍ جحب بسبب امرأة لن

 " جكون لن

 نظر لها ما أن أنهت حدَثها ولال بضَك

 " هل انجهت مواعظن َا كبَرة َا أعمل منٍ ؟ "

 امجٓت عَناها بالدموع ولالت بحزن

 " ْنٍ أحبن ألول كل هذا َا لابد "

 جنفس بعمك مؽمضاً عَنَه لبل أن َنظر لها مجددا ولال

 وأنا للت لن مراراً بؤنه لكل واحد منا حدوده َا جلَلة وؼسك "

 بنفسها لالت ذلن ووضحت لٍ بؤن لجوبها لٍ لن َكون أمٗ

 عمَما وأنا للت بؤنٍ لن أردها ولن أخذلها بما أنها لجؤت لٍ وإن

دها وامرأة ٖ أنال للبهاعادت له فَما بعد فذان أمر َخصها وح  

 طوعا لن أجبرها علً ما ٖ جرَد وسبك وأخبرجن بؤن ما طلبجه

 منٍ حجً اِن لم َجعدي المعامٗت والنصابح المانونَة ولن

 " أردها فٍ كل ما سجطلبه ومهما كان

 حركت رأسها مجنهدة بعجز وَؤس منه فمال مؽَرا مجري الحدَخ

ر الزواجأخبرنٍ وسام بؤنن كنت رافضة أم "  " 

 أشاحت بوجهها عنه ولالت ببرود

 كنت وٖزلت وٖ أعجمد بؤن اْمر سَعنَن أو أنن سجؽَر فَه "

 " شَبا حالن حال شمَمن أحبكما من طرؾ واحد فمط

 ابجسم والجرب منها وحضن كجفَها بذراعه ولبل رأسها ولال



 جعلمَن جَدا َا جلَلة بؤن ولوفنا معن لن َسبب إٖ مشاكل "

فسن سجرفضَنهاأنت ن  " 

 ثم أدارها ناحَجه وأمسن وجهها ونظر لعَنَها ولال بجدَة

 أما بعد زواجن ووصولن لدَه هنان فلن َمسكنٍ شٍء عن "

 الولوؾ فٍ وجهه إن آذان بؤٌ شٍء وكان من َكون وسؤخرجن

 بنفسٍ من منزله لمنزلٍ إن فمط أساء لن َوما وهو اجصال واحد

نٍفمط بٍ لن َران بعده وإن لجل  " 

 حضنجه بموة جدفن وجهها فٍ صدره العرَض هامسة بحنان

 ٖ حرمنٍ هللا منن َا شمَمٍ ، هذا هو الكٗم الذٌ أرَد "

 " سماعه فعٗ

* 

* 

* 

 فجحت باب الؽرفة وألمت علَها نظرة خاوَة وحماببها ٖزالت

 مكانها علً اْرض منذ لامت بإرسالها مع أحد حرس منزل رعد

 صباحا ، لمد أصرت جَما علَها أن جؤخذ ؼرفجها المدَمة وأن

 ججركها لها لكنها رفضت فما جرَده بجلن الؽرفة الجٍ سجذكرها حجً

 جدرانها بماضَها الزابؾ هنا فعند كل زاوَة وجدار حملت ذكري

 لهما وهٍ جرفض النوم مع أشباح الماضٍ ... لذلن علَها أن

فٍ أسرع ولت لبل أن جفمد كلجخرج من هذا المنزل سرَعا بل و  

 شٍء وأولهم عملها فكرهها لما فعله بها ذان الرجل ولرارها

 جركه ولٓبد ٖ َعنٍ بؤنها شفَت جماما منه .. حمَمة لاسَة

 ومجحفة لكنها والع لن جهرب منه بجبن بل علَها محاربجه

 ومماجلجه وبشراسة حجً جنجصر علَه وحَنها فمط سججخلص من



جل فٍ روحها والذٌ جسلل مع الدماء فٍ عرولهاعوالك ذان الر  

 وعانت من مرارة انسحابه منها ْعوام وسَؤجٍ بالجؤكَد الَوم

 الذٌ سجمشٍ فَه من أمامه وكؤنه أٌ رجل آخر لن َحرن فَها

 وجوده وحضوره الطاؼٍ ورابحجه أٌ شٍء وسجسخر من

 مشاعرها السابمة نحوه ومن سذاججها المدَمة فجلن هٍ ألوي

مات الجخلص من حب أحدهم ... إنها وبكل بساطة جعنٍعٗ  

 . أنجصار

 نظرت حولها مجددا لبل أن جنزع حجابها لَنساب ذان الشعر

 اْسود الطوَل علً ظهرها ولد رفعت رأسها فٍ حركة جلمابَة

 ما أن جحرر ذان الحرَر اْسود الكثَؾ مبعدة ؼرجها الطوَلة عن

بطَبة جفجح َدها زر وجهها وجحركت نحو الداخل بخطوات  

 لمَصها ونظرت لما جفعله ما أن فجحت الزر اِخر ومررت

 أصابعها ببطء جحت حمالة الصدر ودسجهم أكثر نحو الداخل

 جؽرس أسنانها فٍ شفجها حجً أمسكت بمبجؽاها وأخرججه برفك

 فهذا ما رفضت أن َكون ضمن أؼراضها الجٍ سبمجها منذ

َبها فٍ جلن الحماببالصباح والجٍ جركت حجً مهمة جرج  

 للخادمات ، رفعت المفجاح الموجود بَن أصابعها أمام وجهها وكم

 جمنت فٍ سرها أن جصدق ظنونها وأن ٖ َكون لد لام بجؽََر

 ألفال أبواب المنزل وأن َكون هذا المفجاح المدَم ٖزال نسخة

 أصلَة لذان الباب وأن َكون الوسَلة لدخول جلن الؽرفة فٍ

 اْعلً فعلَها أن جموم بهذا لبل كل شٍء هنا خصوصا أنها

 علمت من والدها بؤن حدَمة المنزل والمطبخ وملحك الخدم

 . ومنزل العمال فمط اْماكن المرالبة هنا

 لبضت علَه فٍ راحة َدها وجوجهت فورا نحو الباب وخرجت من



 الؽرفة وما أن وصلت بهو المنزل الفارغ حمدت هللا فٍ سرها

ها لامت بجؤجَل انجمال الكاسر إلً هذا المنزل حجً الؽد فهو إنأن  

 كان هنا اِن ما كان هذا المكان فارؼا وساكنا هكذا جعرفه جَدا

 َعشك أن َجلس وَُجلس الجمَع معه فٍ هذه اْماكن الواسعة

 المفجوحة وٖ جراه أحَانا إٖ فضول سٍء َسَطر علَه وعلَه

اؾ بذلن فٗ وسَلة لعٗجه منهالجخلص منه لكنه َرفض أعجر  . 

 صعدت السٗلم بخطوات سرَعة حجً كانت فٍ اْعلً جحاول فمط

 الجفكَر فٍ هدفها ٖ فٍ جوجرها وخوفها من أن ججده خلفها فٍ

 أٌ لحظة وٖ فٍ كل ذكري جمعجها مع هذا المكان إن كان فٍ

 الماضٍ البعَد أو المرَب فلن ججذكر سوي نبذه لها هنا .. ظلمه

 وجخوَنه وخجامها صفعه لها وهٍ الجٍ لم جمجد علَها َد رجل من

 لبل وٖ حجً حَن كانت طفلة لَفعلها اِن من لم جعرفه سوي

 ْشهر فٍ الماضٍ وفٍ هذا السن وابنجهما جكاد جبلػ نصؾ

 عمرها ومن أجل ماذا ؟ فمط ْنها واجهجه بحمَمجه ودموَجه

مخلفا فجوة واسعة بَنوثؤره الوحشٍ لكبرَابه الرجولٍ الممَت   

 . أبناء وطنه بسبب جنونه الؽبٍ

 وصلت الباب الممصود وؼرست المفجاح فٍ فجحجه فورا دون

 جراجع وٖ جردد وما أن أدارجه فَه ابجسمت بانجصار وهٍ جسمع

 ذان الصوت الخفَؾ دلَل اسججابجه ٔدارجها فَه دورة .. اثنجان

نحو الداخل ودخلت وثٗثة وانفجح ما أن أدارت ممبضه فدفعجه  

 الؽرفة فورا وأؼلمت بابها وولفت مسجندة به وأؼمضت عَنَها

 فورا ودون شعور ٖ بل شعرت ... شعرت بجلن المشاعر المدَمة

 .. والذكري جهاجمها فٍ أكثر مكان كانت لجضعؾ فَه كلما دخلجه

 كَؾ ٖ ونظرها َمع علً ذان السرَر فورا ما أن جدخل وجري ما



 لم َكن ضمن اْشَاء الكثَرة الجٍ جؽَرت فٍ هذا المنزل .. أَخجار

 لجلها بهذا أم جعذَبها فمط فحجً أؼلفة الوسابد هٍ ذاجها ٖزال

 الحرؾ الذٌ خطجه بملمه علً إحداها جكاد جراه من هنا موجودا

 بعد كل هذه اْعوام ، سحبت نفسا عمَما لصدرها ثم فجحت

لم جدخل لهذا المكان لججخاصم عَنَها وجحركت من هنان فهٍ  

 وذكراه فٍ داخلها فكل ما حدخ هنا سَدفن لٓبد ... أجل سجدفنه

 مع جراحها مع حبها الؽبٍ له مع الماضٍ ومع سنوات عمرها

 . الجٍ أضاعها منها

 جوجهت جهة الخزانة الواسعة أوٖ وبدأت بفجح أبوابها الواحد جلو

ٍ رفضت لمسها لَساِخر وٖ شٍء سوي ثَابه المرجبة الج  

 خوفا من أن جبعثر وَكجشفها بل من أن ججبعثر هٍ فلَست علً

 اسجعداد ْن جواجه صدمة عنَفة فٍ ضعفها أمامه والذٌ جري

 بؤنه بدأ َجٗشً ما أن أصبحت هنا فَكفَها ؼباء حجً هنا َكفٍ ،

 فجحت أدراج طاولة الجزََن وٖ شٍء سوي أؼراضه أَضا

منها ٖ َعنَها فٍ شٍء ، جوجهت جهة وأوراق كثَرة ما لرأجه  

 خزانة اْسلحة ونزلت للدرج السفلٍ فَها والذٌ رأجه سابما َؽلمه

 بالمفجاح علً الدوام وما أن دفعجه نحوها انفجح فورا فجمجمت

 بانجصار وهٍ جفجحه أكثر

 " صدق من لال اجعل من الجمَع عدوا لن وٖ جثك بؤحد "

وولفت فما جبحخ عنه لَسفجشت فَه سرَعا ثم ضربجه بؽضب   

 هنا أَضا ومن الطبَعٍ أن َكون كذلن لكن كان ثمة أمل لدَها بؤن

 . ججد وإن وثَمة أو أٌ دلَل مشابه

 جوجهت جهة باب الؽرفة لجؽادر فؤولفها مكانها صوت رنَن

 هاجؾ ارجفع عالَا فٍ صمت المكان فنظرت حولها باسجؽراب



ل سَملن مثٗ هاجفافلما َجرن هاجفه هنا وَؽادر ! حمماء ه  

 واحدا ؟

 فجشت بنظراجها لبل أذنَها عن مصدر ذان الرنَن واكجشفت

 بؤنه خارج من المكان الوحَد الذٌ لم جفجشه وهٍ إحدي طاوٖت

 السرَر فجوجهت نحوها فورا وفجحت الدرج الذٌ انصاع لها فورا

 كبالٍ جلن اْدراج وأخرجت الهاجؾ الذٌ جولؾ رنَنه حَنها

 ونظرت باسجؽراب لعدد جلن المكالمات الجٍ لم َجب علَها وكانت

 جمَعها من ذات الرلم ! هو كان هنا لبل لدومها بولت علً ما

 َبدوا أٌ سمع رنَنه وَعلم بؤن صاحبه َجصل وٖ َجَب ! عادت

 بنظرها للرمز الذٌ َسجله به واسجوت والفة جنظر له بصدمة

نوهٍ جلحظ حَنها فمط ما خصص له وكا  ( g _ london ) 

 فشعرت بما َشبه النَران جسرٌ فٍ عرولها فٍ شراََنها بل وفٍ

 مسامات جلدها وجفكَرها َؤخذها لشخص واحد وكؤنه ٖ أحد َحمل

 .. حرفا َشابه هذا الحرؾ فٍ العربَة ؼَرها ! لكنه حدس اْنثً

 ألَس َمولون بؤنها ججنبؤ بذان الخطر المجعلك بزوجها ؟ أجل هٍ

اِن ولوَا جداً  جشعر به  . 

 لادجها جمَع شَاطَن اْرض حَنها لفكرة واحدة وهٍ أن ججَب

 ما أن عاد الرلم ٖجصال مجدداً ... ٖ َهم إن كان جخمَنها صحَحا

 أم ٖ المهم أن جعرؾ وأن ججؤكد أكثر مما هٍ واثمة أساسا منه ،

 ألَست جبحخ عن دلَل ؟ ها لد جاءجها الفرصة فلجسجؽلها

 . لصالحها

 ضؽطت علً أَمونة أجابة ولم َعد َمكنها السَطرة علً ذان

 أرججاؾ الخفَؾ فٍ أصابعها وهٍ جضع الهاجؾ علً أذنها

 وأؼمضت عَنَها بموة ودون شعور منها ما أن أصاب ذان



 الصوت اْنثوٌ أنجلَزٌ المندفع للبها لبل سمعها

لمطر لما ٖ ججب علً اجصاٖجٍ ؟ هذه أنا جَسٍ أو لنم "  

 ؼَسانة كما جصر ومإكد جعلم بؤنها أنا فهل هذا ما أنجظره منن

 " أن ججخلً عنٍ وٖ أحد لٍ ؼَرن وأنت جعلم ذلن جَدا ؟

 لم جسجطع الجٍ جثبت نفسها بطاولة السرَر جمسن أصابعها

 بحافجها كٍ ججوازن أن جمول أٌ كلمة وما الذٌ سجموله مثٗ أمام

ذٌ ضربها بعنؾ ودفعة واحدةذان الطوفان الماسٍ من الحمابك ال  

 وذان الصوت الذٌ جعرفه جَدا وانؽرس فٍ روحها ْعوام

 وطاردها كاْشباح ٖزال َصلها بجلن النبرة الشبه باكَة

 لسما أنٍ أحبن َا مطر وٖ أفهم ما هذا الدلَل الذٌ جبحخ عنه "

 لجمجنع بذلن ؟ ٖ َمكننٍ أن أكون كما جرَد لكن بإمكانن جمبلٍ

 كَفما أكون من دون أن جظلمنٍ هكذا وكما كنت دابما ، لو أفهم

 فمط ما جعلن ججؽَر ناحَجٍ لبل سفرن ؟ مطر جحدخ بل جعالً

 " وجد لٍ حٗ بسرعة لبل أن ألجل نفسٍ

 وحَن لم َصلها أٌ رد ممن ظنجه صاحب الهاجؾ انجابها الشن

الذٌ فذان العمل اْنثوٌ َعلم جَدا بؤنها لَست عادة ذان الرجل  

 عرفجه ْعوام مضت هنان فهو إما أن َجحدخ أو ٖ َجَب أساسا

 فلم َجعسر علَها فهم أنه لَس هو من فجح الخط ولم َحجج اْمر !

 ٌْ ذكاء لجعلم من سَكون فٍ الطرؾ اِخر فٗ امرأة أخري

 لدي ذان المدَس ولن جنجابها الشكون فٍ أنهما لن َكونا معا اِن

نٍ لكن ذلن لن َسجمر ، كَؾ وجلن، أجل فوحدها من َعا  

 المراهمة المجمردة الرافضة لوالعها ٖزالت جسكن داخلها وجسَطر

 علَها بل وجدفعها كالعادة للجهور دون جفكَر فٍ النجابج وٖ

 َحركها سوي شٍء واحد اسمه أنجمام مجً ما سنحت لها



 الفرصة والثؤر لجلن النفس المذنبة فلم ججرن َوما أٌ فرصة جصل

 لعمر نفسها الحالدة وٖ جسجؽلها أفضل اسجؽٗل فهٍ ومن وجهة

 نظرها المحدودة الطرؾ المظلوم فٍ عالمها دابما فلجمجص لنفسها

 لما وحدها من جعانٍ ؟ وبما أن من فٍ الطرؾ اِخر لم ججحدخ

 فهذا َعنٍ أمرا واحدا فمط بؤنه وكما جعرفه لن َكون أخبرها عن

لزج الموجود وسط فكَها فورا َدفعوجودها فجحرن ذان الشر ال  

 بجلن الكلمات الؽاضبة ودون رحمة أو جؤنٍ جصَب به هدفها

 وببراعة

 مطر ٖ ججعامل معٍ بهذا اْسلوب الذٌ جسجخدمه مع جمَع "

 نسابن فؤنت جعلم جَدا بؤنٍ لست كؤٌ واحدة منهن ، ٖ َعنَنٍ

فٍ ،لولن بؤنها مجرد فجرة وسجرجع ونرجع كما كنا فهذا ٖ َك  

 أعلم بؤنن ٖ جكذب لكنٍ مللت وأنت جعلم جَدا بؤن الملل َدمر

 العٗلات وهذا كان سبب فشلها جمَعها سابما فؤنت ٖ ججولؾ عن

 جعل النساء َصبن بالملل لَبجعدن عنن من جلماء أنفسهن كلما

 أردت الجخلص من إحداهن لكنٍ لست أٌ امرأة وأنت من اعجرؾ

 " بذلن سابما وبلسانه

 " مطر أجب لما ٖ جعجرؾ بالحمَمة ؟ جحدخ هَا "

 كانت جعلم بؤنه لن َجَب وبؤن ابجسامة اٖنجصار جلن لم جسجنزفها

 شفجَها عبثا فمد أصابت هدفها وبؤلوي مما لد ججولع وجلن

 العَنان السوداء المؽمضجان لم جسجطع أسوار رموشها العالَة أن

نها العالَة وذانجمنع جلن المطرات المالحة من اججَاز حصو  

 الجسد َجلمً الصفعات المججالَة بدفاعات هشة حجً كان سَهوٌ

 لٓرض مرارا جحاول صاحبجه الجمسن بذان الخشب المصمول

 فرؼم سماعها لصوجها سابما واعجرافه إٖ أن معرفة جفاصَل



 اْمر هكذا كان أشد وجعا وألسً مما كانت ججصور فها هو اْمر

احدة وخَانة واحدة والجٍ نفاها سابمالم َمجصر علً امرأة و  

 وهو من اعجرؾ بها أمام الجمَع لكنها حمماء ... أجل هٍ

 الحمماء فمد اعجرؾ لها أَضا وفٍ ذات المكان الذٌ حاول جبربة

 نفسه فَه .. ألم َمول وبكل ولاحة

 ( هٍ لم جخنٍ َوما بل أنا من كنت أجرحها بذلن )

ناها هٍ بجلن المرأة فهووؼفلت عن فهمها حَن اكجشفت بؤنه ع  

 . عنً نفسه بالخابن أَضا

 أنزلت الهاجؾ من أذنها وأؼلمت الخط ورؼم ارججاؾ أصابعها كما

 للبها وكامل جسدها كجبت رلمها فٍ جلن الشاشة الجٍ بالكاد

 جراها من بَن كل جلن الدموع واجصلت به لَظهر الرلم عندها ثم

وأعادت الهاجؾ مكانهأرسلت الجسجَل ومسحت أثار كل ما فعلجه   

 وؼادرت الؽرفة ، ٖ جرَد أن جمول بؤنها نادمة علً دخولها هنان

 فبعض الصدمات جفَدن بمدر ما جدمرن وها هٍ حصلت علً

 مبجؽاها وطلب صؽَر من وزَر العدل سجسحب المكالمة من ذان

 الرلم كجؤكَد كما سحبت سابما جلن المكالمة علً خط منزلها

 . الثابخ

لت ؼرفجها وأؼلمت بابها خلفها انهار كل ذلن وهٍوما أن وص  

 جلمٍ بجسدها علً خشبه البارد خلفها جمسن عبرجها الباكَة

 بَدها ونزل ذان الجسد المنهار لٓرض ببطء جكاد جفجت جلن

 ... العبرات أضلعها الهشة ولبضجها جضربهم بموة وكؤنها جذكرهم

 ها هو من جمنَجم حضنه ومن ارججفجم ْعوام شولا له ها هو

 احجوي وعرؾ ؼَركم الكثَرات وكذب حَن لال بؤن أضلعه جلن

 . رفضجه هو نفسه طلبا لكم ... كاذب أجل وكذب فٍ كل شٍء



 عادت لضرب جلن اْضلع بمبضجها صارخة ببكاء

 .. فعلها من عاش هنا َا رب ولم أسجطع أنا ... لجلنٍ مرارا "

 " ذبح روحٍ المعلمة به

 انحنت نحو اْسفل للَٗ وضربت بمبضجها علً للبها وصرخت

 بنحَب موجوع

 " لماذا ٖ َشعر بما َوجد له هنا لماذا ...؟ "

 ودفنت وجهها ودموعها وعبراجها فٍ كفَها لبل أن جرفع شعرها

 بؤصابعها جمسن رأسها بهم بموة دموعها ججماطر علً اْرض

ؤنها وهٍ سواء ٖ ججدَان سوي لجحمل أرجلجحجها جشعر ب  

 . البشر

 " .... أمٍ ما بن ؟ أمٍ افجحٍ لٍ الباب أرجون "

 سجنت عبرجها وبكابها بؤناملها ما أن وصلها ذان الصوت الباكٍ

 من خلؾ الباب والذٌ جابعت صاحبجه بذات بكابها ورجابها

 الكسَر

.... أمٍَََأمٍ َكفَن بكاء ٖ جعذبَنٍ معن أرجون ... أمٍ  "  " 

 ونزل ذان الجسد الصؽَر من خلؾ ذان الحاجز الخشبٍ اْصم

 لٓرض أَضا جبكٍ صاحبجه معها وإن كانت ججهل السبب إٖ أن

 الشعور واحد والسبب واحد وهٍ جدركه جَداً فٗ شٍء َبكٍ أنثً

 ابن شاهَن ؼَر الجراح الجٍ ججخطً حدود الصبر والجحمل

 . والصمود

* 

* 

* 

ولبضجه المسجند بها علً النافذة أمامه جرالب عَناه شد أصابعه  



 ونظراجه انحسار الشفك فٍ اْفك البعَد ولد رفع َده اْخري

 لَالة سجرجه السوداء المؽلمة علً جسده وصدره العرَض ودس

 أصابعه وكفه جحجها ببطء وصوٖ لذان المسجون وسط أضلعه

 وشدهم علَه بموة واحجرلت جلن اْحداق المعلمة فٍ البعَد

 لَشوب جفناها اٖحمرار المشابه لذان اللون المسافر فٍ اْفك

 ولمعت اْحداق السوداء الواسعة ببرَك خفَؾ وأصابعه جشجد

 أكثر علً ذان النابض هنان ... مخجنك ومحجاج وٖ أحد َشعر

ؾ آخر ما جبمً منهبما َوجد هنان َعجصر وسط أضلعه َسجنز  

 وهو من َدفع وحده ثمن الجضحَات .. ثمن الحرمان أجبارٌ

 . والموت وحَداً وعدواً للجمَع وحجً نفسه

 اشجدت أصابعه أكثر علً ذان الجزء النابض فَه وكؤنه َمجلعه

 من مكانه .. ٖ َمكنه جولع طعنة منها هنا .. ٖ لن جفعلها لَست

كانت رسمَة وعادَة هٍ لن جكافبنؼسك هكذا أبداً ، مكالمجهما   

 بذلن ٖ َا مطر فٗ جخطا مجددا لجكون ضحَة لجبران جدَد ،

 .. أنت جثك بها ولن جفعلها ابنة دجً جربَة شراع مسجحَل

 هذا فمط لجشعر بما لاسجه هٍ بسببن وهٍ جظنن جخونها ،

 ضرب بمبضجه علً الزجاج هامسا بؽضب من بَن أسنانه

 " ... لكنٍ كنت مجبراً  "

 وضرب بمبضجه اْخري علً صدره حَخ َخفَها هنان جحت

 سجرجه جهة الذٌ ارجفعت نبضاجه مع كلماجه الحانمة

 " كله بسبب هذا ... لَجه َموت "

 وانحسر اْلم والحرلة فٍ جلن اْحداق الجٍ لونها برَك انحباس

 الدموع فؤخفض رأسه ممررا أصابعه فٍ شعره الذٌ انزلك من

لل جلن الرموش المشابهة له فٍ كل شٍء فمابَنها َرثٍ جب  



 . ألسً الطعنات فٍ كبرَاء الرجل

 مسح وجهه مسجؽفرا هللا بخفوت والجفت للباب الذٌ انفجح بعد

 طرلجَن مججالَجَن ودخل منه الذٌ أؼلمه بعده لابٗ

 " جَد أنٍ وجدجن هنا "

 الجفت له بكامل جسده ولال

 " !... جؤخرت كثَرا َا لاسم "

 رفع َدَه لابٗ

 شمَمجن لم ججركنٍ أؼادر بسهولة ولوٖ إصرارٌ كنت "

 " لن أرجع لبل الصباح بسبب عنادها

 ابجسم له ولم َعلك بل وَفهم جَدا عما َجحدخ وكَؾ َكون عناد

 ابنة شاهَن جلن فمال بعدها وبجدَة

هل لالت شَبا مفَدا ؟ ماذا حدخ معن ؟ "  " 

لأشار برأسه جهة الباب خلفه ولا  

 " لمد جلبجها معٍ "

 نظر له باسجؽراب لابٗ

 " !! جلبجها هنا "

 أومؤ إَجاباً ولال بجدَة

 أجل فجلن الخادمة لدَها ما لد َهمن معرفجه وأردجن أن "

 " ججحدخ معها بنفسن

 جحرن من فوره مججازا له وجبعه هو مؽادران من الباب الذٌ

لسابرفجحه علً اجساعه وهو َخرج من هنان مسرعا ولال ا  

 خلفه َجارٌ خطواجه الواسعة

 " إنها فٍ مكجب جمَم "

 وسار خلفه مججازان الرواق الطوَل حجً كان عند باب المكجب



 الممصود وأدار ممبضه علً صوت الداخل خلفه

 " إنها خابفة َا مطر فاسججوبها بالرفك "

 وما أن دخل وجد أمامه المشهد الذٌ جحدخ عنه جماما وجلن الفجاة

النحَلة منكمشة علً نفسها فٍ الكرسٍ الجلدٌ جبكٍالمصَرة   

 وجسدها بؤكمله َرججؾ والوالؾ أمامها َمسن كوب ماء مٗمحه

 الحانمة كانت أكبر دلَل علً ما سمع فالجرب منهما وسحب

 الكرسٍ اِخر أمام المكجب وجلس علَه ممابٗ للجٍ لم جزدها

لؾ عندرإَجه سوي بكاء وانكماش علً نفسها فنظر جهة الوا  

 الباب الذٌ أؼلمه بعد دخوله خلفه ولال بضَك

 ما بها مرعوبة هكذا َا لاسم ! أٌ أسلوب هذا الذٌ "

 " اسجخدمجه معها ؟

 فرد كفَه لابٗ

 " لم أفعل شَبا سوي أنٍ سؤلجها "

 وجابع ولد دس َدَه فٍ جَبَه

 كما أن شمَمجن كانت معنا لكنها فٍ حال مزرَة منذ لَلة "

 الحرَك كما لالت جوزاء وكما هو حال زوجة أبان الجٍ لم

 جؽادرها الكوابَس لّن كما لالت عنها وهذه الفجاة جظن

 " بؤننا سنجهمها بما حدخ وجرفض اٖلجناع

 الجفت جهة الوالؾ خلفه وأخذ منه كوب الماء ونظر مجددا للجٍ

 كانت جحضن نفسها باكَة جنظر له بخوؾ ولال بهدوء

ن فٍ مطر شاهَن ؟أٖ جثمَ "  " 

 رفعت كفها المرججؾ ومسحت بظهره وجنجَها الملَبجان بالدموع

 وحركت رأسها إَجابا فمد لها كوب الماء ولال

 أمسكٍ هذا إذا وأنا أضمن لن أن جخرجٍ من هنا ولن جنامٍ "



 " اللَلة إٖ فٍ منزل جوزاء اجفمنا ؟

جطاعتمدت أصابعها المرجعشة وأمسكت الكوب الذٌ بالكاد اس  

 إَصاله لشفجَها وشربت منه ببطء والمَاه جنزلك منه لذلنها

 بسبب ارججاؾ َدها فولؾ وانحنً جهة الطاولة َمَنه وأخرج

 مجموعة منادَل من العلبة المذهبة اْنَمة ومدهم لها وهو

 َجلس مجددا فؤخذجهم منه فورا وانجظرها هو حجً مسحت فمها

فوله جهة الوالؾ عند ودموعها بل وهدأت للَٗ فنظر الوالؾ  

 الباب والذٌ ابجسم له فورا محركا حاجبَه مع رأسه لٓعلً بشكل

 خفَؾ فضحن ذان بصمت وأشار للجالس أمامه برأسه وكؤنه

 َمول له جعلم كَؾ ججعامل مع النساء َا جاهل والحدَخ كان عن

 كلَهما فابجسم له رافعا كجفَه وكؤنه َمول له لن جسجطَع فعلها

الصخور فٍ جلن البٗد جثك به وعاد بنطره للجٍ شربتمثله فحجً   

 آخر ما فٍ الكوب ووضعجه علً الطاولة بجانبها فمال الجالس

 أمامها ولد اجكا بمرفمَه علً ركبجَه ناظرا لها

 " أخبرَنٍ اِن بكل ما جعرفَنه وما حدخ وأنت فٍ ذان المنزل "

 عادت الدموع للجكدس فٍ مملجَها المحجمنه من كثرة البكاء

 ولالت بصوت مرججؾ

 هٍ السبب فٍ إحراق المنزل سَدٌ كما مخزن اْعٗؾ أَضا "

 وهٍ من اجهمت َمامة بفعلها فضربها والدها بسوط اْحصنة لبل

 " احجراق المنزل بَومَن

 اسجوي جالسا َنظر لها بصدمة ولال

هذالم جخبرنٍ جوزاء ب "  !! " 

 ارججؾ جسدها وشدت علً لبضجَها فٍ حجرها بموة ولالت

 بعبرة مكجومة



 ٖ جخبرها أنٍ أخبرجن سَدٌ أرجون فَمامة من رفضت "

 أن َبلػ سَدٌ أبان عنه كما أن السَدة جوزاء عارضجه أَضا

 " من أجل سمعجها هٍ وشمَمها

 مرر أصابعه فٍ شعره مجنهداً بضَك ولال منزٖ َده

عل جلن المرأة ذلن أٖ فكرة لدَن ؟ لمد أرسلت ٖسججوابنلما جف "  

 من أجل ذلن فمط وجنبجن ألسام الشرطة وضباط الجحمَمات

 وأرسلت لرَبٍ ولرَب جوزاء من أجل ذلن فمط وبما أن لاسم

 " جلبن هنا فما لدَن ٖ َسجهان به بالجؤكَد

 أخذت المنادَل الجدَدة الجٍ مدها لها جمَم ومسحت عَناها

جنجَها مجددا وأنزلت َدها ونظرها معها لهما فٍ حجرهاوو  

 ولالت من بَن شهماجها المجفرلة

 سمعجها مرة ججحدخ مع أحدهم عبر هاجؾ المنزل وكان رجٗ "

 أنا مجؤكدة من ذلن ، كانت خابفة منه وَبدوا بؤنه َهددها وكانت

 ججحدخ عن َمامة وَمان .. كان صوجها منخفضاً ولم أسمعها

ها كانت ؼاضبة من جهدَده لهاجَدا لكن  " 

 نمل نظراجه المصدومة منها للوالؾ عند الباب والذٌ حرن رأسه

 إَجابا فعاد بنظره لها ولال

 " مجً كان ذلن أجذكرَن جحدَدا ؟ "

 رفعت نظراجها الدامعة له ولالت

 " لبل احجراق المنزل بَوم واحد فمط "

 شرد بنظره للبعَد للَٗ لبل أن َنظر لها مجددا ولال

 من َزورهم ؟ هل ثمة رجل َجردد علً المنزل وإن كان "

 " َمرب لها ؟

 حركت رأسها بالنفٍ لابلة " لم َحدخ ذلن أبدا فجرة وجودٌ



 " هنان ، ٖ َزورهم أحد سَدٌ

 لال من فوره

ٗ ؟هل ٖحظت علَها أمراً مرَبا كخروجها من المنزل مث "  " 

 حركت رأسها بالنفٍ وهمست ببحة

 " ٖ سَدٌ لم أراها ؼادرت لوحدها أبدا "

 ولؾ علً طوله ونظر للوالؾ خلفه ولال

 " جمَم أرسل معها من َعَدها للحمَراء حاٖ "

 فجحرن من خلفه فورا وجوجه نحوها وما أن ولفت سار جهة

 الباب وهٍ ججبعه وخرجا فؤؼلك الوالؾ هنان الباب خلفهما

 ونظر للذٌ كان َنظر لٓرض بجفكَر وأصابعه ججخلل لحَجه

 وصوٖ لمفا عنمه ولال

 " ما رأَن فَما لالت ؟ "

 نظر له ولال

 " أجظن أنه ثمة صلة بَنها وبَنهم ؟ "

 حرن رأسه بحَرة ولال

 لن نجكهن بؤٌ شٍء ولن نؤخذ حدَخ جلن الخادمة علً محمل "

ت السمعالجد أَضا كما لن نسجبعد أن جكون أصاب  " 

جهة النافذة وولؾ أمامها َنظر للظٗم الذٌ زحؾ للسماء جحرن  

 بصمت شاركه فَه من جركه خلفه فهو َعرفه جَدا حَن َخجلٍ

 بنفسه هكذا سَكون َدرس أبعاد لرار ما كما َعلم جَدا بؤن جبعات

 ما َظن لن جكون سهلة أبداً إن صدق وكان ثمة صلة بَن جلن

ٌ أن شمَك الفجاة أَضا سَكون فٍ خطرالمرأة وعابلة ؼَلوان أ  

 ولن َسجطَع حماَجه وٖ اٖلجراب منه وهو َعَش بَنهم وزوججه

 منهم أٌ أنه محاصر جماما وها هو عبء جدَد َضاؾ علً كاهله



 وشخص آخر سَحاسب هو علَه إن أصابه أٌ مكروه وسَمؾ

 أمام عمه ذات المولؾ فٍ حالة زَزفون وشمَمها ، وهذا وهو لم

 َعلم بعد عن جعرض ابنة شمَمجه للضرب ومحاولة المجل محجرلة

 لكان نفخ نَران ؼضبه به بكل جؤكَد فهو َراه السبب فٍ

 انعزالهم عنه ، لال حَن طال صمجه

 أري أن اسججوابها هو الحل اْنسب بما أن جلن الخادمة ججهمها "

ربإشعال الحرَك بعَدا عن جلن المكالمة وبالملَل من الضؽط سجم  

 "بكل شٍء وأنت جعرؾ النساء جَداً أثناء الجحمَك

 الجفت له ولال

 سنرالبها أوٖ ٖ نرَد أن نفمد خَطا مهما كهذا فَبدوا أن "

 المسجهدؾ لَس عمٍ دجً وسٗلجه فمط كما كنا نظن إن صدلت

 جلن الخادمة وكانت زوجة والدهم مجفمة مع أحدهم لمجل الفجاة فلن

خص مجهول أو مجرد حلمة وصلنسجبعد أن جكون صلجها بش  

 " لشخص آخر فعلَنا أن نعرفه لبل أن َعلم عنا

 أومؤ إَجابا ولم َعلك فعلَهم بالفعل محاولة الوصول لسَدها ذان

 لبل أن َشعروا بالخطر ناحَجها ، نظر للذٌ جحرن من هنان ولال

 مولفا له لبل أن َخرج

 " مطر ماذا فَما جحدثنا عنه سابما ؟ "

عالدا حاحبَه ولال ولؾ ونطر له  

 " عن ماذا جحدَدا فنحن نجحدخ كل َوم ؟ "

 رفع نظره لٓعلً للَٗ مجنهداً بضَك ولال ما أن عاد به له

 من الطبَعٍ أن ٖ جعلم عما جحدَداً فؤنا الذٌ َحجرق بانجظاره "

 " ولَس أنت وٖ ابنجن الجٍ جمرجحنٍ بصمجها حجً اِن

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ولال



صبرن بسرعة هكذا َا ابن عمجٍنفذ  "  ! " 

 حرن رأسه بالنفٍ بضَك ولال

 هٍ لَست موافمة أو رفض َكون هذا ؟ لما ٖ جملها لن مباشرة "

 " وبؤنها ٖ جرَدنٍ ؟ ما نفع المماطلة

 ابجسم ولم َعلك لبل أن َمول بجدَة مبجعدا عن جلن النمطة

 علمت من عمٍ صمر أنها زارت منزلن معه فلما نمضت "

 " اٖجفاق َا لاسم ؟

 نظر له بصدمة ولال

 وما الذٌ فعلجه َنمض ذان اٖجفاق ! أنا لم أطلب منه جلبها "

 " لمنزلٍ ولم أجحدخ معها عن اْمر كما طلبت

 نظر له بشن ولال

 " لم ججحدخ معها مطلما ؟ "

 جنمل بنظره بَن عَنَه بجردد ولال بجوجس

؟ ما الذٌ جرَد الوصول له جحدَدا َا مطر "  " 

 حرن رأسه كؤمر لاطع ولال

 أرَدن أن جشرح لٍ لما عادت للمنزل باكَة وما للت لها فٍ "

 " مطبخ منزلن جعلها جؽادر فورا ؟

 نظر له بصدمة سرعان ما انملبت للضَك ولال

 " ولما لم جسؤل من نمل لن كل جلن اْخبار ؟ "

 ورالب بجوجس الذٌ دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه لابٗ بجدَة

 أخبرنٍ َومها بؤنه سَؤخذها معه من منزل والدجها لجرافمه "

 " لمكان ما مهم ولو كنت أعلم بؤن ممصده منزلن ما وافمت

 زم شفجَه لبل أن َمول بحنك

 " مطر أنت ٖ جثك بٍ أم ٖ جثك بوعودٌ ؟ "



 الجرب منه ولكم كجفه بمبضجه لابٗ بحزم ونظره علً عَنَه

 الؽاضبة

بنجٍ َا أحمك ! ٖ أثك بن وأجركن فٍٖ أثك بن واسلمن ا "  

 منزلٍ الؽَر مرالب وأنا أعلم بما حدخ بَنكما فٍ لندن ! كَؾ

 " سؤكون أثك بن مثٗ ؟

 جنفس بموة ولال

 " ما سر كل هذا اٖسججواب إذا ؟ "

 اسجدار مولَا ظهره له ولال ببرود

 " أنا سؤلجن ولم أسججوبن "

 لال الوالؾ خلفه بعد صمت لحظة

ره سإاٖ رؼم أنه ٖ َشبه اْسبلة أبدا وجوابٍ علَهسؤعجب "  

 " أنٍ لم أجحدخ معها بخصوص اْمر كما وعدن .. لسما َا مطر

 اسجدار ناحَجه مجدداً ولال بجدَة

 " ما الذٌ حدخ إذاً ؟ "

 رفع كفَه جانباً ولال بؤسً

 " باهلل علَن َا رجل ما الذٌ سؤلوله لن ؟ "

 أهداه ابجسامة جانبَة لبل أن َضرب كجفه بمبضجه مجدداً ولال

 كنت جمارس إذاً أسالَب الضؽط علَها َا رجل مطر شاهَن "

 " َا منحرؾ ؟

 أبعد َده عنه مبجسما ولال

 مطر جولؾ عن اسجفزازٌ وأخبرنٍ اِن ما كان جوابها "

 " َكفَنٍ انجظار لمد أجلفت أعصابٍ بل وروحٍ أَضا

ه مبجسما ولال مؽادراً ربت علً كجف  

 سؤجحدخ معها ؼدا وآخذ رأَها وجحمل وحدن نجابج "



 " اسجعجالن

 نظر له باسجؽراب وهو َججازه وخرج خلفه لابٗ

 هل سججركنٍ أنجظر عاما كامٗ مثٗ ؟ السم أن أخجطفها من "

 " منزلن وأهرب بها حَنها

عوالال بضحكة خفَفة وهو َدخل مكجبه الواسع ناظراً للذَن ججم  

 فَه ولت ؼَابه هنان

 " .... بل حجً أعلم أمرا مهما "

 والجفت له وجابع ضاربا علً صدره بسبابجه والوسطً جهة للبه

 " وبؤن ما هنا مماثٗ لما هنان وٖ أظلمها فهٍ وحَدجٍ "

 وجركه وجوجه جهة الذَن َنجظرونه جهة مكجبه ونظره َرالبه

 ولد جمجم مجنهدا بؤسً

هذا الذٌ أولعنٍ علً وحَدة مطرما أجعسه من حظ  "  

 " شاهَن جحدَداً 

* 

* 

* 

 نزل من السَارة وأنزل الكَس الذٌ أحضره معه وأؼلك الباب

 وسار حَخ باب المنزل الذٌ ٖ َمكنه أن َركن السَارة لرَبا منه

 بسبب صهرَجا الماء الموضوعان هنان وما أن وصله فجح المفل

 وسحب السلسال من الباب بحركة بطَبة جشبه إرهاله والجعب

 الذٌ َجسلل لجسده فهو لضً َوما كامٗ جمرَبا فٍ السَارة

 نصفه جالس فٍ الممعد الخلفٍ َمودونها به والنصؾ اِخر هو

 السابك ، فجح الباب ودخل وأؼلمه خلفه وما أن خطً نحو الداخل

ره علً الجالسةعدة خطوات حجً ولؾ مكانه ما أن ولع نظ  



 علً عجبة باب الؽرفة مجكبة برأسها وكجفها علً إطار الباب

 ونابمة ججمع كفَها فٍ حجرها والهواء َجٗعب بخصٗت من

 شعرها المجموج الطوَل وجنجاها محمرجان بشدة ورموشها مبللة

 بالدموع الجٍ َبدوا أنها جسمَها بسخاء حجً وهٍ نابمة ، الجرب

ها ونزل لمسجواها ورفع َده لوجهها ومامنها إلً أن وصل عند  

 أن ٖمست أطراؾ أصابعه وجنجها شعر بالبرودة جسرٌ لَده

 فجسده جباعا وكؤنها لسعة كهرباء فمبض أصابعه مبعدا لها ونزل

 بَده لكجفها وحركه بالرفك لابٗ

 "ماَرَن اسجَمظٍ "

 فارجفعت جلن اْجفان الواسعة ببطء حجً كشفت عن اْحداق

الجٍ جخفَها خلفها لبل أن َصله دؾء أنفاسها ما أن الخضراء  

 أبعدت شفجَها وخرج همسها الخافت

 " !َمان أنت عدت ؟ "

 ارجسمت ابجسامة لطَفة علً شفجَه ولال

 " بلً ولست جحلمَن "

 أجفلت حَنها مبجعدة عن إطار الباب وأمسكت ذراعَه جنظر

دخ فعٗلجسده وكؤنها جبحخ عن شٍء ما فَه بل ذلن ما كان َح  

 فلم جسجطع اسجَعاب أنه عاد لها فعٗ وأنهم لم َسرلوه منها

 كجمَع أحٗمها السابمة .. بؤنها فعٗ لم جخسره ولٓبد ... لم

 جخسر ما ظنت بؤنها حسدت نفسها علَه ولن ججد نفسها فٍ

 الشارع بعد َوم أو َومَن ْنها خسرت أمانها الوحَد وسجخسر

 بالجالٍ مسجمبلها بؤكمله معه ، ما أن عادت بنظرها صعودا

 لوجهه ورأت جلن اٖبجسامة جزَن شفجَه رفعت َدها لوجهها ببطء

 وؼطت شفجَها بؤناملها البَضاء وأؼمضت عَنَها لبل أن جنهار



 باكَة بنحَب ونزلت برأسها لٓسفل فنزل الجالس أمامها بركبجَه

أسه لمسجواها َحاول فمط أنعلً اْرض وأمسن رأسها وأنزل ر  

 َجعلها جنظر له لابٗ

 ماَرَن لما البكاء اِن ؟ ثم وجنامَن علً عجبة الباب والجو "

 " َبرد لَٗ ! لما هكذا ؟

 وحَن لم جعلك بشٍء ولم َجؽَر ٖ وضعها وٖ حالجها جلن حضن

 رأسها بَدَه أكثر ورفعه ببطء ولبّل جبَنها ورفع وجهها له أكثر

له عَناها الباكَة ولال بعجابحجً ظهرت   

 ألم أعدن بؤنٍ سؤعود أو سؤرسل من َخرجن من هنا ؟ "

 " ها أنا بخَر أمامن

 وبرزت أسنانه البَضاء المصفوفة وهو َبجسم لابٗ

 أم جخططَن ْن جمرضٍ لججعلَنٍ أسجلؾ مجددا من أجل "

 " عٗجن

 ارجمت حَنها فٍ حضنه ودفنت وجهها فٍ صدره باكَة فجلس

اْرض بشكل كامل وضمها له وجركها جبكٍ فٍ حضنه فهو علً  

 َعلم بؤن هذا ما جحجاجه اِن واْمر الوحَد الذٌ َسجطَع جوفَره

 لها ْنه ٖ َحجاج لمال وٖ لنفوذ ٖ لوة وٖ أٌ شٍء مما ٖ َملكه

 . ولن ججده لدَه

 جركها حجً هدأت للَٗ ثم مسح علً شعرها ولال بهدوء

أنم لَومَن وجابع حجً الموت فهل سَطولماَرَن أنا لم  "  

 " عمابن لٍ هكذا حجً َؽمً علٍ ؟

 وابجسم ما أن ابجعدت عنه وولفت جمسح دموعها وجوجهت جهة

 المطبخ بخطوات سرَعة لابلة ببحة بكاء

 " سَكون الطعام جاهزا ما أن جسجحم "



 رالبها حجً اخجفت عنه خلؾ الباب وولؾ حَنها ودخل الؽرفة

الذٌ أحضره معه حجً وصل الخزانة وفجحها ثم َحمل الكَس  

 فجحه أخرج الممَص المطنٍ والبنطلون المرَح اللذان اشجراهما

 لَنام فَهما بدٖ من النوم بالممَص الداخلٍ ْنه ٖ َسجطَع النوم

 بممَصه المزرر ولَرحمها من ممابلة الجدار طوال اللَل خجٗ منه

 ، لؾ الكَس وما جبمً فَه وهو الؽرض الذٌ أحضره لها ولن

 َسجطَع إعطابها إَاه وَعلم بؤنها سجحجاجه خٗل أٌ فجرة من

 الشهر ولن جسجطَع أن جطلبه منه وبهذا سَخجصر أحراج علً

 كلَهما ، وضعه فوق ثَابها وأؼلك الخزانة وخرج من الؽرفة

ونظر َمَنا وحرنمججها للحمام ، ولؾ مكانه منجصؾ المكان   

 رأسه مبجسما لبل أن َؽَر سَر خطواجه جهة ذان الصوت الباكٍ

 خلؾ الجدران الطَنَة وما أن وصل لباب المطبخ ولؾ َنظر للجٍ

 كانت جمؾ جهة المولد حَخ أناء الذٌ جصعد منه اْبخرة جمسن

 فمها وعبراجها بَدها وارجفعت َداها لشعرها ورفعجه عن وجهها

ورجاء حزَنهامسة ببكاء   

 " َا رب احفظه من أجلٍ َا رب فٗ أحد لٍ بعدن ؼَره "

 فابجسم بحزن َرالبها جمسح الدموع الجٍ جرفض الجولؾ شهماجها

 المججالَة جكاد جفمدها الجنفس وكان سَجحدخ ناهَا لها بمزاح

 خفَؾ لججولؾ وٖ جفاءل علَه بالموت لكنه جراجع فٍ آخر لحظة

دموعها ولرر أن ٖ َخبرها حجً بؤنوابجعد جاركاً إَاها مع   

 شمَمها ٖزال علً لَد الحَاة وأنه لد َعود فٍ أٌ لحظة فمن

 وصلت للحال الذٌ وصلت له من هموم وحزن وخوؾ من فمدان

 حجً من ارجبطت به من أَام فمط كٍ ٖ جضَع بعده ٖ َسجحك أن

 َكون شمَما لها وٖ أن جعلك آمالها علَه .. رجل كرس حَاجه



ل أبناء الوطن وجرن من جحجاجه أكثر منهم فهنان ثمةْج  

 الكثَرَن َؽطون مكانه لكن هنا وفٍ حَاة هذه الفجاة فٗ َوجد

 أحد َؤخذ مكانه وهو َجركها للضَاع وللعذاب من كل من عرفجهم

 . بعده لَنجهٍ بها اْمر مرمَة فٍ الشارع

نزع دخل الحمام مؽلما بابه خلفه وفجح صنبور مَاه علً ألواه  

 ثَابه وولؾ جحجه وأؼمض عَنَه منزٖ رأسه لٓسفل جنساب جلن

 المَاه من شعره لوجهه َجنفس معها بصعوبة َحاول فمط أن ٖ

 َفكر مثلها ومثل ذان العظَم الذٌ لن َنسً لمابه به ما عاش

 بؤن الخطر محدق به من كل اججاه بسبب وجوده هنا بَن هذه

 المبَلة والعابلة جحدَدا فما الذٌ لدَه َحاربوه من أجله وٖ

 عداوة مطلماً بَنهم ! حجً أنهم لم َسؤلوه إن كان رأي ذان

 الشاب أو ساعده علً الفرار رؼم أنهم كانوا َطاردونه هنا

 . وٖ سَارة لؽَره خصوصاً أن أوَس جلن اللَلة لم َكن هنا

سه جماما وٖزال جحجهامسح وجهه من المَاه الجٍ سلبجه أنفا  

 لبل أن َثبت َده علً الجدار ناظرا لٓرض ونزلت دموعه رؼما

 عنه مع جلن المَاه المنسابة من مٗحه ما أن ظهرت صورة

 شمَمجه أمامه ... كم َشجاق لها لرإَجها لسماع صوجها الرلَك

 الهادئ ولسماع ضحكجها الرلَمة المنخفضة لكنه لم َملن الجرأة

فما أن َراها سَجذكر خذٖنه لها وجخلَه عنها َجخَلهابعد لفعلها   

 وسط جلن النَران جنادَه والمإسؾ أنه لم َكن هو من أنمذها

 ولوٖ وصول ذان الؽرَب عنها لماجت هنان محجرلة جنجظر من

 َفجرض أنه من دمها ولحمها فما الذٌ لدمه هو لها ؼَر

ل لها شَبا سويالخذٖن وخَبات اْمل علً امجداد اْعوام لم َفع  

 أنه شاهد عمرهما َضَع أمامه والنجَجة شاب فاشل مزارع وفجاة



 جاهلة معذبة حجً ابجسامجها الَجَمة ٖ جشبه ؼَرها لد اعجصرها

 الحزن والهموم وفٍ النهاَة لم َكن من أنمذها ومن أخرجها من

 ذان المنزل والعابلة والوالد الذٌ عاملها والحَوانات فٍ حظَرة

واء وكؤنها لَست ابنجه من دمه ومن صلبه دمرها أكثرمزرعجه س  

 مما دمره هو الرجل ، بمٍ جحت الماء لولت َشعر ببرودجه

 ججسلل لروحه َفكر فٍ العبء الجدَد الذٌ ألمٍ علً عاجمه َجمنً

 . فمط أن ٖ َخذلها َوما وججد هٍ أَضاً ؼَره بدٖ من أن ججده

 " َمان الطعام جاهز اخرج لبل أن َبرد "

 أؼلك الصنبور ما أن وصله ذان الصوت اْنثوٌ الذٌ َفصله عن

 صاحبجه باب حدَدٌ أعلً وأمجن بكثَر من الباب الموجود بَنهما

 وباخجَاره فؤن َكون لهما حَاة طبَعَة كؽَرهم وعابلة أمر

 سَحجاج لمرار شجاع وخطوة واسعة نحو المجهول فمن اْفضل

 أن َبمٍ جلن المسافة بَنهما حجً ججضح خَوط مسجمبلهما ووالع

 . كل واحد منهما علً اْلل

* 

* 

*  

 

* 

* 

 صعد السٗلم َخرج مفاجَحه من جَبه ٖ َنجظر سوي أن َكون فٍ

 سرَره فلم َكن َجولع بؤن َجؤخر هنان حجً هذا الولت ومن الجَد

صنع بؤكملهأنهم أدركوا الكارثة لبل أن ججفالم وَحجرق الم  . 

 جباطؤت خطواجه وهو َصعد آخر العجبات َنظر باسجؽراب للوالفة



 عند باب ملحمها بفسجان طوَل أزرق بدون أكمام جرفع شعرها

 الطوَل المموج لٓعلً لَنساب فٍ لفافات مجموجة علً ظهرها

 وكجفَها جمسن حمَبة زرلاء فٍ َدها وما أن وصل لٓعلً حجً

ابجسامة واسعة جزَن شفجَهالالت من لبل أن َجحدخ و  

 " أرَد أن أخرج ونسهر معا حجً الصباح "

 ولؾ أمامها عند باب شمجه ونظر لها نظرة شاملة ولال ببرود ما

 أن عاد بنظره لعَنَها الخضراء الواسعة

 أٌ صباح هذا وسهر ونحن ممربة الفحر اِن ! ثم هل أفهم "

 " ما سبب هذا اٖحجفال آنسة ؼَسانة ؟

عرها خلؾ كجفها ولالت بسعادةأبعدت ش  

 أجل معن حمد هو احجفال واحجفال ممَز أَضا َشبه اٖنجصار "

 " الذٌ سبمه

 نظر لها بصمت للحظة لبل أن َمول عالدا حاجبَه

 " أٌ مصَبة جدَدة هذه الجٍ جسببت بها ولمن لجحجفلٍ ؟ "

 جبدلت مٗمحها لٗسجَاء ولالت

دران أن جفعله ؟وما الذٌ َمكن لسجَنة بَن أربعة ج "  

 " هو انجصار علً الذات فمط

 نظر لها باسجؽراب لبل أن َنفجر ضاحكا َنظر لٓعلً فمالت

 بحنك ناظرة له

 " وما الذٌ للجه َضحن ؟ "

 أشار لها بسبابجه ولال مبجسما بسخرَة

 أنت جنجصرَن علً ذاجن ؟! لن َحدخ ذلن إٖ إن كانت "

 " جحرضن علً فعل الخَر وجؽلبت أنت علَها نهاَة اْمر

 لوحت بالحمَبة فٍ َدها لابلة بضَك



 وما السوء الذٌ أفعله ؟ أنا ٖ أإذٌ إٖ من َإذَنٍ وذان "

 " من حمٍ طبعا

 حرن رأسه بَؤس منها ولال بجدَة

 ؼَسانة علَن أن جعلمٍ بؤن الفرص الجٍ جمدمها الحَاة "

َرة وٖ ججكرر دابما وأن الندم علً ماللشخص لَجؽَر لَست كث  

 فات وما ضاع منا ٖ شٍء أسوأ منه فٗ جضَعٍ المزَد من ذلن

 " حجً ٖ َكون لدَن أٌ مدخرات أكثر

 شخرت ساخرة لبل أن جمول بجملك

 َالن من واعض فاشل ! لما ٖ جطبك هذا علً نفسن أوًٖ  "

 " ثم جشدق به ؟

ر جهة باب شمجه وؼرسحرن رأسه مجددا ولم َعلك بل اسجدا  

 المفجاح فَه فمالت ناظرة له بحنك

 لنخرج وإن اللَلة فمط ما هذا السجن أجبارٌ الذٌ أعَش "

 فَه ؟ لما أنت فمط من َحك لن أن جخرج وجسهر حجً الصباح

 " وٖ جؤخذنٍ معن كما جنص بنود عمدن السخَؾ ذان

 أدار ممبض الباب وفجح الباب لابٗ بضَك

جن ونامٍ ونفسٍ علَن طَبة َا ؼَسانةادخلٍ لؽرف "  " 

 ضربت اْرض بحذابها العالٍ لابلة بحدة

 " لن أدخل وسؤخرج وإن لوحدٌ "

 " نظر لها وممبض الباب ٖزال فٍ َده ولال بجهدَد ؼاضب

 عاندٌ وافعلَها َا ؼَسانة ولسما سجرٌ شاهر آخر لم جعرفَه

 ً  " سابما

 وما أن أنهً عبارجه الؽاصبة جلن دخل ضاربا الباب خلفه بموة

 لم َنجظر وٖ لسماع جعلَمها الذٌ لم جهجم هٍ أَضاً إن سمعه



 أم ٖ وهٍ جصرخ ناظرة للباب الذٌ أؼلمه بعده

 وما هذا الشاهر الذي لم أراه سابما ؟ لم ججرن شَبا جهدد به "

 " َا همجٍ

جوجهت جهة السٗلم ونزلتوما أن أنهت صراخها الؽاضب ذان   

 . بخطوات ؼاضبة ضاربة جمَع جهدَداجه جلن عرض الحابط

* 

* 

* 

 لفزت والفة وابجعدت عن السرَر جنظر بجوجس لباب الؽرفة الذٌ

 انفجح علً اجساعه وكما جولعت كان الزابر الذٌ ٖ َؽَب طوَٗ

 منذ أن أصبح هنا وجعلم بؤنه لن َجولؾ عن كل هذا حجً َحدخ ما

ط له ، ٖ جخشاه كما أنها ٖ جخشً الموت لكنها جري شرا ماَخط  

 َضمره فٍ داخله .. فٍ عَنَه فٍ ابجسامجه وحجً فٍ نبرة صوجه

 الخبَثة جلن ... لمد اكجسبت خبرة فٍ كل هذا وجشعر بالخطر ما أن

 َمجرب منها .. ذان الخطر الذٌ َحمل معناه الحمَمٍ الذٌ اخجَر

ٌ الجصك به ، جراجعت للخلؾ خطوجَنله ولد اسجحك الشعار الذ  

 حجً الجصك ظهرها بالخزانة جنظر بجمود للذٌ أؼلك الباب

 والجرب منها بخطوات بطَبة جشبه جمَع حركاجه وكؤنه فَلم ممل

 َعرض بالبطٍء فجعالت أنفاسها مع ارجفاع َدها لصدرها حجً

 ٖمست أصابعها برودة ذان المعدن النفَس والجفت حول الخواجم

ٗثة وكؤنها جسجمد الحماَة منها .. والدها والدجها وجدجها بلالث  

 وحجً ما جبمً لها منهم فمط وهو شمَمها الذٌ باجت جري فمدانها

 له ألرب من أٌ شٍء والذٌ جراه السبب الوحَد فٍ شعورها

 الجدَد بالجمسن فٍ الحَاة وإن َْام حجً جراه ولو لمرة واحدة



ت هٍ .. لمرة واحة فمط جحضنهأخَرة لبل أن َموت هو أو جمو  

 . فَها وجبكٍ فٍ حضنه وإن كان جثة مَجة ٖ َشعر وٖ َسمع

 رالبت نظراجها الباردة عَنا الذٌ ولؾ أمامها مباشرة َدَه ٖزالجا

 سجَنجا جَبٍ بنطلونه ولد انجملت نظراجه الساخرة من مٗمحها

 لَدها الملجفة حول ذان السلسال فٍ عنمها وجمجم بسخرَة ما أن

 عاد بنظره لجلن اٖحداق الزرلاء الباهجة

 " لما ٖ جنادَه شخصَا فمد َؤجٍ لَنمذن منٍ ؟ "

 لم ججخلً نظراجها عن البرود رؼم الجوجس الذٌ َسرٌ فٍ

 جسدها ولالت بجمود

 " جعلم مثلٍ جماماً بؤنه سَفعلها فورا "

رأسه للوراء وكؤن كلماجها صفعجه وجلن اٖبجسامة الساخرةارجد   

 ٖ جزداد إٖ اجساعا وهو َمول

 " ! ٖ جخفٍ عٗلجكما الممززة إذا عكسه جماما "

 جصلبت مٗمحها وزحفت المسوة لها جدرَجَا ولالت بفكَن

 مجصلبَن

 ْنن لن جصدق إٖ ما جرَد جصدَمه فلما اجعب نفسٍ بالشرح ؟ "

َعنَنٍ ما جفكر فَه فالحمَمة ججحدخ عن نفسها واْؼبَاءثم أنا ٖ   

 " فمط من َحاولون الجبرَر

 أخرج َدَه من جَبَه وصفك بهما أمام وجهها ولال بسخرَة

 ٖذعة

 " معلمة أنت ٖ جحجاجَن ْسجاذن لَكون معن "

 جركت أصابعها السلسال من عنمها ببطء ولالت بجمود

 " ماذا جرَد منٍ ؟ "

جه َدها وجلن الخواجم ججحرر منها ولال ونظره علَهمرالبت نظرا  



 لم ججخلً شفجَه عن جلن اٖبجسامة الملجصمة بهما

 " سإال سخَؾ جسؤله امرأة لزوجها ألَس كذلن ؟ "

 انمبضت أصابع َدَها الملجصمجان بالخزانة خلفها وهمست مجددا

 وبذات جمودها

 " ماذا جرَد ؟ "

مها الثلجٍ لجسدها ولحركجهاانجملت نظراجه من السلسال فٍ عن  

 جلن لابٗ

 " جعلمَن جَدا ما أرَده وما علَن موافمجه "

 جؽَرت نظراجها الباردة للجوجس الذٌ لم َعد َمكنها إخفابه أكثر

 فهٍ جعلم جَداً بؤن أبناء هذه العابلة ممنوعون من شراء المنازل

 المسجملة وٖ الشمك أَضاً وبؤوامر من جدهم ولهذا طلبت ذلن

 من ولاص والذٌ فاجؤها بؤن وافك علَه فورا ! سحبت نفسا

 عمَما لصدرها ولالت جحرره ببطء

 ! ولما جطلب هذا منٍ ؟ ألست لادرا علً فعلها بنفسن "

 " ما نفع رأٍَ وموافمجٍ ؟

 رفع َده لوجهها وأمسن بذلنها بحركة سرَعة ولال ولد انملبت

 نظرجه للحمد هذه المرة

ان َرفض ابجعادن عنه طبعا وْنه ْٖن مجَمن اْحمك ذ "  

 َمكنه أن ٖ َري هذا الوجه الجمَل كل َوم ولن َجولؾ عن

 " الجدخل فؤبعدَه عنن أو لمت أنا بها بطرَمجٍ

 رفعت َدها أَضا ورمت َده عنها لابلة بضَك

 وما عٗلجٍ أنا بن وبه ؟ لما َُخرج كل واحد منكما عمده بٍ ؟ "

 " اجركونٍ وشؤنٍ

ولال بجلن اٖبجسامة الساخرة الجٍ لم جفارق وجههرفع ذلنه   



 طوَٗ

 " جمثَلَه ممجازة ْصدق بؤنه ٖ شٍء بَنكما "

 شدت لبضجَها بموة ولالت بؤحرؾ مشدودة

 " إن كانت والدجن ممجنعة بكذبجها فجلن لَست مشكلجٍ "

 ارجفعت َده وصفعها بسرعة خاطفة لم ججولعها أو جلحظها حررت

خلؾ وجعلت خصلة لصَرة منه جلجصك بطرؾشعرها المربوط لل  

 شفجَها فلم ججرن له ولجسدها المجال لَدرن ما سجفعله وهٍ جرد

 له الصفعة بؤخري بل وألوي منها جشد علً أسنانها بموة

 وؼضب .. صفعة جعلت وجهه َلجؾ جانبا فؤمسن فكَه وهو َدَر

 وجهه ناحَجها ونظر لها نطرة جعلجها جلجصك بالخزانة أكثر فٍ

 رد فعل دفاعٍ ولد جولعت منه كل شٍء إٖ ما حدخ حَنها وهو

 َرفع رأسه عالَا وَمهمه ضاحكا بطرَمة جعلجها جنظر له

 مصدومة لبل أن َنظر لها وأمسن فكها بموة وألصك رأسها

 بالخزانة خلفها رافعا له لٓعلً ولد انملب كل ذان المزاج

 والمٗمح للمسوة ولال من بَن أسنانه

 هل جعلمٍ ما هٍ حمَمة بطلن ذان ؟ هو لَس سوي مرَض "

 " بالسلطة والجسلط وأنت وسَلجه الجدَدة

 رفعت رأسها أكثر جحاول جخلَص ذلنها من لبضجه وهمست

 بضَك

 " أري أن ذان جفكَرن أنت "

 جرن ذلنها رامَا رأسها لكن هذه المرة لَس للخلؾ كالمرة

الحرَرٌ الطوَل وجههاالسابمة بل جانبا حجً ؼطً ذان الشعر   

 ولال بسخرَة

 " أجل فؤنا لم اخبرن بؤنن جعَشَن معه فٍ كذبة كبَرة "



 وما أن رفعت جسدها وأبعدت شعرها وعادت بوجهها ونطرها له

 رفع سبابجه والوسطً أمام وجهها ولال

 " أنت سٗحَن ... مجرد فرصجان ذهبَجان بالنسبة له "

خرَةنطرت له باسجؽراب فجابع مبجسما بس  

 أوًٖ امرأة سجنجب له أكثر من طفل واحد أٌ سَكون الحفَد "

 الوحَد الذٌ سَمٓ هذا المصر الساكن باْطفال المججابعَن ، ثانَا

 واْهم طٗلن منٍ وزواجه منن معناه أسهمنا فٍ شركة

 " جَكسجرون للطَران بؤكملها له

 نظرت له بصدمة ولد جابع من لبل أن جججازها

رفة السبب ؟ ْنها سجكون ملكا لن لوحدن حَنهاأجرَدَن مع "  

 وهو َعرؾ بهذا السر جَدا فجده ٖ َخفٍ عنه شَبا مدهلل الذٌ

 اكجشؾ حمَمجه مإخرا وأصبح فٍ شجار دابم معه بسبب ذلن

 وسَسحب ملكَة أسهم شركة داسولت منه فٗ َبمً له سوي جلن

الحمَمةالبدَنة الجٍ لن َنال من والدها لرشا واحدا وجلن هٍ   

 الجٍ لم َجد لها حٗ آخر سوي الجمسن بها فلم َسجطع جطلَمها

 كٍ ٖ جخرج من هنا بنصؾ أمٗكه حسب الموانَن البرَطانَة

 وهذا إن لم جنجب له ابنا وذان هو سبب رفضه ْن ججرٌ أٌ

 عملَة ججعل من حملها أمراً ممكنا فجسلب منه كل شٍء َملكه

 " إن طلمها

 دس َدَه فٍ جَبَه مجددا َرالب نظراجها الشاردة بالرؼم من أنها

 لم جبعدها عن عَنَه ولال بسخرَة

 ٖ َعنَن كل هذا ألَس كذلن ؟ لد َعنَن إذا أن جعلمٍ بؤنه َعلم "

 بؤنن وحدن طوق نجاجه من كل ذلن ولَصل لهدفه كان علَه أن

 َكسب الؽبٍ الموجود بَن أضلعن كؤٌ امرأة حمماء سبك



 " وجمعجه مصالحه بها

 ارجفع صدرها ونزل مع جنفسها الموٌ وهمست بجمود

 " وما جرَده أنت منٍ إذا ْفهم كَؾ َفكر أعدابٍ جمَعهم ؟ "

 أبجسم وحرن رأسه إَجابا فٍ حركة من بات َجولع جمَع ردودها

 بل وذكابها فٍ انجمابها وفٍ طرَمة جفكَرها ولهذا ٖ َرَدها له لن

ر بكل ممَز كالعادة فعلَه أن ٖ َجخلص منَحضً ذان المؽرو  

 اْمر السلبٍ الوحَد فٍ حَاجه وهٍ جلن المدعوة جمانة وأن جبمً

 هذه الجوهرة كالنجم المعلك فٍ السماء بالنسبة له لن َموت إٖ

 هكذا حسرة علَها ، جبدلت ابجسامجه للمكر سرَعا ولال

 " ما أرَده لَس منن "

نصَبها هذه المرة حَن لالتكانت اٖبجسامة الساخرة من   

 ومباشرة

 " آه أجل من خٗلٍ كشمَمن جماما ألَس كذلن ؟ "

 أرسل لها لبلة بشفجَه عبر المسافة المصَرة بَنهما ولال مبجسما

 َعجبنٍ ذكابن الفطرٌ المعمد َا جمَلة فٗ ججعلَه َخونن "

 " نهاَة اْمر

 " لالت فورا وبذات ابجسامجها الساخرة " معن أم معه ؟

 رفع سبابجه ولوح بها كمإشر بجانب رأسه ولال بسخرَة مماثلة

 معٍ لست الخاسرة فٍ جمَع اْحوال َا فاجنة ْنٍ لست "

 فارسن الشهم ولكل منا ؼرض سَناله بواسطة اِخر

 ".....أما معه

 وجابع ولد أشار بسبابجه لملبها هذه المرة

َرَده منن سَصاب هذا برصاصة مإلمة جدا بعد أن َؤخذ كل ما "  

 وَرمَن دون اهجمام ولن َكون حَنها ثمة كاسبان فٍ الحكاَة



 " عكس ما جرَدَن وجخططَن له َا ذراع مطر شاهَن اَْمن

 وما أن أنهً حدَثه ذان جحرن مؽادرا بجلن الخطوات الموسَمَة

 الكسولة الجٍ ٖ َجمنها سواه جاركا خلفه جلن النظرات المصدومة

 ججبعه حجً ؼادر من الؽرفة وجابع طرَمه إلً أن ظهرت له

 الوالفة عند أول عجبات السٗلم والجٍ ابجسمت له بمكر ما أن

 أشار لها بإبهامه فلوحت له بهاجفها فٍ َدها فاخجطفه منها فورا

 مبجسما بانجصار وجوجه جهة مكجب الكلمة العلَا فٍ جلن العابلة

َؽادر لشركجه لَنهَا مخططهما الجدَد لبل أن  . 

 بَنما الجٍ جركها خلفه فٍ جلن الؽرفة لم جسجطع اججَاز صدمجها

 بآخر ما لاله بسهولة وجحركت بخطوات مجصلبة لٓمام جفكر فٍ

 كل ما لال .. إنها فواجع مججالَة آخرها معرفجه بصلجها بمطر

 شاهَن ! ٖ َمكنها أن جصدق أمثاله بسهولة وأن جثك به لَكون

ما لال وَرَد فهٍ جشم رابحة خَانة فٍ اْمر .. خَانةحلَفا لها ك  

 كبَرة هٍ المجضررة فَها ، نظرت حولها وْول مرة جحار فٍ أن

 جمرر أمرا كان َجب أن َكون ممررا سلفا لكنها لن جسجعَن

 بمربَجها هذه المرة وٖ بذان المكان وأولبن الرجال ، جحركت

وَل حجً كانت فٍخطواجها مسرعة وؼادرت الؽرفة والممر الط  

 بهو المصر الواسع وما أن اسجدارت نحو السٗلم راكضة حجً

 ولفت مكانها فجؤة وبموة بسبب الجٍ وجدجها أمامها وارجدت

 خطوة للوراء جبعد شعرها عن وجهها وولع نظرها علً جلن

 العَنان الناظرة لها باسجهزاء وحمد ولد لالت صاحبجها مبجسمة

ابسخرَة جكجؾ َدَها لصدره  

 " إلً أَن َا حفَدة الخماصَة ؟ "

 نظرت لها بكره لم جعره جلن أٌ اهجمام وجابعت وابجسامجها



 المسجفزة الماكرة لم جفارق شفجَها

 إن كنت جنوَن الصعود له فَإسفنٍ أن أخبرن بؤنه لَس فٍ "

 اْعلً وٖ فٍ المنزل بؤكمله وٖ جنجظرَه ْنه ذهب ولن

 " َرجع

 وخجمت عبارجها جلن بضحكة عالَة وهٍ جصعد السٗلم ونظراجها

 الؽاضبة الحالدة ججبعها ولن جسجؽرب هذا منهما فعادت أدراجها

 من فورها راكضة ودخلت ؼرفجها مجدداً وجوجهت للخزانة من

 فورها وفجحت بابها بحركة واحدة سرَعة وأخرجت منها بنطلون

أؼلمجه خلفها بالمفجاحولمَص وجوجهت مباشرة لحمام الؽرفة و  . 

* 

* 

* 

 جؤففت وهٍ جخرج من ؼرفجها مؽلمة بابها خلفها بعدما أخبرجها

 الخادمة بؤن والدها َرَدها فٍ اْسفل فبعد شجارها العنَؾ مع

 والدجها صباحا حَن عادت من الجامعة جاركة محاضراجها بل

 وألمت علَها لنبلة أخري ألوي منها وهٍ جخبرها بؤنها لن جعود

 هنان مجددا ولن جدرس فَها أٌ عام كامل سَضَع منها فما من

 جامعة سجمبلها اِن ، لكنها مصرة ولن جؽَر رأَها أبدا وإن

 ضاعت اْعوام جمَعها علَها وحرماها من الدراسة نهابَا

 . عماباً لها

 وصلت منجصؾ السٗلم وانحت بجسدها علً سَاجه جنظر لٓسفل

وكما جولعت ها هٍ والدجها كانتحجً ظهر لها الجالسان هنان   

 فٍ اسجمباله ما أن دخل المنزل ولبل حجً أن َسجحم وَجناول طعام

 العشاء فعلَه طبعا أن َؤكلها معها بؤسنانهما لبل أٌ وجبة أخري



 ، بل وواثمة من أنها اجصلت به وأخبرجه منذ الصباح فلن جصبر

تحجً هذا الولت جعرفها جَداً ، اسجوت فٍ ولوفها ونظر  

 للسمؾ مجمجمه بحنك

 " كله بسببه ... أرانٍ هللا فَه َوما كهذا الذٌ أنا فَه "

 ونزلت بعدها السٗلم بخطوات بطَبة وكؤنها جإجل لدر أمكان

 جلن المواجة الجٍ ٖ مفر لها منها وعلَها أن جصمد وجعاند حجً

 َحدخ ما جرَد فلن جرجع لمكان فَه ذان الجنوبٍ المؽبر وٖ علً

نمها ، وصلت لٓسفل والجربت منهما جنظر باسجؽرابلطع ع  

 للمٗمح المسجرخَة لوالدجها واٖبجسامة الجٍ اسجمبلها بها زوجها

 !! فلَس هذا هو المزاج وٖ اٖسجمبال الذٌ كانت ججولعه منهما

 رمشت بعَنَها للَٗ ولالت باسجؽراب

 " عذرا من أنجما ؟ "

 فانفجرا ضاحكَن من فورهما ورفع الجالس بجانب والدجها ظرفا

 ً  ورلَا من علً الطاولة أمامه ولال مبجسما

 " خطَبن أرسل لن هذا "

 نملت نظرها باسجؽراب بَن الظرؾ فٍ َده وعَنَه الباسمة

 ولالت ببٗهة

 " خطَبٍ من منهما جعنٍ ؟ "

ها بالنفٍانجملت نظرات اٖسجؽراب لهما هذه المرة فحركت رأس  

 مجؤففة فكله بسببه ذان الولح الكاذب فهٍ لم جججز صدمة ما حدخ

 وفعل حجً اِن ، كجفت ذراعَها لصدرها ولالت برود

 " ٖ خطَب لدٌ وٖ أرَد زوجا من الجنوب مطلما "

 وكما جولعت امجمع وجه والدجها ؼضبا وكانت سججحدخ بل

ها وهو َمدوسجصرخ فَها كالعادة لوٖ أولفها الجالس بجانب  



 َده بالظرؾ فَها أكثر لابٗ

 " انظرٌ لهذا أوٖ "

 مطت شفجَها بضَك والجربت منه وأخذجه منه وفجحجه وأخرجت

 اْوراق الموجودة فَه وبدأت بجملَبها باسجؽراب لبل أن جنظر

 لهما شاهمة بصدمة فمال الذٌ ضحن من فوره

فصدَمه أجل إنها أوراق انجساب لجامعة عَن حوران لٕلجصاد "  

 الممرب َكون ابن شمَمة الزعَم مطر شاهَن ولد حصل لن علً

 هذه المعجزة ْنه كان معٍ الَوم حَن اجصلت بٍ والدجن ؼاضبة

 " وأخبرجنٍ عن لرارن بجرن الجامعة

 صرخت لافزة فٍ مكانها بسعادة ولم َمجصر اْمر علً لفزة وٖ

معة كانصرخة واحدة جلوح باْوراق فٍ َدها فدخول جلن الجا  

 حلما جراه مسجحَٗ وكم بكت وحزنت ْن معدلها فٍ الثانوَة كان

 . ألل من شروطهم بدرججَن ونصؾ فمط

 جولفت عن المفز وبدأت بجمبَل جلن اْوراق وحضنجها بموة علً

 ضحكات الجالسان أمامها لبل أن جركض جهة السٗلم لابلة

 بسعادة

 " ما أروعه من خطَب َا عالم ... لسما أنٍ أحبه من اِن "

 وصعدت جمفز العجبات ضاحكة بسعادة جرلبها نظرات الضاحكان

 اللذان جركجهما خلفها ولالت والدجها مبجسمة ما أن اخجفت عنهما

 فٍ اْعلً

 " لو جعلم من َكون ذان الخطَب فسجكرهن بالجؤكَد "

 ولؾ الذٌ لال مبجسما

ٍ بؤنه َخطط لجؽََر نظرجها له لبل أن َكشؾ عنَبدوا ل "  

 " هوَجه وهو جصرؾ ذكٍ منه كعادجه



 ولفت معه وسارا ذراعه جحضن كجفَها لابلة بابجسامة

 " أران مجحمسا له كثَرا "

 صعدا السٗلم معا لابٗ

 بلً ولن أجمنً لها شخصا أفضل منه فهو شاب رابع وممَز "

 " فٍ كل شٍء

* 

* 

* 

جدَلة ثم سرعان ما عادت وفكجه لَنسدل رفعت شعرها فٍ  

 بنعومة علً كجفَها وظهرها وسارت فٍ الؽرفة َمَنا ثم َسارا

 وشدت لمَص بَجامجها علً جسدها وكؤنها جحضنه بها

 وأؼمضت عَنَها بموة جؽرس أسنانها فٍ شفجها السفلً مبجسمة

 ججذكر ما حدخ البارحة وكَؾ سلب منها إرادجها جماما وهو َفجح

رها بل ورسمت لمساجه مسارها برلة علً جسدها وهٍأزرا  

 مسجسلمة له جماماً .. ٖزالت جشعر بجلن الرجفة اللذَذة كلما

 جذكرت ذلن .. بل وكانت سجفعل أكثر مما فعل الولحة وهٍ جنزع

 عنه لمَصه أَضا لوٖ وصول ذان الزابر فجؤة ، ماجت ابجسامجها

ن عَناها الجمَلجانببطء وججهمت مٗمحها الرلَمة وشاب الحز  

 وهٍ ججذكر ما حدخ بعدها وما أرق نومها وجعل وسادجها جرجوٌ

 بدموعها طوال اللَل ولم جراه بعدها أو جسمع صوجه أبدا وكل ما

 سمعجه صوت باب الشمة ولَست جعلم أؼادرت جلن وحدها أم هو

 معها ؟ مسحت بؤناملها علً وجنجها لبل أن جرجفع لؽرجها

 ورفعجها بها عالَا وحررجها لجعانك ذان الجبَن الصؽَر بنعومة

 وهٍ جمجرب من الباب المؽلك فكم ٖمت نفسها فَما بعد ْنها



 أؼضبجه ولالت ما لالجه وجعلت للبها َجحكم بها مجددا ما أن رأت

 جلن المرأة بل وما أن سمعت صوت جحرَكها لممبض باب الشمة

وكؤنها جلعب دورها الذٌ لم جكمله وزاده المشهد الذٌ رأجهما فَه  

 هٍ ، لكنها ما أن هدأت وفكرت للَٗ شعرت بؤنها جسرعت وهو

 من برر لها وفسر كثَرا بل وألسم لها مرارا ، لكن اْمر خارج

 اسجطاعجها فهٍ جفمد عملها وجعملها وكل شٍء ما أن جمجرب منه

 جلن المرأة بل وأٌ امرأة فٍ الوجود ، جحبه بجنون .. أجل

 جعجرؾ بذلن ولن ججحمل الجراب احداهن منه وٖ ممازحة فكَؾ

 .! بكل ما جفعله جلن أنجلَزَة

 اجكؤت بظهرها علً باب الؽرفة ورفعت رأسها علَه خلفها وهذا

 حالها منذ اسجَمظت فجرا جشعر بكل شٍء جحجها َجحول ْشوان

 فلم جسجطع ٖ النوم وٖ الجلوس وٖ الولوؾ فٍ مكان محدد وكم

 حمدت هللا أن الَوم عطلة وٖ جامعة لدَها فعلً اْلل جراه لبل

 أن َؽادر وَجحدثا .. بل ججحدخ هٍ وججد لنفسها جفسَرا أمامه

 لما فعلجه البارحة ؼَر أنها ٖ جصدله وججهمه كما َعجمد وَمول

 . دابما كلما واجهت مهمجه جلن بالرفض

ة إعدادأجفلت مبجعدة عن الباب ما أن سمعت صوت صفَر آل  

 المهوة فٍ المطبخ مما َعنٍ أنه هنان وَبدوا منذ ولت أو أنها لم

 ! جنجبه لباب ؼرفجه حَن أؼلمه خلفه أو أنه لم َؽلمه أساساً ً

 رفعت ؼرجها مجددا ودست خصٗجها خلؾ أذنَها ما أن عادت

 مجدرجة علً وجهها وجنفست بعمك مشجعة نفسها لبل أن جمجد

ارجه ببطء وفجحت الباب برفك كٍ ٖأصابعها لممبض الباب وأد  

 ! َصدر عنه أٌ صوت وكؤنها سجهرب منه ولَست ذاهبة له

 جحركت بخطوات بطَبة جمسن ابجسامجها بؤسنانها ججمنً فمط أن



 ججده مولَا الباب ظهره وٖ َشعر بها حجً جصل عنده أوٖ

 فسَساعدها كثَرا أن ججحدخ معه وهٍ جحضنه من ظهره جضم

 خصره بذراعَها بموة فَسمعها وَشعر بها دون أن َنظر لها

 وجري النظرة الؽاضبة فٍ عَنَه ، وصلت الباب وابجسامجها جزداد

 اجساعا وهٍ جري هدفها هنان وكما جمنت جماماً منشؽل مع آلة

 جحضَر المهوة َلبس بنطلون جَنز فمط كجفاه وظهره العارٌ

فشعرت بؤحشابها وخصره النحَل َجذبانها له كالمؽناطَس  

 جمَعها ججملص ؼرَزَا مما جعلها جشد بؤسنانها علً شفجها أكثر

 . موبخه نفسها

 وما أن خطت خطوة واحدة نحو الداخل حجً ماجت جلن اٖبجسامة

 فجؤة كما ججمدت أطرافها جمَعها وشعرت بصٗبة اْرض جحجها

ٍجزحؾ صعودا لجسدها صلبة باردة كالجلَد ما أن الجفجت لها الج  

 لم جكن جراها لبل دخولها وما صدمها لم َكن ذلن بل .... نزلت

 بنظراجها المصدومة علً جسدها ببطء َشبه ذان الموت داخلها

 َشبه انفجار ذان اْلم فٍ للبها المحجضر وهٍ جنجمل بنظراجها ..

 المصدومة من شعرها المبلل والمَاه ٖزالت ججماطر من خصٗجه

سود الملجؾ علً جسدها ونمش المرساةالمصَرة لروب الحمام اْ  

 علً ظهره وَالجه مما َدل بؤنه رجالٍ !! بل وجشرب من كوب

 .! المهوة الوحَد الذٌ باجا َجشاركان الشرب فَه ٖخجفاء اِخر

 جمسكت َدها بإطار الباب جمنع نفسها من السموط وأنزلت نظرها

دمةلٓرض ما أن الجفت الوالؾ هنان وشعر بوجودها جخفٍ الص  

 واْلم فٍ جلن اْحداق الذهبَة السابحة فٍ حرارة دموع الصدمة

 واْلم والخذٖن وجحركت بخطوات كابدت باسجماجه لججعلها

 طبَعَة سابرة جهة المؽسلة ٖ جعلم ما سجفعل هنان جحدَداً سوي



 بؤنها أرادت أن جكون صامدة .... صامدة ...!! هل ثمة من َصمد

َجمن دور البطل الذٌ َسمط فٍ أرضوهو َموت ! من هذا الذٌ   

 المعركة وسٗحه فٍ َده َرفعه عالَا رؼم كل جلن الجراح فٍ

 صدره مبجسما بانجصار حجً َخر مَجا ؟ ٖ لَست هٍ بالجؤكَد

 . ولَس فَما َخص هذا الرجل

 جمسكت أناملها بطرؾ حوض الؽسَل ولم جعد جسمع وٖ جعٍ شَبا

 مما َحدخ حولها وٖ ذان الصوت الرجولٍ الحازم الذٌ َصلها

 من بعَد

 مارَا اسبمَنٍ لؽرفجن ثمة ما علَنا الجحدخ عنه َخص "

 " دراسجن

 كان لرَبا لكنها كانت جسمعه وٖ جفهمه ..؟ جعلم بوجوده وٖ

 جشعر به ..! ٖ هو وٖ أٌ شٍء آخر حولها بسبب كل ذان

ممَت فٍ للبها جشعر باْرض جحجهاالضجَج فٍ رأسها واْلم ال  

 ججحول لسجادة سابحة فٍ الرَح فلم ججد حٗ سوي أن جهرب من

 هنان .. أن جعود أدراجها وأن جخجفٍ لبل أن جنهار جماما فحجً

 الرإَا أصبحت ضبابَة أمامها ، اسجدارت ببطء وحاولت أن

ٍءججحرن لكن اْمر لم َنجح أبداً وهٍ جفمد ارجباطها الجام بكل ش  

 حولها جشعر بروحها جخرج من جسدها المرججؾ مع أنفاسها

 ً  المجمطعة فلم جزدها جلن الخطوة الجٍ ابجعدجها سوي ضَاعا

 جرالبها جلن النظرات المجوجسة الضابعة وَدها جحاول الجمسن

 بؤلرب شٍء لها وإن كانت ٖ جراه ولم َكن سوي حاملة السكاكَن

لضعَؾ المنهار فٍ شٍءالخشبَة الجٍ لم جساعد ذان الجسد ا  

 وهو َهوٌ لٓرض مرجطما بها بموة وجسالط ذان الشعر البنٍ

 الناعم بعده جباعا مخفَا مٗمحها كجسالط جلن السكاكَن الحادة



 بؤحجامها المخجلفة علَه بسرعة لَاسَة لم َدركها الذٌ ركض

 نحوها صارخا باسمها دافعا الوالفة أمامه بموة اولعجها علً

هاالطاولة لرب  . 

* 

* 

* 

 اؼجصبت ابجسامة جدَدة جسجمع للجالس أمامها لبل أن جسدل

 جفنَها مخفَة حدلجَها الزرلاء بعَدا عنه كٍ ٖ َمرأ ما فَهما

 كعادجه فلم َعد َمكنها جمثَل دور المرحة المبجسمة أكثر من ذلن

 ففوق انفطار للبها علً الجٍ ٖ جعلم حجً اِن ما الذٌ حدخ

 وَحدخ معها زادها عمها صمر الَوم وهو َجحدخ أمامها عن

 زَارة ذان الحسرة فٍ للبها لمنزل عمجها جوزاء صباحا لاطعا كل

 جلن المسافة فمط لَكون هنان ومإكد لَجم خطبجه لجلن الفجاة الجٍ

 َبدوا أنها اخجارجها له من هنان فلما ٖ جكون مثله؟ لما هٍ ٖ

 ! جسجطَع فعلها

ا ببطء للذٌ لال مبجسمارفعت نظره  

 " هل أجلس مع جمثالَن ٖمرأجان جمَلجان أم ماذا ؟ "

 ابجسمت بحزن ونملت نظرها جهة الجالسة لرب النافذة المفجوحة

 جنظر للظٗم فٍ الخارج بصمت وشرود بل وحزن وضَاع جشعر

 به سابما فكَؾ اِن بعدما سمعت بكابها المإلم ذان لبل ساعه ؟

الس أمامها والذٌ كان َنظر لها مثلها وما أنعادت بنظرها للج  

 عاد بنظره لها امجٓت عَناها بالدموع هامسة له

 " جدٌ لما جسكت عن هذا ؟ إنها جموت ونفمدها جدرَجَا "

 جنهد بحزن وهمس مثلها



 جشاجرت معه وهددجه بجطلَمها منه وما أن خرج من عندٌ "

ا َبدوا فما الذٌوجمابٗ أمام باب المنزل أفرغ ؼضبه بها علً م  

 " سَجدٌ مع والدن ْفعله ؟

 سجنت عبرجها بصعوبة وهمست

 هو َحبها جدٌ ألَس كذلن ؟ وهٍ جحبه أَضاً فلما ٖ َجركان "

 الحب َجحكم بهما ؟ لما ٖ َنجصر علً الجراح كما َحدخ مع بالٍ

 " البشر ؟

 ولؾ ومسحت َده علً شعرها دون أن َعلك علً ما لالت وٖ أن

ظر مجددا للجالسة هنان ولال مبجسماَجَب ون  

 َبد ا أنه علَنا أن نمول لوالدجن جصبحَن علً خَر بدٖ من "

 " إزعاجنا لوحدجها

 نظرت له الجٍ دارت بجسدها بؤكمله جهجهما ولالت من فورها

 ما هذا الذٌ جموله أبٍ ! أنا فمط شردت للَٗ وها نحن كنا"

 " نجحدخ معا منذ ولت

 لال مبجسما

 وْننا نجسامر هنا فٍ ؼرفجن منذ ولت طوَل َكفَنا سهراً اللَلة "

 " وعلَكما أن جناما

 وؼادر الؽرفة بعدها مؽلما الباب خلفه مجمنَاً لهما لَلة سعَدة

 وولفت الجٍ لم جسجطع أن جفعلها مثله وجوجهت جهة الجالسة

 مكانها هنان وجلست بجانبها ونامت فٍ حضنها ولد اسجمبلجها

ذراعان فورا فنامت علً كجفها جرالب أوراق اْشجارجلن ال  

 المجرالصة جحت اْنوار الخفَفة فٍ الخارج وشاركجها الصمت

 الذٌ عادت لٗعجصام به مجدداً واحجرمت هٍ صمجها ذان جحاول

 أن جكجفٍ فمط بالشعور بمربها .. بحضنها بؤنفاسها وبضربات



م بؤن كبت ذان اْلمللبها ، جشعر بؤنها ججؤلم فٍ داخلها كما جعل  

 لن َزَدها إٖ دماراً لكنها ٖ جملن لها حٗ سوي أن جحبها وجحبها

 ولٓبد ، حضنت خصرها النحَل بموة ولالت بهدوء حزَن

 أمٍ إن لال لن أحدهم أن ججمنٍ أمنَة واحدة ججحمك فما "

 " سجكون ؟

 طال صمجها حجً ظنت بؤنها لن ججَب لبل أن َصلها ذان الصوت

الكبَب اْجوؾ  

 كنت ْجمنً أن لُطعت سالاٌ وما اججزت حدود الحالن جلن "

 " اللَلة

 رفعت رأسها ونظرت لها بعَنَن دامعة جرالب مٗمحها الفاجنة

 المجصلبة ولد جابعت بجمود وٖزال نظرها معلما فٍ الخارج

 أحَانا أجخَل ما كان سَكون اْمر لو أن شَبا من ذلن لم َحدخ "

ان المنزل مع والدٌ وأشمابٍ .. جبران ، رعد ،وأنٍ ٖزلت فٍ ذ  

 رماح والكاسر جمَعنا كما كنا سابما ٖ جسعدنٍ فٍ الحَاة سوي

 رإَجهم أمامٍ وٖ َحزننٍ إٖ أن َمضٍ النهار وٖ أجحدخ معهم

 جمَعا وإن عبر الهاجؾ لكن كل ذلن جؽَر منذ علمت بؤن ذان

ابلجٍ ولَجنٍ لمالوالد لَس أبٍ الحمَمٍ وجلن العابلة لَست ع  

 " أعلم أبداً لكن المدر ٖ َؽَره شٍء وٖ أحد

 جعلمت نظراجها الدامعة بها وهمست بحزن

 " أجعنٍ أنن جكرهَن أن كانت لن عابلة ؼَرهم ؟ "

 ضمجها لحضنها أكثر جدفن وجهها فٍ صدرها واجكؤت بذلنها علً

 رأسها لبل أن جهمس بصوت آسٍ مجؤلم جحضنها لها أكثر

 " ٖ ابجٗن هللا بعشك رجل ٖ َبادلن ذات المشاعر َا صؽَرجٍ "

 وخنمت العبرة صوجها وانزلمت دموعها من وجنجَها جسمٍ ذان



 الشعر الحرَرٌ للنابمة فٍ حضنها جشاركها البكاء فٍ صمت

 مجابعة بوجع

 ٖ ابجٗن هللا بنَجٍ برجل نسَانه َشبه الموت البطٍء وجخجارَن "

مر ْنه أرحم من ذكراهالموت نهاَة اْ  " 

 الجفت أصابعها علً لماش جلن البَجامة السوداء جدفن وجهها

 ودموعها فَها جسمع العبرة الجٍ جحررت من وسط جلن اْضلع

 الجٍ جحجوَها بموة للجٍ جدفن مٗمحها فٍ شعرها جطلك سراح

 جلن الدموع والعبرات لجخرج مجعالبة موجعة مدمرة صمودها

ة منهما ججؤلم لدموع اْخري وٖ حل جملكهمجدداً وكل واحد  

 لنفسها وٖ لها ججشاركان البكاء كما الوجع واٖحجراق إلً أن

 أبعدجها عنها وأمسكت وجهها وهمست ببحة بكاء ناظرة لعَنَها

 الدامعة

 إَان َا جَما أن جسلمٍ للبن َوما لرجل ٖ َسجحمه ، ٖ جعشمٍ "

نَن وحدن .. أن َكونالبطل فٍ أعَن الناس بنَجٍ بل فٍ عَ  

 بطلن أنت لوحدن ذان َكفٍ فٗ َسجبدلن ببطوٖجه جلن أبداً وَمجلن

 " بالحَاة

 جعلمت نظراجها وعَنَها الباكَة بعَنَها ولم جسجطع لول أٌ شٍء

 لَس ْنه والدها من ججحدخ عنه كمثال ونموذج سٍء بل ْنها

معنً خشَت فعٗ من أن َحدخ ذلن معها أَضا وباجت جعلم اِن  

 أن جحب رجٗ ٖ َشعر بما فٍ داخلها له .. لكن والدها َحبها

 جعلم ذلن ومجؤكدة منه فمط هٍ الجراح .. كم هٍ لاسَة وكم

 . جكرهها حجً أنها جمجل الحب أحَانا وإن لجلت صاحبه معه

 لبلت باطن كفها ما أن بدأت بمسح دموعها وهمست بحزن جخبا

 شفجَها فَه



مناه أن أران سعَدة فٍ أٌ مكان ومع أٌأحبن أمٍ وكل ما أج "  

 " كان

 مسحت َدها علً شعرها بحنان وحضنجها مجدداً ولبلت رأسها

 بعمك لبل أن جمؾ مولفة لها معها ولالت ببحة هامسة " علَن أن

 " جنامٍ اِن بنَجٍ الولت جؤخر كثَرا

 نظرت لها ولالت مبجسمة بحزن

 ننام معا اللَلة أمٍ ؟ إنها لَلجن اْولً هنا وأرَد أن أكون "

 " معن

 مسحت بكفها علً طرؾ وجهها ولالت

 " لَس اللَلة َا جَما فٍ الؽد حسنا ؟ "

 أومؤت بحسنا مبجسمة بحزن وؼادرت جهة باب الؽرفة وما أن

 فجحجه الجفجت لها فكانت والفة مكانها جرالبها بحزن فهمست

وابجسامة حزَنةبعَنَن دامعة   

 " أحبن أمٍ ... جصبحَن علً خَر "

 فودعجها بهمسها الدافا وابجسامة جشبه ابجسامجها جلن

 " وأنت بخَر َا للب والدجن "

 ورالبجها بعَنَن دامعة حزَنة حجً اخجفت خلؾ الباب الذٌ أؼلمجه

 خلفها بهدوء ورفعت حَنها رأسها لٓعلً وأؼمضت عَنَها ببطء

عة حرَة اٖنزٖق منهما ببطء .. ها لد دمرهاجاركة لجلن الدم  

 وبشكل نهابٍ وعلَه أن َحجفل بانجصاره .... أجل فلَحجفل لكن

 . علً طرَمجها هٍ

 الجفجت جهة الخزانة جمسح عَنَها بموة وفجحت أحد أبوابها

 وفجشت بَن الثَاب المعلمة فَه حجً وجدت مبجؽاها وأخرججه

المصَر الشفاؾ الذٌ ٖ َجمعونظرت له .. لممَص النوم اْسود   



 لماشه سوي خَوط مجداخلة علً جانبَه ، نطرت جهة النافذة

 المفجوحة وابجسمت بسخرَة جسمع صوت جلن السَارة الممجربة

 داخل أسوار المنزل فها هو ربَس البٗد َرجع مهما طال ؼَابه

 عن سرَره ، نزعت الممَص من عٗلجه ونزعت ثَابها ولبسجه

ة لبست الممَص الحرَرٌ المصَر فوله وربطتوبحركة مدروس  

 حزامه حول خصرها النحَل ونزعت المشبن من شعرها لَنزل

 منسابا بنعومة وكثافة علً ظهرها وكجفَها وصوٖ لذان الخصر

 المسجدَر وجوجهت ناحَة باب الؽرفة وؼادت مججازة الرواق

 الطوَل بخطوات سرَعة خصٗت ذان الشعر الطوَل جطاَرت مع

 صعودها السٗلم بخطوات سرَعة كٍ ٖ َراها أحد حجً كانت عند

 باب جلن الؽرفة ججلمؾ أنفاسها المجعالبة وفجحت الباب فورا

 منجصرة علً جرددها من لبل أن جخوض معه ؼمار أٌ معركة

 وأؼلمجه وولفت علَه جنظر لٓسفل صدرها َعلو وَهبط بسبب جلن

جفت ناحَجها َنطر لهااْنفاس الموَة مججنبة النظر للذٌ ال  

 باسجؽراب وهو َرمٍ ربطة العنك الجٍ نزعها للجو وَده اْخري

 . لد فجحت زرَن فمط من أزرار لمَصه لبل أن ججصلب مكانها

 *  

 *  

 * 

  

 رمً السكَن فٍ المؽسلة ونفض َده شاجما بحنك لبل أن َنظر

 لسبابجه وللجرح الصؽَر بجانب ظفره والذٌ كان اْلم فَه أكبر

 من حجمه الصؽَر فحجً الدماء لم جنزل منه ! لعمه بطرؾ لسانه

 مكشرا بضَك وؼادر ذان المطبخ بؤكمله فلَلة سَبة جلن الجٍ



 مرت علَه البارحة هنا لم َنم فَها أبداً بسبب أفكاره المشوشة

 وطنَن كل جلن الحشرات فٍ الخارج فلن َكون وجوده فٍ هذا

َشجرٌ منزٖ وَنجمل له ولن َهجمالمنزل الرَفٍ إٖ مإلجا لبل أن   

 لرأٌ جده وٖ رفضه هذه المرة فلن َرجع لذان المنزل لَري الظلم

 واٖضطهاد أمامه وَصمت فثمن صمجه الذٌ أخذ المسم منه علَه

 سَكون خروجه من هنان وبشكل نهابٍ ولن َرجع أبداً وَمؾ

 َجفرج علَهم وهم َجرمون فٍ حك جلن الفجاة كما لن َجولؾ بحثه

 عن الحمَمة أبدا وإن ابجعد عنها كما أجبروه وسَخرج ببراءجها

 وإن من جحت الصخور فهو لم َمسم بؤنه لن َفجش فٍ ذان

 الماضٍ وجلن الجرابم وسَعلم من َكون هذا الذٌ َرَد إعادجها

 للمصح مجددا أو إرسالها للسجن ولن َكون إٖ نجَب هو مجؤكد

 من ذلن لكن من هذا الذٌ َكون حلمة الوصل بَنه وبَن عابلة

 .! الممجول هنان

 عبر بهو المنزل مجوجها نحو السٗلم المرَب وولؾ مكانه ؼاضنا

 جبَنه َنظر باسجؽراب جهة السَاج الخشبٍ المٗصك للمطبخ

 والمفجوح علً الطبَعة فٍ الخارج وركز سمعه علً جلن

سرعة ... ٖ بل صاحبها َركض علًالخطوات الجٍ كانت جمجرب م  

 ما َبدوا !! جحرن مسرعا لجلن الجهة وولؾ َنظر بصدمة للجٍ

 خرجت من بَن الشجَرات الطوَلة فٍ الخارج ولد ولفت مكانها

 ما أن ظهر لها الوالؾ خلؾ ذان السَاج المنخفض فٍ اْعلً

 ججلمؾ أنفاسها المجٗحمة بسبب كل ذان الركض وهمس بصدمة

 " !! زَزفون "

 ورالبت نظراجه المصدومة الجٍ عٗ صدرها ونزل عدة مرات

 جحاول الجنفس جَداً لبل كل شٍء .. من كانت ممجنة َٔجادها له



 هنا وكما جولعت سَكون فٍ منزل عابلة جلن أنجلَزَة الذٌ

 جلبها له سابما ولن جحجاج ْن جبحخ عنه كثَرا حجً َكجشفوا

فَه جلن العَنان الواسعة أمر ؼَابها ووصولها له ، حدلت  

 واْحداق السمابَة المسجدَرة من بَن خصٗت ؼرجها الشمراء

 المجطاَرة ورفعت َدها ومررت أناملها البَضاء الرلَمة الجٍ

 جخرج وحدها من كم لمَصها الطوَل علً طرؾ ؼرجها جبعدها

 جانبا ولالت بؤنفاس لم جنجظم جَداً بعد

جساعدنٍ إن احجججن فٍولاص ألم جخبرنٍ سابما بؤنن س "  

 " أٌ أمر ؟ أنا أحجاجن اِن وعلَنا أن نجحدخ عن الكثَر

* 

* 

* 

 ~ المخرج

4بملم/ زَنه   

 من ولاص لــــــــ زَزفون

 اِعَذِن بِكِلَماِت هللِا الجامات ِمن كل رجٍل ِسواٌ..

 .. لـ أنثً لادرة علً إحزانٍ

 !.. حَن ٖ جكونٍ معٍ

 ٖ جلمحن عَنٍ

 . أفجمد ذاجٍ

 .. جؤسرنٍ اْحزان

 ! عندما ٖجكونٍ معٍ

 !.... وجسمَنٍ الوحدة كؤس فمدن

 .. أعَش بمنفً .. وأجوه بٗ مرسً



 .. أجضّور فمداً 

 . أفَض وجداً 

 .. وَسمع فٍ ظٗم اللَل ندابٍ

 . َا امرأة إخجصرت علٍ النساء

 فمد

 ..! أسمجنٍ الحب بَد

 !.. وباْخري أسمجنٍ شماء

 !!من ؼَرن

لجفاؾ إروابٍ وبعد الشجات إَوابٍلادر بعد ا  ..() 

 .. عند ؼَابن أبحخ عن السعادة جحت لبعة المدر

 جحت نفاَات اْلم

 .. وسط لذارة الدنَا ومجاعبها..

 / سبمت اْنجظار

 .. واْحجضار

 جرفضجنٍ الموانٍء

 وجنكرنٍ اٖماكن ..

 .. وَجافانٍ الزمان ..

ٌّ البارد جداً   .. فـ كل اللَالٍ وسط جو

/ الصمَع حد  / 

 !.. إٖ مشاعرٌ

 ٌ صاحبة المدر الرابِع المسكوب ِمن لدحِ السماِء أُِحبن

 !فـؤَنِت اْنثً الجٍِ اخجرجها بَِمحِض الحب؟

 . آ آ هـ جَشكُّ خندلها َداخل الصدرَ 

 !!رحماِن َا أنتِ  .



 َــــ امرأه عشمجها بملِء اْرِض والسماءِ 

. 

 عودٌ وإن رحلتِ 

 عودٌ وأن كنِت جثة بٗ مشاعر

 .. ورممٍ بؤناملن الصؽَرات أشٗبٍ

 .. واسكبٍ عودجن بـ شرَانٍ كدواء

ًّ بكل حاٖجن  !!فـ انا ارَدِنّ

 أُحبن

 وإن لم َجبك منِن إٖ رفات الفجات

 أُحبن

 وإن أُزهَك الحلم ورمٍ فٍ صدعِ الِفراق

 أحبن

 وإن خبت شرفه الؽَم

 أُحبن

 أُحبن

 أُحبن

صلنهاَة الف  

1الفصل العشرون   

 

 ~~ المدخل

 بملم / حَاجٍ أمل

 xإنِكساُر الُحبُّ 

 ..َمَطُر....وَحدُخ أْن جؤْجَنٍ ِسًرا



 ....جكجب علً ُجدرآِن ذآكرجٍ ٗسمنْ 

 ....جُدس فٍِ مَسآمآِت ِجلدٌ عطرنْ 

 جعلّك َعلً رفُوِؾ للبٍ

 ......نبجةً جُسمًَ ِمـْن رِحَِك َسمآءنْ 

 ...فَدْعُهم ََعلَُمون...أنَّ الؽََسكَ 

 ...لََسْت ِسوي َجَسٌد بِروحٍ جوفاَء خلَؾ ألنِعٍَة كاذبهْ 

 ....فمازْلُت وِحَدةً فٍ معركِة الذكرَاتْ 

ٍَّ طَفنَ   ...أُدنُّ ُحصوَن النسَاِن لعالٍم مازاَل َْحِمُل إل

 ... لجرَحَل وججُركنٍ بماََا أُنثً

 ...َحطَّمها ُجنوُن ُحبِّنَ 

َْنََنَ   ...ودنَّ ُحصونُها سواُد ع

 .... وبعثرجها عبثَّةُ لبٗجنَ 

 ....وأوَجعها سْطوةُ حضورنَ 

 xُشعوراً ََجسآلُط مـْن ورَِد نَـبِضٍ

 ....عآبراً ُكلٍ

 ....سآكناً فٍ ؼَآهِب روحٍ

 ...أُمنَِاٌت رسمجُها بدفجََر أحٗمٍ

 ...أسمَجُها من ُحروِؾ إسُمَن أمًٗ 

ملٍجحلك فٍ سماِء ع ..x 

 x...كنوارٍس جُحلِّك عالًَا ُحرةً جشدوا بلحِن اُٖؼنَات

 عبثا جٗشت لبل ان جنموا وجفُصلنا المسافاتْ 

ُع أورالٍِ فً عالِم الذّكري  ..سؤُوّدِ

 ...لَسُكَن النِّسَاُن كل حرٍؾ فَها

 هو الفراُق ٖحْت شواِطبُه



 ....!! والروُح حابِرة

 x!!أجرفُع المرساةُ أم جلمَها

ََن سجرُسو سفَنةُ أحٗمٍ؟فؤ !... 

 ...َؼَسمٍ

 ...أنَا ذاَن الذٌ َْعَشُك جفاصَلَنِ 

 ...ِعْطُرِن العالُك علً ُجدراِن الذاكرهْ 

 َحكٍ لِن عن ُحٍب ُعذِرٌٍ لذَذْ 

 فّ ِزلُت علً مركب ٗلـشوِق أبُحرُ 

 ....نحو مرآسٍ للبِن ٗلـ دآفا

 ....لعلٍ أطفا حنََن عنآٍق جحبسه ٗلـمسآفآت

 ...وأشآطرِن نبضاً َكجمل علً طآولة ْٗمنَآت

................................. 

 جنملت نظراجه المصدومة علً جسدها ابجداء بسالَها البَضاء

 العارَة للممَص الحرَرٌ اْسود المحجضن لذان الجسد الرشَك

 المجناسك وصوٖ للشعر اْسود الطوَل الذٌ ؼطً وجهها كما

ا حاجبا مٗمحها عنه ٖ شٍء َظهر له منها معكجفَها وذراعَه  

 جلن السالَن سوي الَدَن واْنامل البَضاء الرلَمة َحفها لماش

 كم الممَص الواسع الفجحات ممسكة بحزامه بموة وكؤنها جعصره

 بَنها جنفسها الموٌ أظهرجه حركه كجفَها وارجفاع ذان الصدر

وفٍ هذاَسجوعب بعد وجودها هنا فٍ ؼرفجه  َوضح .. لم  

 الولت والوضع ! وكؤنها جولعت منعه لنفسه مجبرا كٍ ٖ َذهب

 ! لها فٍ ؼرفجها .. َجمعهما منزل واحد وكل منهما فٍ ؼرفة

 . فكرة لم َسجوعبها عمله ولم َوافمه للبه علَها

 ما أن أبعد شفجَه لَجحدخ ججمدت مكانها وهو َراها ججرن ذان



وات بطَبة ٖزالت جنظرالباب الملجصمة به وجمجرب ناحَجه بخط  

 لٓسفل َؽطٍ معظم جسدها ذان الشٗل الحرَرٌ الحالن ولم جكن

 صدمجه بهذا بل بَدها الجٍ جحركت مع خطواجها جفجح عمدة ذان

 الحزام الملجؾ حول خصرها النحَل بإحكام فاسجدار بشكل كامل

 ناحَجها َنظر بصدمة للممَص الحرَرٌ الذٌ ابجعد طرفاه عن

عن ذان الجسد الشدَد البَاض المخجبا خلؾ جسدها كاشفا  

 المماش اْسود الشفاؾ فٍ مشهد ٖ َمكن لعمل رجل واعٍ أن

 َماومه أو حجً أن َنساه مهما امجد به العمر فهو زوجها ومن

 جمعهما سرَر واحد كجسد واحد لم َراه فٍ هذا المشهد ولم

سودَجخَله هكذا بهذه الثَاب ! ومن َسجطَع أن َصؾ اندماج اْ  

 باْبَض النمٍ فكَؾ بذان البَاض الطبَعٍ ْجمل ما أبدع

 الخالك فٍ جصوَره وهو الجسد البشرٌ ! رالبجها نظراجه الجٍ لم

 جججاز الصدمة بعد وهٍ جملص آخر خطوجَن بَنهما جنزل ذان

 الممَص عن كجفَها لَنزلك عن جسدها ببطء ونعومة لٓرض

 كاشفا عن بالٍ ما كان َخفَه جحجه فلم َعد َؽطٍ ذان الجسد

 المجناسك شدَد البَاض سوي جلن المطعة السوداء الشفافة الجٍ

 لم جزد جفاصَله إٖ فجنة فارجفعت َده لذان السجار اْسود الكثَؾ

 وٖمسجه أصابعه برفك وما َخطط له هو إبعاده عن وجهها لعله

محها ؟ هل دفعها حنَن الذكري لهَفهم ما َجرٌ ما أن َري مٗ  

 ! فٍ أول لَلة جمضَها فٍ هذا المنزل بعد كل جلن اْعوام

 هل اسجطاعت أخَرا أن ججؽلب علً أفكارها السوداء ناحَجه ؟

 أَعمل أن جخجصر الطرَك علَهما هكذا وأنها شعرت فعٗ باحجَاجه

 المجعطش لها ؟ لحضنها ْنفاسها ْن َرمٍ برأسه وهمومه علً

درها .. هو مطر شاهَن الذٌ لم َكسره شٍء َوما كسرهص  



 ؼَابها .. ! من لم جهزمه الجَوش بمدافعها هزمه اشجَاله لجلن

 الفجاة الجٍ اججاحت حَاجه كأعصار الذٌ جلبها لحدوده ؟

 هو رجل الحروب جربَة شاهَن الشاهَن جفمده عمله وجوازنه

ها وٌْ سببوصموده إن شعر فمط بفمدانها أو بؤنه لد َخسر  

 ! كان

 جرفعه لعنان السماء بكلمة واحدة وجحوله لوحش من نار بكلمة

 . ! أخري وجملبه بَن الثلج والنار

 ؼاصت أصابعه أكثر فٍ ذان الحرَر الحالن وهمس باسمها

 بابجسامة رلَمة َرالب أصابعها وهٍ جرجفع لصدره ببطء

ار لمَصهوابجسامجه جنجمل للدهشة َرلب جلن اْنامل جعبخ بؤزر  

 جفجحها برجفة خفَفة ولبل أن جكمل فجحهم ؼَرت مسار لمساجها

 الرلَمة جلن ونزلت بهما لحزام بنطلونه جبحخ جلن اْنامل

 المرججفة عن الجانب الذٌ َفجح منه مما أرسله للجنون العابخ

 فٍ لحظة فخرجت منه ضحكة صؽَرة وهو َمسن َدَها لابٗ

بنزاهةمهلن ... انجظرٌ للَٗ هاجمٍ  "  " 

 وجصلب جسده كما ابجسامجه جلن ومٗمحه بسبب الدمعة الجٍ

 اصطدمت بكفه لبل أن جنزلك علَه ببطء وانجهت عند كفها البارد

 كالجلَد بَن َدَه فرفع نظره المصدوم ببطء للوجه الذٌ ٖزال

 مخجؾ عنه بؽرجها الطولَة وشعرها الكثَؾ فكَؾ لم َلحظ

 ! اخفابها له عنه

 ! أنفاسها الموَة المجمطعة والبرود فٍ كل حركة صدرت عنها

 رفع َده ببطء من َدَها لذان الشعر المجكدس أمام وجهه ومررها

 بَنه وبَن ؼرجها حجً شعر بملمس بشرت وجهها فشد أصابعه

 علَه ورفعه ببطء حجً ظهرت له جلن العَنان السوداء الواسعة



لوجه الدابرٌ كسجابرمن بَن الؽرة المنمسمة لنصفَن جزَن ا  

 حرَرَة سوداء وضاعت نظراجه الجابهة فٍ ذان اٖحمرار الذٌ

 شوه بَاض جفنَها وأطراؾ بَاض عَنَها بل والنظرة الجٍ كانت

 جنطك حمداً كفًَٗ بإحراق جَش معركة بؤكمله ! رموشها الطوَلة

 مبللة بالدموع وأنفاسها جخرج من بَن شفجَها ساخنة حارلة

ام امرأة عاش حَاجه َدمرها َمجل عابلجها أماموكانه َمؾ أم  

 عَنَها فرداً فرداً ! امرأة جؽذت علً كرهه كما َجؽذي جسدها

 بالهواء ! رفع َده اْخري وأمسن وجهها وارججفجا وهو َمسح

 " بهما علً جانبٍ شعرها الحاضن لمٗمحها هامسا بجشجت

 " !! ؼسك ما بن

رجفعجا لَدَه ورمجهما عنها لبلوجعالت أنفاسه َرالب َداها اللجان ا  

 أن جخرج جلن الكلمات الجوفاء المَجة من بَن شفجَها وكؤنها

 هواء مججمد

 " أنا من علَها أن جسؤلن ذلن ... ما بن؟ لماذا أولفجنٍ ؟ "

 ورمت طرؾ شعرها بحركة ؼاضبة لبل أن جعود لفجح أزرار

داً لمَصه المجبمَة بحركة عنَفة هذه المرة فؤمسن َدَها مجد  

 وأبعدهما وٖزاٖ فٍ لبضجَه ٖزال َنظر لها بذهول ففكجهما منه

 بالموة ومدجهما لممَصه مجدداً وفجحت آخر زر فَه أنفاسها الموَة

 َشعر بها جحرق بشرة صدره وبدأت بدفع الممَص عن كجفَه

 فؤبعد َدَها عنه ولال بحزم

 " ؼسك جولفٍ ما هذا ؟ "

ة عن زره هامسة بجمودأمسكت بكم لمَصه جبحخ بحركة عنَف  

 " لماذا أجولؾ ؟ "

 وجابعت بؽضب ما أن سحب َده منها جنظر له بعَنَن مشجعلة



 كالحمم

 لما جبحخ عن كل هذا عند ؼَرٌ ؟ "

 ما الذٌ جراه فَهن لم ججده بٍ ؟

 " أخبرنٍ بماذا ججد الحجج لنفسن لفعلها ؟

 وجابعت صارخة بؽصب جشد كجؾ لمَصه لجنزعه عنه

 " هَا عؾ نفسن بٍ "

 أبعد َدها وحاول إمسان كجفَها لابٗ بؤمر

 " ؼسك َكفٍ "

 لكنها دفعت َدَه مجددا ولد عادت لمحاولة فن حزام بنطلونه

 لابلة من بَن أسنانها ونظرها علً ما جفعل

 " ٖ لَس َكفٍ أنت زوجٍ وأنا أرَد حمٍ منن اِن "

موة لجصبح بَنفؤمسن َدَها ولفهما خلؾ ظهرها مثبجا لهما ب  

 ذراعَه ملجصمة بجسده ولال بحدة ناظرا لوجهها الذٌ جخفضه

 جحاول جخلَص نفسها منه

 ؼسك جولفٍ عن هذا أنت ٖ جعطَنٍ حمٍ بهذا وٖ جؤخذٌ "

 " شَبا ، لن أسمح لن بمجلٍ داخلن لن َحدخ أبدا جولفٍ

 لاومجه بموة لجفن َدَها من لبضجه وما أن انحنً رأسها مٗمسا

انطلمت دموعها كما عبراجها وضربجه بجبَنها فؤؼمض لصدره  

 عَنَه رافعا رأسه عالَا واسجمبل جسدها الذٌ انهار علً جلن

 اْضلع وطوله بذراعَه بموة َسجن فَه جلن اْنفاس الباكَة

 جمسح أصابعه علً شعرها مبعدا له عن طرؾ وجهها وهمس

 عند أذنها بحزن

بلجن جلن اللَلة ٖزال َرججؾألسم أن ما حدخ بَننا فٍ منزل عا "  

 جسدٌ شولا كلما جذكرجه لكن لَس هكذا َا ؼسك لن آخذ منن هذا



 كارهة ومرؼمة لن أدمر هذه المشاعر بَننا ولن أسمح لن

 " بجدمَرها فٍ داخلن ؟

 لكمت لبضجها صدره حجً أفلجها وابجعدت عنه وصرخت فَه باكَة

 " بلً سجموت "

 وجابعت ضاربة بمبضجها علً للبها

 " سجموت هنا ولٓبد ولن أسمح له .. السم أن أموت وألجله "

 شعر بكل شٍء داخله َنهار مع كلمجها الجٍ كانت جخرج من

 صمَم معاناجها لَس جمثَٗ وٖ ادعاء َراها ججحطم مع كل كلمة

 وواثك من أنها هنا اِن لجمجل فٍ داخلها آخر ما َربط مشاعرها

 به ، إنها جعَد ما فعلجه عند الشٖٗت جمجل الشٍء بذكراه فٍ

 مكانه بل ججعل من المكان ما َمجله داخلها وإن حدخ ما جاءت

 اِن من أجله لن جنام فٍ حضنه وجشاركه سرَره إٖ جثة مَجة

 . مسجمبٗ ومهما فعل

 الجرب منها مجددا ورفع َدَه لوجهها هامسا باسمها فرمجهما

لً أسنانها وهٍ جمسن طرفا لمَصه جحاول نزعهعنها وشدت ع  

 عنه وما أن حاول منعها بحركة ؼاضبة نزلت َداها المرججفجان

 لبنطلونه مجددا فرماهما عنه هذه المرة صارخا

 " جولفٍ َا ؼسك ما بن ؟ "

 وحَن لم جعلك كما لم جهجم وعادت لمحاوٖجها بدفعه جهة السرَر

هما بموة صارخاهذه المرة أمسن ذراعَها وهزها من  

 " ؼسك ما بن ؟ ماذا حدخ معن ماذا ؟ "

 رفعت رأسها ونظرت له بجمود ولالت بؤحرؾ مرججفة

 ما حدخ أنٍ أموت وعلَن أن جموت معٍ .. علَن أن جموت "

 " بداخلٍ لبل أن أموت



 أمسن وجهها بَدَن مرججفة وهمس بصوت خافت

هذا ٖ ؼسك حلفجن باهلل أن جرحمَنٍ لبل نفسن ، جولفٍ عن "  

 جمجلَنٍ أنا لبل لجلن لٍ فٍ داخلن .. ؼسك ما َجمعنا ألوي

 " من أن نفكر فٍ لجله إنه َكبر كلما حاولنا ذلن

 لكن كلماجه جلن لم ججد إٖ صدي اصطدامها بجدران الؽرفة

 الواسعة جرالب عَناه ونظراجه الضابعة َدَها الجٍ انجملت

جمع لماشه فاسجدارلممَصها جحاول فن اْشرطة الحرَرَة الجٍ ج  

 للخلؾ وسحب لحاؾ السرَر بموة وما أن عاد لها لفه حول

 جسدها مجؽلبا علً مماومجها له لبل أن َرفعها من اْرض بَن

 ذراعَه وخرج بها من الؽرفة َماوم ضرباجها لوجهه ومحاوٖجها

 اٖفٗت منه َنزل بها السٗلم بخطوات سرَعة وعبر بهو المنزل

 حجً كان أمام باب ؼرفجها الشبه مفجوح ضربه بمدمها ودخل بها

 ضاربا له مؽلما إَاه خلفه وجوجه بها فورا لحمام الؽرفة وأنزلها

 هنان لَسمط ذان اللحاؾ عن جسدها فورا فؤمسن بَدَها ورفعها

 لحوض اٖسجحمام وولؾ بها فَه َحضنها بذراع واحدة بموة

ها الؽاضبة له وفجح المَاهمثبجا جسدها لجسده معجزا مماومج  

 الباردة علً ألواها لجندفع فولهما بموة فارججؾ جسدها كالورلة

 المجسالطة بَن ذراعَه فدسها فٍ حضنه أكثر ولواها جضعؾ

 جدرَجَا كما كلماجها المجمطعة أمام اندفاع جلن المَاه الباردة حجً

 شعر بؤنها سجنزلك من بَن ذراعَه فشدها بموة َحاول إَمافها

 . لَكجشؾ بؤنها ؼابت عن الوعٍ جماما

* 

* 

* 



 ججمد مكانه لولت َنظر لها وكؤنه َنجظر أن جخجفٍ فٍ أٌ لحظة

 وَكجشؾ بؤنه َجوهم أو أنها لالت ؼَر ما سمع لكن شَبا من ذلن

 لم َحدخ فجلن الصورة لم ججؽَر وصاحبة الخصٗت الذهبَة

فٍ و.... حمَمةالمعانمة لذان الجسد النحَل والوجه الجمَل لم جخج  

 !! كانت جلن

 رفع رأسه لٓعلً وجنهد بمهر مؽمضا عَنَه جنهَده شعر بؤنها

 خرجت من أعماله بل من عمك انكساره وندم ... ندم فٍ ثانَة

 واحدة ندما كان كفَٗ بسرلة عمره بؤكمله ْنه ألسم ولطع ذان

 الوعد .... لماذا اِن َا زَزفون لماذا لَس سابما ؟ لَس باْمس

 لَس فٍ أٌ َوم إٖ الَوم ! لما جكرهه ظروفه هكذا ؟

 لَجه كان وعده فمط لكان أخلؾ ولكان وْول مرة فٍ حَاجه نمض

 . وعده لكن أن َمسم باهلل فاْمر ألسً من أن َجراجع فَه

 عاد بنظره لها ما أن سمع حركة اْؼصان جحت لدمَها واسجطاع

لاء الواسعةأن َري بوضوح الحَرة فٍ جلن اْحداق الزر  

 وخطواجها جمجرب منه ببطء فلم َسجطع إبعاد نظره عنهما وٖ

 الجحدخ وَعلم بؤن هذه المرأة هٍ الوحَدة الجٍ ججَد لراءة

 الصمت وجرجمجه وواثك من أن ذكابها لم َخنها َوما وذان ما

 حدخ فعٗ حَن ولفت علً مبعدة من ذان السَاج بخطوجَن فمط

 نظرها معلك به فٍ اْعلً ولالت بجمود

 للها َا ولاص ... لل ؼادرٌ اِن ْنٍ لن أسجمع لن ولن "

 " أنفعن بؤٌ شٍء

 نظر لها بجشجت وضَاع فجراجعت خطوة للوراء حَن طال صمجه

 وصور ما حدخ هنان جطاردها حجً أنها لم ججد مربَجها الجٍ

ها ٖزالاخجفت كما ثَابها وأؼراضها ! همست بخفوت ونظر  



 معلما فٍ عَنَه

 " أنا وحَدة َا ولاص ... وخابفة "

 كان اعجرافا أكبر من أن َسجوعب .. من أن َصدر عنها هٍ

 جحدَداً ! أن ججرن كل شٍء وجلجؤ له ! أن جُهزم حجً أمام مشاعر

 ! كرهها لهم والذٌ لم جسجطع وٖ اسجثنابه منه َوما ومهما فعل

حجً دمر كل شٍء بصرخجهشد لبضجَه بموة وجمنً أن صرخ   

 جلن ، أن كان أٌ شٍء وأٌ شخص آخر حَنها إٖ ولاص ، أن

 لفز من هنا لها ودفنها فٍ حضنه لججد اْمان الذٌ لم جطلبه

 َوما .. أن َخفَها فَه عن الجمَع وعن كل شٍء لكن ما َمنعه

 الكثَر والكثَر لَس أنها مجزوجة ومن شمَمه فمط بل ْن الجرابه

إذَا لها وٖ َمكنه وٖ اخجطافها منهم جمَعا والهربمنها بات م  

 . بها فسَؤخذونها منه وبسهولة باسم المانون وسَورطها أكثر

 ما أن جراجعت خطواجها للخلؾ وجبدلت نظرجها للبرود شعر

 بروحه جنفصل عن جسده ... برود مخَؾ لم َراه فَهما أبدا وٖ

ٌ لجله بداخلهافٍ جمَع حاٖجها الماضَة ! فؤٌ شٍء هذا الذ  

 ناحَجه ؟

 ما أن اسجدارت مجابعة سَرها أمسكت َده بخشب السَاج ودون

 أدنً جراجع أو جفكَر لفز منه للخارج بمفزة واحدة ولحك بالجٍ

 كادت أن جخجفٍ عنه خلؾ الشجَرات المجعانمة مع الهواء وأمسن

 بذراعها ما أن أدركها وأدارها ناحَجه بلطؾ هامسا بحزن

 " زَزفون سامحَنٍ "

 نظرت لعمك عَنَه بصمت لبرهة نظرة لرأ فَها الكثَر مما

 جولعه ... الخذٖن خَبة اْمل واٖجهام فنزلت أصابعه من ذراعها

 لَدها والجفت بموة علً أناملها الرلَمة الباردة وهمس مجددا



 ناظرا لعَنَها

 " علَا أن أحمَن منٍ "

ٗن بَن عَنَها وكؤنه َبحخوشاركها مجددا الصمت حدلجاه ججنم  

 عن نفسه فَها لبل حدَثها فسحبت َدها من َده ولالت بجمود

 " ألم أخبرن بؤنه سَبعدن عنٍ ؟ ألم ألل ذلن وأنت أنكرت ؟ "

 امرأة أخري كانت سجفاجبه بجحلَلها ذان لٓمر أما هذه الفاجنة

 الوالفة أمامه سَسجؽرب فمط إن لم جسجطع فهمه وإن لم َشرح ،

جؽرب إن لم جفسر ما حدخ وبدلة وكؤنها كانت معهما فهذاسَس  

 ما َمَزها عن جمَع النساء الجفكَر والجحلَل فٍ أجزاء من الثانَة

 وبذكاء ، مرر أصابع كلجا َدَه فٍ شعره لَشبكهما عند نهاَة

 عنمه وجنهد بعمك َنزعهما عنه ببطء ولال

ننثمة من بلػ عن خروجن من المصح َا زَزفون وسَرجعو "  

 له ، علَا معرفة من وراء ذلن .. علَا فن رموز ما جرفضَن

 " أنت لوله ولن جبوحٍ به أبدا لكن بعَدا عنن

 نظرت له بصمت واسجدارت مجدداً دون أن جعلك علً ما لال

 فلحك بها وأمسن َدها مجددا مولفاً لها ولال َنظر لمفاها

 ولشعرها اْشمر الطوَل الذٌ جركجه وحده لمواجهجه

مٍ بٍ َا زَزفون لن أجخلً عنن وإن عجزت عن حماَجنث "  

 " هنان فكونٍ لوَة مثلما عرفجن دابما وإن كنت وحَدة

 شد علً أصابعها ما أن شعر بها جمبض علً أصابعه ولد زرعت

 فٍ داخله أمًٗ َجَماً سرعان ما حطمجه وهٍ جسحب َدها منه

َنَهمجددا واسجدارت نحوه وجراجعت للخلؾ وٖزالت جنظر لع  

 ولالت ببرود

 خذلجنٍ َا ولاص ، أنت وعدت وألسمت مرارا وأخلفت ، أنا "



 " ٖ أرَد مساعدجن .. ٖ أحجاجها

 وما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت بخطوات سرَعة جاركة خلفها

 الذٌ أخذت كل شٍء فَه مع نظراجه الجٍ جبعجها َرالبها جبجعد

 شَبا فشَبا بنظرات ملبها أسً وانكسار وحزن وللة حَلة ، شد

 لبضجَه بموة وصرخ من بَن أسنانه راكضا خلفها

 " سحما لن َا ولاص ولكل هذا "

 وما أن وصل عندها ممربة السَاج الحدَدٌ المرجفع والذٌ

 َسجخدم كسور لٓرض حول ذان المنزل مع بوابة حدَدَة مشابهة

زل مفجوحة دابما أمسن ذراعها ولال وهوله َجركها أصحاب المن  

 َسَر معها

 " سؤوصلن فلن ججدٌ سَارة أجري هنا بسهولة "

 حاولت سحب ذراعها منه ولم َنجح اْمر ْنه كان َمسكها بموة

 وَسَر بها فٍ أججاه المعاكس فمالت بضَك جحاول إَمافه

 أو أفٗت منه

سؤضَع ؟أجركنٍ ... لما جشؽل نفسن إن كنت سؤصل أو  "  

 " ما الذٌ َعنَن فٍ اْمر ؟

 جابع سَره َسحبها معه جهة سَارجه الجٍ ظهرت لهما لرب

 المنزل الرَفٍ اْنَك ولال بحزم

 .. جعلمَن جَدا ما الذٌ َعنَنٍ فٍ اْمر َا زَزفون "

 " لن َجولؾ ذكابن اِن فمط

* 

* 

*  

 



* 

* 

والعملمس ذان الشٍء الناعم علً شفجَها كان ما أعادها لل  

 بشكل كلٍ فانفجحت عَناها ببطء وؼاص رأسها فٍ الوسادة

 جحجه ٖ إرادَا جنظر للذٌ اسجوي جالسا فولها َجلس علً طرؾ

 السرَر بمربها فسالت الدمعة الَجَمة من طرؾ عَنها مع

 اسجدارة مملجَها للبعَد بؤسً حزَن مججنبة النظر للذٌ ولؾ

 ورفع جهاز لَاس ضؽط الدم ووضعه علً الطاولة بجانب

 السرَر فانحنت مسجندة بمرفمها وحاولت الجلوس لجؽادر

 لحمام الؽرفة بعَدا عنه فخرجت منها جلن اْنه الموَة

 المجؤلمة بسبب ذان اْلم الذٌ مزق كؾ َدها لحظة أن

 جلس الوالؾ فولها ممسكا بذراعها لَساعدها علً الجلوس

ضَكلابٗ ب  

 مجً سججعلمَن أن ٖ ججلسٍ بسرعة هكذا بعد فمدانن للوعٍ ؟ "

 " َدن مجروحة وجسدن ٖ زال مجؤثرا بانخفاض ضؽط دمن

 اسجلت ذراعها منه وجراجعت لظهر السرَر ومسحت بظهر

 كفها وجنجها فججعدت مٗمحها بجؤلم بسبب اْلم الذٌ شعرت

أصابعهابه فَها ومن الشرَط الٗصك الذٌ اسجشعرجه جحت   

 علمت سبب ذان الشعور بل ومن انشداد بشرة وجنجها الَمنً

 علمت بؤنه ثمة أكثر من شرَط طبٍ ٖصك فَها أحدها جشعر

 به جهة ذلنها فرفعت أصابعها ولمسجه بها فؤمسكها الجالس

 أمامها وأبعدها لابٗ بجدَة

 إنها جروح بسَطة وسننزعه فٍ الؽد ، لو أفهم كَؾ جنمذٌ "

لسموط بحاملة السكاكَن َا مجنونة ! ماذا إن اخجرقنفسن من ا  



 " إحداها عنمن ؟

 أشاحت بوجهها عنه جانباً ولم جسجطع السَطرة علً الدموع

 الجٍ مٓت عَنَها فرفعت أناملها لشفجَها جؽطَها بظهرها جمسن

 العبرة المكجومة بداخلها فلم جسجطع جخطٍ جلن الصدمة العنَفة

مامها اِن وكان موجها سَكونبسهولة خصوصا وهٍ جراه أ  

 أول خَاراجها اْكَدة إن كان المرار لها وٖ أن َخذلها هذا

 الرجل جحدَداً والذٌ أمسن َدها حَنها لَبعدها فدفعجه

 ً  عنها وهمست بعبرة مكجومة ٖزالت جنظر جانبا

 " وما العمل الذٌ جركجماه بٍ اجصرؾ به بحكمة ؟ "

نظر له لابلة ببكاء جعالتولم ججرن له مجاٖ لَجحدخ وهٍ ج  

 معه أنفاسها بموة جنظر له بعجاب باكٍ

 كنت عالبجنٍ بؤٌ شٍء إٖ هذا جَم ، كنت جركجنٍ أموت "

 " لما أسعفجنٍ ؟

 وجابعت من فورها ضاربة بَدها المجروحة علً فخذها لابلة

 ببكاء موجع

 كنت سؤعجذر عما للت البارحة .. ألسم أنٍ كنت سؤعجذر ، أنت "

 لم ججرن لنا وٖ فرصة لننالش ما حدخ .. نجشاجر نجفاهم ثم نجد

 " حٗ َرضٍ كلَنا

 أمسن َدها كٍ ٖ جإذَها مجددا لابٗ بحزم

 " مارَا َكفٍ"

 لكنها لم جكن مسجعدة لذلن مطلما فسحبجها منه صارخة

 " .....ٖ لَس َكفٍ ٖ أرَد سماعن وٖ رإَجن ابجعد عنٍ أ "

 فصرخ فَها من فوره

 " أصمجٍ مارَا أو لسما ضربجن "



 مسحت وجنجها بموة صارخة بحرلة

 " ....أنت فعلجها فعٗ حَن ضربت إ "

 ً  فماطعها مجددا مشَرا بَده َمَنا

 مارَااا أؼلمٍ فمن واسجمعٍ لٍ ثم النافذة هنان أمامن "

 " إن أردت المفز منها

 وما أن كانت سجؽادر السرَر زاحفة فوله أمسن ذراعَها

مكانها بالموة وصرخ فٍ وجهها أصابعه جشجد علًوأعادها   

 ً  لحم ذراعَها جدرَجَا

 مارَا علَن أن ججعلمٍ أن جسجمعٍ لٍ حَن َكون لدٌ ما "

 سؤلوله مفهوم ؟ ٖ ججخذٌ أنت اْسلوب الخاطا لحل المشكٗت

 " بَننا وججهمَنٍ بذلن

 " ....أنت أ "

 " للت اصمجٍ مارَااا "

ن جعلجها جزم شفجَها المرججفةصرخجه الؽاضبة المرجفعة جل  

 جنظر له من بَن الدموع الجٍ مٓت عَنَها الواسعة فؤمسن

 وجهها أصابعه جٗمس شعرها البنٍ الناعم ولال بجدَة

 محدلا فٍ عَنَها الباكَة

 " ما جفكرَن فَه لم َحدخ مارَا "

 انسابت جلن الدمعة ببطء علً وجنجها المشجعلة احمرارا مرورا

 بمطعة الٗصك الطبٍ البَضاء الصؽَرة وما أن أبعدت شفجَها

 لججحدخ لال بحزم

 ... اسجمعٍ لٍ مارَا وٖ جؽضبَنٍ منن أكثر "

 " اصمجٍ مفهوم ؟

 ٖذت بالصمت ولم ججحدخ ٖ شٍء َصدر عنها سوي



 شهماجها المججالَة جرجفع معها جفاصَل صدرها المرجفع

عمك وشد َدَه علًالمجفجر أنوثة وجنزل جباعا فجنفس ب  

 وجهها لابٗ بجدَة

 أنا لم أنم هنا البارحة بل لم أرجع إٖ من ولت لصَر ، ما "

 أخبرن به عملن لم ولن َحدخ أبدا مارَا .. مجً سججولفَن

 " عن النظر لٍ بجلن الطرَمة المشَنة

 همست بصوت مرججؾ باكٍ

 " ....لكنها جرجدٌ ر "

ة بطرَمة لم جدل سويلاطعها ممبٗ إَاها لبلة سرَعة لوَ  

 علً أن اسجَابه منها لم َخؾ بعد وألصك وجهه بوجهها

 َجٗمسا أنفَهما ولال بحزم

 ؼبَة ... مجزوج من ؼبَة ، أنا ٖ أسجخدم جلن الساخافات "

 الخاصة بالنساء مارَا وهٍ لم جنم فٍ ؼرفجٍ البجة وجلن

 المنشفة ٖ جخصنٍ لمد نامت واسجحمت فٍ ؼرفة لاسم

إنها المجاورة لؽرفجن وهو جرن ذان الشٍء هنا ْنه سابما ،  

 لم َكن َسجخدمه أَضا ، لمد ألام لفجرة لصَرة معٍ هنا

 وَمكنن الجؤكد بنفسن ْن بالٍ لطع جلن المصَبة سججدَنها

 " فٍ حمام الؽرفة

 وسحب نفسا لوَا َنظر لعَنَها الدامعة المرَبة منه ثم لبل

بجعدا عنها ولال ناظرا لهاشفجَها لبلة صؽَرة رلَمة وولؾ م  

 جمسح بظهر كفها السلَم عَناها جخفض رأسها جخفٍ ؼرجها

 المصَرة أؼلب مٗمحها عنه

 سٗلم المبانٍ السكنَة هنا مرالبة وَمكننٍ أخذن اِن لؽرفة "

 الحارس اْمنٍ لَرَن مجً خرجت ومجً عدت فؤنا دخلت ؼرفجٍ



 واسجحممت ولم أكن أعلم بؤنها هنا حجً دخلت المطبخ ولم

 أشعر بها حجً رفعت كوب المهوة من خلفٍ وكان ذلن لبل

 دخولن المطبخ بلحظات ، إن كنت لم أفعلها لبل لدومن فهل

 سؤفعلها اِن ؟ ... َكفَن هذا مارَا أم نذهب لؽرفة الحارس

 " حاًٖ لججؤكدٌ إن كنت صادلاً ؟

ا السابك جمسح عَناها ووجنجَها بموة جنظربمَت علً حاله  

 لٓسفل شهماجها الصؽَرة جخرج جباعاً جمبض أنامل َدها

 المجروحة علً اللحاؾ وجفكها بالججابع ولم جعلك ، فجنهد بعمك

 َرالب جلن الطفلة فَها والجٍ كلما جعرضت لجوبَخ لاسٍ جنزوٌ

َز هذهعلً نفسها كٍ ٖ جنال العماب الجالٍ وهذا أكثر ما َم  

 المرأة عن ؼَرها فٍ نظره ، جلس أمامها مجددا ولعبت أصابعه

 بؽرجها وشعرها مجمجما

 " هَا لولٍ أنا آسفة ولن أعَدها مجدداً .. لن أرضً بؽَر ذلن "

 أبعدت حَنها َدها عن وجهها ورفعجها ناحَجه وعانمجه ممبلة

 شفجَه لبلة واحدة عمَمة طوَلة شاركها فَها سرَعا جٗمس َده

 ظهرها وجحضن ذراعاها عنمه بموة ، وما أن أبعدت شفجَها

 نزلت برأسها ببطء لَٗمس جبَنها ذلنه مجكبة علَه جنسحب

 أناملها عن عنمه برلة وهمست بحزن

 " لل بؤنن لٍ وحدٌ جَم "

 فابجسمت الشفاه المٗمسة لذان الجبَن الصؽَر جداعبها خصٗت

ها وهمس جشجد أصابعهالؽرة المصَرة الناعمة كمداعبة أنفاسه ل  

 علً خصرها َحضنها أكثر

 " لن وحدن َا ؼبَة كم مرة سنكررها ؟ "

 فنامت فٍ حضنه جدفن وجهها فٍ ذان الصدر العرَض ولد



 جعلمت مما حدخ بؤنه علَها أن جصمت وجسجمع له مسجمبٗ

 حَن َكون ؼاضبا وأن جبحخ عن الجبرَرات لدَه لبل أن جحكم ،

 كما جَمن هو من أنها المرأة الوحَدة الجٍ ججَد طرق امجصاص

 ؼضبه .. ٖ َعلم رلجها فٍ الجعامل السبب أم جمبله هو لذلن منها

 دون ؼَرها ؟ ولن َحاول إَجاد أجوبة لذلن المهم أن َكون فهم

 . واسجوعب كل منهما طباع اِخر

 أبعدها عنه ولبل جبَنها ولال وهو َمؾ

َكون ذلن أفضل لن لمد نزفت َدن كثَرااسجلمٍ مارَا س "  " 

 جعلمت به جلن اْحداق الذهبَة والنظرات الحزَنة وهمست

 صاحبجها ببحة

 " أَن ذهبت جلن أنجلَزَة ؟ "

 ابجسم وحرن رأسه بَؤس منها ولال ما أن عاد بنظره لعَنَها

 ؼادرت من هنا ؼاضبة وٖ جسؤلَنٍ أَن ْنٍ ٖ أعلم "

 " ولست أهجم

ٗمحها الجٍ كانت بدأت جسجسلم ٖبجسامة الرضا ولالتعبست م  

 " ولما جخرج وججركنٍ أنام هنا وحدٌ معها ؟ "

 جوجه لجهاز لَاس الضؽط وأؼلمه لابٗ

 " كنت ؼاضبا ولم أكن منجبها أساسا أؼادرت أم بمَت بعدٌ "

 وجابع بضَك ما أن اسجوي والفا ولد عاد بنظره لها َمسن

 خصره النحَل بَدَه

ٖ جسؤلٍ مجددا لما ْنٍ لو لم أفعلها حَنها لكنت لجلجهاو "  

 " وحطمت لن أسنانن بالجؤكَد

 الجصمت بظهر السرَر خلفها جنظر له بعبوس وجمجمت لابلة

 وكنت فعلت ذلن ثم أخذجنٍ لطبَب اْسنان ْزرع واحدة "



 " جدَدة ٖ مشكلة

 فلم َسجطع إمسان الضحكة الخفَفة الجٍ جؽلبت علً أضلعه

انحنً جهجها ممسكا وجهها ولبلها بموة وما أن أبعد شفجَهو  

 همس مبجسما

 " ما رأَن لو زرعنا لن أسنانها .. ألَس أفضل ؟ "

 دفعجه عنها وعبست مٗمحها أكثر لابلة بضَك

 " ٖ .. ٖ أرَدن أن جري أسنانها دابما "

 فضحن واسجوي والفا ولال مبجسما

 " حجً وهٍ مَجة َا حمماء ؟ "

 وؼادر بعدها جهة الباب لابٗ

 " هَا حاولٍ أن جنامٍ للَٗ "

 وما أن ابجعد أولفه صوجها الرلَك الهامس من خلفه

 " جَم "

 فولؾ والجفت لها برأسه ونصؾ جسده فمالت بابجسامة صؽَرة

 ٖزالت ججاهد جلن المٗمح الحزَنة المجهدة

 " لنخرج من هنا معا .. الَوم فمط جَم أرجون "

وأومؤ برأسه موافما ولال مجوجها لباب الؽرفةابجسم   

 " ؼَرٌ ثَابن سؤنجظرن فٍ الخارج "

* 

* 

* 

 فجحت باب ؼرفجها ببطء واجكؤت علً إطاره جنظر ناحَة الؽرفة

 المجاورة لها جبكٍ بصمت فلم جسجطع النوم بعد مؽادرجها لؽرفة

 والدجها وكَؾ جنام بعد كل ما حدخ باْمس ؟ ولم جسجطع البماء



َدا عنها أكثر فمررت الذهاب لها وحَن وصلت الؽرفة اكجشفتبع  

 بؤنها فارؼة وكم ذعرت حَنها من فكرة أنها ؼادرت المنزل وبؤنها

 بسبب ذلن طلبت منها أن جنام لوحدها فركضت من فورها مؽادرة

 ممر الؽرؾ وما أن وصلت بهو المنزل ودارت جهة الباب لجخرج

رج أولفها صوت شجارهما فٍوججؤكد من وجود سَارجها فٍ الخا  

 اْعلً وعلمت حَنها أَن ؼادرت ولم جزدها جلن الحمَمة سوي

 ألما وبكاء فلم ججد لها مواس سوي خشب سَاج السٗلم الذٌ

 جلست عند أول عجباجه جحضنه مجكبة برأسها علَه جبكٍ بصمت

 وأصوات صراخهما البعَد جمزق للبها ْشٗء وعلمت حَنها بؤنها

ا وفٍ ولت لرَب أنها لم جنجمل للعَش معهم هناسججمنً أَض  

 جحركت خطواجها ببطء جسمَه دموعها الجٍ جحاول مسح كل

 واحدة جنزل منهم حجً وصلت باب الؽرفة وأمسكت ممبضه

 وأدارجه ببطء وفجحجه للَٗ ونظرت للداخل من شك الباب وامجٓت

 عَناها بالدموع مجدداً وهٍ جنظر للسرَر فٍ نهاَة الؽرفة

 وللنابمان علَه ولذان الذٌ جنام انثاه علً صدره َخببها فٍ

 حضنه وكؤنه َخفَها عن كل شٍء مٗمحه النابمة الهادبة مدفونه

 فٍ رأسها وشعرها الرطب وَؽطَها باللحاؾ حجً كجفَها ،

 ودعجهما دموعها َدعو للبها هللا أن َحفظهما لها وأؼلمت الباب

كت من هنان جمودهاببطء حجً اخجفت صورجهما عنها وجحر  

 خطواجها لَس لؽرفجها وٖ لبهو المنزل بل فٍ أججاه اِخر

 وسلكت الممر المشجرن معه حجً كانت عند باب المنزل الخلفٍ

 فجحجه وخرجت ولد اسجمبلت مٗمحها المبللة بالدموع نسابم اللَل

 الربَعَة فؤشعرجها بجلن اللسعة الحارلة الجٍ لونت وجنجاها بحمرة

وأحرلت جلن اْجفان المحجمنه بشدة فؤسدلت جفنَها خفَفة  



 وحضنت نفسها وسارت بخطوات بطَبة جنظر لٓرض جحجها

 وجسللت الدموع جسمٍ رموشها الشبه مطبمة علً بعضها ججٗعب

 النسابم بشعرها الناعم ججمنً أن جسَر للبعَد والبعَد دون أن

هم جمَعاَولفها أٌ شٍء وٖ أن جهجم َْن سجصل .. جبجعد عن  

 حجً َشعروا بوجودها حَن َشعروا بؽَابها واخجفابها ثم َجركوا

 كل شٍء وَبحثوا عنها فَلجفجوا حَنها لما جعلهم َفمدوها وما

 جعلها ججركهم وجرحل ، وصلت الكرسٍ الحجرٌ وجلست علَه

 رافعة لدمَها لٓعلً وحضنت ركبجَها جنظر للفراغ بشرود حزَن

ا للبَهما النابمان هنان َومؤً واحداً ججخَل فمط أن َمنحاها نصف  

 فمط َعَشون فَه كعابلة طبَعَة سعَدة َجلسون هنا جسجمع النجوم

 ونسابم اللَل لضحكاجهم وأحادَثهم المازحة الممجزجة بالسعادة ،

 هل هذا كثَر علَها أم للَل علَهما ؟ لما َحرمان نفسَهما

َبوَحرمانها ؟ مسحت عَناها ودموعها ودست َدها فٍ ج  

 بَجامجها وأخرجت هاجفها ونظرت لشاشجه المضاءة فٍ حجرها

 جنظر لٓسماء فَه ، جرَد أن ججحدخ مع أحدهم وأن جُخرج ما فٍ

 داخلها وأن َسجمع لها من َمكنه فهم ما جشعر به لعلها جرجاح

 للَٗ ، نظرت ٖسم رعد بحسرة فهو نابم اِن ومع زوججه

 بالجؤكَد فلم َعد مجفرؼا لها كالسابك .. الكاسر مجفابل دابما ولن

 َري أفكارها إٖ ؼبَة وبؤن كل شٍء سَكون علً ما َرام ، لد

 َكون عاش مع والدجها أكثر منها فَفهمها أكثر مما لد جفهمها هٍ

 لكنها أَضا عاشت مع والدها وجعرفه جَدا ، نزلت بنظرها مع

ة المضَبة جعرض لها جسلسل اْسماءحركة أصبعها وجلن الشاش  

 الملَلة المخجصرة فٍ هاجفها وولفت عند ذان اٖسم الذٌ ارججؾ

 للبها وكل شٍء فَها ما أن نظرت له وامجٓت حدلجاها الزرلاء



 الواسعة بالدموع سرَعا وانمبض للبها مع انمباض أصابعها أمام

 جلن الشاشة الباردة ، أهٍ جحجاج فعٗ لسماع صوت رعد

 أو الكاسر ؟ هل سجكذب علً للبها ؟ مسحت جحت جفنَها بظهر

 كفها وبإصبع مجردد مرججؾ اخجارت اسمه ولبل أن جفكر فٍ

 الجردد أو الجراجع كانت كلمة اجصال جرافك جلن اْحرؾ الملَلة

 فؤؼمضت عَنَها بموة جعض طرؾ شفجها بعدما شؽلت مكبر

احدةالصوت جسجمع لصوت الرنَن فٍ الطرؾ اِخر ، و  

 " !! اثنجَن ثٗثة و...... " جَما

 نظرت لشاشة هاجفها من بَن دموعها السابحة وسط رموشها

 الكثَفة وكؤنها سجري صاحب جلن النبرة المجلهفة المجوجسة وكم

 !.. جسمع اسمها مخجلفا بصوجه حجً عبر هذا الجهاز اْلكجرونٍ

ٍءأربعة أحرؾ فمط جخرج من بَن شفجَه جنسَها نفسها وكل ش  

 حولها ! انزلمت دمعجها ببطء وصوجه الملك المجوجس َخرج من

 الجهاز مجددا

 جَما ما بن ججصلٍ اِن ! ...... جَما أجَبٍ وجولفٍ عن "

 " اللعب بؤعصابٍ

 رفعجه وهٍ جمطع اٖجصال ودسجه فٍ حضنها جبكٍ بصمت ، ظنت

 بؤنها سجكجفٍ فمط بسماع صوجه وسجشعر بالراحة لكن ذلن لم

ٖ عذاب وحرمان واحجَاج ِخر شخص لد َحجاجها بذاتَزدها إ  

 المدر وبذات الحنَن والجعطش أو لد َشعر بها كما جشعر هٍ به

 ، حضنت ركبجَها بموة ودفنت وجهها فَهما وأصبحت شهماجها

 المجمطعة جرجفع رؼما عنها جشك صمت وظٗم اللَل الساكن ،

 وانجفض جسدها بموة ما أن عٗ صوت رنَن هاجفها فٍ حجرها

 فنظرت له مجفلة وٖسمه فٍ شاشجه ولم جسجطع وٖ أمسان به



 ورفعه وعضت شفجها ما أن عاد للرنَن فور انجهاء اجصاله اْول

 فمدت َدها له ورفعجه جنظر له من بَن دموعها حجً انفصل الخط

وصول رسالة فمسحتمجددا وما هٍ إٖ لحظات وأعلن عن   

 عَناها بموة وفجحجها وكان فَها ) جَما أجَبٍ أو كنت فٍ منزلكم

 ( اِن لسما بمن خلمن

 فوضعت كفها علً جبَنها جنظر بصدمة لكلمات رسالجه ولن

 جسجبعد أن َفعلها وهو من لطع المسافة من هنا للعمران سابما

 حَن فصلت علَه الخط ووجد هاجفها مؽلما بعدها ، أؼمضت

 عَنَها برجفة خفَفة ما أن عٗ صوت ذان الرنَن بنؽمة

 رومانسَة خفَفة فٍ صمت المكان المظلم ونظرت ٖسمه جشعر

 بملبها َعجصر شولا له وكبرَابها الؽبٍ َلومها علً كل ما فعلجه ،

 لما ججصل به وهو ٖ َهجم بفعل ذلن ؟ ٖ سماع صوجها وٖ رإَجها

ما هٍ حمماء هكذا أم أنهاوٖ حجً الشعور بما جشعر به ؟ ل  

 عادات النساء السَبة ؟ شعرت بالخوؾ من أن َنمطع اٖجصال

 وٖ ججَب وَنفذ جهدَده فرفعت الهاجؾ ْذنها فور أن فجحت الخط

 فوصلها صوجه المعاجب مباشرة

 جَما ما معنً اللعب باْعصاب هذا ؟ أخفجنٍ علَن ظننت أن "

 " مكروها أصابن

ا لٓعلً وهمست بخفوت حزَنمررت اناملها فٍ ؼرجه  

 وصوت مبحوح

 " ....آسفة أنا لم .... أنا "

 وخنمت صوجها عبرجها جمسن فمها بَدها فوصلها صوجه الجاد

 سرَعا

 جَما جولفٍ عن البكاء لسما لن َمنعنٍ عن الوصول لن سوي "



 " أن أركب سَارجٍ وهذا ما سؤفعله فورا

 " ... ٖاا "

 لالجها مندفعة جمسن شفجَها بؤطراؾ أناملها وجابعت بهمس حزَن

 " أنا آسفة شعرت فمط بؤنٍ .... أحجاج ْن أجحدخ مع أحدهم "

 وامجٓت عَناها بالدموع مجدداً ما أن وصلها صوجه الملك

 " ماذا حدخ َا جَما أهما والدان مجددا ؟ "

 انسابت دمعجها وهمست بحزن

نع نفسٍ بؤن ٖ أهجم لكنٍ ٖ أسجطَعأنا أحاول فعٗ أن أل "  " 

 وجابعت جمسح دمعجها بباطن كفها

 والدجٍ أصبحت هنا معنا لمد انجملت للعَش هنا بسبب "

 " إصرار جدٌ

 وصلها صوجه فوراً 

 حسنا هذا جَد ٖ َفجرض بن أن جحزنٍ فالمرب َداوٌ الجراح "

 " َا جَما

 نظرت لَدها الجٍ أنزلجها لحجرها ولالت بؤسً

 أخشً أن ما َحدخ العكس ، لمد بكت كثَرا الَوم َا لاسم حجً "

 ظننجها سجموت وأنٍ سؤموت معها وجشاجرا لبل للَل شجارا

 " َبدوا عنَفا جداً 

 وامجٓت عَناها بالدموع سرَعا وهٍ ججابع بحرلة

 أنا ٖ مانع لدٌ فلَنفصٗ سؤرضً بؤن َموت حلمٍ ولٓبد فمط "

حكاَاجهم عنها كَؾ كانت فٍ لجرجع والدجٍ لَس الجٍ أسمع  

 الماضٍ بل حجً الجٍ رأَجها أول مرة ولت لدومنا ، إنها جذبل

 " وججحول ٖمرأة أخري ٖ َعرفها أحد ممن عرفوها سابما

 واكجسً اْلم صوجها وخنمجه العبرة وهٍ ججابع



 هو َحاول .. َحاول كثَرا وَحجاجها أنا أري ذلن وأشعر به "

لذٌ سَلومها بعد كل ما حدخ ؟لكنها جرفضه ومن هذا ا  

 لو أفهم فمط لما َمول كل ما لاله للجمَع وَدمرها به فٍ كل

 " ! مرة وكؤنه لَس والدٌ الذٌ عرفجه كل حَاجٍ

 وصلها صوت جنهَدجه الرجولَة الواضحة جبعها صوجه

 الهادئ فورا

 " أنت جثمَن فٍ والدن َا جَما ؟ "

 رفعت رأسها ونظرها للفراغ ولالت بجوجس حزَن

 " أنت جعلم شَبا َا لاسم ألَس كذلن ؟ "

 وجعالت أنفاسها حَن لم جسمع جوابه وطال صمجه فمالت جنادَه

 " !! لاسم "

 جنهد مجدداً لبل أن َمول بذات هدوبه

 ما أعلمه أن مطر شاهَن َحجاج ْن َثك فَه الجمَع فهو َهب "

َخسر وإن كان الثمن أن  " 

 لربت حاجبَها الرلَمان باسجؽراب هامسة

 " ! ٖ أفهم ما جمصد بهذا "

 لال بعد صمت لحطة

 " لد جفهمٍ َوما لكن لَس منٍ "

 وما أن كانت سججحدخ سبمها لابٗ

 جَما فكرٌ للحظة لو أنن فمدت أحدهما ما سَكون أول ما "

 " سجمولَنه ؟

 أمسكت للبها بَدها ولالت بخوؾ

ٍ ٖ جمل هذا لاسم أرجون السم أنه َكفَنٍ منٖ َا إله "  

 " الحَاة أن َكونا بخَر وأراهما فَها



 لال من فوره وبجدَة

 أرأَت سَكفَن كونهما بخَر هو أفضل من فمد أحدهما ، جَما "

 علَن أن ٖ جربطٍ السعادة بشٍء محدد فٍ الحَاة ، ٖ جرٌ

عرنالسعادة فٍ اججماعهما وفٍ أن جكونٍ معهما وجهٍ مشا  

 جلن ْشَاء كثَرة كوجودهما لربن .. جدن .. شمَمن مسجمبلن

 " وطموحن هكذا سجمجنعَن بوالعن أكثر صدلَنٍ

 أنزلت كجفَها وهمست بحزن

 " كم سَكون ذلن صعبا "

 لال مباشرة

 ٖ هو لَس كذلن إنها حرب مع الذات وعلَن أن جكونٍ "

 " الرابح فَها

وبعض الضَك عزي نبرجهاعمدت حاجبَها الجمَٗن مثلها ولالت   

 الحزَنة المبحوحة

 هل جسجطَع أنت جوجَه مشاعرن نحو أحدهم لشخص آخر ؟ "

 " هل ذلن سهل بالنسبة لن ؟

 لال موضحا بما َشبه الصدمة

 " أنا ٖ أجحدخ عن المشاعر بل السعادة َا جَما "

 عضت لسانها داخل فمها موبخه نفسها علً جسرعها وؼبابها

 ولالت جصلح لٓمر

 " كٗهما واحد السعادة مشاعر أَضا "

 " ....بالطبع هٍ مشاعر لكن "

 لاطعجه بمٗمح عابسة

 إن كنت جحب امرأة ما وٖ َمكنن نَلها أكنت سجوجه مشاعرن "

 نحوها ْمور أخري ؟ أكنت سجبحخ عن السعادة لدي ؼَرها ؟



 هل جفعلون أنجم الرجال هذا ! أَفعلها والدٌ ؟ أهو سهل لدَكم

؟هكذا   " 

 ً  وصلها صوجه المجفاجا سرَعا

 " ٖ ... أعنٍ ... آه َا إلهٍ أنا أعلن هزَمجٍ "

 ضربت بمبضجها علً ركبجها بموة لابلة بضَك

 بل َبدوا أنن جعنٍ ما للت فكَؾ سجؽَر ألوالن هكذا ؟ أنت "

 " جراعٍ مشاعرٌ لَس إٖ

 وأمسكت فمها مصدومة مما لالت وخشَت فعٗ أن َفهم عما

نه أراحها حَن لالججحدخ لك  

 جَما أجٗحظَن بؤنن مخادعة وجسجدرجَننٍ فٍ الكٗم لَس إٖ "

 لجرسخٍ صورة سلبَة أخري لٍ فٍ دماؼن وكؤنه َنمصن

 " نفورا منٍ

 اجسعت عَناها بصدمة من كلماجه ونبرجه الحادة وكانت سججحدخ

 ً  وجبرر لكنه سبمها مجابعا

لعابلة وهاجمجنٍنحن كنا نجحدخ عن العٗلة بالوالدَن وبا "  

 " هجوما ؼَر مباشر ولمت باسجدراجٍ

 لالت مدافعة

 " ٖ لم َحدخ ذلن "

 وصلها صوجه المجضاَك فوراً 

 بلً حدخ بل واجهمجنٍ مباشرة بؤنٍ رجل َمكنه الجعامل مع "

 " النساء كما َجعامل مع لمصانه المدَمة

 فؽرت فاها بصدمة ولم جسجطع وٖ الدفاع عن نفسها أمام هجومه

 الذٌ لم َنجهٍ بعد وهو َجابع بذات ضَمه

 آسؾ ٔلحاحٍ علَن وٖنشؽالٍ بسبب اجصالن فٍ هذا الولت "



 " جصبحَن علً خَر ...

 نظرت للهاجؾ بصدمة ما أن أؼلك الخط وكؤنها جراه فَه ، ما

 الذٌ لالجه أؼضبه هكذا ! ألَس هو من لال ذلن ؟ كَؾ َمصد

ن لٕنسان أن َضعها فٍالعابلة فمط ؟ المشاعر ذاجها ٖ َمك  

 خانات مخجلفة ! فٍ المرة الماضَة ؼادر ؼاضبا منها وجحدخ

 معها اِن وكؤن شٍء لم َكن ثم ؼضب منها مجددا ! لما َجعسر

 ! علَها فهم هذا الرجل ؟ لماذا جحن له وجحجاجه من دون الجمَع

 . كم هٍ حمماء

ا سوينظرت لهاجفها لبرهة وجنهدت باسجٗم جحبه وٖ حل أمامه  

 أن جعجرؾ بذلن ، كجبت رسالة وأرسلجها له وكان فَها

 لم ألصد ما فهمجه َا لاسم فجولؾ أنت أَضاً عن اجهامٍ وأنا )

 ( آسفة حما علً إزعاجن

 وما أن أرسلجها ضربت جبَنها ممسكة له بموة فما كجبجه فَها َدل

 علً أنها ؼاضبة أَضاً ، كم جحجاج اِن لمخططها الحربٍ رعد

لمنها ما علَها فعله لَجعله هو من َعجذر منها ككل مرة ،لكان   

 جنهدت بؤسً جرثٍ نفسها وحالها وولفت وؼادرت المكان وعادت

 للمنزل مؽلمة الباب خلفها وسارت عبر الممر بخطوات بطَبة

 نظراجها الحزَنة ججبع خطواجها وممصدها ؼرفجها ملجؤها الوحَد

دة وإن كانت ٖ جسمع حدَثهاوالمكان الذٌ َحجوَها بجدرانها البار  

 وٖ جفهمه إٖ أنها ٖ جخجلؾ فٍ ذلن عن البمَة وعن كل شٍء ،

 لكن خطواجها خانجها وجولفت بها عند باب الؽرفة للمجاورة

 لؽرفجها .. الؽرفة الجٍ جحوٌ نصفا للبها الجابهان منها ومن لم

 جسجطع ججاوز حلمها المدَم باججماعهما ووجودهما معا مهما

 فعلت وحاولت وبؤن جمحو من عملها جلن الصورة الجٍ عاشت فَه



 ْعوام جراهما فَها معا وهٍ معهما طفلة ثم َزداد عمرها عاما

 جلو العام ذات جلن اٖبجسامة فٍ كل صورة والسعادة وهما جنامان

 فٍ ذان الحضن الذٌ كان لادرا علً احجواء الجمَع وكل شٍء

فكَؾ سَعجز عن احجوابهما معا وبٗدا كاملة بشعبها وثرواجها  

 فَه ؟ اجكؤت بجبَنها علً الباب وأراحت كفها علً خشبه

 المصمول وأؼمضت عَنَها بحزن هامسة

 لَحفظكما هللا لٍ َا من حرمت منكما كل عمرٌ ْنكما لسجما "

 " هكذا معا

 رفعت أصابعها المرججفة ببطء لوجنجها ومسحت الدمعة الجٍ بدأت

علَهما مجدداً وسارت جاركة ذان المكانبالبحخ عن طرَمها   

 خلفها وللبها معه وما أن أمسكت ممبض باب ؼرفجها انزلمت

 أصابعها عنه دون شعور منها وخانجها خطواجها مجددا وهٍ

 . جعود بها حَخ ٖ َمكنها جرن ذان الحلم هنان أبدا

* 

*  

 

* 

* 

 شدت لبضَها بموة وؼضب ورفعت شعرها بؤصابعها بعنؾ ولالت

ضَك وهٍ جخرجهم منهب  

 " أمٍ ٖ أرَد كم مرة سؤلولها ؟ "

 لالت الوالفة أمامها بضَك مماثل

 جصرفٍ بعمل ساندٌ أو سؤخبر والدن وهو سَعرؾ كَؾ "

 " َجصرؾ معن



 ضربت بَدها علً فخذها حَخ جالسة علً سرَرها ولالت برفض

 ؼاضب

لستٖ أرَد ٖ أرَد ... ٖ أرَده لما ٖ جفهمون هذا ؟ أنا  "  

 " موافمة علً هذه الخطوبة لن أرجبط بشخص مثله أبدا

 لم جزد كلماجها الوالفة أمامها سوي ؼضباً ولالت بحدة

 وما الذٌ َعَبه لجرفضَنه ؟ كل عربَة فٍ برَطانَا سججمنً لو "

 فمط جخرج مع أحد أحفاد ضرار السلطان فكَؾ بمن َخطبها

 " أحدهم أو َجزوجها ؟ لولٍ أمرا َسجوعبه العمل َا عربَة

 أمسكت خصرها بَدها ولالت بضَك

 " أجل فؤنت وابنن إَطالَان ججشدلَن علَنا "

 " ساندرََََن "

 صرخت فَها بجهدَد فلوحت بمبصجها لابلة بضَك

 أمٍ ٖ أرَد اٖرجباط به لما ٖ جمجنعون بؤنه لٍ رأٌ فٍ هذا "

ذان الخنزَر زَر النساء إنه ٖ َجرن فجاة وشؤنها أَضا ؟ ٖ أرَد  

 " أنا ٖ َمكننٍ العَش معه هكذا

 نظرت لها والدجها باسجنكار لبل أن جمول بحدة

 " ما ججحدثَن عنه نحن ٖ نراه فوالدن وشمَمن َمدحانه كثَرا "

 لالت من فورها وبذات ضَمها

 " ذلن ْنكم ٖ جرون إٖ ماله ونفوذ عابلجه "

عَناها بصدمة وصرخت فَها اجسعت  

 كررٌ هذا مجددا ْلطع لن لسانن ، أم جرَن فٍ والدن ما لم "

 أراه أنا فَه سنوات حَاجٍ معه ؟ وٖ جنسٍ َا عفَفة بؤنن من

 " أعلن خبر الخطوبة

 رفعت الوسادة بجانبها من علً السرَر حَخ ججلس ووضعجها فٍ



ٍ مشهدحضنها بموة وؼضب ودفنت وجهها فَها وبكت ... ف  

 جعل الوالفة أمامها جنظر لها بصدمة فهذه المشاهد هٍ اْندر فٍ

 حَاة ابنجها جلن ومنذ صؽرها !! فعلمت حَنها بؤنها جمر بضؽط

 نفسٍ كبَر وأكبر من ساندرَن المثال للفجاة الموَة ؟ الجربت منها

 وجلست بجوارها وشدجها لحضنها ومسحت علً شعرها لابلة

 ببعض الهدوء معاجبة

 إن كنت جكرهَنه هكذا لما فعلت ذلن َا ساندرَن ؟ لما وضعت "

 نفسن ووالدن فٍ ذان المولؾ ؟ ٖ وجرَدَن وضعه فَما هو أسوأ

 منه اِن وأنت جرفضٍ ابنهم بعد كل ما حدخ ! ٖ جإذي والدن

 " الذٌ َحبن وربان طفلجه الوحَدة المدللة

 خرجت كلماجها المجمطعة من بَن عبراجها الباكَة

 أردت فمط .. أن أنجمم منه لما َفعله بٍ ولم أكن أجخَل أن "

 اْمور سججعمد بهذا .. النحو ، أمٍ هو ٖ َحبنٍ وٖ َرَدنٍ

 زوجة له هو َنجمم منٍ فمط كما كان طوال حَاجه ولست المرأة

 " الجٍ جعجبه وٖ الجٍ لد َخجارها شرَكة

 مسحت علً شعرها برفك لابلة

فٍ اْمر وَبكَن أنه ٖ َحبن ؟حسنا أهذا ما َزعجن  "  " 

 ابجعدت عنها ولالت بضَك

 " أمٍ جولفٍ عن جفسَر اْمور كما َحلو لعملن "

 مسحت بؤصابعها الدموع من وجنجَها لابلة

 إن كان اْمر كما جمولَن فهو من سَرفض اٖرجباط الحمَمٍ بن "

 فاجركَها جصدر عنه هو ٖ أنت ، الجفجٍ لدراسجن ولعملن الذٌ

بَنه وأبعدَه عن جفكَرن وسَذهب من نفسه إن كان كماجح  

 " جمولَن عنه



 عدلت الوسادة فٍ حجرها بضَك وسندت جبَنها بمبضجها ججكا

 بمرفمها علَها وهمست بعبرة مكجومة

 " لن َجركنٍ وشؤنٍ أمٍ ولن َجولؾ عن إَذابٍ "

 جنهدت الجالسة بجانبها بعجز وولفت لابلة

لدن ساندٌ فكونٍ عاللة وٖما أرَده أن جفكرٌ فٍ وا "  

 " جخسرَه بسبب هذا

 وجحركت من فورها مؽادرة الؽرفة ومؽلمة الباب خلفها جاركة

 ورابها الجٍ رمت الوسادة من َدها علً الفساجَن الثٗثة المعلمة

 فٍ عٗلة حدَدَة مشجركة جحركها عجٗت علً اْرض ولد

ا بؽضب فجماَلأوصلها أحد خدم جلن العابلة لبل للَل ، رمجهم به  

 الفسجان الطوَل الذٌ أصابجه مجحركا فٍ الهواء ومجؤثرا المعلك

 بجانبه بحركجه جلن وصرخت بؤسً

 " سحما له ولساندرَن "

 وجعلك نظرها بهم ججنفس بموة وؼضب بل وبشٍء من الحسرة

 فلو أنه كان رجٗ آخر مخجلؾ لسعدت كثرا بهذه الفساجَن

 . المنسوجة من الخَال واحجارت أَها سجخجار وجرجدٌ

 مسحت عَناها بموة ما أن انفجح باب الؽرفة للَٗ بعد طرلجَن

 مججالَجَن وأطل علَها منه رأس الجٍ جسالط شعرها اْسود

 الناعم علٍ كجفها ٖنحنابها للداخل ولد لالت مبجسمة

فؤلمٍوالدجن من أذن لٍ بالدخول لؽرفجن ولم جنادَن لٍ  "  

 " باللوم علَها طبعا

 وجحولت نظراجها للصدمة سرَعا وهٍ جدخل لابلة ونظرها علٍ

 عَنَها

 " !ساندٌ ما بن ؟ "



 وسرعان ما جحولت الصدمة لضحكة فابجسامة واسعة وهٍ جفجح

 حمَبجها لابلة بضحكة صؽَرة ونظرها علَها

 علَا أن أوثك هذه اللحظة الجارَخَة الجٍ لن ججكرر أبدا لبل "

 " أربعَن عام أو َزَد ، وعلً أحدهم أن َراها

 رفعت الجالسة علً السرَر الوسادة اْخري ورمجها ناحَجها

 لابلة بضَك

 اخرجٍ من ؼرفجٍ اِن ، ٖ أعلم ما للة الذوق هذه جزورَن "

 " منازل الناس فٍ الصباح الباكر

 رفعت الوسادة من اْرض ورمجها علً السرَر وجلست بجانبها

بابجسامةلابلة   

 لو كنت صاحبة المنزل ٖعجبرجها طرده ولؽادرت فورا لكن "

 " الكلمة العلَا هنا لَست لن َا معدومة

 نظرت لها بضَك فمالت من لبل أن ججحدخ جفجح حمَبجها

 وجفجش فَها

 " حسنا فمط ٖ جؤكلَنٍ بعَنَن لبل لسانن "

 وجابعت جخرج ورلة مطوَة منها ومدجها لها لابلة

هذه اْدوَة المكجوب أسمابها فَها لما جوصؾانظرٌ ل "  

 جحدَداً فؤنا لن أجد ولجا ؼَر هذا ْنه علَا العودة للمنزل من

 المطار مبكرا فالَوم هو َوم والدجٍ اْسبوعٍ لملب المنزل

 رأساً علً عمب وؼسل حجً الحشرات الجٍ لَست موجودة

 " فَه أصًٗ 

 سحبت الورلة منها بضَك لابلة

 للت لن مراراً والدجن جحجاج لعٗج نفسٍ بدًٖ من أن ججركوها "

 " جعذبكم نفسَاً هكذا



 لالت مبجسمة

 والدجٍ جحجاج فمط ْن نجفهمها ونجمبلها هكذا فؤمثالها لم َفدهم "

 " العٗج النفسٍ لوحده

 فجحت الورلة مجمجمه بضَك

نٍججمبلونها أنجم وماذا عن البمَة ؟ السم أنها جشعرنٍ بؤ "  

 سحابة من المَكروبات كلما دخلت منزلكم وهٍ سبب كرهٍ

 " دخوله لرإَجن

 ابجسمت الجالسة بجانبها ولم جعلك جرالبها وهٍ جمرأ أسماء

 اْدوَة الجٍ نملجها من وصفة العٗج كٍ ٖ جري إسمه فَها

 وماجت ابجسامجها فجؤة جنظر لها باسجؽراب ومٗمحها جججهم

بنظراجها وهٍ ججوجه للمكجبة الصؽَرةببطء لبل أن جمؾ وجبعجها   

 الموضوعة فٍ ؼرفجها وأخرجت من بَن الكجب الموجودة فَها

 كجابا سمَكا ثمَٗ وورلت فَه جبحخ فٍ بعض الصفحات بإصبعها

 وكؤنها جبحخ عن كلمة بجسلسل أحرفها لبل أن جؽلمه وجنظر لها

 لابلة بضَك

من الذٌ اعلكلمن جم وصؾ هذا العٗج ؟ ٖ جمولٍ بؤنه لشمَ "  

 " آمال مسجمبلٍ علَه

 نظرت لها باسجؽراب ورؼم صدمجها وخوفها ودون شعور منها

 أن َكون المرض خطَرا إٖ أن آخر ما لالجه صدمها أكثر

 وهمست بعدم جصدَك

 " جعلمَن آمالن علَه "

 لالت الجٍ أعادت الكجاب مكانه بحركة ؼاضبة

 " بلً لعله َخلصنٍ من ذان الهازانٍ الولح "

 جمجمت الجالسة علً طرؾ السرَر ببرود ما أن جخطت صدمجها



 وهو هازانٍ أَضا ، ثم هو َكرهن منذ ذان المولؾ وإسماطن "

 " له من فوق سَاج الحدَمة حَن كان صؽَراً 

 أمسكت خصرها بَدَها ولالت بضَك

 ولما َحاسبنٍ علً ما كان وحدخ ونحن أطفاًٖ ؟ ومعن حك "

 ماذا أرَد به فهو كان طفٗ بكاء مدلل َثَر اٖشمبزاز َركض

 " لوالدجه باكَا إن للت له ابجعد من الطرَك

 حركت جلن كجفَها لابلة

 ٖ أعلم لما جرسخَن فٍ دماؼن صورا لطفولة بعَدة ؟ نحن "

 " نكبر ونجؽَر ساندٌ

 رمت َدها بٗمباٖة مجمجمه

سجمبٗلن جمنعَنٍ بؤن ذلن ٖ َإثر علَنا م "  " 

 جنهدت بَؤس منها ولالت

 " المهم أخبرَنٍ اِن ما الذٌ جعلن جسجابٍ فَما لرأجه "

 لوحت بالورلة فٍ َدها لابلة بسخرَة

 من وصؾ له هذا العٗج جعرض لجسمم بسبب جرعة كحول "

 " زابدة فإحداها َسجخدم لجنمَة الدم من الكحول

ست مانظرت لها بصدمة لم جسجطع اججَازها بسهولة وهم  

 " ! أن وجدت صوجها " جرعة ماذا

 رفعت الوالفة هنان كجفَها ولالت

 جسمم كحولٍ كنانة كم مرة سؤعَدها ؟ لم أعرؾ اسم الدواء "

 الثالخ وَبدوا أنن نملجه بشكل خاطا أما أثنَن اٖولَن

 " فواضحان ٖ جحجاج لنماش

 وما أن أنهت حدَثها رالبجها وهٍ جمؾ بمٗمح مججهمة وكؤن

لموت دخلها ولالت باسجؽرابا  



 لمن جم وصؾ هذه اٖدوَة كنانة هل شمَمن مدمن علً "

 " الكحول فعٗ ؟

 نظرت لها بضَاع لبرهة لبل أن جحرن رأسها نفَا دون أن ججحدخ

 فٗ ممدرة لها وٖ علً محاولة فعلها وجحركت جهة باب الؽرفة

 لم جسجطع وٖ الجعلَك علً الفساجَن الجٍ انجبهت حَنها فمط

 . لوجودها

* 

* 

* 

 جلست مجفلة ومبعدة جلن الذراع عنها ومررت أصابعها فٍ

 شعرها الذٌ لم َجخلص من كل جلن المَاه بعد وبشكل جَد جنظر

 بؤنفاس مجصاعدة للذٌ جلس ووضع سبابجه علً شفجَه لبل أن

ً َشَر بها خلفها فالجفجت ب رأسها فورا وشعرت بملبها انفطر حزنا  

 ما أن ولع نظرها علً النابمة علً اْرَكة لرب السرَر منكمشة

 علً نفسها بدون ؼطاء وامجٓت عَناها بالدموع جنظر لها بحزن

 لبل أن جنجمل نظراجها ججبع حركة الذٌ ؼادر السرَر ومر من

فنتأمامها َلبس لمَصه وفجح الباب وخرج مؽلما له خلفه فد  

 رأسها فٍ َدَها ججخلل أصابعها ذان الشعر الكثَؾ الرطب لبل أن

 جبدأ بضربه بهما ضربات لصَرة مججالَة ومررت أناملها فَه حجً

 نهاَة عنمها جنظر للحاؾ الذٌ َخفٍ نصؾ جسدها بضَاع ، جذكر

 أجل جذكر جَدا كل ما حدخ وكَؾ اسجسلمت له مجددا .. لكن ..

جخَٗت فعٗ ! رفعت أناملها المرججفة ٖ..! أكانت أوهام ؟ أهٍ  

 لَالة البَجامة الحرَرَة الجٍ لم جكن جلبسها سابما وأخفضت

 رأسها ونظرها بجوجس وهٍ جنزل بؤصابعها ْزرارها جفجحها



 ببطء وحدلت بصدمة للحمَمة الجٍ حاول عملها الهرب منها وها

 . هو الدلَل الماطع َجركه علً جسدها مجددا

وة ومٗت الدموع الحارلة مملجَها .. فها هو َثبتشدت َالجها بم  

 ! لها فشلها مجدداً وَمجلها فٍ داخلها بدٖ من أن جمجله هو

 . َثبت لها وبكل لسوة بؤنها جحََه فٍ داخلها كلما حاولت لجله

 أؼلمت فمها بَدها اْخري وأنزلت رأسها دموعها ججماطر فٍ

ه لها عملها النابمحجرها ججذكر ما ظنجه مجرد حلم أو وهم صور  

 معه ، لم ججفاعل معه بموة ما حدخ جلن المرة لكنها اسجسلمت

 وأطاعت وانسرلت من نفسها ، لم جمنعه ٖ هٍ وٖ دموعها وٖ

 رجاءاجها الهامسة أولفت كل ذلن .. لمد أسمعجه مجدداً عباراجها

 الراجَة أن َجولؾ عن جرحها بكل جلن المسوة أن ٖ َحطم نفسه

 فٍ داخلها أكثر .. أن ٖ َكون وجراحه علَها وجعلجه َهذٌ

 مجددا باسمها َعدها بما َخلؾ فَه فٍ كل مرة َعجذر عما ٖ

 . شٍء َمكنه محوه وٖ الجكفَر عنه

 مسحت دموعها بموة وؼادرت السرَر بل والؽرفة بؤكملها بعدما

 ؼطت النابمة علً اْرَكة باللحاؾ وسارت نحو بهو المنزل وكما

 جولعت كان والدها هنان َجلس علً ألرب أرَكة لممر جناحه

 ودون أن جرفع نظرها بالوالؾ فوله َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه َنظر

 لها سارت نحوه وما أن وصلت عنده لبلت رأسه هامسة

 " صباح الخَر أبٍ "

 وجلست علً اْرض من فورها عند سالَه واجكؤت برأسها علً

شعرها الرطب فؤؼمضت عَنَهافخذه فرفع َده له ومسح علً   

 ببطء جشعر بحجم أحراج الذٌ هٍ فَه بسبب الوالؾ لربهما

 فلن َكون والدها بالؽباء الذٌ لن َفهم به ما حدخ والمواجهة



 اِن سجكون أفضل وعلَها أن جشكره ْنه فجح لها بابا جدَداً ْخذ

 حمها منه ، لالت بهدوء وٖزالت جؽمض عَنَها

شمَمن َبجعد عن ؼرفجٍ مسجمبٗأبٍ أخبر ابن  "  " 

 فضحن الموجه حدَثها له ورفع نظره للوالؾ فوله مبجسما لم

 جفارلها نظراجه والذٌ دار حول اْرَكة حجً كان عندها وانحنً

 لرأسها ولبله ومسحت َده علً شعرها لبل أن َؽادر من هنان

 بخطوات واسعة جهة السٗلم نظراجها الجامدة المَجة ججبع ذان

حذاء الجلدٌ الصَفٍ الذٌ َكشؾ جفاصَله لدمَه والسالانال  

 الطوَلجان اللجان َؽطَهما المماش اْسود لبنطلونه الرَاضٍ لبل

 أن جنجمل جلن اْحداق السوداء للفراغ وانزلمت آخر دمعة من

 طرؾ الرموش الجٍ اطبمت علَهما ببطء ٖزالت جشعر بجلن الكؾ

ا برفك وحنان ووصلهاواْصابع الجٍ كانت جمسح علً شعره  

 ً  صوجه هادبا عمَما

 " .....ؼسك علَن أن جعلمٍ أن مطر لم َكن َؾ "

 فمطعت كلماجه بجلوسها مسجندة علً ركبجَها مبجعدة عنه ولد

 مدت أناملها لشفجَه وهمست برجاء حزَن

 " جحدثنا معا وجوصلنا لما َرضٍ كلَنا أبٍ "

 ابجسم من فوره بحنان وأمسن َدها ولبل كفها هامسا

 وذان عَن العمل َا ؼسك َكفَنا جمَعنا ضؽطا علً أعصاب "

 " ذان الرجل فهو له طالة مهما كان

 أسدلت جفنَها الواسعان مبعدة نظرها عنه مبجسمة بحزن ومرارة

 فها هم جمَعهم مجشابهون َرونه عظَما ٖ َجب أن َخطا وإن

ذان ، لكن للبها َرفض اجهام هذا الرجل أَضااعجرؾ بخطبه   

 فعلَها أن جراه كابنجها جماما َبحخ عن سعادجها معه فهو والدها



 لبل أن َكون عمه وإن لم َراها إٖ اِن لكنه َعلم بوجودها وحرم

 . منها مجبرا

 ولفت وجلست علً اْرَكة بجانبه ونامت فٍ حضنه فحضنها

 بذراعَه فورا ولبل رأسها ولال

 خلمنا لنخطا فنسجؽفر وَؽفر هللا لنا .. هذا وهو خالك كل شٍء "

 فهل سنسجثنٍ أنفسنا ؟ خلمنا من الجراج وللجراح َا ؼسك إنها

 " جعلمنا وجموَنا

 مٓت دمعجها عَنَها الواسعة مجدداً ونظرت للفراغ هامسة بحزن

 . " أجل هٍ جعلمنا أبٍ وإن لم جموَنا "

* 

* 

* 

َلة ؼاضبة واججاز الطرَك الفرعٍ حجًعبر الشارع بخطوات ثم  

 كان أمام الباب الذٌ ٖزالت جخرج منه أصوات الموسَمً

 الصاخبة رؼم بزوغ ضوء النهار ، دفع الخارجان أمامه بموة

 وعبر بَنهما جاركا نظرات مصدومة حانمة ججبعه لم َكجرخ لها

 وٖ ْحد وٖ أٌ شٍء مر به ونزل السٗلم اللولبٍ الخشبٍ ولم

ده جلن الروابح الجٍ اسجمبلجه سوي ؼضب واحجراق َمسنجز  

 هاجفه فٍ َده َجحدخ صارخا فوق صوت الموسَمً المرجفع مع

 الذٌ كان َرَه بالهاجؾ كل ما َحدخ أمامه " انظر لشمَمجن

 وما نهاَة أفعالها وما الذٌ ورطجنٍ به لبل ذهابن ؟ لسما لو كنت

 مرجبطا بها فعٗ لكنت دفنجها أمام باب هذا المكان العفن ولكنت

 علمت كَؾ أربَها من جدَد فخلصنٍ من هذه المصَبة الجٍ

 " جركجها لٍ فمد طفح بٍ الكَل َا مطر



 صرخ بآخر كلمة لالها بؤعلً صوجه لوصوله لصالة الرلص فٍ

 اْسفل وجحرن فورا ناحَة الجٍ كانت جمسن كؤس شراب ججلس

رجلَن نظراجهما الولحة جكاد جعرَها من ثَابها جضحن دون بَن  

 جولؾ وما أن وصل هنان فصل اٖجصال مع من فٍ الطرؾ اِخر

 فمد رأي كل ما علَه رإَجه ، وما أن وصل عندها لم جزده جلن

 النظرات الباردة أٖ مبالَة الجٍ رممجه بها سوي اشجعاًٖ فؤمسن

موة محطما له وما أن كانتالكؤس من َدها ورماه علً اْرض ب  

 سجصرخ محججة ججمدت مٗمحها وجلن الَد جهوٌ علً وجهها

 مما جعله َسجدَر بموة بسبب الصفعة الجٍ وجهت له وما أن

 اسجعادت جوازنها ورفعت رأسها كانت الصفعة اْخري فٍ

 اسجمبالها رافمجهما صرخجها العالَة فمفز الجالسان علً جانبَها

المرجفعة الجٍ جحَط بالطاولة الخشبَة والفان من الكراسٍ  

 المموسة خلفهم وما أن جمدم أحدهما ناحَجه َحاول إمسان َالة

 سجرجه أمسن رسؽه وشد علَه بموة ضاؼطا علً أسنانه ولوي له

 ساعده للخلؾ بموة أشد حجً سمع صوت احجكان مفاصل مرفمه

 وضرب بمرفك َده اْخري الذٌ كان سَباؼجه من الجانب اِخر

 فؤصاب وجهه وأنفه جحدَدا بموة مما جعله َجراجع مجهاوَا علً

 اْرض َمسن أنفه وَسند نفسه بالكرسٍ لربه َنظر بؽصب للذٌ

 نظر له وبصك علَه وأمسن بَد الجٍ كانت جنظر له بصدمة جمسن

 خدها بَدها اْخري وسحبها بموة خارجا بها من هنان وصعد بها

محجج وجمسكها بخشب السَاجالسٗلم مرؼمة مججاهٗ صراخها ال  

 َسحبها فٍ كل محاولة لها بالموة لم َهجم وٖ بجعثرها أكثر من

 مرة حجً كانت سجسمط أرضاً ، ولم َجولؾ حجً خرج بها من

 هنان وسار بها عبر الشارع وْن الولت كان ماَزال مبكرا لم َكن



 فٍ الشوارع سوي بعض السَارات الجٍ لم َهجم راكبَها أساسا

 بمن كان َعبر الطرَؾ َسحب خلفه امرأة جصرخ باكَة فٍ مشهد

 . اعجادجه جلن المججمعات

 وما أن وصل المبنً السكنٍ المرجفع دخل وصعد بها حجً وصل

 لباب ؼرفجها المفجوح ودفعها نحو الداخل بموة جعلجها جسمط علً

 اْرض لرب سرَرها الذٌ اسجندت علَه بساعدها ورفعت رأسها

بعد شعرها الطوَل المموج بؽضب فضرب الباب خلفهووجها له ج  

 ما أن دخل وأدخل َده فٍ جَب سجرجه وأخرج هاجفه واجصل

 هاجفَا هذه المرة بالذٌ أجاب علَه فورا ففجح مكبر الصوت

 وصرخ بؽضب ناظرا له

 " ها هٍ هنا أمامن "

 ووجه الهاجؾ جهجها فخرج لها ذان الصوت المبحوح الؽاضب

فورا الذٌ ارجؾ جسدها  

 " ؼَساااااانة لسما أنن جلبت نهاَجن لنفسن بنفسن "

 مسحت وجنجَها الملَبجان بالدموع بظهر َدها المرججفة وصرخت

 " ما أن جخطت مرحلة خوفها المعجادة من صوجه الؽاضب

 ٖ أحبكم وٖ أرَدكم .. مجً سجفهمون هذا ؟ أجركونٍ أعَش كما

ً نجاحٍ فَها ،أرَد أنا ثم احكموا علً طرَمة حَاجٍ وعل  

 " اجركونٍ وشؤنٍ إن كنجم جمَعكم ٖ جرَدون وجودٌ فٍ حَاجكم

 خرج ذان الصوت الؽاضب مجدداً من الجهاز المعلك فٍ الهواء

 بَد صاحبه

 وما الذٌ فعلجه َجعلن ججمردٌ هكذا َا ؼَسانة فؤنا ٖ "

 أفهم سبب ما جفعلَه اِن جَدا ، هل امجدت َدٌ علَن َوما ؟

َن أٌ شٍء ٖ جرَدَه أم سعٍَ لجكونٍ وجعَشٍهل فرضت عل  



 امرأة شرَفة هو الخطؤ ؟ هل السهر فٍ الحانات ومصادلة الرجال

 والعبخ والنوم معهم هو الحَاة الجٍ جرَدَنها ؟ انظرٌ حولن من

 " هٍ السعَدة منهم بجلن الحَاة الرخَصة ؟

 صرخت جنظر لذان الهاجؾ وكؤنها جراه هو أمامها أو َراها

ل فؤنت المسلم الراهب هو السعَد فٍ حَاجن وأمَرجنأج "  

 الحسناء جمدر لن ذلن ؟ جولفوا عن الكذب علً أنفسكم أنجم

 المسلمون فالرجال هنا منؽمسَن فَما جمولون عنه محرم

 ونسابكم َعَشون الذل معكم ْنها بالطبع ٖ َمكنها فعل ذات

 " الشٍء مع رجل آخر ورمَكم كالحذاء البالٍ

 مرر الممسن للهاجؾ أصابعه فٍ شعره ونظر لٓعلً مجمجما

 " لسما أنن فمت عبارة امرأة مَجة "

 رفعت نظرها له وصرخت فَه بؽضب

 اصمت أنت وابجعدوا عن حَاجٍ ، وهذا الدم الذٌ َجمعنٍ "

 " بكم سؤخرجه منٍ وأرجاح

 سبمه من كان َسمعها مثله لابٗ بحدة وجهدَد

من وخلمنٍ أن جكونٍ هنا فٍ منزلٍلسما َا ؼسانة بمن خل "  

 عند أول ججاوز آخر فلن َعجزنٍ أمر إخفابن عن الناس وأنت هنا

 عندٌ ، اجصال واحد فمط من شاهر ما سَفصلن علً أن جكونٍ

 " جالسة فٍ الطابرة الجٍ سجحضرن هنا للبٗد مفهوم ؟

 وما أن بدأت الكلمات الؽاضبة والسب بالجدافع من شفجَها فصل

هنان الخط ودس هاجفه فٍ جَبه ولال بجمود للجٍ كانت الوالؾ  

 جنظر له بحمد َحرق مملجَها الخضراء

 لسما أنٍ لم أري من هو برفك شمَمن فٍ الجعامل مع "

 " المنحرفَن أمثالن ، لو كنت مكانه لدفنجن حَة



 وفجح الباب وخرج ضاربا له خلفه بموة َجبعه صراخها الؽاضب

 جالسة مكانها علً اْرض

 " هو لَس ألل منن فٍ شٍء َا مجخلؾ َا رجال الكهوؾ "

 وولفت بعدها جبعد خصٗت شعرها الجٍ علمت فٍ وجهها بؽضب

 وجوجهت لخزانجها فجحجها بموة وأخرجت ألبوم الصور الذٌ كانت

 جحجفظ به جحت ثَابها وجوجهت لسرَرها وجلست علَه بؽضب

معَنةووضعجه أمامها وبدأت جورله بموة جخرج منه صورا   

 وجرمَها جانبا مجمجمه بؽضب

 وؼَسانه جعرؾ كَؾ جحول حَاجن لجحَم أَضا َا مطر "

 " شاهَن

* 

*  

 

 

* 

* 

 ولؾ بالسَارة أمام باب المنزل الخارجٍ ونظر للجٍ جشَح

 بوجهها عنه طوال الطرَك لم ججحدخ ولم َجحدخ هو أَضا وٖ

 شٍء َموله كما سبك ولالت له لكن جنفَذ ذان المرار كان أشد مما

 جولع ، أمسن بَدها ما أن مدت َدها اْخري لممبض الباب لجفجحه

 ولال ناظرا لما َظهر له من مٗمحها

 " سؤجحدخ مع صدَك لٍ سَساعدن وأساعدن من خٗله "

 سحبت َدها منه وفجحت الباب ونزلت لابلة ببرود

لنفسن أنا ٖ أحجاجه ولادرة علً حماَة نفسٍ وفر جعاطفن "  " 



 وضربت الباب خلفها وجوجهت لبوابة المنزل جاركة وراء ظهرها

 الذٌ ضرب الممود براحة َده بموة شاجما من بَن أسنانه بَنما

 جابعت هٍ خطواجها السرَعة الواسعة حجً دخلت من باب المنزل

بموة لججد نفسها فٍفؤولفجها الَد الجٍ أمسكت بذراعها وأدارجها   

 مواجهة صاحب جلن الضحكة الخبَثة لابٗ

 " مرحبا بالؽزال .. أَن كنت َا جمَلة ؟ "

 نظرت لعَنَه بصمت ولم ججحدخ فمال مبجسما بمكر

 " ذهبت له ألَس كذلن ؟ وطردن بالجؤكَد "

 أخفت ابجسامة ماكرة جشبه ابجسامجه ولالت بجمود

ورلجٍ الرابحةهو كما للت عنه جماما لمد سمطت  "  

 " بالنسبة له

 وجمنت أن مزلجه بؤسنانها ما أن رفع رأسه ضاحكا لبل أن َنظر

 لها لابٗ

 خانن ذكابن إذا وْول مرة َا فاجنة ؟ وكما أخبرجن العمل "

 والملب إن اججمعا علً الشخص الذكٍ حوٖه ْحمك لكن الفرصة

 " لم جضع منن بعد

 نظرت له بصمت لبرهة لبل أن جمول

 " لما أنت واثك من أنه طردنٍ ؟ أٖ أكون أجٗعب بن مثٗ ؟ "

 جرن ذراعها ولال مبجسما ومإكدا لها ما أرادت الجؤكد منه

 ٖ بالجؤكَد فؤنا واثك من أن ذلن ما حدخ وبؤن نظرجٍ له "

 " .... صحَحة

 وجابع ٖفا ذراعه حول كجفَها وسابرا بها جهة ممر ؼرفجها

ما علَن رإَجه لجعلمٍ بؤنه علَن أن ٖجعالٍ َا حلَفجٍ ثمة  "  

 جثمٍ بؤحد .. بؤٌ أحد سوي من ججمعن به مصالح مشجركة



 وهدؾ واحد وعدو واحد أَضاً فَكون كٗكما مسجفاداً من

 " وجود اِخر حَا

 اشجدت أصابعها فٍ لبضة واحدة ولالت ببرود جنظر ْرضَة

 الممر الرخامَة أمامها

مجل اِخر نهاَة اْمر ؟أجعنٍ بؤنه علً أحدنا أن َ "  " 

 ضحن وولؾ بها أمام باب ؼرفجها ونظر له ولال بابجسامة ماكرة

 إن شعر بخَانجه له بلً .. وبطرَمة نظَفة ٖ جلطخ َده بالدماء "

 " طبعا

 لم ججؽَر نظرجها الجامدة له رؼم ما لاله .. هو جهدَد واضح

الموت ، وصرَح إذا ؟ لكنه أحمك إن صّدق بؤنها جخافه أو جخاؾ  

 لالت بجمود

 " أنت جؤخذنٍ من مبدأ كن حلَفٍ أو ٖ جكن أبدا ؟ "

 نظر لها رافعا حاجبه بدهشة لبل أن َفجح الباب وَدخل لابٗ

 " َعجبنٍ ذكابن َا نصؾ الخماصَة .... جعالٍ انظرٌ "

 وما أن دخلجها نظرت فورا له وهو َجوجه نحو شاشة الجلفاز

جسجخدمه سابماً والذٌ اشجؽل ماالخاص بالؽرفة والذٌ لم جكن   

 أن صفك له بَدَه فانفجحت عَنَها بصدمة للجٍ ظهرت فٍ

 الشاشة جالسة مع ثٗخ نساء إحداهن جمسن طفٗ فٍ حضنها

 واٖخري َجلس طفٗن عند لدمَها ولم جكن سوي الجٍ بحثت

 عنها كثَرا لبل مؽادرجها من هنا ولم ججدها وظنت بؤنهم

 اخجطفوها وسجنوها أو حجً لاموا بمجلها ! ارججؾ جسدها ما أن

 أخرجها الوالؾ بجانبها من شرودها وصدمجها لابٗ بسخرَة

 َشَر بإبهامه للشاشة

 أجرٌ ... ؟ هإٖء عابلجها .. بناجها وأحفادها ، ألَست هٍ "



 " من أخبرجن بؤنه ٖ أحد لها ؟

ٍ الشاشة وحدخلم جزح نظراجها المصدومة عن جلن الصورة ف  

 ما كانت ججولعه جماما وجحدثت الجالسة فٍ المنجصؾ لابلة بهدوء

 حزَن

 زَزفون أنا آسفة فؤنا كنت فٍ مهمة .. مهمة محددة فمط "

 الؽرض منها الوصول لداعمن اْساسٍ ، لمد أحببجن كثَرا

 جعاطفت معن جمنَت حما أن ججدٌ السعادة لكن عدون ألوي

وألؾ فٍ صفن ، لمد وصلوا لحلمة منن ومنٍ ومن أن أشٍ به  

 الوصل بَنن وبَن مطر شاهَن وسَحركونه كما َشاإون ولن

 َكون ْحد السلطة لمنع ذلن فعلَن البحخ عن حلَؾ جدَد ألرب

 " لن ممن َسكنون جلن البٗد

 ارجفع صدر المجحدثة عبر جلن الشاشة ولد سحبت نفسا عمَما

 لبل أن جحرره وججابع بروَة

ٍ َمَنن أكثر من شمالن وٖبد للممر أن َكجمل َاٖ جثمٍ ف "  

 زَزفون والشر ٖ َجسع لشخصَن كما الخَر اَضاً فكونٍ مع

 " من َرَد مصلحجن إنه ألرب لن اِن من أٌ شخص

 وأظلمت جلن الشاشة بعدها علً الفور وعَناها ٖزالجا محدلجان

هابها .. ثمة لعبة ما فٍ اْمر ؟ لمد حاولت مربَجها شرحها ل  

 والرموز فٍ نصؾ حدَثها اِخر أكبر دلَل وهٍ كانت جعلم بؤنها

 سجفهمها بسهولة وسَجهلها ؼَرها وأولهم الوالؾ بجانبها

 اِن من لن َكون السبب اْساسٍ لدس هذه المرأة بَنهم لكل

 جلن اْعوام بالجؤكَد ! إنه شخص آخر اسجؽلها كما اسجؽل هذا

لة الجٍ كان َجبجح بها أمامهاالمؽفل اِن َؽرَه بنظرَجه الفاش  

 لبل للَل وهٍ المصالح المشجركة لكن من ! من لد َفعل كل ذلن ؟



 ً  سَكون الجواب لدي هذا اْحمك بالجؤكَد إٖ إن لم َجموا به أَضا

 واسجخدموه باسجدراجه فمط بمحاربة عدوه ْنه سَكون وبكل

 بساطة ... ولاص ، فهو ٖ َري عدوا له ؼَره وعمدة النمص

 الموجهة ناحَجه ججعله عدوه فٍ الممام اْول ولن َعنَه مع من

 َمؾ ولماذا إن كانت النجَجة جدمَره ، لذلن هٍ سججعامل معه من

 ذات المنطوق جسجؽل نمطة ضعفه جلن لجصل لعدوها الحمَمٍ

 وعلَها اللعب وحَدة من اِن وصاعدا لن جعجمد علً أحد ٖ خالها

من ظنت بؤنه مخجلؾ حما عنوٖ ابن شمَمه وٖ حجً ولاص   

 أفراد هذه العابلة وأخطؤت فهو فٍ النهاَة ابن جده ابن ضرار

 . سلطان لن َعصَه فٍ شٍء وهٍ الؽرَبة عنهم هنا

 ابجسمت بسخرَة ورفعت ذلنها عالَا بثمة ، لن جعجمد بعد الَوم

 علً أمثاله .. انهزامٍ فاشل لم َجد إٖ الهرب حٗ بدَٗ عن

امه فلن َسجطَع أن َمول له كلمة وٖ لمرةمواجهة ضعفه أم  

 واحدة فٍ حَاجه حجً أنه َبجزه بالحدَخ فمط لَفعل ما َرَد بَنما

 هذا الجرذ الوالؾ بجانبها أثبت بؤنه ألوي منه فٍ مواجهة ذان

 الرجل حجً أنه َسجمر فٍ أسلوب حَاجه المنحرؾ دون أن

 . َكجرخ لجهدَداجه

 " ما المطلوب منٍ إذا ؟ "

ها بجمود دون أن جنظر له فؤراح ذراعه علً كجفَها مجددالالج  

 وهمس مبجسما عند أذنها

 " جفعلٍ ما سؤطلبه منن فمط "

 ولبل خدها لبل أن َؽادر من هنان بخطواجه الكسولة المعجادة َدَه

 فٍ جَبٍ بنطلونه فمسحت خدها بضَك واشمبزاز جرالبه نظراجها

وانهارت حَنها جالسةوهو َبجعد خلؾ الباب الذٌ أؼلمه خلفه   



 علً اْرض جنظر للفراغ بجمود وشرود لبل أن جسدل جفنَها

 ببطء هامسة

 إسحاق سامحنٍ َا شمَمٍ إن فمدت حَاجٍ لبل أن "

 " أران مجدداً 

* 

* 

* 

 سار خلفها بخطوات بطَبة َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه َرالبها جسَر

 أمامه أناملها جٗمس حافة سَاج الجسر ونظرها َهَم فٍ مَاه

 النهر ججٗعب النسابم بخصٗت شعرها البنٍ الناعم وؼرجها

 المجطاَرة أمام عَنَها لم جهجم وٖ بإبعادها سوي بحركات خفَفة

 مجفرلة من رأسها أو حَن جنظر عالَا للسماء واخجارت أخَرا أن

عها حوله جمؾ علً حافجهجمؾ لرب أحد اْعمدة ولفت ذرا  

 بطرؾ لدمها واْخري معلمة فٍ الهواء جمرجح جسدها بحركة

 خفَفة وٖزال نظرها َهَم علً امجداد ذان النهر الطوَل الواسع

 فهٍ من اخجارت هذا الجسر جحدَدا من بَن خمسة عشر جسرا

 جمجد علً ذان النهر الطوَل الذٌ َشك طرَمه وسط جلن العاصمة

وافك فورا وَبدوا أنه بات َمجع نفسه فعلَاالكبَرة وهو   

 بمرالبجها وجرجمة جصرفاجها فها هو َراها جحاول عزل نفسها

 عنه مجدداً لججمولع فٍ صمجها الرلَك المشابه لها فٍ كل شٍء

 وكم َكره عزلجها جلن ولم َحاول أن َفهم لما .. إنها جشعره فٍ

ٖ جحجاجه حَنكل مولؾ مشابه بؤنها جرَد اٖبجعاد عنه أَضا و  

 جكون فٍ لمة احجَاجها لشخص ما .. هذا هو الجفسَر الوحَد

 . الذٌ َبدوا بؤن عمله َجده لذلن فَصل به للجنون فٍ كل مرة



 الجرب منها وولؾ خلفها مباشرة ومرر َده علً خصرها ببطء

 حجً طولجه ذراعه وشد جسدها له برلة فها لد علّمجه حجً أن

ب وفٍ كل شٍء وكل مرة وجعلجه َفهمَجعامل معها بذات اْسلو  

 بؤنها جحجاج لما َشبهها فٍ كل جصرؾ َجصرفه معها .. بل هٍ

 جسحبه نحوها فٍ جمَع حاٖجها وحجً فٍ ؼضبها ، فٍ انعزالها

 . عنه وفٍ جمربها له

 اجكؤت برأسها علً كجفه فؤنزل رأسه ونظر لوجهها ولعَنَها

اء المجفرلة لبل أنالمحدلة فٍ السماء الملَبة بالسحب البَض  

 جدَر نظرها ووجهها ناحَجه وابجسمت له برلة ورفعت رأسها

 أكثر ولبلت طرؾ ذلنه وعادت بنظرها سرَعا للبعَد مبعدة رأسها

 عنه ووضعت َدها علً َده المحجضنة لخصرها ججحرن أناملها

 الرلَمة علً أصابعه برلة ولالت بابجسامة جانبَة

 " ما سَكون مولفن إن رأجنا ابنة الجنرال مصادفة ؟ "

 أبعد نظره ٖمجداد النهر البعَد أَضاً ولال بابجسامة مابلة

 " للجحَم هٍ ووالدها ، ٖ أحد َجحكم فَما أرَده وما أرفضه "

 ابجعدت عنه واسجدارت ناحَجه وخطت خطوة للخلؾ ونظرت له

انفراج طفَؾبشن مبجسمة بمشاكسة فابجسم مبعدا شفجَه ب  

 ومد َده نحوها ولال

 " جعالٍ ْثبت لن "

 فضحكت هاربة منه وجحركت جسَر للخلؾ ناظرة له ولالت

 مبجسمة

 " لن َحدخ هذا أنت معالب "

 فابجسم وجحرن نحوها وهٍ جبجعد عنه ٖزالت جسَر للخلؾ ولال

 َدس َدَه فٍ جَبَه



رحةكاذبة ... لمد للجها سابما وجراجعت وما فعلجه البا "  

 " أكبر دلَل

 ولفت حَن أصبحت بعَدة عنه بمسافة ومالت لٓمام بطرَمة

 طفولَة اسجفزازَة ولالت

 " ولما لم جرفضنٍ َا رجل المهمات الصعبة ؟ "

 وصرخت راكضة ما أن ركض جهجها لكن إدراكها كان أسهل ما

 لد َفعله وكان خصرها فٍ لبضجه سرَعا ونزل لسالَها فصرخت

ا منهما عالَا وجولعت أٌ عماب إٖ ما فعلهبضحكة ما أن رفعه  

 حَنها وهو َحنٍ جسدها بكل خفة وحرفَة أسفل سَاج الجسر

 المنخفض لَجعلك فٍ الهواء َمسكها من لدمَها مطولا لسالَها

 بذراعه وَده اْخري لَصبح نصؾ جسدها مملوبا فٍ الهواء

 فؤؼمضت عَنَها وصرخت جمسن سجرجها الجٍ بدأت جنزلك منها

 " ٖ جَم أرجون أنا أجراجع عما للت "

 لكن الممسن بها فٍ اْعلً مبجسما لم َكجفٍ بذلن فمط فمال

 بصوت مرجفع للَٗ لجسمعه ْنه َعلم بؤن الهواء َضرب أذنَها

 بموة وهو الخبَر فٍ هذا

 " ألرٌ اِن بجمَع أسرارن الجٍ جخفَها عنٍ "

 فصرخت من فورها جمسن سجرجها بموة ٖزالت جؽمض عَنَها

 بموة

 " جَم أرجون سؤسمط "

 ججاهلها لابٗ بابجسامة

 " جكلمٍ بسرعة "

 لالت بضحكة صارخة

 " أكرهن "



 فاجسعت ابجسامجه ولال بصوت مرجفع لجسمعه

 " لولٍ كذبة أصدلها "

 لوحت بَدها فٍ اججاهه لٓعلً لابلة بضحكة

رَالن من مؽرو "  " 

 لال َنظر لها من اْعلً

 " هَا أو أولعجن "

 ؼطت عَنَها بَدها ولالت بصوت مرجفع جشعر بالدماء جججمع فٍ

 رأسها

 إن ولعت سؤموت وإن مت فلن ججد من َبكٍ علَن حَن جموت "

 وٖ من َدفنن فٍ للبه لٓبد وٖ من َزور لبرن لَبكٍ فوق جرابه

 " َدعٍ لن

عرفه مٗمحه سابماً منذ فمد والدجهابجسم بلمحة حزن وحنان لم ج  

 وصرخ َنظر لها

 " هَا ووفرٌ علً نفسن لول كل هذه الحمالات "

 فصرخت بالمثل

 " جبا لن َا أحمك َا بارد "

 وما أن أنزل جسدها أكثر منحن بجسده للَٗ صرخت

 " ٖ جَم َكفٍ ألسم سؤصاب بالدوار "

شَبا فصرخت أنزلها أكثر وبسهولة فوزنها أمام لوجه ٖ َساوٌ  

 من فورها

 " ... حسنا سؤلول "

 ؼطت كامل وجهها بكفَها ولالت

 أنا من سرلت المَدالَة الجلدَة الجٍ كنت جبحثت عنها كثَرا ولم "

 " ججدها لكن ظافر وجدها وأخذها منٍ



 حرن رأسه ولال بصوت مرجفع

 " كنت أجولع ذلن َا سارلة ... هَا ما بمٍ من جرابمن ؟ "

 حاولت إبعاد السجرة المنزلك جانبَها علً وجهها ولالت جؽمض

 عَنَها بموة

 كانت زوجة عمٍ جضربنٍ صباحا ْنٍ أسرق الطعام وآخذه "

 " لكما وٖ جعلمان أنٍ سرلجه

 عادت جلن اٖبجسامة لٗرجسام علً شفجَه مجددا ولال

 " سارلة محجرفة إذا "

 فصرخت من فورها

َا ارفعنٍ لبل أن أموتهذا فمط جَم السم لن ه "  " 

 لال بابجسامة جانبَة

 " لولٍ أوًٖ أنن جحبَننٍ "

 " ٖااا "

 لالجها صارخة برفض فجرن إحدي لدمَها فصرخت ضاحكة ججرجاه

 أن َنجظر للَٗ فمال

 " هَا افجحٍ عَنَن ولولَها فوراً  "

 أبعدت َدَها وفجحجهما ببطء فٍ مواجهة الرَح مضَمة لهما وهما

الدموع وفردت ذراعَها وصرخت مبجسمةجمجلبان ب  

 أحبن جَم أحبن هكذا باجساع الكون بؤكمله فارفعنٍ هَا لبل أن "

 " جمجل الشخص الوحَد الذٌ َحبن فٍ العالم

 ابجسم وسحبها ببطء عمدا حجً جعلمت بحدَد السَاج ما أن وصلجه

 وما أن أصبحت علً الرصَؾ فٍ اْعلً انهارت جالسة علَه

لسَاج خلفها مؽمضة عَنَها جمسن فمها بَدهاواجكؤت علً ا  

 ججنفس من أنفها بموة رافعة رأسها لٓعلً لبل أن جهؾ علً



 وجهها بَدها ولالت وعَناها ما جزاٖن مؽمضجان

 " سؤجمٍء سَؽمً علَا .. سؤموت "

 فضحن بخفوت من جلس بجوارها ونظر ناحَجها ورفع َده فٍ

 الهواء فوق وجهها مفرودة اْصابع ولال

 ... زوجن َمفز هكذا من طابرة مرجفعة فٍ الجو نزوٖ لٓرض "

 " أخجل أن ألول أنن زوججٍ

 وما أن نزل بكفه وأصابعه المفرودة علً وجهها أبعدجها عنها

 وانزلمت علً كجفه هامسة وعَناها ما جزاٖن مؽمضجان

ا سجخرج لكما روحٍ لَٗسؤموت اِن وٖ ججزوج بعدٌ فمسم "  

 " ولن أجركن جمجرب منها أبدا

 ابجسم بضحكة خفَفة وحضنها بذراعه ولال بمكر

 " ٖ بؤس لدَنا النهار بطوله فاْشباح ٖ جظهر فٍ النهار "

 عضت شفجها وفجحت عَنَها وؼرست سبابجها جهة للبه بموة

 جحركه بطرَمة دابرَة حجً جملص صدره بطرَمة دفاعَة وأمسن

دها بسبب اْلم الذٌ سببجه له فمالت من بَن أسنانها جحاولَ  

 فعلها مجددا

 " علٍ أن أصل للموجود هنا وألجلعه اِن "

 شد أنامله علً لبضجها ورفعها لشفجَه لبلها ولال مبجسما

 " !! جمجلَنٍ مارَا "

 خبؤت وجهها فٍ صدره أكثر ولبلت مكان ؼرزها ْصبعها لبلة

ضات الموجود جحت اْضلع والجٍ َخفَهارلَمة طوَلة جشعر بنب  

 لمَصه المطنٍ المشدود علً جسده وعضٗجه الموَة البارزة

 وهمست بحزن جحضنه مطولة لجسده بذراعَها بموة

 أموت إن جركجنٍ فٍ هذا العالم وحدٌ جَم .... أموت وإن كانت "



 " ساعجٍ لم جحن بعد ... أموت بالحَاة لسما

ودفن مٗمحه فٍ ذان الحرَر البنٍضمها له أكثر ولبل رأسها   

 َسجنشك بخدر رابحة ذان الجوت البرٌ وهمس َمسن ابجسامجه

 وأنا إن مت سؤجزوج بؤخري أسمها مارَا أَضا فمط "

 " من أجلن

 ابجعدت عنه ولكمت صدره وكجفه ونظرت له بعبوس فضحن

 بخفوت والجرب منها مسندا َده علً الرصَؾ جحجه وخطؾ لبلة

 من شفجَها وأجبعها باْخري فورا وما أن أمسكها من ذراعها

 َمربها منه دفعجه عنها لابلة بضَك

 " ابجعد عنٍ "

 فابجسم وولؾ ومد َده لها ولال

 " لما ٖ نذهب لمكان ألل هدوبا ومن اخجَارٌ هذه المرة ؟ "

 نظرت لَده واسجندت علً السَاج خلفها ولالت بنظرة بشبه

 واعَة

الولوؾ سَؽمً علَا فورا ٖ أسجطَع "  " 

 ونظرت للجانب اِخر جخفٍ ابجسامجها علً صوت الوالؾ فولها

 َمسن خصره بَدَه

 كنت سجمجلعَن للبٍ من مكانه وجمجلَنٍ لبل للَل وهذا كله "

 " وسَؽمً علَن ؟

 نظرت له وحركت كجفها مبجسمة ولالت

 هذا ْنٍ جالسة علً اْرض أٖ جدرن ما فعلجه بٍ وأنت "

مرجحنٍ فوق كل هذا اٖرجفاع ؟ج  " 

 انحنٍ جهجها هامسا ببرود

 " َالكن من ممثٗت بارعات َا النساء "



 وابجسمت بانجصار ما أن رفعها من اْرض بَن ذراعَه بسهولة

 وخفة فطولت عنمه بذراعَها وما أن سار بها رفعت رأسها عالَا

 ولالت مبجسمة

 " هَا اركض جَم "

واء َجٗعب بشعره الكثَؾ الناعمرفع وجهه فٍ مواجهة اله  

 للخلؾ مع حركجه ولال ببرود

 " جحلمٍ بالجؤكَد .. أجرَنٍ نجم سَنما أمامن َا حمماء ؟ "

 ضحكت وطولت عنمه بذراعَها أكثر ولالت مبجسمة

 " جرب فمط أن جعرض علَهم ذلن وسَمبلون فورا "

 نظر لها ولال مبجسما بمكر

 " وألبّل كل واحدة أمثل معها ؟ "

 رفعت رأسها جنظرت له بصدمة وضربت بمبضجها بَن كجفَه لابلة

 بضَك

 " ألجلن حَنها "

 ابجسم ولم َعلك ٖزال َنظر لها فرمت رأسها للخلؾ وفردت إحدي

 ذراعَها واْخري مجعلمة بعنمه واؼمضت عَنَها ولالت مبجسمة

 " هَا جَم اركض أرجون وسنذهب حَخ جشاء "

 حرن رأسه مبجسما من أفكارها المجنونة ! هذه الطفلة سججعله

 َفعل كل ما كان َراه أسخؾ ما َفعله الرجال لكن ٖ مفر أمامه

 ٖ َرَد رفض ما جطلبه َكفَها كل ما مرت به منذ أصبحت معه

 ورإَجه للكدمة الجٍ لم جشفً بعد فٍ وجهها والجروح الجدَدة

ب رؼم عناده المسجمر فٍفَه والشاش حول كفها َشعره بالذن  

 أن ٖ َبعدها عنه فؤسرع بخطواجه جدرَجَا حجً جحول اْمر

 لركض كما طلبت وابجسم علً صرخجها الحماسَة ٖزالت جرمٍ



 رأسها للخلؾ وذراعها جانبا وصرخت ضاحكة

 " َا إلهٍ كم هذا رابع جَم "

 نظر للخط أسمنجٍ الفاصل فٍ الرصَؾ لرَبا منهما ولال

جمطعة بسبب ركضهبؤنفاس م  

 " أجل رابع جركبَن طابرة بالمجان لما ٖ َكون هذا رابع ؟ "

 وما أن وصل له وضع لدمه علً حافجه ولفز بها مججازا له

 فصرخت ضاحكة وجمسكت به بموة ما أن وصلت لدماه لٓرض

 مجددا ولم ججولؾ عن الضحن وٖ هو عن شجمه لها مبجسما حجً

هنان فؤنزلها لربها َجلمؾ أنفاسه كانا عند سَارجه المرَبة من  

 وفجح بابها وظنجه سَركبها لكنه أخرج هاجفه من جَبه وأؼلمه

 ورماه فَها وأخرج مفجاحها من جَبه ونزع منه جهاز أنذار

 الخاص بها ورماه بداخلها أَضا وأؼلك بابها والجفت لها ولال

 " خذٌ حمَبجن ْؼلمها "

ا عن عَنَهانظرت له باسجؽراب ولالت جبعد ؼرجه  

 " لن نؽادر بها ؟ "

 فجح الباب مجددا ومد جسده داخلها َسند َده فوق كرسَه حجً

 وصل للحمَبة الجلدَة الصؽَرة نسبَا علً الممعد اِخر وأخرجها

 ورماها لها لابٗ

 ٖ لن نؽادر بها فبأمكان ججبعٍ من خٗلها هٍ والهاجؾ ولن "

 " َعجبن بالجؤكَد أن جظهر لنا ابنة الجنرال فٍ أٌ لحظة

 مطت شفجَها بامجعاض ولالت

 " هذا جَد ٖ جنطك اسمها أمامٍ أبدا "

 رالبها مبجسما وهٍ جمجرب منه ودست َدها فٍ جَب بنطلونه

 فؤبعد ذراعه لابٗ



 " ما هذا الذٌ جفعلَنه ؟ "

ه بطالجهدارت حوله ودست َدها فٍ جَبه الخلفٍ وأخرجت من  

 المصرفَة وما أن الجفت لها رفعجها أمامه ولالت بابجسامة

 " وهذه أَصا سنجركها هنا "

 وجابعت وهٍ جفجح حمَبجها

 " وبطالجٍ أَضا "

 وما أن أخرججها الجربت من باب السَارة وفجحجه ورمجهما جحت

 كرسَه ونظرت له وفردت ذراعَها ولالت مبجسمة

ن لَوم واحدجَم ومارَه الطفٗن الفمَرا "  " 

 ابجسم وأؼلك الباب وؼرس المفجاح فَه وأؼلك أبوابها بحركة

 واحدة له داخلها ودسه فٍ جَبه ولال وهو َسحبها من َدها

 وَسَر بها

 " وماذا سنؤكل وكَؾ سنجنمل َا حمماء؟ "

 نظرت لجَب بنطلونه الممابل لها ولالت

 " ماذا جملن فٍ جَوبن ؟ "

وأخرح ما فَه ورفعه أمام وجهها فجش فٍ جَب بنطلونه اَْمن  

 لابٗ

 " ثمن سَارة اْجره لَس إٖ "

 ضحكت وفجحت حمَبجها لابلة

 " َالن من رجل معدوم سؤري ما لدٌ هنا "

 أخرجت ما وجدجه فٍ حمَبجها وكانت ورلة واحدة رفعجها ولالت

 بضحكة صؽَرة

 " من أجل طعام الؽداء "

 فابجسم بضحكة صؽَرة وضمها لكجفه مطولا كجفَها بذراعه وسارا



 للَٗ حجً أولؾ سَارة اْجرة الجٍ عبرت الجسر أمامهما

 . وركباها وؼادرا من هنان

 *  

 *  

 *  

 رفعت رأسها عما كانت جفعل وابجسمت للجٍ فجحت الباب ولالت

 جرالبها وهٍ جدخل

 " ! أمٍ ظننجن سججؤخرٌ خارج المنزل "

لمت الباب ودخلت جنظر لجهاز الحاسوب أمامها علً السرَرأؼ  

 حَخ ججلس مجربعة ولالت

 " سؤخرج بعد الظهر مجدداً  "

 وجابعت وهٍ ججلس عند آخر السرَر

 " بماذا جشؽلٍ نفسن ؟ "

 ابجسمت بسعادة فهذه أول مرة جهجم بما جفعل وفعلت وججمرب لها

 هكذا ! لالت مبجسمة وهٍ جؽلك الحاسوب

أراسل صدَمة فٍ لندن .. ٖ شٍء مهمكنت  "  " 

 وججنبت ذكر من جكون ورؼم أنها لم جكن جود إنهاء المحادثة معها

 بسرعة هكذا حجً جسجفسر منها عن سبب سإالها الملح عن أمور

 والدَها لكنها لم جسجطع لسرَة شخصَة عمجها جلن ولفرحجها

حضنهابجمرب والدجها منها فكلما جذكرت بكابها البارحة وهٍ ج  

 وجبكٍ وكل ما لالجه وهٍ ججمنً لها رجٗ ٖ َجرحها جفطر للبها

 حزنا علَها لكن ما أن ججذكر نومهما معا فٍ ؼرفجها جشعر

 بالجفاإل وبالسعادة ، ماجت ابجسامجها وجصلبت مٗمحها ما أن

 لالت الجالسة أمامها باسجؽراب



 من صدَمجن هذه وأنت للت بؤنه ٖ صدَمات لن هنان وحجً "

 " !! دراسجن انجساب داخلٍ ولم جكونٍ جخرجٍ من المنزل

 بلعت رَمها جؽجصب ابجسامة صؽَرة ولالت

 هٍ لَست صدَمة دراسة إنها ... إنها صدَمة لدَمة للعابلة "

 " أ... أعنٍ لجدٌ ووالدٌ منذ زمن

 وعضت لسانها داخل فمها .. الحمماء لمد ورطت نفسها وهذه

 النظرات الجٍ جراها فٍ جلن العَنان الفاجنة أكبر دلَل

 " ما أسمها ؟ "

 فاجاجها بذان السإال بؽثة ولم َعد َمكنها الكذب أكثر فمابت بجلعثم

 " أأأ ؼؽؽا.... ؼَسٍ أ... أعنٍ أسمها جَسٍ "

 وأجفلت بسبب جلن النظرة المصدومة الجٍ رأجها فٍ عَنَها

وهٍ جسدلهما علَهما سرَعا والجٍ أخفجها بجفنَها الواسعان  

 وهمست ببحة لم جفهم الجالسة أمامها سببها

 " مجزوجة ؟ "

 نظرت لها بصدمة وكل ما فكرت فَه وخشَجه أن جكون جضنها من

 ذكر والدها أنه جركها من أجلها وهٍ أخبرجها اِن بؤنها صدَمة

 للعابلة ، لالت من فورها " ٖ .. هٍ.... أعنٍ شمَمها لم َكن

ن َزوجها ٌْ شخصراض أ  " 

 ورالبت بجوجس واسجؽراب جلن العَنان الجٍ جحرن جفناها

 وحدلجاها السوداء جانبا ٖ َظهر منها إٖ الملَل كما جلن المرارة

 الجٍ جخفَها فَهما لبل أن جهمس صاحبجها بسخرَة

 " آه أجل لَس أٌ شخص ٖ َناسبها "

ها والدهانظرت لها باسجؽراب ولم جفهم أجعلم بؤمرها وأخبر  

 عنها أم أنها جظن بؤنه ثمة أمر بَنهما ؟ لكنها ٖ جسجطَع سإالها



 وٖ حجً سإال والدها ْنه سَسؤلها عن حدَثهما كامٗ وسَعلم

 باجصال عمجها بها وهذا ما جرفضه جلن ، بَنما الجالسة أمامها

 جبادر لذهنها أَضا ألؾ سإال وسإال أرادت أجوبة عنهم منها

وهٍ جفكر فَما جفكر فٍ فعله ، أؼمضت عَنَها لكنها لن جؽامر  

 ببطء جخفٍ كل ذان اْلم فَهما والذٌ وإن حجبه جفناها

 ورموشها الكثَفة إٖ أن أنفاسها الجٍ جعالت جباعا أظهرجه

 بوضوح فٍ حركة جلن اْضلع والصدر فلن َخفٍ أٌ شٍء ألم

اجهللبها وهٍ جكجشؾ بؤن جلن المرأة لم َسمح لها بؤن جمجحم حَ  

 فمط بل وعالم ابنجه ووالده جحت مسمً الصدالة ، رفعت َدها

 لجبَنها وفركجه بموة جخفض رأسها ولد ؼطت جلن الؽرة الحرَرَة

 . أناملها وكفها ججسالط خصٗجها فولها جباعا

 " أمٍ هل أنجٍ بخَر ؟ "

 رفعت رأسها رافعة لشعرها عن وجهها وأمسكت بَد الجٍ كانت

 جمسن بَدها وصاحبة جلن الكلمات الملمة المجوجسة ومسحت

 بظهر كفها اِخر أنفها وهمست ببحة

 " بخَر بنَجٍ صداع خفَؾ فمط "

 لالت بحزن ونظرها معلك بعَنَها ونظرجها الجابهة

 أنت ٖ جهجمَن بصحجن أبدا أمٍ وجرهمٍ نفسن فٍ عملن "

 " الجدَد طوال النهار

لهاجفها الذٌ ارجفع رنَنه فجؤة ولدسحبت َدها ولم جعلك جنظر   

 أخرججه من جَبها ، نظرت لٗسم علً شاشجه للحظات لبل أن

 جمرر فجح الخط ورفعه ْذنها وأنزلت رأسها ونظرها لحركة

 أناملها علً أطراؾ لمَصها هامسة بهدوء َعاكس جلن النَران

 الجٍ ججآكلها من الداخل ببطء ولسوة



 " أجل َا مطر "

الفاجنة الممابلة لها فورا جرالبها بسعادة لم َشوههافابجسمت جلن   

 سوي رإَجها لجلن الدمعة الجٍ رأجها فٍ مملجٍ الجالسة أمامها

 واللجان أدارجهما جانبا لبل أن جمسح عَنها بظهر كفها وٖ جخرج

 منها سوي كلمات مخجصرة وما فهمجه من كل حدَثهما ذان بؤنه

وهٍ جمانع وَبدوا أنها َحاول إلناعها بالخروج معا من هنا  

 . جؽلبت علَه نهاَة اْمر

 ابجسمت بسعادة وحماس ما أن رأت ذان الجورد الطفَؾ فٍ

 وجنجَها وهٍ جهمس بحَاء

 " مطر َكفٍ "

 فؽادرت السرَر من فورها بل والؽرفة أَضا مؽلمة بابها خلفها

 وابجعدت من هنان لججركها ججحدخ معه بحرَة أكبر وابجسمت

ن وصلت لمنجصؾ الممر جنظر للذٌ خرج من بداَجهبسعادة ما أ  

 َمسن هاجفه علً أذنه لابٗ بابجسامة لمن فٍ الطرؾ اِخر

 ونظره علً عَنَها

 " وماذا إن كنت ألرب من ذلن ؟ "

 وما أن الجرب منها أشار لها برأسه فابجسمت وهمست له

 " فٍ ؼرفجٍ "

 فابجسم لها وٖمس بكفه طرؾ وجهها وهو َججازها فاسجدارت

 معه جرالبه بسعادة وهو َفجح باب الؽرفة وَدخل مؽلما له خلفه

 وجنهدت بارجَاح مبجسمة ونظرت لٓعلً جضم َدَها لصدرها

 وأؼمضت عَنَها هامسة بسعادة

 " َا رب ٖ جفرلهما أبداً َا رب "

نزل الواسع وجوجهت جهةوركضت بعدها مججازة الممر وبهو الم  



 الممر الشرلٍ للمنزل ولم ججولؾ حجً كانت أمام باب الؽرفة الذٌ

 فجحجه مباشرة وولفت مكانها مصدومة جنظر للذٌ كان َمؾ بمرب

 الكرسٍ الذٌ َجلس علَه جدها وشعرت بؤن للبها اصطدم

 باْرض وجحول ْشٗء وهٍ جري حدلجاه السوداء جسجدَر بعَدا

جحرن شٍء فَه وٖ ولفجه المعجادة َدَه فٍ جَبٍعنها دون أن َ  

 بنطلونه فبلعت ؼصة اْلم والحنَن والشوق والجرح من صدوده

 وهٍ جراه َسجدَر ولد فجح باب الؽرفة الخارجٍ ولال ببرود

 وهو َخرج

 " جحدخ معه أنت إذا وسؤزوره فٍ ولت ٖحك "

جمسحوؼادر مؽلما الباب خلفه نظراجها الحزَنة ججبعه لبل أن   

 عَنَها بموة ونظرت للذٌ ولؾ وأبعد نظره من ذان الباب المؽلك

 لها فجحركت نحوه ولالت بسعادة وهٍ جسجدَر حول اْرَكة

 لجصله " أجعلم من هنا اِن وزار المنزل فٍ منجصؾ النهار

 " علً ؼَر العادة ؟

 ضحن وهو َسجمبل الجٍ ارجمت فٍ حضنه ولال مبجسما َمسح

 علً شعرها

ر الذٌ جاء أخَرا من َعَده للمنزل علً وجهه مرؼمامن ؼَ "  " 

 حضنجه بموة ولالت مبجسمة

 كم أنا سعَدة من أجلهما جدٌ ، شكرا لن ْنن أصررت علً أن "

 " جعَش هنا معنا

 وجابعت مبجعدة عنه ولد نظرت لعَنَه بحزن

 لكنٍ أري أنها لم جججز حزنها وجراحها بعد جدٌ ؟ أري "

 " حزنا عمَما فٍ عَنَها َإلمنٍ كثَرا وَخَفنٍ أكثر

 أمسن وجهها بَدَه ولال بلمحة حزن مشابهة لما فٍ جلن العَنان



 الجمَلجان

 لن َكون ذلن سهٗ َا جَما فما مرت به وما حدخ بَنهما "

 وعذابها ْعوام طوَلة لن َكون اججَازه باْمر الهَن ووالدن َعلم

َثابر لنَل للبها مجددا بٗ أٌ شواببذلن جَدا وعلَه أن َصبر و  

 فَه كما كان لبل أن َفجرلا فحسنة والدن الوحَدة أنه َدرن بؤن

 " ذلن ما علَه فعله

 نامت فٍ حضنه مجددا ولالت بحزن

 " وسَصل لملبها ْنها جحبه ألَس كذلن جدٌ ؟ "

 مسح علً شعرها ولال مبجسما

له شٍءأجل َا دمَجٍ الجمَلة فالحب الصادق ٖ َمج "  

 " وٖ الموت

* 

* 

*  

 

* 

* 

 أسدلت جفنَها علً الدمعة السابحة بَنهما جشعر بملمس جلن

 اْصابع الطوَلة علً طرؾ وجهها وشعرها وبؤنفاسه الهادبة

 المنجظمة حَخ اخجار أن َجكا رأسها علً جلن اْضلع وحَخ

 َمجلها بهذا وٖ َعلم وهٍ ججخَل كم واحدة نامت هنا وشاركجها

حرمت هٍ منه ْعوام جبكَه وحَدة وعاشت جججرع مرارةفَما   

 فمده وحرمانها من النوم فَه لَٗ وكلما عصفت بها الهموم ،

 بللت جلن الدمعة رموشها ججشربها بنهم وكلماجه الهادبة ونبرجه



 الرجولَة المبحوحة جنساب فٍ أذنَها ما أن لبل رأسها واجكا

 بذلنه علَه

 حسنا لَومَن فمط َا ؼسك ، أرَدن أن جبجعدٌ عن كل شٍء "

 هنا وأعدن أن ٖ ألجرب منن وأن َكون لكل واحد منا ؼرفة إن

 " كان هذا ما َزعجن

 مسحت جحت جفنَها بظهر كفها وابجعدت عنه هامسة ببحة جنظر

 لَدَها

 " لنإجل اْمر للَٗ مطر أرجون "

ر لعَنَها لابٗأمسن وجهها ورفعه له ولبل جبَنها ونظ  

 موافك علً أن ٖ َطول انجظارٌ فؤنا أحجاج أَضا ٔجازة "

 " لصَرة وْن نكون لوحدنا فثمة الكثَر نجحدخ عنه

 أنزلت رأسها وهمست بالموافمة .. كلمة واحدة مخجصرة جبعده

 عن الحدَخ عن أٌ أمر َمودهما لشرح ما جرفض حجً سماعه

جسجحمل سماع أكاذَب من كٍ ٖ َمجلها به أكثر ومن جدَد فلن  

 هذا الرجل جحدَدا فلن َبرر بؽَر الكذب عما سمعجه واعجرفت

 . به جلن المرأة بلسانها

 اسججابت لسحبه لها ما أن جحرن من هنان ممسكا لَدها وخرج

 بها من الؽرفة واججاز الممر حجً نهاَجه واسجدار بها حَخ الباب

لم َجولؾ حجً كانالمشجرن بَنه وبَن الممر الشمالٍ للمنزل و  

 عند باب مكجبه وفجحه بالمفجاح الذٌ أخرجه مع مجموعة مفاجَح

 من جَب سجرجه ودخل بها هنان وجوجه بها ْحد أرفؾ المكجبة

 الجٍ ؼطت جدرانه الثٗثة وأولفها أمام أحدها َمؾ خلفها

 مباشرة وأمسن َدها ورفعها ومررها علً الكجب أمامها حجً

ط نظرها علً عنوانه فورا والذٌ كانوصل بها لكجاب معَن سم  



 ( رجفة الؽسك )

 وهمس عند أذنها بهدوء

 " أخرجٍ هذا الكجاب َا ؼسك "

 نظرت لَده علً َدها نزوٖ لساعده وُكم بذلجه السوداء الفاخرة

 وصوٖ لَده اْخري الجٍ الجفت حول خصرها ببطء فؤؼمضت

 عَنَها جسحب أنفاسها ببطء جشعر بؤنها جنهار جباعا أمام لربه

 المهلن .. شعور كم كرهجه وكم جمنت لجله فٍ داخلها وإن لجلت

 نفسها معه ولم ججد له عٗجا سوي الكٍ .. أجل علَها إحراق

 . للبها وكل شٍء بجذكر كل ما لاسجه منه كلما حاول إحَابه

وٖسمه المذهب المحفور فٍعادت بنظرها لذان الكجاب مجدداً   

 ؼٗفه الجلدٌ الماجم .. الكجاب الذٌ لم جكن ججصور أن مكجبجه

 لد جحوٌ أمثاله إٖ إن كان لد أحضره لصداً ! كجاب َجحدخ عن

 صندوق رومانٍ ؼامض َفجح بعد مرور أكثر من لرن حَخ كان

 َضن بؤنه َحمل بعض الهداَا الثمَنة من أمَر رومانٍ للملن عبد

ز إٖ أن ذان الصندوق وبعد كل جلن اٖعوام الؽابرة كانالعزَ  

 . َحمل مفاجؤة مخَفة ... ولاجلة

 مررت أناملها علَه ببطء وهو فٍ مكانه وكم خشَت أن َكون

 َحمل فٍ جعبجه مفاجؤة مماثلة لها أَضاً فذان ما اعجادجه من هذا

 الرجل منذ عرفجه ، مررت أصابعها بَنه وبَن الكجابان

ن له وسحبجه كما طلب منها فؤبعد َده عن َدها حَنهاالمٗصما  

 وحضن بها خصرها أَضا وطوله برلة بذراعَه وهمس

 " افجحَه من منجصفه "

 ففعلت ما طلب منها فورا ونظرت له بصدمة وهٍ جري أوراله

 الممزلة فٍ منجصفها بشكل مربع وبداخله صندوق مخملٍ صؽَر



عت له وٖمسجه ببطءوجبعت نظراجها َده وأصابعه الجٍ ارجف  

 هامسا

 " أجعلمٍ منذ مجً وهذا الصندوق هنا ؟ "

 رفعت رأسها وأدارت وجهها جانبا ونظرت لعَنَه بصمت فابجسم

 ولبل خدها وجابع َخرجه من مكانه بؤطراؾ أصابعه ونظره علً

 عَنَها

 منذ جلن الرحلة للندن لبل أربعة عشر عاما َا ؼسك ولبل "

ا لن وَران العكسأن ألجمٍ بمن جرَه شمَم  " 

 انمبضت أصابعها ٖ إرادَا جشدها علً الكجاب فَها بموة ونظرها

 ٖزال معلما فٍ عَنَه الجٍ أبعدها للصندوق الذٌ أمسكه بكلجا

 َدَه وهو َفجحه أمام جسدها ٖزالت سجَنة ذراعَه فنملت نظرها

 لما َفعل جنظر باسجؽراب للسلسال الذٌ أخرجه منه ولجلن المطعة

 الماسَة الجٍ جدور حول نفسها لجعلمها بالسلسال بمسمار ذهبٍ

 َجعله دابم الحركة حول نفسه ما أن َجعلك فٍ الهواء وكان فَها

 شٍء ما شاب نمابها ذان لم جفهمه حجً اخجفً عن نظرها وهو

 َلؾ السلسال المصَر نسبَا حول عنمها وأؼلمه ، وبما أنها كانت

لها لوحده ، وما أن جركهجرفع شعرها فلم َصعب علَه فع  

 اسجدارت أصابعه حول عنمها الناعم مرسلة كل جلن المشعرَرة

 عبر دمابها الحارة لكامل جسدها حجً أمسن بذان الملب الماسٍ

 لبل أن َنزلك علً بشرجها البَضاء الناعمة ورفعه لمسجوي

 وجهها وهمس من خلؾ أذنها

سطنبول فٍلمد زرت صابؽا معَنا خٗل نزول طابرجٍ فٍ أ "  

 " المحطة الوحَدة الجٍ نزلجها حَنها

 وجابع مبعدا إبهامه عن جلن المطعة الٗمعة لَكشؾ عنها



 " وْجل هذا النمش "

 وكشؾ عما كانت جراه َشوب نماء جلن اْلماسة وما كجب داخلها

 بخط أسود عرَض وكان اسمها فجعالت أنفاسها ما أن أدركت

لطرَمة فٍ جداخل اْحرؾوفورا لمن َكون ذان الخط وجلن ا  

 العربَة فسبك ورأت هذه الطرَمة من الكجابة علً سٗحه لبل

 أربعة عشر عاما ، ومما زادها جؤكَدا للبه لذان الملب الماسٍ

 لَكشؾ عن المكجوب فٍ الجهة اْخري وكان أسمه وبذات

 الطرَمة الجٍ كان َكجبها علً أخمص سٗحه الرشاش لدَما أٌ

بل وبطرَمة جعلت منهما مجطابمان جماما فٗ أنه هو من كجبهما  

 جري إٖ اسم واحد ما أن جملب جلن المطعة النادرة وكؤنه وحده

 مكجوب فَها بجداخل ؼرَب فَبدأ كل أسم منهما بنهاَة اٖسم اِخر

 . بحَخ كلما للبجه جمرأ اٖسم الممابل له بشكل صحَح

جاب الذٌأؼمضت عَنَها ببطء جشد لبضجها بموة علً ذان الك  

 ٖزال فَهما جشعر بملمس جلن الشفاه الناعمة علً عنمها مع

 خشونة اللحَة المحددة وشعرت بجلن الماسة الباردة جنزلك علً

 صدرها جمرة من نار لم َفمها جعذَبا سوي ملمس شفجَه المنجملة

 بنعومة صعودا َعاكس طرَك نزول الدمعة الجٍ انزلمت ببطء

 محطمة أسوار الرموش السوداء الكثَفة جكسر حواجز برودة جلن

 الوجنة المجصلبة لَنجهٍ بها اْمر عند طرؾ الذلن الصؽَر الناعم

 لبل أن ججدحرج فٍ الهواء كصورة مصؽرة لجلن المطعة النادرة

 الجٍ مرت بها لبل أن جصطدم باْصابع الجٍ ٖزالت جعانك المماش

ر بعد لٗدجه فجعلت كل شٍء َججمداْسود الناعم حَخ أول ز  

 مكانه حجً الزمان والولت والمشاعر فابجعدت شفجَه عنها ببطء

 َشبه حركة كفه الذٌ أداره أمام وجهها َنظر للمطرة المالحة الجٍ



 جابعت طرَمها علً أصابعه جباعا فمبض علَهم بموة لبل أن

َهاَمسن كجفَها وأدارها ناحَجه َنظر لمٗمحها الفاجنة لعَن  

 المؽمضجان لعبخ أنفاسها الموَة بجفاصَل ذان الصدر المجفجر

 أنوثة وارجفعت أصابعه برلة مرورا بعنمها لوجهها ولبل جبَنها

 بعمك وهمس بخفوت مؽمضا عَنَه

 " لن أطلب المسجحَل فٍ ولت لَاسٍ َا ؼسك "

 فؤنزلت رأسها ونظراجها الجامدة المَجة لَدَها وأناملها الجٍ

هم بموة ولم جعلك بشٍء ، ربما جصمت وججارٌجمبضها ببعض  

 أفعاله ومحاوٖجه ٔحَاء شٍء مَت منجهٍ جماما لكنها لن ججارَه

 كاذبة ٖ جسجطَع أن جكون مثله فسَصاب بالملل سرَعا كما

 وصفجه جلن المرأة لَبحخ عن ؼَرها أو َرجع لجلن أنجلَزَة

َفعل فٍ كل الواثمة جماما من أنه سَعود لها نهاَة اْمر كما  

 مرة . أدارت خاجم الزواج حول أصبعها حجً كانت ماسجه داخل

 كفها الذٌ لبضجه علَها بموة وهمست بهدوء َعاكس دواخلها

 " وماذا إن مللت ؟ "

 سإال لم جخطط له ولم جرد لوله أساسا لكننا نفمد لدرجنا أمام

لمآٖمنا أحَانا .. أمام كبرَابنا المجروح ومشاعرنا المَجة ، و  

 َجؤخر جوابه الذٌ رافمه شده لها لججكا علً صدره ولد همس

 وأصابعه جمسح علً شعرها برفك

 حَن أكون مَجا فٍ داخلن َا ؼسك .. حَنها لن اصاب بالملل "

 بل سؤعلن هزَمجٍ وأبجعد فلن أحٍَ حبٍ فٍ للب امرأة مات

 " فَه ْن ذلن ٖ َحدخ أبدا والمحاولة لوحدها ؼباء

 ابجسمت بمرارة وألم وأرادت أن جمول : هل سجعلمنٍ فعل ذلن

 لجلمٍ باللوم علَا حَنها ؟ لجذكره برأٌ جلن المرأة الجٍ اسجبدلها



 بها فٍ للبه لكنها جراجعت فذان لن َخدم ما جرَد فعله ولن َفَدها

 بشٍء ، طرلات علً باب المكجب جعلجها جبجعد عن جلن اْضلع

الواضحة فَها للذٌ نظر جهة الباب ولالجرافمها جنهَده الضَك   

 بجدَة

 " أدخلٍ "

 وٖزال كما جذكره جماما َمَز طرلات من َعَش معهم مهما كثر

 عددهم وكما جولعت وكان مجؤكدا انفجح الباب كاشفا عن الخادمة

 الوالفة أمامه والجٍ لالت باحجرام

 سَدٌ ثمة اجصال من ؼرفة الحرس والسَد أسامة عارؾ "

وابةعند الب  " 

 فؤشار لها برأسه دون أن َعلك فؽادرت من فورها وجحرن هو

 أَضاً جهة الباب الذٌ جركجه مفجوحا بعدها لَولفه الصوت الرلَك

 الناعم من خلفه

 " مطر "

 فولؾ والجفت لها من فوره فمالت بهدوء ولد نزلت بنظرها لَدَها

 " هل َمكننٍ اسجعارة بعض الكجب من هنا ؟ "

البها وهو َدخل َده فٍ جَبه وَخرج مفاجَحهفابجسم الذٌ ر  

 واخجار إحداها وأخرجه من العٗلة المجموعة فَها وجوجه نحوها

 وهو َعَدهم لجَبه ، أمسن كفها ووضع المفجاح فَها وانحنً

 لخدها لبله برلة ولال

 َمكنن المراءة هنا وجرن المفجاح لدَن .... أنا أثك بن َا ؼسك "

 " أنت فمط ..

نهً عبارجه جلن ؼادر من هنان مؽلما الباب خلفه ججبعهوما أن أ  

 نظراجها الدامعة جمبض علً جلن المطعة الحدَدَة الباردة فٍ كفها



 بموة وانسابت كلماجها الهامسة مع انسَاب جلن الدمعة الحزَنة

 " وأنا وثمت وأنت خنت َا مطر ولَجن لم جفعل ... لنجعادل إذا "

* 

* 

* 

 اجكؤت برأسها علً كجفه ورفعت نظرها له جالسان جحت إحدي

 أشجار الصنوبر العالَة ججكا بظهرها علً صدره َرَح ساعده

 علً ركبجه المنصوبة والجٍ جلؾ أصابعها حولها ججلس فٍ

 حضنه وما أن نزل بنظره لها أنزلت رأسها وشؽلت نفسها بفجح

َمسن مشابها ؼٗؾ لوح الشوكٗجه فٍ َدها مبجسمة والذٌ كان  

 له فٍ َده الجٍ َرَح ساعدها علً ركبجه ، وما أن رفع نظره

 لٓشجار عالَا رفعت رأسها ونظرت له مجددا فؤنزل رأسه ونظر

 لها سرَعا فؽصت بضحكجها والشوكٗجه فٍ حلمها وأنزلت رأسها

 وسعلت بشكل خفَؾ وأؼمضت عَنَها مبجسمة ما أن الجؾ

حن له فمررت أناملها علًساعده حول عنمها ولبل خدها من  

 ساعده ولالت مبجسمة

 " علَن أن جؤكل حصجن أو لن ججدها ما أن أنجهٍ من هذه "

 فابجسم ولم َعلك علً ما لالت ولم َخبرها بؤنه َجركها حجً َري

 إن كانت سجشبع بما لدَها أم سجحجاجه أَضا وكل ما لاله وهو

 َرفع رأسه وَجكا به علً جذع الشجرة خلفه

ٌ ٖخجَاراجن السَبة لو لم جشجرٌ جلن الحلوي السخَفةانظر "  

 " وسمعت نصَحجٍ كان أفضل

 رمت لطعة من الؽٗؾ اْصفر الملجؾ حول لوح الشَكوٖجة فٍ

 َدها ولالت بضَك



 لما جصر علً أنها حلوي ؟ ثم هٍ لم جكن سَبة كثَرا "

 " فمط العلبة أكبر حجما مما َوجد فٍ داخلها

املها البَضاء الرلَمة المشؽولة بما جفعلأبعد رأسه ونظر ْن  

 ولال ببرود

 أخبرجن أن جشجرٌ الكعن المحشو بالكرَما سَكون دسما "

 ومشبعا والمال َكفٍ لشراء ست لطع منه لكنن رفضت فجحملٍ

 " النجابج اِن فهذا ما سجؤكلَنه فمط حجً نرجع للمنزل

 اجكؤت برأسها علً كجفه مجددا ورفعت َدها لفمه جمسن بآخر

 لطعة من حصجها فنظر لَدها لبل أن َفجح فمه وَؤكلها فمررت

 أصبعها علً فكه كحركجه البطَبة لمضؽه لها ولالت مبجسمة

 اِن أنا مدَنة لن بآخر لطعة من حصجن فافجحها "

 " فورا وكلها

الشَكوٖجة الخاص به فابجسم ورفع َدَه وفجح الؽٗؾ عن لوح  

 وكسر أول هرم فَها ولربه لفمها فؤمالجه مبجسمة ولالت

 بضحكة خفَفة

 " هل سجبدأ بنهاَجه ؟ "

 فابجسم ولم َعلك وما أن أكلجه كسر الهرم الجالٍ ولربه لفمها

 أَضا فضحكت وأخذجه من بَن أصابعه ورفعجه لفمه جنظر

 له ولالت

مانع لدٌهذا لن ، أنت واحد وأنا واحد ٖ  "  " 

 فؤمسن َدها ونزل بها لفمها ولال

 " ... سؤكجفٍ بآخر لطعة "

 وجابع بابجسامة جانبَة

 " فمط ٖ جعجادٌ وضعٍ فٍ المإخرة "



 أكلت لطعة الشَكوٖجة ولالت مبجسمة برلة

 " ألَس الشخص من َضع المكانة لنفسه َا ابن حجور ؟ "

اسجمر نظرهاابجسم ولبل رأسها واجكا علَه بذلنه ولم َعلك و  

 علً رسؽه الممابل لها حَخ َدَر ساعده نحوها جلعب أصابعه

 بخصلة من شعرها البنٍ الناعم فرفعت َدها وٖمست أناملها

 الرمز الموشوم فَه ولالت باسجؽراب

 " ما هذا جَم ؟ "

 أدار ساعده ورسؽه لٓعلً ولال بعد برهة ناظرا له

 " هذا الرمز الخاص بٍ فٍ المنظمة "

نظراجها المسجؽربة له وهمسترفعت   

 " ! رمزن الخاص "

 ونزلت بنظرها لَده اْخري حَن رفعها وأمسن َدها ووضع

 سبابجها علً رسؽه وعلً ذان الرمز جحدَدا وضؽطه علَه ببطء

 ولال

 " بماذا جشعرَن هنا ؟ "

 همست جنظر بصدمة لَدَهما

 " شٍء ما صلب وصؽَر "

 جرن حَنها َدها ولال

 وهذا سر آخر اخبرن به مارَا ْنٍ لن أرفض جوابا ٌْ سإال "

 جسؤلَه فهذه الرلالة جم ؼرسها هنا كؤٌ عضو فٍ جلن المنظمة ،

 إنها جمثل بطالة جعرَؾ لٍ فٍ أجهزجهم وحجً ججبع مكانٍ عن

 طرَمها لن َؤخذ منهم سوي ثوان معدودة وفٍ أٌ مكان فٍ العالم

 " أكون

طء مجمجمةرفعت أصابعها لرسؽه بب  



 " ! أْجل هذا فمط َضعونها هنا "

 لال بجمود ونظره علً سبابجها الجٍ كانت جٗمس رسؽه

 برفك ورلة

"  ً  " بل ولجلٍ بها أَضا

 فجصلب جسدها بطرَمة شعر بها فورا فطولها بذراعه ما أن كانت

 سجبجعد عنه وهمس فٍ أذنها

 مارَا مصارحجٍ لن بكل شٍء لَس ْإذَن فٗ جبكٍ أو "

 " ؼضبت منن

 كجمت عبرجها كما وجعها ولم جسجطع أبدا الجحكم فٍ جلن الدموع

 الجٍ مٓت مملجَها سرَعا وهمست ببحة وصوت مرججؾ

 " َمجلون بها ؟ "

 لبل خدها ودفن مٗمحه فٍ شعرها لابٗ بهدوء

 أجل إنه سم سَجسرب فٍ جسدٌ بؤمر صؽَر منهم وٖ شٍء "

فسٍسَمنع ذلن حجً إن حاولت نزعها بن  " 

 ارججؾ جسدها بَن ذراعَه وهمست بعبرة مكجومة

 أٌ أن اكجشافهم لحمَمجن ولهوَجن الحمَمَة معناه أن َمجلون "

 " فٍ ثوانٍ معدودة مهما كنت بعَدا عنهم ؟

 لبل خدها مجددا وهمس

 " أجل "

 أمسكت فمها جسجن العبرات الجٍ لم َعد َمكنها الجحكم فَها أكثر

 وما أن حاولت اٖبجعاد عنه مجددا طولها بكلجا ذراعَه َشدها

 لصدره بموة مانعا إَاها ومال برأسه لخدها وهمس

 " مارَا ماذا كنا نمول ؟ "

 همست بصوت مرججؾ باكٍ



 جَم اجركنٍ أرجون وأبعد ذراعَن عنٍ إن كنت ٖ جرَد أن "

 " جسمع بكابٍ المزعج

فورها وركضت مبجعدة فحررها مبعدا ذراعَه ببطء فولفت من  

 عنه وولفت خلؾ جذع إحدي اْشجار وجركت العنان لدموعها

 وبكابها ٖزالت جحضن أناملها جلن الشفاه المرججفة جنساب

 دموعها فولها دون جولؾ جشعر بملبها َموت وهٍ ججخَل فمط

 أن َحدخ ذلن وكم جمنت لحظجها أنها لم جراه مجددا بل ولم جعرفه

ها ومسحت عَنَها بموة ما أن شعرت بخطواجهحَاجها ، أبعدت َد  

 الثمَلة البطَبة جمجرب من مكانها ، وما أن وصل لها ٖمست َده

 ظهرها وضمها لحضنه هامسا

 مارَا الموت ٖ َمسكه أحد كما ٖ َلعب بولجه أحد وٖ أفكارهم "

 السخَفة جلن فٗ جكونٍ مثلهم فؤنت مسلمة جإمنَن بمدر هللا ،

ؼادرت من هنا وجركجنوَكفٍ بكاء أو   " 

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه ولالت بعبرة

 " لماذا أخبرجنٍ ؟ أَسعدن إَذابٍ هكذا ؟ "

 رفع َده لوجهها وٖمست أصابعه الدمعة المنزلمة علً خدها

 ببطء ولال بجدَة

 مارَا مطر شاهَن َرفض وجودن معٍ كما جمَع ألربابن هنا "

لجعلمٍ بؤن ما نعَشه الَوم وكما كان رأَن وٖزال فؤخبرجن بهذا  

 لد ٖ نجد له مجسعا فٍ المسجمبل وٌْ سبب كان .. جركجن أربعة

 عشر عاما وكان ذلن حمالة منٍ لن أسجمر فَها أبداً ولن أكون

 جٗداً آخر ٖمرأة مصَرها معلك بٍ فالموت لم َهب فرصة

 لشاهر كنعان لَصلح أخطابه مع امرأة جركها ، ولوة الجسامح فٍ

 للب المرأة لم جمنح شَبا مشابها لمطر شاهَن لَصلح ما دمره



 جحت مسمً الجضحَات لَرجع للحَاة امرأة لجلها بمسوة ، لذلن

 " أردت هذا الولت لنا فمد ٖ َجكرر أبدا

 امجٓت عَناها بالدموع جنظر لعَنَه وارجمت فٍ حضنه ولبضت

 أصابعها علً سجرجه جهة ظهره جحضنه بموة جدفن وجهها

دموعها فٍ صدره وجركها هو جفرغ بالٍ دموعها وعبراجها فَهو  

 جمسح َده علً شعرها برفك فعلَها أن جعلم ومهما كان اْمر

 لاسَا فهو لن َكون ألسً من هجرانها وجركها وحَدة دون جبرَر

 وجلب حفنة أعذار مسجمبًٗ سجكون فٍ نظرها أسخؾ من أن

حَن لن َجد فٍ داخلهاجصدلها ومهما كانت كبَرة بالنسبة له ..   

 . ما َجفهمه أو لن َجدها أو َموت هو لبل ذلن

* 

* 

* 

 دخل مؽلما باب المنزل خلفه وجوجه من فوره جهة الحركة

 الواضحة الجٍ َسمعها فٍ المطبخ وما أن ولؾ أمام الباب نظر

 للجٍ كانت جمؾ علً حافة الخزانة السفلَة جرفع جسدها علً

لؽجرٌ اْشمر فٍ جدَلة وجربطرإوس أصابعها جرفع شعرها ا  

 فسجانها الطوَل عند منجصؾ سالَها جحاول جنظَؾ الؽبار من

 فولها فدخل ووضع اْكَاس من َده لابٗ

 " لو أعلم ما حكاَجن مع اْؼبرة جطاردَنها حجً فٍ الهواء "

 حاولت أن جلجفت حجً كادت أن جمع من صدمجها لعودجه اِن

جسمط وأنزلها لٓرض فهربتفؤدركها وأمسن خصرها لبل أن   

 منه سرَعا وانحنت جفجح ربطة فسجانها جخفٍ اضطرابها وارججاؾ

 أصابعها فٍ ذلن رؼم أنه أمسكها من الخلؾ ولَس من اْمام ،



 وصلها صوجه وهو َجلس علً اْرض جهة نافذة المطبخ لابٗ

 " جابع َا ماَرَن فٗ جمولٍ أن الؽداء لم َجهز بعد "

 جحركت من فورها جهة المولد وفجحت باب الفرن فَه لابلة

 " بلً جاهز فؤنا أعده دابما لبل موعد لدومن بولت "

 وبدأت ججحرن بسرعة فٍ المطبخ الطَنٍ الواسع بمساحة فالت

 حجً الؽرفة الموجودة فٍ ذان المنزل حجً أنها لامت بوضع

تبساط لدَم فَه ووسابد وجدجهم فٍ طرؾ سور المنزل لض  

 ساعات جنظفه من اْجربة وما أن نفذت فكرجها جلن اكجشفت بؤنها

 اسجفادت من ذان الجزء الواسع من المطبخ فعلً اْلل ججلس

 وهٍ جطبخ حَخ ٖ طاولة هنا وَجناوٖن الطعام فَه بل باجت

 جمضٍ جل َومها فَه فهٍ جمضَه وحَدة فٍ هذا المنزل ٖ جمابلها

باْبَض الناصع ورؼم كل ذلن جراه إٖ الجدران الطَنَة المطلَة  

 الجنة وعالم ٖ ججمنً الخروج منه فهٍ ٖ جخشً إٖ اْسوأ فلم

 جعرؾ النوم براحة وأمان إٖ هنا ، لم جعد دموعها جسمٍ وسادجها

 لَٗ جناجٍ أطَاؾ الراحلَن عنها أحَاًء وأموات لعلهم َؤخذوها

 . معهم

سَطة الجٍ زادهاكانت ججحرن بسرعة بَن جفاصَل المطبخ الب  

 اجساعه اخجصارا جحاول إظهار عدم انجباهها لنظرات المجكا

 بمرفمه علً إحدي الوسابد رؼم جوجرها الذٌ بلػ ذروجه فهو فٍ

 العادة َصل بعد الظهر َصلٍ وَؤكل وَنام فورا حجً ولت العصر

 لَخرج للمزارع بعدها مباشرة وموعد لدومه بعد مؽَب الشمس

علً ؼَر العادة عاد مبكرا ولم جسجطع سإالهبملَل لكنه الَوم و  

 عن السبب خشَة أن َفهمها بشكل خاطا ، وضعت صَنَة الطعام

 أمامه ولالت مبجسمة



 " ٖ جسؤل بعد الظهر عن طعام الؽداء فلن أطهو ؼَر هذا "

 ضحن الذٌ جلس مجربعا ولال

 " ٖ لن أطلب ؼَره ْنٍ لن أرجع ولت الؽداء "

صَر من َدها لبل أن جصل به ناحَجهكادت جولع إبرَك الع  

 وجنهدت براحة ما أن جابع وهو َنظر للطعام الذٌ بدأ َؤكل منه

 لمد الجرح علَا أوَس أن أعمل فٍ مزعجه بما أنٍ أعمل بعد "

 الظهر بل وَرَدنٍ أن أكون مشرفا علً عماله هنا ، َناسبنٍ ذلن

 كثَرا سؤكون لرَبا من المنزل بالٍ النهار فوجودٌ بعَدا عنه

 أؼلب الَوم َجعلنٍ منشؽٗ علَن طوال الولت فالعمال هنا فٍ كل

 " مكان سواء فٍ أرض أوَس أو أراضٍ أعمامن

 جلست أمامه ووضعت أبرَك والكؤسَن وابجسمت جرالب مٗمحه

 بحب ولالت مبجسمة

جزوججنٍ بل وأسجؽرب أنه لمجَد أنه لم َكرهن فمط ْنن  "  

 " ! َطردنا من هذا المنزل

 أخذ كؤس العصَر الذٌ مدجه له ولال

 ٖ أري أوَس بكل ذان السوء لكن موت والده وما أصاب "

 " والدجه السبب

 وجابع ما أن وضعجه لربه ولد رفع نظره لها

 علً الرؼم من أنٍ ٖ أري جحمَله إَان ذنب ما حدخ باْمر "

ة وأنه محام وَدافع عن المظلومَن لكن علَنا أنالصحَح خاص  

 " نضع أنفسنا مكانه أَضا

 أسدلت جفناها الواسعان علً جلن اْحداق الخضراء ونظرت

 لٓسفل لابلة بحزن

 أحَانا أكره أنٍ لد ولدت ووجدت فٍ هذه الحَاة فلست سوي "



 لعنة كما َسموننٍ وبذرة شر حكموا علَها بما لم جخجاره لنفسها

م جمنَت ْعوام أنٍ مت أو لم أولد، ك  " 

 جنهد ببطء وعمك َرالب مٗمحها بحزن فهو َفهم مولفها وكم

 ٖم نفسه ْنه لال ما لال فحاول جؽََر ذان الجو والمزاج لابٗ

 بابجسامة جانبَة

 ومن هذه الجٍ سؤربطها بعنمٍ إن لم جولدٌ ؟ وأصدمها "

اللذَذبسَارجٍ وأجزوجها وجطهو لٍ كل هذا الطعام   

 " وجؽسل ثَابٍ ؟

 مسحت الدمعة الجٍ مٓت عَنها بطرؾ كم فسجانها الطوَل

 جنظر لٓسفل مبجسمة بحزن ولالت

 " كنت جزوجت من أٌ واحدة أخري جفعل كل هذا "

 لال من فوره مبجسما ولد عاد لجناول طعامه

 وٖ جشجكٍ وٖ ججذمر من فمرٌ ووضعنا وبمابها لوحدها "

 طوال النهار ؟ بل وجزَد فٍ عمرٌ أضعافا بسبب دعابها

 " الدابم أن ٖ أموت وأجركها

 لونت السعادة نظراجها الدامعة ومٗمحها الحزَنة كما ؼمرت للبها

 وجلون خدَها من أحراج وهمست بحَاء جهرب بنظرها لٓسفل

 رؼم أنه لم َكن َنظر لها

وجة لنمن ٖ جري سوي فمرن ٖ جسجحك أن جكون ز "  " 

 الجهً بطعامه ولم َعلك فشعرت بالندم علً ما لالجه وجمنت أن

 جحدثت عن الرجال بشكل عام ولَس عنه جحدَدا فهٍ هكذا

 ؼبَة دابما ٖ جصدق أن ججد فرصة لَجحدثا فجبدأ بمول المفَد

 . وؼَر المفَد

 شؽلت نفسها بجناول الطعام أَضا وكادت جؽص باللممة فٍ فمها



 حَن لال

رَن ماذا إن اكجشفت َوما بؤن شمَمن ٖزال علً لَدماَ "  

 " الحَاة وموجود فٍ مكان ما من هذا العالم ؟

 رفعت نظرها له باسجؽراب فكان َنظر لها فهربت بنظراجها منه

 مجددا ولالت بحزن ومرارة

 منذ جوفَت والدجٍ وٖ حلم لدٌ فٍ الحَاة سوي رإَجه من "

اة من جمَع همومٍ الجٍجدَد وعودجه ، كنت أراه طوق النج  

 كنت أعَشها وأواسٍ نفسٍ بذان اْمل الكسَر فٍ عودجه لكن

 فٍ جلن اللَلة الجٍ رمانٍ فَها جسار خارج المنزل ورحل وجركنٍ

 للشارع وحَن لم أجد ؼَر صوت صراخٍ أنادَه فٍ الفراغ ولم

 أجده فٍ أسوأ مولؾ عرفجه فٍ حَاجٍ البابسة جلن جمنَت أن

د له عذرا لجركه لٍ هكذا بموجه وٖ أجده أمامٍَكون مَجا ْج  

 َوماً ما وأسؤله لما جرجكنٍ وٖ أجد لدَه جوابا أعظم مما

 " مررت به

 مسحت بظهر كفَها عَنَها والدموع الجٍ جسربت منهما وجابعت

 بعبرة مكجومة

 هازار لم َكن لٍ أٌ شمَك فوحده من لم َجعامل معٍ كوباء "

 وجرَمة ووصمة عار بل كنا ممربَن من بعضنا وكؤنه ٖ جفصنا

 عشرة أعوام ، وإن بمٍ هنا لكان مصَره الموت علً أَدٌ

 أعمامه ٖ محالة بسبب خَانجه كما َزعمون وهو َنظم لجَش

 ابن شاهَن لكنه لم َؤخذنٍ معه لم َرجع ْخذٌ ولم َفكر بما

كانت ثٗثة عشر عاماألاسَه وَعلمه جَدا مهما كان بعَداً ، لمد   

 .. لم أري فَها َوما سعَدا .. لم أضحن فَها َوما بل ولم أبجسم

 لم أري أو أسمع سوي الضرب والسب والشجم ونظرات اٖزدراء



 واٖحجمار حجً جعلنٍ الجمَع أنظر لنفسٍ كشٍء نجس ملوخ

 حجً كرهجها ... أجل كرهت ماَرَن الجٍ حجً نسبها ضاع بَن

علم من هذا الذٌ سؤلمٍ باللوم علَه والدجٍ أماْلسن ولم أعد أ  

 " والدٌ المجهول؟ جسار شعَب وأشمابه أم هازار ؟

 وازدادت عبراجها حدة كما دموعها جؽطٍ شفجَها بظهر أصابعها

 ٖزالت جنظر لٓسفل لابلة

 لم أشعر بؤنٍ مخلوق بشرٌ وامرأة لها نفع فٍ الوجود إٖ "

 " هنا معن

وضع الملعمة من َده وولؾ ودار حولوانهارت باكَة أكثر ف  

 صَنَة الطعام وجلس بجوارها وشدها لججكا علً كجفه ومسح

 علً شعرها لابٗ بهدوء

 جولفٍ عن البكاء أنا آسؾ ما كان علَا فجح جراحن بسإالٍ "

 ذان فؤنا أَضا لو كان اْمر بَدٌ لن أسلمن له وٖ برؼبجن فما

بها من ؼَره من عذر َشفع له جركن فٍ ظروؾ هو أعلم  " 

 مسحت دموعها ولم ججحدخ أو ججحرن ججرن لنفسها فرصة النوم

 فٍ حضنه والشعور به والبكاء فَه وٖ جنكر بؤنها لم جعد جفهم

 مشاعرها فهذا فاق اٖمجنان والشعور باْمان بكثَر ولم َعد

 َخَفها فٍ فمدانه فمدان المنزل والمؤوٌ اِمن فمط بل باجت

سه فهو طمؤنها مرارا بؤنها لن جضَع بعدهجخشً فمدانه هو نف  

 وجنجهٍ للشارع مجدداً وبؤنه ثمة من سَعجنٍ بها بعده لكنها

 ٖزالت جخشً من أن جفمده وأن ٖ جراه مجددا وجسمع صوجه وأن

 . َكون عالمها خال منه

 ابجعدت عنه ما أن ولؾ وجبعجه بنظراجها الدامعة وهو َجحرن جهة

 باب المطبخ ولد خرج لابٗ



 سؤكون هنا فٍ المزرعة إن احججت شَبا َا ماَرَن فٗ جخرجٍ "

 " من دون حجاب

 واخجفً خلؾ النور الموٌ المنبعخ من ذان الباب جودعه نظراجها

 الحزَنة الدامعة وهمست بحب

 " ٖ أحجاج ْكثر من وجودن فٍ الحَاة َا َمان "

* 

* 

*  

 

* 

* 

* 

من فمه ورماه من َده َجكا علً الجذع خلفه بصك بماَا العود  

 ولال ناظرا للجٍ ٖزالت جعجصم فٍ مكانها جالسة علً اْرض

 جحضن ركبجَها وجنظر للفراغ بحزن

 هَا َا طفلة َكفَن بكاء سجسجهلكَن كل الطالة الجٍ جحصلت "

 " علَها من طعامن ذان

ارممجه ببرود وأشاحت بوجهها للجانب اِخر لججبدل مٗمحه  

 للحزن فورا علً ذات ذان الصوت البارد الذٌ َصلها من بعَد

 " حجً أنن أولعت الحلوي الجٍ َفجرض أن لٍ نصَبا فَها "

 فابجسمت بحزن وامجٓت حدلجاها الذهبَجان بالدموع فورا فها

 ! هو ٖزال َصر علً جسمَة الشَكوٖجة بالحلوي

ها حجًنظرت لٓسفل جمسح عَنَها ما أن الجربت خطواجه من  

 ولؾ فولها ووصلها صوجه الجاد



 مارَا ٖ ججعلَنٍ أندم علً ما أنا ممجنع جماما بصحة فعله وأنا "

 أخجار أن ٖ أجركن لجهلن وجراحن منٍ مجعذرا بالوطن والواجب

 وحماَجن ْن النجَجة سجكون أن ارجعن للبٗد حجً أجل لد َكون

 " أبعد مما نجولع

 حضنت ركبجَها أكثر وهمست ببحة وحزن

 أسمع صوت مَاه هنا هل هو ذات المكان الموجود فَه الكوخ "

 " الخاص بن ؟

 ابجسم علً طرلها الؽرَبة والفرَدة من نوعها َٔصال ما جرفض

 لوله بلسانها ولال

 " أجل لكنه بعَد عن هنا ٖ جخافٍ لن أخل باجفالنا "

ت جنظر لٓرض جحجهالالت بذات همسها الحزَن وٖزال  

 " لنذهب للنهر إذا "

 مد َده لها ولال

 " هَا إذا ... وَكفٍ بكاء مارَا من أجلٍ "

 نظرت لَده وأمسكت بها وولفت ولم َكن َعلم بؤن كلماجه جلن

 كانت كفَلة بجعلها جبكٍ مجددا لكنها عاندت عَنَها ودموعها من

ٍ عَنَهاأجله فمط كما طلب فإن طلب عمرها وروحها والنور ف  

 . ما رفضت أبدا وٖ جرددت فٍ أن جهبها له

 جبعجه بخطوات سرَعة لججارٌ خطواجه الواسعة ٖزال َمسن

 بَدها حجً بات صوت جلن المَاه الجارَة َمجرب أكثر أو أنهما

 هما من كانا َمجربان منه شَبا فشَبا حجً ظهر لهما من بَن

حَنها َدهااْشجار فالجرب بها منه حجً وصل لحافجه وجرن   

 ونزل له مسجندا بمدمَه وؼرؾ من مَاهه بكفه وولؾ مجددا وما

 أن وصل به لوجهها كان بالكاد َحجفظ بالملَل منه فمسح وجهها



 به مججنبا أشرطة الٗصك الطبٍ فَه ومرر أصابعه علً عَنَها

 فاجكؤت علً صدره وضمها هو بذراعه بموة وسار بها علً حافة

ضنت خصره بذراعَها هامسة بحزنالنهر بخطوات بطَبة فح  

 " ٖ أرَد ٖبنن أن َكرهن مسجمبٗ َا جَم "

 ضمها له أكثر ولبل رأسها ولم َعلك فؤبعدت َدها عن خصره

 ومسحت بها عَنَها ولم ججحدخ عن اْمر أكثر من ذلن فلم

 جرفض ذلن ومنذ البداَة إٖ من أجله فٗ جرَد لما حدخ مع والده

 أن َجكرر معه رؼم أنها بعدما لاله وأخبرها به لم جكن جرَد منعه

 عن أٌ شٍء َرَد أن َكون بَنهما فكما لال لد ٖ َعطَهما

 المسجمبل أٌ فرص لَكونا معا كما اِن لكن العوابك كثَرة أَضا

 عادت لمسح دموعها الجٍ بدأت بمحاوٖجها الجدَدة للجسرب من

ا أن كانا عند الجهة الصخرَةرموشها وولفت فولؾ لولوفها م  

 ً  من ذان النهر حَخ المَاه ألل ارجفاعا وسرعة جرَانها ألل أَضا

 فابجعدت عنه ورفعت نظرها له وٖزاٖ سابرَن ونظرت له نظرة

 رجاء رلَمة مبجسمة جمَل رأسها جانبا مع رفعها لكجفها جهجه

 فؤبعد نظره عنها مبجسما ولال

ة لن أركض بن فٍ النهر أنا لستٖ جفكرٌ فَها مطلما َا طفل "  

 " جوادا إن ضحن علَن عملن بذلن

 اسجدارت فٍ سَرها حجً أصبحت ممابلة له جسَر للخلؾ ورفعت

 ذراعَها جانبا ولالت بابجسامة شمت جلن المٗمح الحزَنة

 ومن لال أنن سجركض ؟ نحن نعَش اللحظات ألَس كذلن ؟ "

 " إذا فلنعشها كما َرَد كلَنا

بالرفض وجمجم ببرودحرن رأسه   

 هَا جولفٍ عن جنون اٖطفال ، ما هذه الطرَمة السخَفة الجٍ "



 " نعَش اللحظة بها ؟

 ولفت وأولفجه بَدَها علً صدره ولالت برجاء

 " أرجون جَم هذه المرة فمط "

 أمسن َدَها وأنزلهما ببطء مجماً بضَك

ريأنا أساسا لن أجلبن لهذا النهر مجددا لجكون ثمة مرة أخ "  " 

 وما أن عاد للسَر سارت للخلؾ مجددا ممابلة له ولالت بعبوس

 " وكؤنٍ أطلب أمرا مسجحَٗ "

 شدها من ذراعها ما أن جعثرت خطواجها بسبب حجر عرلل سَرها

 المملوب شاجما بكلمة َونانَة هامسا وانحنً لركبجَها ورفعها

 بخفة ونزل لمَاه النهر لابٗ بضَك

ْفٗم السخَفة مفهوم ؟سججولفَن عن مشاهدة ا "  " 

 جعلمت بعنمه ولالت مبجسمة جنظر لنصؾ وجهه الممابل لها

 ومن أخبرن أن هذا َعرض فٍ اْفٗم السخَفة َا رجل "

 " مطر شاهَن ؟

 جؽلؽلت خطواجه فٍ المَاه أكثر حجً وصلت لسالَه ولال ببرود

 " لال لٍ أن أفكار النساء السخَفة جمَعها بسببها "

 حضنت عنمه أكثر مجمجمه بابجسامة

 " َالن من مجعجرؾ رابع "

 وصرخت ضاحكة ما أن دفع الماء بمدمه لٓمام بموة حجً أن

 لطراجه المجطاَرة وصلجها ورفعت رأسها للخلؾ مبجسمة بسعادة

 فكما سبك ولال المسجمبل ٖ أحد َعلمه والجفكَر فَه إضاعة

حمالة فلَعَشا للحاضر لَس إٖ بل واٖعجراض علَه مجرد  

 اللحظة معا ولَس علَها سوي أن ججوجه بالدعاء لمن بَده كل

 شٍء أن َحفظه لها وأن َحمَه من أجلها وأن َعطَها الموة



 . للمضٍ وحدها إن هٍ فمدجه َوما باجت ٖ جراه بعَدا أبدا

* 

* 

* 

 دخلت مبنً الجامعة جنظر لكل شٍء حولها كطفلة جدخل مدَنة

ٍ حَاجها جمسح نظراجها حجً اْعمدةاْلعاب ْول مرة ف  

 ... الرخامَة وكؤنها جراها ْول مرة فٍ حَاجها

 ( ! جامعة عَن حوران لٕلجصاد )

 المكان الذٌ جمنت أن جدخله َوما وكان مجرد حلم سخَؾ فٗ أحد

 ... ؼَر طلبجها َدخلونها وٖ ببطالة طالب من جامعة أخري

ت ضمن أفضل خمسأكبر وأشهر جامعة فٍ البٗد بل وصنف  

 جامعات فٍ الشرق اْوسط شهاداجها معجرؾ بها عالمَا جخّرج

 رجال اْعمال وحاملٍ الدكجوراه فٍ ألجصاد وحاملٍ شهاداجها

 فرص العمل أمامهم ٖ حصر لها ما أن َخرج من هنا وأؼلب

 خرَجَها من طلبة الماجسجَر والدكجوراه ومن هم فٍ مثل وضعها

هنا بسهولة إٖ إن حصل علً الدرجة كاملة فٍللة فٗ َجم لبولهم   

 شهادة الثانوَة العامة حجً أن درججها كانت ثمان وجسعون

 جمرَبا ورفضوها فورا ودون نماش فؤلل درجة َمبلون بها

 ! وٖ جصدق أبدا أن حلمها لد َجحمك 99،5%

 نطرت لحركة الطلبة حولها من ٖ جعلم من منهم الطلبة من

 اْساجذة فٗ وجود ْصحاب جلن اْعمار المجفاوجة بَن الجاسعة

 عشرة للثالثة وعشرون إٖ الملَل جشعر وكؤنها فٍ اججماع لرجال

 اْعمال ورإوس اْموال فٍ الدولة ! وجمنت لحظجها أن جاءت

 . فٍ ولت مبكر لكانت حركة الطٗب ألل علً اْلل



 " أنت زهور ؟ "

ت للفجاة الوالفة أمامها .. كانت فٍالجفجت خلفها فورا ونظر  

 الثٗثَن من عمرها جمرَبا بحجاب أبَض عكس الحمرة الطفَفة

 فٍ بشرجها البَضاء .. ابجسامة جمَلة وعَنان عسلَة واسعة

 جحَطها رموش بنَة ناعمة واسجطاعت فورا أن ججكهن أنها من

 شمال الهازان وسجكون خماصَة بالجؤكَد فجلن الدماء والمٗمح

عرفها فور أن جري أحدهم ، مدت َدها لها ولالت مبجسمةج  

 " أجل أنا هٍ "

 صافحجها من فورها ولالت بابجسامة مماثلة

 أنا ؼدَر وثمة جوصَة بخصوصن من خطَبن فهو صدَك "

 لشمَمٍ وزمَل سابك لٍ وأنت ؼرَبة عن هذا المكان كما لال

 " وسؤساعدن فٍ كل ما جحجاجَنه

إلهٍ ما هذا الخطَب الرابع واسع النفوذابجسمت بسعادة ... َا   

 الساعٍ لراحجها هكذا ! لالت جرفع خصٗت شعرها المصَر خلؾ

 أذنها

 سَكون ذلن من دواعٍ سرورٌ فؤنا بالفعل ٖ أعلم الَمَن "

 " من الشمال هنا

 ضحكت الوالفة أمامها وجحركت من مكانها لابلة

 " جعالٍ إذا لمكجبٍ لنجحدخ بحرَة أكثر "

بجانبها ولالت جنظر لها باسجؽرابسارت   

 " ألست طالبة هنا ؟ "

 لالت مبجسمة جدخٗن أحد أرولة الطابك السفلٍ الخاص بموظفٍ

 الجامعة

 " ٖ أنا ربَسة لسم المحاسبة المانونَة هنا "



 فؽرت فاها بصدمة جنظر لها وهٍ جفجح باب مكجبها بمفجاح

 أخرججه من حمَبجها وهمست بدهشة

 " !! ربَسة لسم كامل "

 ضحكت الجٍ دخلت لبلها ولالت وهٍ جدور حول طاولة مكجبها

 مجرد لسم فاْلسام هنا ٖ َمكن حصرها ، جعالٍ اجلسٍ "

 " َا زهور

 جلست علً الكرسٍ الجلدٌ الممابل لمكجبها ووضعت حمَبجها

 علً الطاولة الزجاجَة أمامها ولالت مبجسمة

الذٌ درس معن ؟ أخشً أنإذا ما َكون ذان الخطَب  "  

 " ! أكجشؾ نهاَة اْمر بؤنه ربَس البٗد

 ٖحظت باسجؽراب جبدل مٗمحها بدٖ من أن جضحن كما جولعت

 وأبعدت نظرها عنها فورا ولالت جرجب اْوراق جحجها

 " ٖ جسمعن ابنة الزعَم شراع جخطبٍ نفسن لزوجها "

 ابجسمت ابجسامة سرعان ما جحولت لضحكة ولالت

 ٖ باهلل علَن من جنافس جلن المرأة ؟ لم جكن صورجها فٍ "

 الجرَدة واضحة لكنٍ كدت أموت من الصدمة ما أن رأَجها ، لمد

 فاججنٍ أعداد المجٗت الجٍ أظهرت صورجها بوضوح ولم أكجشؾ

 " ذلن إٖ بعد مرور أكثر من أسبوع

 ابجسمت الجالسة خلؾ مكجبها بسخرَة ممزوجة بالحزن ولالت

لت جججنب النظر ناحَجهاوٖزا  

 حجً المجٗت لم جوفَها صورها حمها إنها جشعرن بالجمزم "

 " ما أن جرَها وججحدخ أمامن

 نظرت لها باسجؽراب ولالت

 هل رأَجها سابما ! للة هم من رأوها وجها لوجه إن اسجثنَنا "



 " ساكنٍ مملكة الؽسك طبعا فهٍ انجملت لحوران موخرا

لة جحجها ولالت ما ٖ َمكنها نكرانهنظرت لَدَها علً الطاو  

 لمد زارت المكجب الذٌ أعمل فَه لبل أَام جسؤل عن مدَره "

 وهو ابن خالجها ، ما لم جسمعٍ صوجها وطرَمة حدَثها

 " ولبالجها مع حسنها الؽرَب ! لن جوفَها حمها أبدا أٌ صور

 ورفعت نظرها لها ولد جابعت بابجسامة ساخرة هٍ ألرب للمرارة

 " ٖ أسجؽرب أبدا أن َجشاجر علَها الرجال وحجً اْشماء "

 جنملت نظراجها المصدومة فٍ مٗمحها فمالت مبجسمة جؽطٍ

 كل ذلن

 لن جصدلٍ أبدا أن َكون الزعَم مطر جركها من أجل امرأة "

 أخري ؟ إنها حمالة ٖ َصدلها من َفكر بعمله ! لو كنت رجٗ

شت معها هنان بعَدا عنلوضعجها فٍ أعلً جبل فٍ البٗد وع  

 الرجال لَس أن أبحخ عن شٍء لن جملكه ؼَرها أبدا ، إنها

 امرأة ذكَة لوَة لادت مملكة كاملة جحضن أكثر مشاكل النساء

 جعمَدا .. واثمة من نفسها أنَمة أنثً مجكاملة ومجواضعة ذات

 الولت ، لمد ظلمها ذان الرجل العظَم حَن لال بؤنه عاد لها

كها من أجل امرأة أخري ! هذه إن أشارتبسبب وعد وجر  

 " لرجل بطرؾ رمشها جعلجه جابعا لها

 جنهدت الجالسة أمامها ولالت بحَرة

 إنها مسؤلة معمدة أثارت أراء كثَرة بَن الناس بَن مكذب "

 لٓمر ومصدق فمطر شاهَن لم جكن له نساء وعٗلات بهن ولت

بطرَمة أؼربزعامجه للحالن ! جزوجها بطرَمة ؼرَبة وجركها   

 ... وكما للت أنت اْذكَاء سَٗحظون وجود ثؽره فٍ الحكاَة

 " ! لكنه اعجرؾ وأمام المٓ



 رفعت الجالسة خلؾ المكجب كجفَها ولالت

 واعجرافه أكبر دلَل علً الخلل فٍ الموضوع فؤٌ طرَمة "

 اعجذار جلن الجٍ ججعله َعجرؾ بذنبه أمام المٓ ! هذا لجل للمرأة

را منهاولَس اعجذا  " 

 لوحت بَدها لابلة

 جلن المسؤلة منالشجها مضَعة للولت فلَسا سوي رجل أعظم "

 وأنبل من أن َكون مخادعاً وٖ كاذباً وامرأة مجكاملة َجمناها كل

 " رجل فٍ العالم إذا هٍ أحجَة ٖ حل لها

 ابجسمت لها ولم جعلك فنملت نظرها لَدَها البَضاء علً الطاولة

 جبحخ فَها عن أٌ خاجم ولالت مبجسمة

 وأَن الرجال الحممً عن امرأة مثلن ؟ ٖ أري خاجم زواج "

 " أم أنن ٖ جفضلَن ارجدابه ؟

 انمبضت جلن اْصابع علً بعضها وانسدل جفناها الواسعان علً

 جلن اْحداق العسلَة وهمست الشفاه الزهرَة بحزن

 " لم َكجب هللا نصَبا بعد "

ولالت باعجذارعضت شفجها   

 آسفة إن كان سإالٍ سخَفا فؤنا حمماء هكذا دابما أنسجم "

 " مع الناس بسهولة ، آسفة َا آنسة ؼدَر

 رفعت نظرها لها ورسمت ابجسامة صؽَرة لم جمحٍ الحزن

 فٍ عَنَها الجمَلجان ولالت محركة كجفها بٗمباٖة

 أبدا لَس علَن أن جعجذرٌ فلَس خطؤ أن جمؾ المرأة مع "

فسها لولت أطول لكٍ جخجار شرَن حَاجهان  " 

 جؤوهت الجالسة أمامها بعدم جصدَك لابلة

 آه ٖ أنت رابعة وجمَلة فإن كنت جنجظرَن رجٗ كمطر شاهَن "



 " فجزوجٍ سرَعا فلن َؤجٍ

 وضحكت ما أن خجمت جملجها جلن ونجحت فٍ زرع ضحكة

ساءصؽَرة صادلة علً جلن الشفاه فكم جعشك هذا النوع من الن  

 اللواجٍ َجعاملن معن وكؤنهن َعرفنن من أعوام ولَس لمابكم

 اْول ، لالت مبجسمة

 لو َسمعن خطَبن لد َؽضب ، أٖ جخشَن أن أوصل "

 " هذا له ؟

 ضحكت من فورها ولالت

 " ٖ باهلل علَن ٖ أرَد أن أخسر الدراسة هنا "

 ضحكت كثَرا ولالت

أبداَالن من امرأة اسجؽٗلَة ٖ جنكر ذلن  "  ! " 

 ضحكت وما أن كانت سججحدخ ماجت الكلمات علً طرؾ شفجَها

 جرالب اخجفاء اٖبجسامة من شفجٍ الجالسة أمامها ولد اسجمر

 نظرها علً شٍء ما خلفها جهة الباب لبل أن جمؾ مبجسمة

 فالجفجت من فورها بفضول ونظرت للذٌ كان َمؾ عند باب

 المكجب وولفت أَضا جنظر بحاجب مرفوع .. للرجل الطوَل

 الرابع بالبدلة السوداء اْنَمة َمسن حمَبة حاسوب شخصٍ

 فٍ َده وَرفع طرؾ سجرجه بَده اْخري الجٍ َدسها فٍ جَب

 بنطلونه .. شعر أسود مصفؾ للخلؾ بعناَة وعَنان سوداء

شخصَة فاحمة وحاجبان طوَٗن .. أنؾ مسجمَم وشفاه جدل علً  

 مجحكمة مسَطرة َحفها شارب ولحَة خفَفة .. فكان عرَضان

 وشخصَة ممَزة جصَب بأؼماء رؼم أن صاحبها َبدوا بلػ

 اْربعَن من عمره لكن هَبة ذان العمر هٍ ما زادجه جاذبَة

 ووسامة ! رالبت نظراجها بفضول الجٍ خرجت من خلؾ مكجبها



 لابلة

ر مجولعة لحوران ! ظننجنمرحبا لابد ما هذه الزَارة الؽَ "  

 " ؼادرت باْمس

 جمدم نحو الداخل ولال

 بلً عدت الَوم من أجل أمر ضرورٌ وأرَد مساعدجن فَه "

 " َا ؼدَر

 ابجسمت له الجٍ الجفجت لابلة للجٍ أصبحت خلفها

 هذه زهور طالبة جدَدة هنا وخطَبة لصدَك لدَم للعابلة ، وهذا "

ب المحاماة الذٌ أعمل فَهلابد نصران َا زهور هو ربَس مكج  

 وهو أسجاذ هنا َدرس طلبة الماجسجَر كما أنه جم جرشَحه ٔدارة

 الجامعة لكن جواضعه المرَع الذٌ جعله َرفض وظَفة أدعاء

 " العام جعله َرفض هذا أَضا

 انجملت جلن النظرات واْحداق السوداء له بدهشة علً ذان

 الصوت الرجولٍ العمَك باسما

ذا الموشح الجعرَفٍ َا ؼدَر من هذا الذٌ لال لنلما كل ه "  

 " أنٍ أبحخ عن زوجة ؟

 لالت الجٍ هربت بنظرها منه للوالفة خلفها جؽجصب ابجسامة

 صؽَرة

 أرأَت كم هو مجواضع درجة أزعاج ؟ ٖ جخافٍ وأبدٌ "

 " رأَن فهو لن َدرسن

 لم جسجطع الوالفة أمامها أن جمسن ضحكجها ولالت

 ٖ أنا ٖ جرهبنٍ هذه اْمور أبداً فسبب جركٍ لجامعجٍ السابمة "

 " شجاراجٍ المجواصلة مع أسجاذ المانون الججارٌ

 وجابعت جحََه بَدها من مكانها



 سعَدة بمعرفجن سَد لابد ولن أسجؽرب هذا الجواضع من مدَر "

 " ومدرب هذه الجمَلة المجواضعة

أن الجفجت خلفها شعرتنظرت لها الوالفة أمامها بصدمة وما   

 بملبها سَجولؾ ما أن ولع نظرها علً جلن العَنان السوداء

 الناظرة له جزَن شفجٍ صاحبها ابجسامة صؽَرة والذٌ لال من

 فوره

 ؼدَر سجصل ابنة خالجٍ لمكجبن بعد للَل وسجسلمن ظرفا ورلَا "

 " سآخذه منن بعد نصؾ ساعة فٍ مكجب العمَد اجفمنا ؟

ب وجلن اٖبجسامة بصفعة مباشرة فبلعت ؼصجهالَحطم ذان المل  

 بصعوبة وهمست

 " بالجؤكَد أنا فٍ الخدمة "

 ورالبت نظراجها بحزن وأسً الذٌ نظر لساعجه فٍ معصمه لبل

 أن َؽادر من هنان وَخجفٍ كما ظهر فجنفست بعمك مؽمضة

 عَنَها لبل أن جنظر للوالفة خلفها ولالت بابجسامة مؽصوبة

سَججحمك وسجرٌ ؼسك شراع علً َبدوا أن حلمن "  

 " الطبَعة

 فؽرت فاها بصدمة ولالت بدهشة

 لولٍ لسما ! هل هو مدَرن ابن خالجها الذٌ سبك "

 " وجحدثت عنه ؟

 وما أن كانت سججَبها جراجعت بسبب الجٍ ولفت أمام باب المكجب

 لابلة

 " عذرا هل هنا مكجب اِنسة ؼدَر ؟ "

سوداء فابمة اْنالة والرلٍلجنظرا كلَهما لصاحبة البذلة ال  

 والحجاب اْسود الملفوؾ بؤنالة حول الوجه الدابرٌ والمٗمح



 الفاجنة وعَنان رؼم لفها له جهة صدؼَها فمد ٖمست أطرافه

 فجحجها الواسعة فالت اللَل سوادا ججعٗنن ودون شعور منن جبجعد

 عنها فٍ بالٍ المٗمح الساحرة لجعود لها فٍ كل مرة جدور

 حدلجان بَنها كالمنوم ..! وبَنما اسجمبلجها جلن العَنان العسلَة

 الملَبة بالحزن واْلم بابجسامة رلَمة كانت العَنان اْخري لم

 جججز ذهولها بعد فاؼرة صاحبجها شفجاها بشكل طفَؾ وهمست

 بما وصل للوالفة لربها فمط

 َا إلهٍ لَحضر لٍ أحدهم ذان الرجل اْحمك ْضرب "

لجداررأسه با  " 

 ابجسمت لها الجٍ لالت بؤدب ناظرة للوالفة عند الباب

 " نعم سَدجٍ هنا مكجبٍ وأنا ؼدَر جفضلٍ "

 ابجسمت لها وجمدمت نحو الداخل بخطوات أنَمة ومدت َدها

 مصافحة كل واحدة منهما ولالت للجٍ جعرفت علَها بسرعة

 " جمابلنا فٍ مكجب لابد ألَس كذلن أم أن ذاكرجٍ خانجنٍ ؟ "

 ابجسمت لها بجواضع لابلة

 بلً سَدجٍ وسعَدة بؤن كان لٍ فرصة أخري لنجمابل "

 " بشكل ألرب

 سحبت َدها ولالت جهدَها ابجسامة أجمل

َا ؼدَر فمابد َمدحن كثَرا وأنا كذلن "  " 

 ونظرت لٓسفل ما أن فجحت حمَبجها وأخرجت منها ما جعلها

وي مسجطَلةجنظر له بصدمة والذٌ كان عبارة عن بطالة دع  

 خاصة بالحفٗت بإطار خشبٍ مزخرؾ بؤنالة ففهمت فورا بؤن

 ما جحدخ عنه سَكون مخفَا داخلها وَبدوا أنهما ٖ َرَدان وٖ

 للطلبة المجنملَن فٍ الممر أن َلحظوا ما سجعطَه لها وجابعت



 مبجسمة

 حجً أنه َإمنن علً ما أسجؽرب أن َفعلها مع شخص ؼَر "

 " ! نفسه

لبطالة علً نظراجها الذاهلة لَس بسبب جلن البطالةومدت لها ا  

 بل بسبب ما سمعجه وانجبهت لنفسها ما أن ٖحظت نظراجها لها

 وابجسامجها فشعرت بأحراج وأخذجها منها مجمجمه هاربة

 بنظرها منها

 ٖ َؤخذن جفكَرن لما َسافر له كل من َرانا معا فلسنا سوي "

 " زمٗء ولابد َفخر كل من َعرفه بؤن َكون صدَماً له

 لالت مبجسمة

 بالجؤكَد َا ؼدَر وأنا من َعرفه منذ أن كنا أطفاًٖ ٖ َفهمه "

 إٖ من َفكر بذات طرَمجه ... إنه شمَك رابع لٍ وأفخر

 " به كذلن

 نظرت لها باسجؽراب ونظراجها جنجمل لحمَبجها الجٍ أؼلمجها لبل

وصافحت كل واحدة منهما مجددا وودعجهماأن جنظر لهما   

 مبجسمة وؼادرت من فورها أربع عَون ذاهلة ججبعها هذه المرة

 خاصة للجٍ رمجها بمذابؾ مباشرة لبل أن جخرج لججركها جسبح

 فٍ دوامة ذهول وفاجها أن جلن الفاجنة جسجطَع لراءة النظرة

، ذهول الجٍ رأجها فٍ عَنَها ما أن جمابلجا أول مرة وسؤلت عنه  

 لم َخرجها منه سوي الجٍ لالت من خلفها بصدمة جرجب شعرها

 لابلة

 " أثمة مرآة هنا ْري إن كنت امرأة فعٗ أم رجل "

 ً  فلم جسجطع الجٍ الجفجت لها إمسان ضحكجها الجٍ لم جسجطع أَضا

 الجحكم بها بسهولة لجولفها ولالت ما أن هدأت



زعجٍ نفسن أنتألم أخبرن بؤنها جشعرن بالجمزم ؟ ٖ ج "  

 امرأة وجمَلة أَضا فٗ جفكرٌ فٍ ؼَر ذلن أو سجصَبن

 " نكسة مسجدَمة

 جنهدت بعمك وجمعت َدَها عند جانب وجهها ولالت بحالمَه

 مبجسمة

 هذه إن لم َلك بها مطر شاهَن فٗ بدَل له سوي ذان الوسَم "

 الذٌ كان هنا لبل للَل ، فمط ٖ جخبرٌ ذان الجنوبٍ كٍ ٖ

ٍَؽضب من  " 

 وأجبعت ما لالجه بضحكة صؽَرة لبل أن ججابع بفضول جنظر للجٍ

 أولجها ظهرها جخفٍ انفعاٖجها عنها ولد دارت حول طاولة

 مكجبها

 صحَح لما أنت من جؤخذ منها ما لال عنه ولَس هو "

 " ! وهو هنا

 ولفت خلؾ مكجبها ووضعت البطالة فٍ الدرج ونظرت لها ولالت

 هذه أمور أنا نفسٍ ٖ أسجطَع سإاله عنها فلَس جمَع ما "

 َخص عمله نكون علً إطٗع به وٖ َحك لٍ أن أسؤل عما لم

 " َفصح هو عنه

 حركت كجفَها ولالت مبجسمة

 آسفة كان سإاٖ عفوَا ولم َكن فضول بشع ، َبدوا لٍ أنن "

 " مشؽولة هل أران الَوم مجدداً 

المؽادرة لالت بسرعة لبل أن جفكر فٍ  

 ٖ أَن سجذهبٍ فؤنت موصً علَن من جنوبَن ذان وعلَا أن "

 اعرفن علً جامعجن وطلبة جخصصن ومساعدجن فَما

 " سجحجاجَنه منهم



 ابجسمت بسعادة وفردت ذراعَها لابلة بضحكة

 السم أن ذان الجنوبٍ أفضل وأروع من مطر شاهَن ومن "

 ً  " ربَسن ذان أَضا

كجبها إمسان ضحكجها ولالتلم جسجطع الجٍ جلست خلؾ م  

 وهٍ ججلس

 جعالٍ اجلسٍ واحكٍ لٍ عن اْسجاذ الذٌ جركت جامعجن بسببه "

 بَنما سننجظر ولت ذهابٍ لمكجب العمَد فجبدوا لٍ أن حَاجن ملَبة

 " بالمؽامرات

 مطت شفجَها بضَك لبل أن جبجسم وججوجه نحو الكرسٍ الذٌ

 جلست علَه سابما لابلة بحماس

مؽامرات طفولجٍ فهٍ أكثر مجعة من الجحدخما رأَن ب "  

 " عن ذان الجنوبٍ المؽبر

* 

* 

* 

 اجكؤ بخده علً راحة َده وجنهد بضَك َنظر لحمَبجه النابمة علً

 اْرض أمام لدمَه وحسدها علً ٖمباٖجها ٖ َعنَها إن خرجت

 من هنا أم ٖ عكسه جماماً َكاد َحجرق من اٖنجظار جالس هنا منذ

 ساعات حجً بات َري بؤن ذلن سَمجد لولت طوَل ، جبعت حدلجاه

 السوداء الجٍ َخفٍ جفناه أؼلبها حركة المدمان والحذاء النسابٍ

 الذٌ َؽطَه لماش فسجانها الطوَل وهٍ جججازه حجً جلست

 بمربه ووصله صوجها المنخفض مبجسمة

 لما ٖ ججصل بها أفضل من جلوسن هنا جنجظر لكل هذا الولت "

 " َا كاسر ؟



 أدار مملجَه للجانب اِخر وجمجم ببرود

 باهلل علَن ٖ جسخرٌ منٍ َا ثنانَة َكفَنٍ رماح لمد جعلنٍ "

 " أكره الرماح بجمَع أنواعها

 خرجت منها ضحكة صؽَرة ولالت

 ومن لال أنٍ أسخر منن ؟ أنا فمط ألجرح علَن ما أراه "

 " أفضل لن

 جنهد بضَك ولال

أفعل ذلن ؟ لمد جحدثت معها لبل ساعجَن ولالتومن لال أنٍ لم  "  

 بؤنها فٍ مكجبها فٍ البرج الججارٌ وسجؤجٍ ْخذٌ فَما بعد وٖ

 " أري أن للبعد هذا وجوداً 

 لالت بذات ابجسامجها الرلَمة

 لَؤخذن رعد إذا أو اذهب بنفسن فمد جكون مشؽولة أو نسَت "

منشؽلةجماما أنن جنجظرها فحفل اٖفججاح الجرب وسجكون   

 " بأعداد والجرجَب له

 أبعد َده وحركها لابٗ بؤسً

 ٖ َمكننٍ الذهاب لهم ودخول منزلهم وْول مرة هكذا وحدٌ "

 ! آسجٍ ما سَكون مولفٍ أمامهم ؟ ٖ وأحمل حمَبجٍ معٍ

 " سؤكون كطفل جلبوه من دار اَْجام

 ضحكت بصوت منخفض وما أن كانت سججحدخ لاطعجها الجٍ

 ولفت خلفه مباشرة لابلة بضَك

 ها أنت جعجرؾ بنفسن بؤن وجودن هنان خاطا بل وؼَر "

 " مرؼوب به َا كاسر

 ولؾ من فوره والجفت للجٍ لال لها بضَك

 عمجٍ لما جمولَن هذا ؟ والدجٍ موافمة وأبٍ بنفسه طلب "



 " منٍ ذلن

 جبدلت مٗمحها للمسوة ولالت بضَك أشد

ددا والدن هو الكاسر ابن شراع وإنكاسر ٖ جنادَه بؤبٍ مج "  

 " كان مَجا فٗ جنزل من لدره لدَن وفٍ للبن

 نفض َده لابٗ باحججاج

 ومن لال أنٍ أفعل ذلن ! لن َحب أحد والدَه كمن فمدهما ثم "

 ها أنا أنادٌ عمجٍ ؼسك أمٍ فما المانع من مناداجه أبٍ وهو

 " أبٍ فعٗ ؟

 لالت بضَك

وأكثر من ذلن أما ذان الرجل فلم ؼسك ربجن ورعجن كابنها "  

 جعرفه إٖ من أسابَع مهما كثرت فٗ جفرض نفسن علً من ٖ

 " َران كما جراه

 شد لبضجَه بجانب جسده ولال بضَك مماثل

 خطؤ عمجٍ فهو من طلب منٍ أن أنادَه بؤبٍ كابنجه جَما "

 ً  " وأن أعَش معهم هنان أَضا

 صرخت فَه من فورها

ً اْلل إذا واحجرم ذكري والدن فٍ للبنناده والدٌ مطر عل "  

 وفٍ هذا المنزل وأمام أشمابه وأمامنا جمَعا فنحن لم ننساه َوما

 إن كنت أنت ٖ جعرفه وذان الرجل ٖ َحجرمنا وَحجرمه ، أنا لست

 راضَة أبدا عن جركن لعابلجن الحمَمَة واٖنجمال هنان َا كاسر

 " فذان المنزل لَس منزلن

بضَك لوح بَده لابٗ  

 عمجٍ أخبرَنٍ ما مشكلجن معه فؤعمامٍ لم َعارضوا ؟ "

 " ثم أنا ذاهب حَخ أمٍ سجكون وإن للمرَخ



 لوحت بسبابجها فٍ الهواء لابلة بحدة

 ْن مصاببنا جمَعها من جحت رأس ذان الرجل وأنت ٖ جحجاج "

 لوالدجن أنت لم جعد طفٗ َا كاسر فحجً الحَوانات ججرن أهلها

 وأعشاشها ، أنت رجل فٗ ججصرؾ كاْطفال فرماح َحجاجنا

 " بمربه جمَعنا

 لال محججا

 رماح سَجزوج ولن َحجاج ْكثر من زوججه كعمٍ رعد جماما "

 أما أنا فؤحجاج لوالدجٍ ٖ َمكننٍ العَش بعَدا عنها عمجٍ وإن

 " كنت عجوزا

 أشارت بَدها جهة باب المنزل خلفه ولالت بضَك

َذكرن أحد منهم ، سجبمً ؼسك ابنة عابلة الشاهَن وها هم لم "  

 وأنت ابن شراع وثمة فرق شاسع بَن ؼرب البٗد وجنوبها

 " والحالن وصنوان َا ابن الكاسر

 ؼزي الحزن مٗمحه وما أن كان سَجحدخ جولؾ فجؤة والجفت

 جهة باب المنزل حَن سمع صوت السَارة الجٍ جولفت فٍ

ادةالخارج فركض جهجه لابٗ بسع  

 " ها هٍ لد جاءت عمجٍ لجرٌ بنفسن "

 وما أن فجح الباب ولؾ مجسمرا مكانه َنظر للذٌ كان والفا أمامه

 َنظر له .. لصاحب البدلة السوداء الفاخرة الجٍ َشن أنه جخاط

 لؽَره مثَلة لها ..! صاحب جلن الولفة الواثمة والرجولة الصارخة

جفجبدلت نظرجه لخَبة أمل عمَمة ولال بإحرا  

 " ظننجن والدجٍ "

 وجنحً للَٗ لابٗ

 " عمٍ رعد لَس هنا َمكنن انجظاره للَٗ .. جفضل "



 لكن الوالؾ أمام الباب لم َجحرن من مكانه بل لال مبجسما

 " أنا لست هنا من أجل رعد بل من أجلن أنت "

 نظر له بصدمة لم َجاهد أبدا ٔخفابها ولال مبجسما

 " من أجلٍ ؟ "

ولالأومؤ له بنعم   

 " أجل وهَا لنؽادر "

 ابجسم له بسعادة وعاد للداخل راكضا ورفع حمَبجه من اْرض

 ونظر للوالفة علً َمَنه ولال مبجسما

 وداعا َا ثنانَة وسؤزوركم لرَبا وأخبرٌ عمجٍ بؤن "

 " والدٌ بنفسه من جاء ْخذٌ من هنا

 وؼادر مسرعا مججاهٗ الوالفة خلؾ اْرَكة مكانها والجٍ

 لالت من خلفه بحدة

 سجرجع هنا حَن َرمَن أنت ووالدجن جلن خارج منزله "

 وحَاجه َا كاسر وسؤذكرن بهذا َوما ما فمن رماها مرة

 " سَرمَها مرارا

 ججاهلها وججاهل كل عباراجها المإلمة الجارحة جلن مجمنَا فٍ

 لرارة نفسه أن ٖ َحدخ ذلن فعٗ لَس من أجله أو بسبب كٗمها

ً ذان بل م ن أجل جلن المرأة الجٍ ٖ َجمنً لها اْلم مجدداً ومطلما  

 ، ما أن وصل الباب ولؾ َنظر بصدمة للذٌ ٖزال والفا مكانه

 ومن ظن بؤنه سَكون جالسا فٍ سَارجه أٌ أنه سمع كل

 ما لالجه فجلعثم ولم َعرؾ ما َمول جحدَدا .. كان َرَد أن

رن له فرصةَبرر له أسباب عمجه لكن الوالؾ أمامه لم َج  

 أطول وهو َسجدَر وَنزل عجبات الباب الرخامَة لابٗ

 " هَا َا كاسر فورابٍ اججماع مهم "



 فخرج ونزل خلفه فورا فنبرجه لم جدل علً الضَك أبداً مما

 سمعه وهذا ما أراحه ، ما أن وصل السَارة الجفت له الذٌ

 كان َفجح بابه ونظر للحمَبة الجٍ كان َجرها خلفه

سماولال مبج  

 ما كان من داع لنمل أؼراضن َا كاسر فسؤشجرٌ لن كل "

 " ما جرَده وأكثر

 ابجسم بسعادة وفجح باب السَارة الخلفٍ ورفعها بصعوبة لابٗ

 " ولما نشجرٌ ما أملن منه الكثَر ؟ "

 وأؼلك الباب ما أن وضعها علً الكرسٍ ودار حول السَارة

َعجبه كلوركب بجانب الذٌ جلس خلؾ الممود لبله وكم   

 شٍء فٍ هذا الرجل حجً أنه َمود سَارجه بنفسه ٖ َجخذ

 سابك ومرافك َحمل له حمَبجه ! ٖزال كما سمع عنه من

 الحكاَات الكثَر لبل عودجه فذكره لم جنساه الناس ونملجه

 ْبنابها خاصة من كانوا َدرسون معه من الحالن كان

 بطلهم الذٌ َجحدثون عنه وكؤنهم عاصروا ولت حكمه

 لهم َذكرون جمَع جفاصَل ما فعل وكان َفعل حجً شكل

 سٗحه الرشاش ولونه وكَؾ كان َحمله فٍ المعارن

 . وَشارن فَها

 ما أن خرجت السَارة من أسوار المنزل وبوابجه حجً الجفت

َارةحولها سَارات حرسه عبر الشارع الواسع ٖ َمكن وٖ لس  

 خلفهم اججَازهم رؼم أن أؼلب ساكنٍ جلن اْحَاء الرالَة هم

 مسإولَن فٍ الدولة وشخصَات مهمة ووزراء والسَارات

 المحاطة بالحراسة أمر عادٌ هنان لكن لَس كهذه وكالموكب

 . الذٌ َجبعها حجً أنه من ضمنهم سَارجَن للجَش



 نظر ناحَجه ولال

باْمس بؤنها سجؤجٍ كنت أنجظر والدجٍ .. لمد أخبرجنٍ "  

 ْخذٌ الَوم وَبدوا بؤنها نسَت أمرٌ جماما بوجود ابنجها

 " المدللة جلن

 نطر له لبل أن َعود بنظره للطرَك ولال مبجسما

 ٖ هٍ لم جنسان أنا من أخبرها بؤنٍ سآجٍ ْخذن أم ٖ "

 " َعجبن أن جؽادر مع والدن ؟

 ابجسم ولال

لم جؤجٍ ٖ بالطبع أنا اسجؽربت فمط أنها "  " 

 وما أن عاد بنظره للطرَك ابجسم بدهشة ما أن اججازت

 سَاراجهم أشارة الحمراء دون جولؾ فضحن ولال بحماس

 " أول مخالفة ضد ربَس البٗد وسَجم مصادرة سَارجن "

 ضحن الجالس بجانبه ولال

 هذا فمط ْننا كنا فٍ الخط اْمامٍ حَن أضاءت أشارة "

َرنا فلن نمفز فوق السَارات المجولفةلكنا ولفنا ننجظر كؽ  

 " أمامنا

 ضرب ظهر َده فٍ كؾ اْخري ولال

 ما َضاَمنٍ أن أشارة مرالبة وسَروا فٍ المرور أنن "

 " خالفت أشارة ولن َحاسبون

 ضحن مجدداً ولم َعلك وما أن اسجدارت سَاراجهم لشارع

 فرعٍ ودخلت للشارع الواسع المحاط بؤشجار الزَنة والذٌ

 جعله َنظر حوله مسجؽرباً ولال

 " ...هذا لَس مكان منزلن من العاصمة إنه "

 ونطر له ما أن جابع نَابة عنه



 المصر الرباسٍ ... بلً هو فمحطجنا اْولً هنا إٖ إن لم "

 " جكن لن رؼبة فٍ هذا

 لال بحماس

 كَؾ ٖ رؼبة لدٌ فٍ هذا !! أنا لم أزر هذا المكان بعد جلن "

دة لبل وفاة جدٌ شراع فٍ آخر حفل رآسٍ ، الحفلالمرة الوحَ  

 " الوحَد الذٌ سمحت لٍ والدجٍ بحضوره

 لال الذٌ ابجسم بسخرَة

 " َبدوا أنها جرفض أن جكون رجل سَاسة أو جَش ؟ "

 نظر للشارع حوله ولال

 ٖ هٍ لم جمل ذلن سابما لكنها كانت جفضل أن أكون أكبر للَٗ "

 " بعد للظهور فٍ جلن اْماكن

 لال وهو َدَر الممود لدخول وجهجهم اْساسَة

 النجَجة واحدة َا كاسر هٍ جرفض أن جُبنً شخصَجن كرجل "

 سَاسة أو حروب ، جرَدن هكذا مرحا بسَطا ججخطً جعمَدات

 " هذه الفبة

 رفع كجفَه ولال

 ٖ أعلم كنت فمط ٖ أرَد إؼضابها فٍ كل ما جرفضه وإن "

 " رؼبت به

ه للطرَك ولالنظر له وعاد بنظر  

 وأنت مإهل اِن لدخول هذه اْماكن َا كاسر إنه مكانن أكثر "

 من ؼَرن ، أرَدن أن جحجن فعلَا بهذا العالم فهو مصَرن نهاَة

 اْمر ْنه مكان والدن وجدن وأعمامن فسججعلم الكثَر من

 " المشاهدة فمط اِن

 مد لبضجه أمامه لابٗ بحماس



 وأنا ٖ مانع لدٌ أبدا فإن بدأت دراسجٍ فسجسجننٍ والدجٍ "

 " فٍ المنزل كالعادة

 لال مبجسما

 ودراسجن مهمة َا كاسر رؼم أنٍ أشن أنه سَكون ثمة دراسة "

 " وأنت وشمَمجن فٍ مكان واحد

 ضحن ولال

 ٖ جملك من هذه الناحَة فؤنت لم جري زوججن بعد ولت "

بنٍ حجً فٍ ؼرفجٍ وجعرض شرَطأمجحانات ، لمد كانت جرال  

 الجسجَل أمامٍ نهاَة الَوم حجً أنها جكجشؾ أنٍ كنت أدعٍ

 " النوم فوق مكجبٍ الدراسٍ أحَانا

 ضحن ولم َعلك ودخلت سَاراجهم بوابة ذان المبنً الحجرٌ

 العمٗق حَنها ونظرات السعادة جشع من عَنٍ الجالس بمربه

وٖ أعمامه سابمافهو بهذا أوٖه اهجماما لم َمدمه له   . 

* 

* 

* 

* 

* 

 طرلت بمفصل إصبعها باب المكجب المفجوح ودخلت ملمَة السٗم

 مبجسمة فؤجابها الجالسان فٍ الدخال من فورهما وولؾ الجالس

 خلؾ طاولة المكجب أوٖ وجبعه الجالس أمامه أَضاً ورالبجه

 نظراجه وهو َخرج من خلؾ طاولجه لابٗ بابجسامة

خ مطول المرة المادمة َا لابد ٖ جنسً هذاسَكون لنا حدَ "  " 

 وجحرن جهة الباب َخرج هاجفه الذٌ بدأ بالرنَن من جَبه



 مبجسماً علً حدَخ الذٌ جركه من خلفه لابٗ بابجسامة

 إن كان مشابها لحدَثن هذه المرة فلن أزور حوران مطلما "

 " لسجة أشهر علً اْلل

 فخرج ضاحكاً ومججازاً الجٍ ابجسمت له ولد دخلت ما أن

 ؼادر وجوجهت من فورها للوالؾ َنجظرها ومدت له

 البطالة لابلة بابجسامة

 " وصلت اْمانة ؟ "

 أخذها منها لابًٗ بابجسامة مماثلة ونظره علً ما فٍ َده

 " وصلت منذ أصبحت لدَن بالطبع "

منت أن كانت اسجطاعتفابجسمت جرالب مٗمحه وهو َفجحها وج  

 أن جشعر بجلن المشاعر الجٍ كانت جنجابها سابماً حَن جبجسم

 لمدَحه لها وثمجه بها لكن ظهور جلن المرأة فٍ حَاجه مجددا

 جعل كل ذلن َجبدد وَضمحل وإن كانت مجزوجة بل ولَس من

 أٌ رجل وجراه كشمَك لها كما لالت إٖ أن ما َحمله لها هذا

ه كَؾ وماذا أصبح وما أثر ظهورهاالرجل ٖ َعلم سوا  

 مجددا علَه واْمل الذٌ كافحت من أجله لما َمارب العشرة

 أعوام ها هٍ جراه َجبخر اِن وكؤنه لم َكن فعلً من سجلمٍ

 باللوم اِن ؟ علَه أم علً جلن المرأة أم علً نفسها ؟

 . ! وهذا اْرجح

لجهاأنزلت نظرها عن وجهه محرجة ما أن نظر لها فمن حما  

 شردت فَه حجً نسَت نفسها ، نظرت لَده وللبطالة الجٍ

 مدها لها بعدما أخرج منها الظرؾ الورلٍ المماثل لها فٍ

 الحجم فرفعت نظرها له مسجؽربة ولد لال مبجسما

 " هذا َبدوا لٍ َخصن "



 عادت بنظرها من عَنَه لها ورفعت َدها وأخذجها منه وما

ن الكجابة المذهلة المحفورةأن فجحجها وجدت اسمها مكجوبا ضم  

 بخط أنَك فٍ الورق اْبَض الفاخر السمَن وهذا ما لم جكن

 لججخَله أن جوجه دعوة لها ! وما أن عادت بنظرها لعَنَه مجددا

 لال مبجسما

 للة هم من َحضون بشرؾ حضور حفل افججاح برج الممة "

 " الجدَد

 نظرت للبطالة فٍ َدها لبل أن جعود بنظرها له لابلة بفضول

 جاهدت باسجماجة ٔخفابه

 ؼرَب أمر كل هذه البطالة وما فَها ... ! لابد أمجؤكد من أن "

 " أمورن سجكون علً ما َرام ؟

 ابجسم بصمت لبرهة لبل أن َمول

 أعجبره خوؾ علً سٗمجٍ هذا أم فضول نساء لم جكن "

ماً ؟جعرفه ؼدَر ساب  " 

 أبعدت نظرها عنه مبجسمة بارجبان وْنها جعلم ذكابه جَدا

 وسرعة جحلَله ألرت بالحمَمة مسجسلمة

 " وإن كان كٗهما فاْولً أكثر "

 فابجسم من فوره ورفع الظرؾ الورلٍ فٍ َده ولال ناظرا له

 بشرود ججبعجه نظراجها

َم جؤكدٌٖ َمكننٍ أن أجزم بذلن َا ؼدَر لكنه أمر لانونٍ وسل "  

 من ذلن وما كان لٍ أن أرفض مساعدجها والشرط كان أن َكون

 محاٍم ثمة ومن عابلجها ، ثم من كان علً حك علَه أن ٖ َخشً

 " شَبا وٖ الموت

 رالبت نظراجها مٗمحه ورموشه السوداء الكثَفة المسدلة علً



 حدلجاه السوداء الشاردة فَما َملبه أمامها وجنهدت بؤسً ولم

لول ما جرَد فعٗ لوله واكجفت بما لن ججؽلب علً للبهاجسجطع   

 فَه أبداً لابلة بهدوء حذر

 وإن َكن علَن أن جكون حذراً فما أعلمه بؤن اْشخاص "

 المهمَن فٍ البٗد مسابلهم المانونَة معمدة وخطرة أَضا

 " َا لابد وكم دفع ثمنها من ٖ عٗلة لهم باْمر

جولعجه جَدا وابجعد عن الحدَخوما أن رفع نظره لها حدخ ما   

 فٍ اْمر لابٗ

 " هل سجحضرٌ الحفل ؟ "

 فجنهدت بعمك مسدلة رموشها البنَة الطوَلة لٓسفل ورفعت

 كجفَها لابلة

"  ً  " ٖ أعلم ولن أسجطَع رفض الدعوة .. لن َكون سلوكاً حسنا

 وجابعت ولد عادت بنظرها له

 " وماذا عنن أنت ؟ "

 للدها رافعا كجفَه العرَضان ولال

 حسب الظروؾ حَنها وإن كان َمكننٍ زَارة حوران رؼم "

 " أنه حدخ ٖ َفوت ، هل لرأت عنه فٍ الصحؾ ؟

 حركت حدلجَها العسلَجان بعَدا عنه ولالت

 رأَت العنوان ولم أسجطع ججاهل لراءجه وَبدو مبنَاً علً "

كرة الشٖٗتفكرة رابعة ولن َكون ؼرَبا علً صاحبة ف  

 " ومطاعمها فٍ العمران

 وصلها صوجه فورا لابٗ بحماس

 أجل وأراه ٖ َمل عن مملكة الؽسك بؤكملها أهمَة فؤن ججبنً "

 مشارَع ججارَة صؽَرة جخدم العامة وجصعد حجً ججحول



 لمشروع ضخم فٍ البٗد عرض مؽر للجمَع ولد شدنٍ فٍ

فٍ الطابك اْول اخجَاراجهم اْولً الثٗخ أجنحة اْساسَة  

 " لهذا الشهر

 رفعت نظراجها الجٍ جكاد جخونها لهرا ولالت مبجسمة

 أجل إنها فكرة رابعة فجمع اْدوَة الؽَر مسجهلكة من الناس "

 " وشرابها وبَعها بثمن ألل لمن َحجاجها فكرة ممَزة

 حرن كفه لابٗ بحماس أكبر

وما إلً ذلنوهذا بالنسبة للمعدات الطبَة أَضا والمرطاسَة  "  

 أٌ أن الناس سجدخل الطابك اْول من البرج لجبَع وجشجرٌ

 .. ولن جرمٍ من جلن اْشَاء شَبا ، الجمَع مجحمس لٗفججاح

 إنه حدَخ الساعة جمرَباً وفضولٍ َؤخذنٍ لمن سَصعد من

 جلن المشارَع للطابك الثانٍ لجصبح مبَعاجه علً حسابهم

مع المعامل والمصانعومن سَصعد بعدها للثالخ وللجعامل   

 فالرابع وصوٖ للممة حجً َصبح مشروعه مدعوما

 " من الدولة

 ابجسمت جعّود نفسها علً لعك جراحها لابلة

 اْمر َبعخ فَن الفضول حما بل هو مشروع ناجح لمساعدة "

 الفمراء ، علمت أن خمسون بالمبة من أسهم المشروع

 " ملن لها ؟

 لال َنظر للساعة فٍ معصمه

 أجل ونصفها وهبجه لوالدَها وشمَمها الكاسر وهذا ما سَجعل "

 داعمٍ المشروع كثر ، إنه مشروع خَرٌ لبل أن َكون اسجثمار

 " ججارٌ

 وجابع من فوره ولد انحنً لحمَبة حاسوبه ورفعها



"  ً  " علٍ المؽادرة اِن هل جوصَن شَبا

 لالت ججابع مٗمحه بنطرها

فٍ إحدي زَاراجن لحورانشكرا لكرمن .. زر والدٌ فمط  "  

 " فهو َسؤل عنن كثَرا

 نظر لها وابجسم لابٗ

 " معن حك سؤمر به لبل مؽادرجٍ ... وداعا إذا "

 وؼادر من فوره وجلن النظرات الحزَنة ججبعه فما ألسً من أن

 جكون لن منافسة فٍ الرجل الذٌ جحبَنه سوي أن جسجمعٍ

اركَه أنتلمدَحه لها أمامن واْلسً من كل ذلن أن جش  

 . ! ذان المدَح

 جحركت مؽادرة من هنان مجنهدة بؤسً فهٍ اعجادت معاملجه

 لها كزمَلة وصدَمة ومحامَة فٍ مكجبه لكنها لم جعجد أبداً أن

 . جمنع نفسها بؤنه ٖ أمل مطلماً لجؽََر نظرجه جلن لها

* 

* 

* 

 جلست ورفعت نظرها للفراغ ججبع صوت الحركة الممجربة منها

جسمةولالت مب  

 " أوَس هذا أنت بنٍ ؟ "

 ً  الجرب منها ولبل رأسها وجلس أمامها أمسن َدها ولبلها أَضا

 ً  ولال مبجسما

 جسؤلَنٍ ذات السإال كلما ؼبت وعدت وكؤنه ثمة من سَدخل "

 " لن ؼَرٌ ؟

 ابجسمت ومدت َدها لوجهه جهة صوجه لابلة



 " لدٌ صدَمات َزرننٍ أَضا هل وحدن لن أصدلاء ؟ "

 أمسن َدها ما أن الجربت من وجهه ولبل باطنها ووضعها علً

 خده كما جرَد ولال مبجسما

 " من هٍ صدَمجن الخَالَة هذه الجٍ لم أراها حجً اِن ؟ "

 حركت كفها وأناملها علً جانب وجهه بحنان وججنبت كالعادة

 أن جذكر له بؤنها حوراء ؼَلوان ْنها جعرؾ ما سجكون ردة فعله

سمة جنظر لمٗمحه الجٍ جشعر بها وٖ جراهافمالت مبج  

 أخبرجن بؤنها جارة لنا وأنت ٖ جصدلنٍ ، حجً أنها أخبرجنٍ "

 بؤن المسجؤجر لدَنا جزوج من ماَرَن فلما لم جخبرنٍ بهذا لنموم

 " بواجبهم َا أوَس ؟

 ججهمت مٗمحه فورا وأخفض رأسه فابجعدت َدها عنه ووصله

 صوجها الهادئ

ة ٖ ذنب لها فَما لم جخجره هٍ لنفسهاأوَس الفجا "  " 

 أشاح بوجهه جانباً ولال بضَك

 أمٍ أرجون ٖ أرَد الجحدخ عن هذا اْمر وٖ أن جدخل جلن "

 الفجاة منزلنا وٖ أن جرَها فلن جكذبٍ علَا أبداً بؤن اٖمر لن

 " َإثر فَن

 جلمست للَٗ حجً أمسكت َده بموة ولالت

حدَخ من َثك فٍ أن والده كانحدَثن هذا َا أوَس لَس  "  

 برَبا من كل ما لَل عنه لبل موجه ، إن كنت أنت جراه مذنبا

 فؤنا ٖ والفجاة ظلمت مثلها مثله جماما بل وأكثر منه وٖ اصدق

 بؤنن ابنٍ من َدافع عن المظلومَن َمول هذا ! إن طلبت إحداهن

 مساعدجن وكانت لد مرت بذات ظروفها هل كنت سجحكم علَها

ت الحكم ؟ذا  " 



 نظر لها ولال بذات ضَمه

 اْمر لَس بَدٌ أمٍ .. أنا ٖ أسجطَع نسَان ما حدخ لوالدٌ "

 ولن فكلما رأَجها ظهرت صورجه وكل ما حدخ أمامٍ وكرهجها

طالجٍ كبشر أمٍ أرجون أكثر ، ٖ جطلبٍ منٍ ما هو فوق  " 

 لكن ذلن لم َولفها ولالت بذات إصرارها

 لكنها ضحَة أَضا َا أوَس هل اخجارت ما حدخ لها مثٗ ؟ "

 هل سمعت َوما أنها نسبت نفسها لوالدن أو اجهمجه بما حدخ

 معها ؟ هل ذكرجه أو ذكرجنا بالسوء َوما ؟ لمد لاست جلن الفجاة

 ما لم َماسَه أٌ أحد منا وٖ والدن فلما َسجمر الجمَع فٍ

ادئ َفجرض أن ٖ َإثرظلمها ؟ أنت محام َا أوَس ولدَن مب  

 " فَها أٌ شٍء

 شد لبصجه بموة ولال بؤسً وألم كسر للوب الرجال

 كَؾ لم َماسٍ َا أمٍ ؟ أٖ َكفَه أن َجهم فٍ شرفه وَجبر "

 علً اٖعجراؾ بطفلة لَست له وبؤنه ارجكب فاحشة شنعاء

 كجلن ثم َزوجوه بجلن أرلندَة أحب ذلن أم كره ، ولَت

ن فمط بل ولجلوه بدم بارد واجهموا الصحراءاْمر جولؾ عند ذل  

 والجوع وحجً الجنون بفعلها له ، ما الذٌ لاسجه جلن الفجاة لم

 َراه والدٌ ؟ وماذا عنن أنت وهم من حولوا حَاجن لجحَم

 منذ جلن الحادثة ووفاة الرجل الذٌ حرمونٍ وحرمون منه

 " من لبل أن َموت ؟

دان من بكجه حجً رفضتؼشٍ الحزن عَناها الفالدة للنور بفم  

 جلن اْحداق السوداء الرإَة بعده ولالت

 ها أنت جمولها بنفسن َا أوَس هم من فعلوا كل ذلن ولم جنسب "

 " أٌ جهمة لها فما ذنبها هٍ جظلمها مثلهم ؟



 أشاح بوجهه جانبا ولال بؤسً

 فعلت ما أسجطَع من أجلها أمٍ وٖ لدرة لدٌ لفعل أكثر منه "

المدعو جسار عن رمَها فٍ الشارع من أعوامفما كان َمسن   

 سوي جهدَداجٍ له وأنا من منعه من أن َزوجها لذان العجوز

 المجنون لبل عامَن ، أكثر من ذلن آسؾ أمٍ لن أسجطَع فجلن

 " الفجاة لَست مسبولَجٍ .. لَست شمَمجٍ وٖ شٍء َربطنٍ بها

 جنهدت بعجز من عناده ولالت

 " اجركها جزورنٍ إذا وٖ جراها أو لجؤجٍ ولت سفرن لحوران "

 ولؾ علً طوله ولال بضَك ناظرا لها جحجه

 أمٍ لما جصرَن علً زَارجها لن ؟ إن كنت جشعرَن بالملل "

 والوحدة ننجمل من هنا لحَخ جرَدَن فٍ البٗد وَكون لن

 " جَران وصدَمات

 لالت ونظرها معلك فٍ الفراغ أمامها

م بؤنٍ ٖ أرَد اٖبجعاد عن أرض والدن وٖ عن الجنوبجعل "  

 " ولست أشعر بالملل لكنه واجبنا ناحَة صدَمن علً اْلل

 جنهد بعمك ولال بجمود

 َمان َعلم جَدا بالمصة وما حدخ واجزم بؤن زواجه منها "

 بورطة من شعَب وإخوانه وإن كان َرفض لول ذلن وَصر علً

س مجبرا ، وأكثر من جركٍ لهماأنه جزوجها بمحض إرادجه ولَ  

 هنا وخفض لَمة أَجار الجٍ رفضها زوجها لن أفعل حجً أنه

 بات َعمل فٍ أرضنا بعرض منٍ .. أمٍ أنا أفعل من أجلها فوق

 " ممدرجٍ وما جسجحك

 حركت رأسها بَؤس منه ولالت

 وما حدخ بشؤن الفجاة الجٍ جمدمت لخطبجها ؟ أرَد الجعرؾ "



خ معها عبر الهاجؾ بنٍ فلم أصدق أن فكرتعلَها وإن بالجحد  

 " فٍ الزواج أخَرا

 نزل أمامها مسجندا بمدمَه وأمسن َدها ولبل باطنها ولال

 علَنا أن ننجظر للَٗ أمٍ فؤنا لم آخذ موافمجها جمرَبا "

 " ثم سججحدثَن معها بل وجمابلَها أَضا

 مدت َدها لوجهه وٖمسجه بحنان مجددا لابلة بابجسامة

لها هللا من نصَبن بنٍ ولر عَنَن بها وأرانٍجع "  

 " أبنابن منها

 ً  أمسن َدها من وجهه ولبلها مجددا ولال مبجسما

 أجل أمٍ هذا ما أحجاجه دعواجن لَرق للب جلن المجنونة "

 " علً ابنن

 ضحكت وربجت بَدها اْخري علً َده الممسكة لَدها ولالت

 ! كم أنا مجشولة لمعرفة جلن الفجاة الجٍ لعبت بعملن هكذا "

 " بل وجعلجن جخرج من اكجباب ضد الزواج جحدَداً 

 اسجند علً ركبجَه وأمسن رأسها ولبله وولؾ لابٗ بابجسامة

 ما أن جعرفَها سجعلمَن كَؾ ولما ، سؤسجحم وأصلٍ وأعد "

 " الطعام فعلً معدجن أن جنجظر للَٗ الَوم

الؽرفة من فوره نظراجها الحزَنة معلمة فٍ الفراغ بعده وؼادر  

 وهمست بحزن أدمعت معه جلن العَنان السوداء الواسعة

 " أنالن هللا كل ما ججمناه َا أوَس وأشفً جراحن "

* 

* 

* 

 دعٍ جذعن َؤخذ شكٗ مسجمَما وافجحٍ كجفَن واشبكٍ ذراعَن "



ن وَشعرنإذا أردت فهذا َشعرن بالموة والسَطرة علً محَط  

 بالثمة كما أن اسجخدام اْجهزة اٖلكجرونَة فٍ اْماكن العامة

 َدفعن إلً اعجماد وضعَة الظهر المنحنٍ الجٍ جملل من

 " الثمة بالنفس

 نظرت لها بفضول جشعر بظهرها وكجفاها َجحركان مع حركجها

 طوعا فهمست لها الجالسة بجانبها ونطرها علً والدجها خشَة

 أن جمسن بها

 اجزم بؤن هذه المرأة ٖ جفعل شَبا مما جموله وهٍ هنا لجحجال "

 " علً والدجٍ فمط

 جلن الضحكة الرلَمة المنخفضة الجٍ خرجت من الجالسة

 مٗصمة لها جعلت جوزاء جنظر لهما فورا بَنما ارجسم اٖنزعاج

 علً مٗمح الجالسة ممابلة لثٗثجهن والذٌ سرعان ما انجمل

َكلمٗمح الجٍ لالت بض  

 بثَنة َمكنن الخروج من هنا أفضل من أن ٖ جسجفَدٌ وٖ "

 ججركٍ ؼَرن َسجفَد ، ما للة الجهذَب هذه ! ما المضحن فَما

 " سمعجماه ؟

 عبست مٗمح المعنَة باْمر ومدت شفجَها بعبوس بَنما لالت

 الجالسة بجوارها برلة معجذرة

 " آسفة أمٍ لن َجكرر هذا "

 فابجسمت لها فورا ابجسامة بددت كل ذان الؽضب والضَك فٍ

 مٗمحها ولالت

 " ٖ بؤس بنَجٍ أعلم أنه لن َكون بسببن "

 ونظرن ثٗثجهن للجٍ لالت بامجعاض

 ٖ َبدوا لٍ أن درس الَوم سَنجح ، من الجٍ جسجطَع أن "



 " جعَد لٍ ما للناه ؟

حدخ فٍ هذهنظرت لها بثَنة بصدمة فلم جكن ججولع أن هذا َ  

 الدروس أَضا بَنما لالت الجالسة بجوارها بابجسامة انجملت من

 شفجَها الرلَمجان لمٗمحها الهادبة الجمَلة وصوٖ للعَنان

 الرمادَة الواسعة وبصوت رلَك منخفض

 للنا بؤنه علَنا أن نجَد فن أصؽاء لمن َحدثنا وأن ٖ نماطعه "

زعج ، أن نبدأ الحدَخوهو َجحدخ وأن ٖ نجحدخ بصوت مرجفع م  

 مبجسمَن ببشاشة وأن ٖ نجحدخ عن عَوب الشخص أمامه بل

 نمولها له بطرَمة لبمة كؤن نجحدخ عنها فٍ شخص آخر فٍ

 خَالنا ، وأن ٖ نفرط فٍ المزاح ْنه لد َجرح البعض وَكون

 سلوكا سَبا وعلَنا أن ٖ نجحدخ عن اْشخاص الؽاببَن بسوء

جه اِخرَنفذان َظهرنا بمظهر سَمم  " 

 ابجسمت جلن لابلة

 جمَل أنت منجبهة بالفعل لما ألول كما أنن طبمت ما جعلمناه "

 (فٍ الدرس السابك ولم جمولٍ بداَة حدَثن ) للِت بؤنه

 " بل للت ) للنا بؤنه( وهذا أظهرن بمظهر لبك

 لالت الجٍ نظرت لها بحنان مبجسمة

ا كل ما لَلبل ٖ أراها جحجاج درس الَوم فهٍ جطبك سلف "  " 

 وجابعت بامجعاض ولد نملت نظرها للجالسة بجانبها

 لكن لٓسؾ الجٍ جحجاجه بالفعل لم جكن منجبهة أساسا لما "

 " لَل وٖ أمل َرجً منها أبدا

 لالت بثَنة محججة بضَك

 أمٍ لما جمولٍ عنٍ هكذا ؟ أنا ابنجن أَضا ٖ جظهرَنٍ "

 " كحمماء



 لالت بضَك مماثل

 وماذا نمول عن الجٍ لم جسجطع حل مسؤلة درسجها فٍ الصؾ "

 السادس أبجدابٍ بَنما فعلجها الجٍ بدأت الدراسة للجو ؼَر

 " أن جكون ؼبَة حمماء

 نظرت لها بصدمة ولالت بحنك

 ألحك علَا أحضر الدروس معكم من باب الجشجَع لها "

 " كما جمولَن

بحدة واجهجها فورا بما هو ألسً من ذلن لابلة  

 بل أران جحجاجَن لها فعٗ لجراجعٍ ما درسجه ونسَجه "

 " لٓسؾ لعل مسجوان الدراسٍ َجحسن للَٗ

 عبست مٗمحها أكثر لَماطع حدَثهما الطرلات

 المنخفضة علً باب الؽرفة لبل أن َنفجح وولفت أمامه

 الخادمة الجٍ لالت من فورها ناظرة لجوزاء

 " سَدجٍ "

شَبا فولفت جوزاء من فورها وؼادرتولم جزد علً ما لالت   

 الؽرفة خلفها وإن لم جكونا ابجعدجا عن الباب كثَراً بَنما جركت

 خلفها جلن الضحكات الرلَمة للجالسجَن جمزحان وبثَنة جحاول

 أن جؽَض َمامة لنَلها كل ذان المدَح من مدرسَها الَوم ، بَنما

 لالت الجٍ رفعت كجابها وحمَبجها مبجسمة

اْسبوع المادم إذا َا جمَلجان وسجمران بإخجبار أراكما "  

 صؽَر بعده نحكم إن كنا جمدمنا أم علً أحدهم أن َعَد

 " كل ما للناه سابما

 وؼادرت جرافمها ابجسامة َمامة الرلَمة مودعة لها ونظرات

 بثَنة المصدومة والجٍ ولفت علً طولها ما أن خرجت جلن



سة جحجها جرفعولالت جمسن خصرها بَدَها جنظر للجال  

 نظرها لها

 " علَن أن جساعدَنٍ فٍ أخجبار أو أولعت بن لجرسبٍ أَضا "

 نظرت لها جلن العَنان الرمادَة بصدمة لم جإثر فٍ ذان المَٗن

 الطفَؾ الجمَل فٍ طرفَهما ولالت

 " أخشً أن جؽضب أمٍ منٍ "

 لوحت الوالفة فولها بَدها لابلة

 " هٍ ٖ جؽضب منن أساساً ومهما فعلت "

 وجابعت بضَك جشَر لنفسها

 أما أنا فؽضبها منٍ سَكون أسودا حَنها وعلَنا أن "

 " نجعاون دابما لنججنب ؼضبها ذان

 نظرت لها بذهول ولالت

 " !! نكذب علَها ونؽشها "

 حركت َدها أمام وجهها لابلة بجزع

ة ٖ أرَدأصمجٍ ٖ جسمعن وجعلك مشنمجٍ .. آسف "  

 " مساعدجن فٍ أٌ شٍء َا حمماء

 وجحركت من هنان ودارت حول اْرَكة ونظرت لها من

 هنان وأرسلت لها لبلة بَدها ولالت ضاحكة

 سؤسبمن لؽرفة الجلفاز وسجشاهدَن ما سؤخجاره أنا "

 " فسؤصل لبلن هذه المرة

 فمفزت وركضت خلفها ضاحكجان وما أن وصلت الباب

ت جسمط ولالت باعجذار للجٍ ظهرتولفت بموة حجً كاد  

 أمامها فجؤة وكادت جصطدم بها

 " آسفة أمٍ ظننت أنن ؼادرت من هنا "



 أمسكت بَدها ولالت مبجسمة

 " ٖ بؤس حبَبجٍ ... جعالٍ معٍ فثمة ضَؾ هنا من أجلن "

 أشرلت مٗمحها الجمَلة الرلَمة بابجسامة واسعة ولالت

 " !َمان ؟ "

ن شفجَها ببطء ما أن ٖحظت اخجفاءوماجت جلن اٖبجسامة ع  

 مشابهجها من شفجٍ الوالفة أمامها وجبدلت نظراجها من

 الجوجس للخوؾ حَن لالت

 " بل والدن "

 وما أن ٖحظت جوزاء ارججاؾ َدها بَن َدَها والدموع الجٍ

 مٓت عَناها الملَبجان بالذعر مسحت علً شعرها ولالت

 ٖ جخافٍ صؽَرجٍ هو لن َضربن مجددا .. ٖ سلطة له "

 " علَن اِن

 ارججفت شفجاها ولالت بهمس باكٍ

 لكنه َظن بؤنٍ من أحرق المنزل كما أنٍ جبت هنا بعدها "

 " مباشرة ولد َكون ؼاضبا بسبب ذلن وجاء ْخذٌ من هنا

 مسحت علً شعرها مجدداً جشعر بملبها َحجرق علَها ولالت

ؤنجهاجحاول طم  

 َمامة أنت مجزوجة اِن وهنا مكانن الطبَعٍ لن َسجطَع "

 إخراجن من هنا لن نسمح له وإن فعلها سنرجعن ، ثم هو لن

 َفكر فٍ فعلها بالجؤكَد .. هو والدن رؼم كل شٍء َا َمامة

 " وعلَن ممابلجه ومعاملجه باحجرام أَضا

 زمت شفجَها جحاول الجحكم فٍ شهمجها الباكَة ثم لالت

 " أَن والدٌ أَوب لَكون معنا ؟ ٖ أرَد أن ألابله لوحدٌ "

 شدت علً َداها أكثر ولالت



 لو كان هنا لكان من اسجمبله وما كان لَجركه حجً َؽادر "

 لكنه ؼادر لحوران منذ الفجر ، وأخبرجن أن ٖ جخافٍ منه

 " َا َمامة أنت فٍ منزل زوجن ٖ سلطة له علَن

مؤنجها وجشجَعهاوسارت بها من هنان جحاول ط  

 وللبها َجؤلم علَها فمن َفجرض أن جركض له فرحة

 مشجالة جخاؾ حجً من ذكر اسمه والحدَخ عنه

 ! وجرفض أن َكونا فٍ مكان واحد لوحدهما

 ومن َمكنه لومها علً هذا فما عانجه ولاسجه مع جلن

 العابلة وذان المنزل كفَل بجعلها جصاب بالذعر منه

 . طوال حَاجها

ند باب المجلس الداخلٍ ولالت لها جوزاءوصلجا ع  

 هامسة جمسن َدَها بموة

 َمامة كونٍ كما أعرفن ولابلَه باحجرام وأدب ولبّلٍ َده "

 ورأسه ، أنا واثمة من أنن لن جفعلٍ ؼَر ذلن وهو فٍ النهاَة

 والدن سجحاسبَن علَه أمام هللا مهما فعل فله حموق وعلَه

 واجبات مثلن أَضا ، وسؤخبر ؼَهم َكون لرَبا من هنا ولن

 " َجركه َؤخذن إن كان هنا من أجل ذلن

 أومؤت لها برأسها بحسنا والخوؾ والذعر لم َفارلا مٗمحها

 البرَبة الجمَلة جرالبها جلن العَنان والنظرات الحزَنة للجٍ

 جركجها خلفها فبالرؼم من أن أَوب وبعد إلحاح منها ساعد

الدها فٍ بناء منزل جدَد لهم فٍ أرضهم بل وأخبره بؤنهو  

 هدَة َمامة لهم ٖزالت جخشً من ؼضبه وأن َضربها

 بسبب احجراق منزلهم السابك ! بَنما كانت هٍ السبب

 اْساسٍ فٍ أن عرضت الفكرة علً زوجها فكم أشفمت



 علَها وهٍ ججحدخ عن شمَمَها الجوأمان وأنه لم َعد لهما

م ججولؾ عن ذكرهما أبدا كما شمَمها اْكبر ، ثممنزٖ فهٍ ل  

 من ؼَر الٗبك أن َجركوا نسَبهم هكذا َعَش فٍ خَمة فٍ

 أرضه حجً َبنٍ منزله من جدَد وهم َملكون المال وابنجه

 زوجة ٖبنهم ، لكن لدوم والدها هنا ٖ َطمبنها هٍ أَضا

 . وٖ خَار أمامهم فهٍ ابنجه نهاَة اْمر

* 

* 

* 

مجلس الواسع المؽطً بالسجاد الفاخر جؽطٍ جدرانهدخلت ال  

 السجابر أجمعها وأرابن الجلوس الفخمة المرصوفة جمبض َدَها

 الصؽَرجان حجً كادت جمزق لحم كفَها بؤظافرها جنظر بخوؾ

 للذٌ كان َجوسط المكان جالسا والذٌ ما أن دخلت ورآها لال

 بمٗمح مججهمة لاسَة كعادجه

 " جعالٍ "

دها بؤكمله والجربت منه بخطوات بطَبة مجعثرةفارججؾ جس  

 حجً وصلت عنده وفعلت كما أوصجها الجٍ جركجها خلؾ

 الباب ولبلت َده ورأسه ولم جشعر سوي بنفسها جالسة

 لربه ما أن لال بؤمر

 " اجلسٍ "

 ونطرت لَدها فٍ حجرها جفركهما ببعضهما بموة جنجظر

 ما كانت جعرفه طوال حَاجها وهٍ َده الجٍ سجنزل علً

 عنمها بموة ججابع بعدها الضربات من كفه الموٌ الماسٍ

 دون جمََز وٖ اهجمام لمكان ضرباجه جلن ، لكن شَبا



 من ذلن لم َحدخ وصوجه الحازم الماسٍ َصلها مجددا

 " أَن َمان ؟ "

 رفعت نظراجها المصدومة له ولالت بجلعثم

. لم.... أنا ٖ أعلم أَن َكونٖ... "  " 

 وارججؾ جسدها مؽمضة عَنَها بموة ما أن ضرب بكفه

 علً فخذه بموة لابٗ بحدة

 ومن َعلم إذا ؟ لن أصدق بؤنن ٖ جعرفَن أَن َكون وهو "

 اخجفً بعد إخراجن من الحرَك ، كَؾ َجرن عابلجه ووالده

 ومزرعجه ؟ أعلً هذا ربَجه للَل المروءة ذان ؟

م أعرؾ كَؾ اربَه أبدا وٖ أنت أَضا وكان خروجنبل ل  

 " لبله ؼلطة أخري

 نظرت له بصدمة وخوؾ فجابع بؽضب

 " لولٍ هَا أَن هو أو علمت جَدا كَؾ أجعلن جعجرفَن "

 انكمشت علً نفسها ولالت ببكاء

 ٖ أعلم أبٍ السم لن ولم أراه أَضا من لبل جلن "

 " اللَلة السم باهلل

َسجطَع بسرعة مندفعا بجسده نحوها رفع َده ْعلً ما  

 وٖزال جالسا فؽطت وجهها بَدَها منكمشة علً نفسها جنجظر

 ما جولعجه جماما والذٌ سَلَه بالجؤكَد سحبه لها من شعرها

 . من هنا

 " مرحبا عمٍ ما هذه الزَارة الؽَر مجولعة ؟ "

 نظر الذٌ رد َده مكانها لبل ان جصلها لباب المجلس الخارجٍ

وح وعمد حاجبَه َنظر لصاحب الجسد الطوَل الذٌ حجبالمفج  

 أؼلب النور المنبعخ من الباب الزجاجٍ المفجوح نصفه فمط



 ونظر بحدة له وهو َدخل ممجربا منهما َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 الجَنز وما أن وصل عندهما جلس بجوار الجٍ كانت جنظر له

 برجاء وخوؾ وضم كجفَها بذراعه ولبل رأسها نظره علً الذٌ

 كان َرممهما بؽضب ولال مبجسما

 لم جخبرنٍ ْكون فٍ اسجمبالن ، لكن ٖ بؤس َبدوا بؤنه "

 " لم َفجنٍ الكثَر فلم جمدم لن المهوة بعد

 لال صاحب جلن المٗمح الماسَة من فوره

علم أَنأنا لم آجٍ لشرب المهوة بل ِخذ ابنجٍ وْ "  

 " َكون شمَمها

 لال الذٌ نصب ساق علً اٖخري ٖزالت ذراعه جحضن كجفٍ

 الجالسة بجانبه

 ظننت بؤنه ثمة عمد َربط اسمٍ باسمها وهٍ زوججٍ فؤَن "

 سجؤخذها ؟ ثم َمان انجمل للجنوب وٖ أحد َعلم أَن ، سبك

 " وأخبرجن بذلن عمٍ

ال مجابعاوما أن كان سَجحدخ بما َعلمه جَدا وَجولعه ل  

 َمكنن إبٗغ الشرطة للبحخ عنه .. أو اجرن ذلن لٍ فؤنا أَضا "

 أفكر فٍ الجحمَك بالنسبة لحرَك منزلن وإؼٗق الؽرفة علً

 َمامة كٍ ٖ جخرج واِثار الجٍ كانت علً جسدها ومن السبب

 فَها رؼم أنها جرفض لول ؼَر أنها سمطت من فوق صهرَج

أخري علً ما َبدوا المَاه لكن خادمجنا لها ألوال  " 

 نطر له الممابل له بصدمة ولم َسجطع لول أٌ شٍء فهو َعلم

 جَدا بؤنه محام وما عموبة العنؾ الجسدٌ الجٍ جضاعفت مإخرا

 فكَؾ إن كان خاله َكون مطر شاهَن نفسه ؟ ومإكد أخبرجهم جلن

 الخادمة بكل شٍء وهو َرمٍ بحدَثه هذا للجهدَد ، ولؾ َرمك



كجفه بجوعد شدَد ٖزالت جنظر له بخوؾ ولالالجٍ َحضنها ل  

 بجمود لاسٍ

 إن علمت أَن َكون أو جحدخ معن فؤخبره بؤنٍ أرَد رإَجه "

 " والجحدخ معه

 " بالجؤكَد سؤفعل "

 لالها الذٌ خجم عبارجه جلن بابجسامة جانبَة باردة َنظر

 للوالؾ فولهما وَده جمسح برفك علً ذراع الجٍ ٖزال

 َحضنها بذراعه بجملن فرممه بضَك لبل أن َجحرن

 مؽادرا من هنان ، وما أن خرج من باب المجلس

 انهارت جلن المرججفة بخوؾ باكَة جخفٍ وجهها بَدَها

 فحضنها بموة بكلجا ذراعَه ولال

 لما البكاء َا َمامة ؟ هو لن َفعل لن شَبا ألسم لن فلن "

 " أسمح بذلن أبداً 

 لالت بعبرة

َؤخذنٍ من هنا َا أبان .. حمداً هلل أنن أجَتكان س "  " 

 لبل رأسها ومسح علَه لابٗ

 لن َؤخذن من هنا هل هٍ فوضً ؟ هو فمط َران طعما "

 سَجلب َمان وخادمة خسرجها زوججه الكسولة جلن فهٍ

 " سبب كل هذا بالجؤكَد

 ولبل رأسها مجدداً َنظر لها َمسح الدموع عن وجنجها بظهر

المدمان اللجان جسَران باججاههما مسرعة  َلمح أصابعه لبل أن  

 وما أن رفع رأسه ولع نظره فورا علً الجٍ مدت َدها لَد النابمة

 فٍ حضنه باكَة ٖزال جسدها َرججؾ حجً اِن وأولفجها لابلة

 بضَك



 هَا ادخلٍ َا َمامة لن َؤخذن أحد من هنا ووالدن أَوب "

اةحٍ َجنفس ووالدجن الثانَة علً لَد الحَ  " 

 ولؾ بمفزة ؼاضبة الذٌ كانت جنظر له وهٍ جلمٍ بخطابها ذان

 ولال بضَك مماثل

 أمٍ اجخجرلَن الجدران وجدخلَن أم ماذا ؟ ثم ماذا إن كان "

 الرجل ٖزال موجودا هنا وأنت جدخلَن هكذا كالمذَفة

 " المشجعلة ؟

 لالت جحضن الجٍ لم ججولؾ عن البكاء بعد

ل شٍء َحدخ فٍ اْسفل منكنت فٍ اْعلً وأرالب ك "  

 الشرفة وأعلم بؤنه ؼادر ، وأنت أَضاً رافمجن السٗمة فوالدن

 أوصانٍ أخبرن ما أن جرجع أن جذهب للشركة فٍ بَنبان عمن

 " َرَدن هنان وثمة مشكلة جواجههم

 جؤفؾ بحنك وؼادر من فوره ولن َسجطَع لول أٌ شٍء وٖ أن

 َعجرض وهو َعلم ذلن جَدا ، لكنها فٍ جمَع اْحوال جبمً

 شمَمة صدَمه وَعرفه وَعرفها لبلها فلججركه َجعامل معها من ذان

 المنظور علً اْلل بدٖ من أن جمؾ له كالشرطٍ هكذا ،

 خرج من الباب الذٌ دخل منه منذ للَل وجوجه لسَارجه

 ركبها وضرب بابها خلفه مجمجماً بحنك

ا جوزاء الحالن وأنا ابنن النسخة المصؽرة عننسنري َ "  

 " فٍ كل شٍء

* 

* 

* 

* 



 نظر عالَا للسماء الصافَة وجنهد بضَك مجمجما

 " صبرنٍ اللهم علً هذه الطفلة "

 لجلكمه جلن المبضة علً صدره وكما جولع لالت الوالفة

 أمامه بضَك

 ومن لال بؤنه سَشجرٌ كوبا ؼَره ؟ لن جشرب فٍ ذان "

ددا جَم أجفهمالكوب مج  " 

 نظر لها ورفع ذراعَه جانبا لجظهر حركجه جلن الجسد المخفٍ

 جحت سجرجه المفجوحة ولد الجصك به الممَص المطنٍ المشدود

 مبرزا جفاصَله الرجولَة لابٗ بضَك

 وٖ مال لدَنا لنشجرٌ هذا الكوب مرجفع الثمن الذٌ ولع "

مثٗ ؟اخجَارن علَه جحدَدا فهل أبَعن له ممابٗ له   " 

 عبست مٗمحها الجمَلة الرلَمة وهمست بحزن

 " ! جبَعنٍ جَم ؟ وبكوب "

 جنهد بعمك ونظر للذٌ كان َرالب نماشهما مبجسما وإن كان

 ٖ َفهمه ولال بحنك

 " كَؾ َجعامل زبابنن مع النساء اللحوحات هكذا ؟ "

 ضحن الوالؾ خلؾ الطاولة الخشبَة المؽطاة بمضلة والملَبة

 ً  بالمطع الخزفَة الجمَلة والممَزة ولال مبجسما

 إن كان َحبها فما أن جمجلا عَنَها بالدموع َخرج المال الذٌ "

 كان َخببه عنها أما إن لم َكن كذلن فَذهب وَجركها ججبعه

 " ؼاضبة

 نظر بطرؾ عَنَه للوالفة جنظر له بحنك فرفعت أصبعها وأشارت

 خلؾ كجفه ولالت بضَك

م أن هذا ما جفكر فَه ، ولعلمن فمط أنا لن أجبعنؼادر هَا أعل "  



 ْنهن ٖ َحببن أولبن الرجال لما جبعت واحدة منهن رجٗ المال

 " أهم لدَه منها

 ً  مرر أصابعه فٍ شعر لفً عنمه مجؤففا ولال وهو َبعد َده جانبا

 مارَا ٖ مال لدٌ سوي ما سندفعه لسابك سَارة اْجره "

كل هذا فجَم الطفل الفمَر ما كان فاسؤلٍ نفسن من السبب فٍ  

 ً  " لَشجرٌ لن الكوب ْنه ٖ َملن المال وكما اخجرت جماما

 ضربت بمدمها اْرض ولالت بحنك

 ٖبد وأنن جخبا شَبا ما للحاٖت الطاربة .. أنجم الرجال "

 " جمَعكم مجشابهَن

 أدخل َده فٍ جَب بنطلونه وأخرج الورلة النمدَة الوحَدة

ورفعها أمامها ولالالموجدة فَه   

 ألسم بؤنٍ ٖ أملن ؼَرها ، سنعود هنا ونشجرٌ ما جرَدَن "

 " فٍ َوم آخر

 فحدخ المجولع حَنها وإن كان جؤخر عما كان َجولع وامجٓت

 مملجاها الذهبَة الواسعة بالدموع هامسة بؤسً

 " لنؽادر إذا لم أعد أرَده أبدا ومطلما "

ذراعها وسحبها نحوه فحرن رأسه بموة مجنهدا بضَك وأمسن  

 وهمس فٍ أذنها

 " سجدفعَن ثمن كل هذا مارَا ما أن نكون وحدنا وسجرٌ "

 وجركها والجفت جهة الذٌ ٖزال َرالب ما َحدخ َنجظر أن جنجصر

 زبونجه نهاَة اْمر وأدخل َده فٍ جَب بنطلونه الخلفٍ وأخرج

 خاجم الزواج الماسٍ ومده له لابٗ

 " هل جؤخذه ممابٗ لما سجخجاره هذه الجشعة من بضاعجن "

 جنملت جلن اْحداق الزرلاء بذهول بَن َده وعَنَه والخاجم لبل



 أن َمد َده وَؤخذه منه خطفاً وكؤنه َخشً أن َؽَر رأَه ولال

 َنظر له بَن أصابعه بدهشة

 " بالجؤكَد ولجؤخذها جمَعها إن أرادت "

كانت جنظر له مصدومة لبل أن جرفع نظر للوالفة بجانبه والجٍ  

 َدها وججؤكد من أن خاجمها ٖزال موجودا ولالت ما أن

 عادت بنظرها لعَنَه

 " ! من أَن أحضرجه "

 لرب وجهه منها ولال بنزق

 عدوجن اللدود هٍ من وضعجه فٍ َدٌ لبل أن جؽادر "

 " صباحا ؼاضبة

 نظرت له بصدمة لبل أن جمول بضَك

وهٍ مؽادرة لما جخببه فٍ جَبن ؟ وكنت رمَجه علَها "  " 

 شد علً أسنانه مكشرا وهمس من بَنها بؽضب مكجوم

 " مارَااااا "

 فؤجفلت للخلؾ لابلة بابجسامة طفولَة

 " حسنا شكرا لن "

 وجركجه ونظرت فورا للمعروضات أمامها مبجسمة بحماس

 لجموت جلن اٖبجسامة ما أن وصلها ذان الصوت البارد

 للوالؾ بجانبها

 خذٌ ما َمكنن حمله لوحدن ْنٍ لن أساعدن فٍ حمل "

 " أٌ شٍء

 رممجه بطرؾ عَنَها بضَك لبل أن جنظر للمعروضات مجدداً 

 ورفعت الكوب الذٌ أعجبها واخجارجه سابما فمط ونظرت له

 ولالت مبجسمة بمكر



 " هذا َكفٍ ٖ َمكننٍ حمل المزَد "

 أمسن َدها وسار بها مبجعدان عن هنان لابٗ بحزم

 ٖ جنطرٌ لطاوٖت بالٍ الباعة أو فمؤت لن عَنَن فٗ شٍء "

 " لدَا ألدمه ثمنا لجشعن

 ابجسمت وسارت بجانبه بخطوات سرَعة لججارٌ خطواجه

 الواسعة وما أن ابجعدا عن ذان المكان حضنت ذراعه ولالت

 مبجسمة جنظر له

بشؤن خاجمها ؟ وماذا سجخبرها "  " 

 لال ببرود َنظر لوجهجهم بَن اْشجار المصفوفة علً جانبٍ

 الطرَك المرصوؾ باْحجار

 " ضاع منٍ بالطبع فلجشجرٌ ؼَره أو جفعل ما َحلو لها "

 ابجسمت بانجصار جشد ذراعَها علً ذراعه أكثر ولالت

 بحماس جنظر له رؼم أنه ٖزال َنظر للبعَد

اجمن ؟وماذا إن أضعت أنا خ "  " 

 ولؾ فولفت لولوفه ونظر لها وحرن رأسه وكؤنه َشَر لشٍء

 ما خلفها ولال بجدَة

 " افعلَها ْري "

 ابجسمت بضحكة صؽَرة ولالت

 " لنفرض مثٗ أنه ضاع منٍ دون لصد ؟ "

 أشار لعَنَها بسبابجه والوسطً َمبض بالٍ أصابعه وأدارهما

حزمناحَجه وكؤنه َهددها بالجٗع عَنَها ولال ب  

 " سؤؼضب وأصرخ بن طبعا ْنه كلفنٍ الكثَر "

 وجابع محرن كفه جانباً مفرود اْصابع لابٗ ببرود

 " ثم سؤشجرٌ لن أفضل منه بالطبع فلن جبمٍ دون خاجمٍ أبداً  "



 فمفزت مجعلمة بعنمه وحضنجه بموة ولالت ضاحكة

 " كم أحب هذا الؽاضب علً الدوام َا بشر "

راعها وسار بها جانبا نحو اْشجارأبعدها عنه وشدها من ذ  

 وأدارها خلؾ جذع أبعد شجرة وصٗها والجرب منها ملجصما

 بها ولال ناظرا لعَنَها المحدلة فَه باسجؽراب

 " حان ولت رد الدَن اِن "

 ألصمت رأسها بجذع الشجرة خلفها ولالت

 " دَن ماذا ؟ "

 لرب وجهه منها ولال بابجسامة جانبَة

 " دَن ما جؤخذَه منٍ منذ الصباح طبعا "

 وجابع ببرود رافعا لبضجه أمام وجهها فاردا أصابعه بالججابع

 حملجن وركضت بن وعبرت بن النهر ، أكلجٍ طعامٍ ، عكرت "

 مزاجٍ ببكابن الطوَل وجعلجنٍ أشجرٌ لن كوبا خزفَا بخاجم

 " ماسٍ ولم جكافبَنٍ وٖ بمبلة بخَلة مثلن

صدمةأجفلت هامسة ب  

 " ! أنا بخَلة "

 نمل َده لوجهها ودفع جبَنها بسبابجه لابٗ بابجسامة

 " بل جشعة وأرَد لبلة جشبهن فورا "

 فضحكت ورفعت ذراعَها لعنمه وحضنجه بهما بموة وشدجه

 ناحَجها أكثر وأهدجه لبلة جشبه لبٗجه هذه المرة لكنها لم جفرغ

ؽل أصابعها فٍفَها ؼضبها مثله بل حبها أٖ محدود له ججؽل  

 شعره َجحرن رأسها مع مَٗن رأسه َزَد من جنون لبلجها الجٍ

 شاركها فَها سرَعا ، وما أن أبعد شفجَه َسحب أنفاسه بموة

 همس بابجسامة ماكرة



 " هذا ثمن حملٍ لن عند الجسر فمط "

 نظرت له بصدمة وضربت صدره بمبضجها لابلة

 " ! َالن من جشع وججهمنٍ بعَوبن "

بمكر ولرب وجهه منها ولبلها دون أن َنجظر خَاراجهاابجسم   

 وكانت لبلجه رلَمة كمبٗجها هٍ سابما جعلجها جسجسلم فٍ ألل من

 جزء من الثانَة إلً أن دفعجه عنها بموة هامسة بؤنفاس مجمطعة

 " أحدهم لادم "

 فنظر جانباً َسمع صوت الخطوات الجٍ كانت جمجرب منهما بالفعل

مجؤففا وسار بها من هنان مجمجما بضَكوأمسكها من َدها   

 " هللا َحبن فعٗ مارَا "

 فابجسمت ججبعه شبه راكضة .. جعشمه ولن َكفَها أن جعَش

 عمرها بؤكمله بمربه وأن جهبه وجعطَه وجعطَه دون جولؾ

 وٖ ممابل فالحب ٖ َطلب ثمنا أبدا هو ذاجه أكبر وأجمل

 . العطاَا والهداَا

* 

* 

* 

 ركضت جهة باب المنزل وخرجت منه راكضة ونزلت العجبات

 لفزا جهة الذٌ نزل من سَارة والدها ولفزت ناحَجه عند أخر

 عجبجَن واسجمبلها هو ضاحكا ورفعها عن اْرض مجعلمة

 بعنمه ودار بها حول نفسه وما أن أنزلها ابجعدت عنه وفردت

 ذراعَها لابلة بسعادة

 " مرحبا بن فٍ منزلن اِخر "

 فضحن ورفع ذراعَه جانبا أَضا ولال مبجسما



 بل مرحبا بٍ فٍ ؼرفجن وسؤرد لن الدَن مضاعفا َا ابنة "

 " مطر شاهَن

 كشرت فٍ وجهه ونظرت للذٌ أؼلك بابه ولالت

 " الرجل فٍ ممر ؼرؾ الرجال أبٍ ألَس كذلن ؟ "

 وجابعت جنظر بطرؾ عَنَها للوالؾ أمامها

ؾ من النوم بعَدا عن والدجهإٖ إن كان طفٗ طبعا وَخا "  " 

 نظر لها بصدمة لبل أن َرممها بنظرة مجوعدة فؤخرجت له

 لسانها ضاحكة والجرب منهما الذٌ أمسن بكجؾ الوالؾ

 بجانبه ولال مبجسما

 " سنؤخذ برأَه طبعا "

 فضحن علً الصدمة الجٍ اعجلت مٗمحها ولال رافعا

 سبابجه والوسطً ملجصمجان

ٍبجانب ؼرفة والدج "  " 

 أمسكت خصرها بَدَها وحركت رأسها لابلة بجملك

 " وماذا إن كانت ؼرفجهما فٍ اْعلً ؟ "

 ابجسم ببرود مجمجما

 " إذا الؽرفة الجٍ بجوارها "

 نظرت للوالؾ بجانبه وضربت بمدمها اْرض لابلة

 " !!! أبٍَََ "

 فابجسم ولال

 كٗكما كبر ولم َعد َحجاجها .. هَا عرفٍ شمَمن علً "

 " منزله وعابلجه

 أمسكت بَده وسحبجه منها صاعدان عجبات الباب لابلة بابجسامة

 " عمٍ صمر لَس هنا سؤعرفن بجدٌ أوٖ "



 نظر لها أمامه ولال باسجؽراب

 " !! جدن "

 ولفت وسط بهو المنزل والجفجت له ولالت مبجسمة بحماس

 أجل فما ٖ جعلمه بؤنه هنا منذ ولت لرَب ولد دخل البٗد "

خَراأ  " 

 ابجسم بسعادة ولال

 " َا إلهٍ كم هذا رابع "

 وجابع َنطر حوله للمكان الذٌ َراه وَدخله أول مرة

 " وأمٍ أَن هٍ ؟ مإكد هنا لمد شارفت الشمس علً المؽَب "

 سحبجه من َده مجددا لابلة

 أجل إنها معه فٍ ؼرفجه ، لمد كنت هنان معهما لبل "

 " خروجٍ لكما

الطوَل ودفعت باب الؽرفة الشبه مؽلك وسارت به عبر الممر  

 ودخٗ فولؾ مكانه َنظر بفضول خالطه الكثَر من الحماس

 واٖنبهار للوالؾ لرب النافذة الجٍ كانت ججلس ابنجه علً كرسٍ

 لربها وفٍ أبعد أحٗمه لم َكن َجخَله هكذا خاصة وأن الشعر

 اْبَض لم َجعدي صدؼَه وشعرات للَلة من لحَجه ! وله ذات

 نظرة وثمة وهَبة ذان الرجل الذٌ أحبه من لبل أن َراه ، إنهم

الجارَخ لم بالفعل عابلة سٗطَن سٗلة عظماء لن َسجؽرب أن  

 َنساهم أبداً ولصص بطوٖجهم من أجل اْرض والعرض ٖزالت

 . علً كل لسان

 هول الصدمة والمفاجؤة وجوجره كانوا السبب اْول فٍ ضَاع

 الكلمات من لسانه فكان الحدَخ اْول من الوالؾ هنان لابٗ

 بابجسامة



 مرحبا بالكاسر ابن الكاسر ابن شراع ، شمَمجن جعلجنٍ أجلهؾ "

 لمعرفجن .. ووالدن لم َجرن لٍ طبعاً المجال ْلؾ أجؤملن كما

 جفعل أنت معٍ اِن وهو َظهرن معه الَوم فٍ جمَع وسابل

 " أعٗم

ه ولال بسعادةاجسعت ابجسامج  

 " هل نجصافح كرجل لرجل جدٌ "

 ضحن الذٌ رفع له ذراعَه له فجحرن نحوه مسرعا من فوره

 وجشاركا حضنا رجولَا لوَا كما طلب وأراد ، وما أن ابجعد عنه

 أمسن كجفه ولال

 " أنا سعَد حما بؤنه لٍ حفَدان بدٖ من واحد "

 امجٓت عَناه امجناناً وفخراً ولال

بؤنه لٍ جد آخر مثلن وإن كانت جشاركنٍ جلن وأنا فخور "  

 " المدللة فَن

 وأجبع جملجه جلن بضحكة صؽَرة شاركه فَها الوالؾ أمامه

 فجحركت الجٍ شهمت بصدمة وجوجهت نحوه وحضنت عنمه

 بذراعها من خلفه ججكا بذلنها علً كجفه اِخر ونظرت لجدها

 ولالت مبجسمة

زعجه اٖعجراؾ بذلنهو َكذب فمط فهو َحبنٍ درجة أنه َ "  " 

 وضحكت ما أن دفع وجهها بَده ثم سحبجه من َده ولالت مؽادرة

 به من هنان

 جعالً لجري أشجار العابلة لبل أن جؽَب الشمس ، وما أن "

 ججعرؾ علً عمٍ صمر سَجلب لن واحدة من اخجَاره

 " وَفجعن مثلٍ بالجؤكَد

بهوخرجت به ضاحكة ججبعهم نظرات الذٌ نظر للجالسة لر  



 ولال مبجسما

 " َبدوا فجً رابع ٖ َخجلؾ عن جده وأعمامه "

 نملت نظرها من الباب الذٌ جركاه بعدهما مفجوحا له ولالت

 بهدوء

 أجل أبٍ بل ومخجلؾ عنهم أَضا لمد ربَجه بنفسٍ وؼرست "

 فَه ما جرَده المرأة فٍ الرجل لَكون زوجا وأباً رابعا مسجمبٗ

 " وجكون عابلجه فٍ الممام اْول بالنسبة له

 ضحن من فوره ولال

 " ٖ جربَه علً أن َكون فجاة وجدمرٌ الفجً َا ؼسك "

 شدت لبضجها علً ذراع الكرسٍ ولالت بضَك

 بل ربَجه لَكون رجٗ لكن لَس أن َفهم الرجولة بالشكل "

 الخاطا الجٍ َكون فَها الرجل صارم ولاسٍ وجاؾ ومجحجر

ء لدَه فٍ الممام السابك للمرأةكل شٍ  " 

 رفع حاجبَه بدهشة ولال

 " !! ؼسك ٖ جنفسٍ عن عمدن فٍ الفجً "

 جبدلت مٗمحها الفاجنة للحنك ولالت

 أبٍ أجرانٍ معمدة ؟ أم أن الرجل الذٌ َمدر المرأة وَحجرمها "

 هو الذٌ ٖ َصلح أن َكون رجٗ وٖ َسجحك أن َحمل ذان

بن شمَمن بالحركة الجٍ فعلها الَوم وهوالمسمً ؟ ثم ما لصد ا  

 َظهر به أمام أعٗم َحضر معه اججماعاجه مع أإلبن موجً

 " الملوب رجال الجَش

 نظر لها بصدمة ولال

 ولولٍ كما سَفكر البعض بؤنه َسجعرض ذلن أمام لبابل "

 " صنوان لَسجمَلها



 ولفت ولالت بضَك

نه َرَده أن َكونأعلم بؤنه ٖ َفكر فٍ ذلن وأعلم أَضا بؤ "  

 نسخة عنهم رجال السَاسة والحروب ، أنا أرفض أن َكون

 " ابنٍ كمطر شاهَن ورجاله

 ابجسم ونظر ناحَة الباب المفجوح بل وللذٌ أصبح والفا

 أمامه ولال

 " ها هو هنا بنفسه لَسمع رأَن المخَؾ فَه "

 نظرت أَضاً ناحَة الذٌ دخل بخطوات واسعة بطَبة وأنَمة

 َرجدٌ لمَص بذلجه اْبَض الناصع وربطة العنك السوداء

 دون سجرة َرسم علً شفجَه ابجسامة جانبَة وهو َمجرب

 منهما حجً ولؾ بجوارها جحدَدا َنظر لها ممَٗ رأسه جانبا

 ولال

 اْراء السلبَة الجٍ جكرمنٍ بها ابنجن كثَرة فما "

 " الجدَد اِن ؟

بضَك بَنما لال دجً ضاحكاونظر جحدَدا لعَنٍ الجٍ نظرت له   

 " زوججن جرفض أن جصنع من ابنها نسخة عنن وعن رجالن "

 ابجسم له ونظر للجٍ كجفت ذراعَها لصدرها ونظرت للجانب

 اِخر بعَدا عنه فحضن كجفَها بذراعه ولبل رأسها

 ولال مبجسما

 الكاسر هنان مكانه الطبَعٍ حفَد زعَم صنوان أما هذه "

فاجركها لٍ أجفاهم معها فَما بعد الؽاضبة علً الدوام  " 

 أبعدت ذراعه عنها وجحركت من مكانها وحملت صَنَة الشاٌ

 معها فمال دجً منادَا بابجسامة

 " أَن جؤخذَن الشاٌ لم أنجهٍ من شرب كوبٍ الرابع بعد "



 وضحن بسبب الذٌ لحك بها بخطوة واسعة والجفت ذراعه

 حول خصرها مولفا لها لابٗ بصدمة

مل بؤنه شاٌ اْعشاب الخاص بها ؟ٖ ج "  " 

 ولربها منه علً صوت الوالؾ خلفه لابٗ بضحكة

 " أجل وَبدوا بؤنٍ لن أشربه بعد اِن "

 فابجسم الذٌ شدها له وهمس فٍ أذنها

 " أَن ذاهبة به ألسم أن مذاله ٖزال فٍ فمٍ حجً اِن "

 حاولت دفع جسدها لٓمام بعَدا عنه لابلة بضَك

ابن شمَمن َبجعد عنٍ أبٍ أخبر "  " 

 ضحن الذٌ جوجه نحوهما وأخذ صَنَة الشاٌ من َدَها

 ولال وهو َرجع بها للخلؾ حَخ الطاولة لرب النافذة

 " اِن اجركها َا مطر .. وإن لم َفعل فلن أن جدفعَه عنن "

 فضربت ساعده بمبضجها حجً أبعده عنها فؽادرت الؽرفة

 بخطوات ؼاضبة جلؾ شعرها الذٌ انفن من مشبكه َرالبها

 مبجسماً لبل أن َنظر للذٌ لال بابجسامة َجلس علً الكرسٍ

 َرجشؾ من كوبه

 هل أفهم ما سر زَارة المنزل للمرة الثانَة الَوم علً "

 " ؼَر العادة

 جوجه نحوه وسكب لنفسه كوب شاٌ وؼادر به ملوحا له بَده

ً دون أن َعلك جرالبه ن ظرات الذٌ جنهد بعمك مجمجما  

 " لَشفٍ هللا الجراح .. لَشفٍ هللا ما صنعجه بكما السنَن "

 *  

 *  

 *  



 حاولت رفع جسدها وَدها أكثر ججمسن بالؽصن بموة علً

 صوت الوالفة علً كجفَه لابٗ بضَك

 بسرعة َا حمماء شدَها بموة لجنمطع .. لمد حطمت "

 " لٍ كجفاٌ

البرجمالة الكبَرة الممسكة لهاحاولت مجددا أن جشد   

 بؤصابعها الرلَمة وبموة أكبر لكن النجَجة كانت ذاجها فمد

 كان الؽصن َجحرن مع حركة شدها لها نحوها فنظرت له

 جحجها ولالت

 " سنحجاج لسكَن لن َنجح اْمر هكذا "

 رفع رأسه لها ولال بجملك

ذكَة ؟ وكَؾ سجمسكٍ السكَن بَد والبرجمالة بَد لجمطعَها َا "  

 " انزلٍ هَا ٖ فابدة جرجً منن

 جمجمت بعبوس وهٍ جنظر خلفها لججوازن وجنزل

 " أحمك الحك علَا أرَد إحضارها لن "

 لجنجبه حَنها للوالفة علً بعد مسافة منهما جكجؾ َدَها لصدرها

 جنظر لهما بضَك فشهمت بصدمة أفمدجها جوازنها خاصة مع

 محاولة الذٌ كان َمسن لدمَها المسجمرجان علً كجفَه أن

 َوازنها وكانت النجَجة أن ولعت مولعة له معها علً اْرض

 ولد صرخ كل واحد منهما بما َناسب حالجه .. صرخة صدمة

 من الجٍ هوت لٓسفل فجؤة وصرخة مجؤلمة من الذٌ سمط

 جسدها علَه بموة جعلجه َصطدم باْرض وجسدها فوله ،

ابجعدت عنه والفة معجذرة جنظر له بملك وولؾ هو بصعوبةف  

 َنفض الجراب عن ثَابه شاجماً بهمس ومٗمح مجؤلمة لبل

 أن َنظر لها ولال بضَك



 " بما أنن جعلمَن أنن بدَنة هكذا جرلصَن فوق كجفاٌ لماذا ؟ "

 ونظر لها باسجؽراب حَن لم جعلك كعادجها وجؽضب ْنها لَست

جاه ببطء وجوجس حَن أشارت له بإبهامهاكذلن واسجدارت حدل  

 خلفه جخجبا به عما جشَر له ، وما أن اسجدار للخلؾ وولع نظره

 علً الوالفة هنان شهك بصدمة وأشار للوالفة خلفه والجٍ كانت

 جشَر له ذات الولت ولاٖ معا

 " هٍ من أراد البرجمالة "

 " هو من أراد البرجمالة "

لم ججؽَر ولم جعلك أَضا ونظرجها لكن نظرة الوالفة هنان لهما  

 الؽاصبة ٖ جبشر بؤٌ خَر فبلعت جَما رَمها ولم ججحدخ بَنما

 ابجسم الوالؾ بجانبها بسعادة ما أن ظهر له الذٌ الجرب من

 وراء ظهر جلن الؽاضبة َمسن كوب شاٌ فٍ َده ولال

 بابجسامة واسعة

 " ها لد جاء من سَنمذنا "

ما كان َنظر بَنما لم جلجفت الوالفةانجمل نظر الوالفة بجانبه ل  

 أمامهما للخلؾ لعلمها بهوَة المادم من هنان دون أن جراه والذٌ

 ولؾ علً بعد خطوات منها واجكؤ بكفه علً جذع شجرة الجفاح

 ً  ولال مبجسما

 " أنا موافك علً العموبة الجٍ سجخجارها لكما "

نبهافانخفضا كجفا الجٍ جنهدت بؤسً بَنما ضرب الوالؾ بجا  

 جبَنه بَده لبل أن َنزل بها لفمه َخفٍ شفجَه فَها وهمس لها

 " بشران إذا فٗ أبرع منها فٍ إلماء العموبات "

 فرممجه بطرؾ عَنَها وجمجمت بؤسً

 " هل علَا نطك الشهادة إذاً ؟ "



 أبعد َده ونظر للوالفة أمامهما ٖزالت جكجؾ ذراعَها لصدرها

 ناظرة لهما بؽضب ولال باسجسٗم

 حسنا أمٍ َمكنن معالبجٍ بؤٌ شٍء إٖ إخراجٍ من "

 " هذا المنزل

 فانسدلت جلن اْجفان والرموش الكثَفة علً اْحداق السوداء

 الواسعة جخفٍ عنهما نطرة الحزن بسبب ما لال واسجدارت من

 فورها مؽادرة من هنان لم جنظر لشٍء ؼَر خطواجها جخفٍ كل

رجشؾ من كوبه َجبعهاذان الحزن حجً عن الوالؾ مكانه َ  

 بنظره كما جلن النظرات المصدومة للوالفان هنان لبل أن جمفز

 جَما صارخة بسعادة وضربت كفها بكؾ الوالؾ لربها

 ضاحكان ولد لال مبجسما

 " لمد نجونا بؤعجوبة "

 لَمجل جلن الضحكة وذان اٖنجصار الذٌ لم َدم كثَرا الصوت

لال صاحبه ببرودالرجولٍ العمَك المرَب منهما والذٌ   

 " نجوجما من عمابها هٍ أما أنا فٗ "

 فجحولت نظراجهما له َحدلان فَه بصدمة لبل أن َمول الكاسر

 بؤسً للوالفة بجانبه

 والدجن ٖ أسوأ شٍء فٍ الحَاة من عموباجها وأنا الخبَر "

 " فٍ ذلن فماذا عن والدن ؟

 لالت من فورها وبعبوس

 " علَنا نطك الشهادة بالفعل "

 ورالبا باسجؽراب الذٌ ضحن ضحكة صؽَرة لبل أن َؽادر

 هو أَضا من هنان ودون أن َعلك بشٍء فنظرا لبعضهما

 بصدمة لبل أن َضحكا بانجصار ودارت حوله الجٍ لفزت علً



 ظهره مجمسكة بعنمه لابلة بضحكة

 " هَا َا حصانٍ "

 فانحنً للَٗ وأمسن بسالَها وجحرن بها لابٗ بضَك

 " جزوجٍ لن حصاناً ما وارحمَنٍ لمد كسرت لٍ ظهرٌ "

 جعلمت بعنمه بموة ولالت ضاحكة

 جحرن هَا وٖ جنسً بؤنن من وعدنٍ بهذا إن لطفنا "

 " البرجمالة أم ٖ

* 

* 

* 

 دخلت مبنً الجامعة شبه راكضة جمسن مذكراجها فٍ

 حضنها بموة وكؤنه جخشً أن جفمد إحداهما اْخري

بمٍ معها وجخسر جباعا حربها معفجخسر الولت المج  

 الزمن فَصبح الركض فٍ أرولة الجامعة حلها الوحَد

 حَنها ! دخلت الباب الربَسٍ بسرعة مجمجمه بضَك

 جججاز الطلبة السابرَن أمامها

 كله بسبب ذان اْحمك جركنٍ نابمة وؼادر دون أن "

 " َجفمد حجً إن اسجَمظت أم ٖ

ولفت بموة مرجدة وما أن وصلت ممر المدرج الرابع  

 للخلؾ حجً كادت أن جمع للوراء جنظر بصدمة للوالفة

 بجوار أحد أبواب الماعات المفجوحة جكجؾ ذراعَها

 لصدرها وَبدوا أنها جنجظرها من جلن اٖبجسامة

 والنظرة الساخرة الجٍ رممجها بها لبل أن جبعد إحدي

 َدَها وجمررها خٗل خصٗت شعرها اْحمر المصَر



عَناها بصدمة جنظر للخاجم الماسٍ فٍ فانفجحت  

 سبابجها ...! خاجم الزواج الذٌ كانت جلبسه سابما

 والذٌ دفعاه لذان البابع ثمناً لكوب المهوة الخزفٍ

 الذٌ اخجارجه باْمس ! ولم جنجهٍ الصدمات المججالَة

 عند ذلن وعَناها جرالب بجزع َدها اْخري الجٍ كانت

دأت فجؤة برمَه فٍ الهواءجمبضها علً شٍء ما فَها وب  

 لَعود مسجمرا فٍ كفها وجرمَه مجددا جباعاً ٖزالت جرسم

 جلن اٖبجسامة الساخرة علً شفجَها والجٍ بدأت بالجحول

 ٖبجسامة انجصار جدرَجَا وحدلجاها الذهبَة الذاهلة المرجعبة

 ججبع لطعة النمود الرومانَة الجٍ كانت جطَر فٍ الهواء

النمدَة الجٍ ٖ َملكها أحد ؼَره صعودا فنزوٖ ... المطعة  

 ولد أرسلجها له مع بالٍ جلن اْؼراض لبل أَام ولبل أن

 جنجمل للعَش فٍ منزله ! المطعة النمدَة الجٍ لم جفارله

 منذ طفولجه سوي جلن اللَالٍ الجٍ نامت فَها جحت

 وسادجها فٍ منزل عم والدجها ! فما َعنٍ كل هذا ؟

عدت شفجَها بشهمة صؽَرة خافجة لكنها كانت كفَلةأب  

 بجدمَر كل شٍء فٍ داخلها وسمطت كجبها ومذكراجها

 من َدَها لٓرض وهٍ جنظر برعب للذٌ ظهر من الباب

 الموجود خلفها َبجسم ذات جلن اٖبجسامة الماكرة ولم َكن

 سوي ذان الشاب الذٌ حمك معها فٍ المنظمة والذٌ

 ! ضربه جَم بسبب ذلن

 جراجعت خطوة للوراء جنظر لهما بصدمة لجوجه لها

 صاحبة جلن المٗمح أنجلَزَة الفاجنة الضربة الماضَة

 وهٍ جهمس بسخرَة



 " مرحبا مارٌ ....... أو لنمل مارَه هارون "

 فارججؾ جسدها بؤكمله وجماطرت الدموع من عَنَها

 فورا وجراجعت للوراء أكثر هامسة بعبرة

ء إٖ جَم ... افجعنٍ فٍ أٌ شٍءٖ َا رب أٌ شٍ "  

 " ؼَره أرجون

 ولم َجولؾ جراجعها للوراء وٖ جمدم اللذان كانا

 َمجربان منها َضحكان بصوت مرجفع حجً وصلت

 ! لدماها لمكان مفجوح فارغ ٖ أرض فَه ! ٖ جدران

 ٖ أضواء وٖ أحد ؼَرها ! فسمطت فَه علً الفور

 . صرخجها الباكَة جكاد جصم أذنَها

 جلست بشهمة مفزوعة َدها علً صدرها ججنفس

 بموة جنظر للفراغ المظلم أمامها بخوؾ وذعر شدَدَن

 دموعها ججماطر من عَنَها ولد بللت وجهها من لبل

 أن جسجَمظ ٖ َردد لسانها سوي الجمجمات المجفرلة

 مجعوذة باهلل من الشَطان بهمس مرججؾ ، وارجفعت

 أناملها المرججفة لشفجَها وحضنجها بها هامسه ببكاء

 " ! حمداً هلل لم َكن حمَمة ..... !! حلم مارَه إنه حلم "

 وؼادرت السرَر من فورها جمسح دموعها بظهر كفها

 بموة ولبست حذابها المماشٍ المزَن باْزهار الصؽَرة

 كلون وشكل بجامجها الربَعَة الجمَلة لصَرة اْكمام

ن الؽرفة ووجهجها فورا باب الؽرفة المؽلكوخرجت م  

 والموجود فٍ الجانب اِخر من جدار بهو الشمة الواسع

 الشبه مظلم ، أمسكت ممبض الباب وأدارجه ببطء وفجحت

 الباب للًَٗ وجنهدت بارجَاح مجكبة بجانب رأسها علً



 إطاره جهمس حامدة هللا بخفوت حزَن ما أن ولع نظرها

رَر َده جحت رأسه واْخري جرجاحعلً النابم علً الس  

 عند وسط جسده الذٌ َؽطٍ نصفه باللحاؾ بَنما النصؾ

 . العلوٌ ٖ َؽطَه شٍء وٖ أٌ لطعة من مٗبسه

 " جعالٍ مارَا "

 امجٓت عَناها بالدموع وابجسمت بحب ما أن وصلها صوجه

 الهامس بخفوت ما َزال نابما مكانه فكما جولعت جماما فهو

للباب وإن كان نابما فعلً هذا عاش وجدرب سَشعر بفجحها  

 . َشعر بالذبابة الجٍ جطَر فوله مهما كان نومه عمَما

 " ...جعالٍ هَا "

 دخلت الؽرفة بخطوات بطَبة ما أن همس بجلن الكلمات

 وٖزال مؽمضا عَنَه ولم َجحرن فَه شٍء وٖ جفناه ، وما

 أن نظر ناحَجها ورفع طرؾ اللحاؾ كاشفا عن جرء من

 بنطلونه الرَاضٍ المؽطٍ لفخذَه ركضت نحوه واندست

 معه جحجه ونامت فٍ حضنه جشدها ذراعه له بموة وهمس

 ببحة نعاس

 " ألم جنامٍ حجً اِن َا كسولة ؟ "

 اندست فٍ حضنه أكثر هامسة بخوؾ وأنفاس

 لصَرة مجمطعة

"  ً  " بل كنت نابمة ، لمد .. رأَت كابوسا وكان مخَفا

 وارججؾ صوجها وهٍ جدفن وجهها فٍ عنمه هامسة

 " كان مخَفاً جداً  "

 رفع َده لرأسها جداعب أصابعه شعرها وهمس

 بصوت مرجخٍ



 " ٖ جخبرٌ عنه أحد إذا "

 وارجفع طرؾ شفجَه مجابعا بابجسامة خفَفة

 " وإن لم َجكرر الكابوس هنا سَكون علَنا اسجبدال الؽرؾ "

ت وجهها ونظرت لهشدت ذراعها علً خصره وأبعد  

 هامسة بابجسامة

 " وماذا إن جكرر ؟ "

 لبل طرؾ أنفها ولال مبجسما

 " سنجرب الشرفة حَنها فمد جرٌ حلماً جمَٗ "

 لكمت صدره ضاحكة ونامت فٍ حضنه مجدداً فابجسم

 وسحب اللحاؾ حجً كجفَها وهمس

 " ٖ ججحركٍ كثَرا أو طردجن مفهوم ؟ "

 لالت بضحكة خفَفة

أرجع لؽرفجٍ إذااجركنٍ  "  " 

 " هششششش نامٍ هَا "

 ابجسمت جحضن خصره بذراعها بموة وما هٍ إٖ لحظات

 وجمللت لابلة جمسن ابجسامجها

 " جَم ذراعن جضاَمنٍ أبعدها عن عنمٍ "

 نزل بها لكجفها دون أن َجحدخ وٖ أن َفجح عَنَه وما

 هٍ إٖ لحظات وجحركت مجدداً مجمجمه

كذاٖ أشعر بؤنن مرجاح ه "  " 

 فخرجت منه جنهَدة طوَلة مجضاَمه ونام علً ظهره

 جاركا ذراعه الجٍ ٖزالت جحجها ومبعدا اْخري عنها

 وهمس ببرود وٖزال مؽمضاً عَنَه

 " !!.... أنجن النساء "



 وأشار لصدره بَده الحرة هامسا بصوت مرجخٍ

 " جعالٍ هَا َا محجالة "

 فابجسمت ونامت علً صدره من فورها مؽمضة عَنَها

 جشعر بذراعاه جحضنانها بموة ووصلها صوجه الخدر الذٌ

 شعرت به فٍ ذبذبات أضلعه لبل أذنَها

 سجكون اللَلة إذاً ججربة لحَاة زوجَة إما ناجحة "

 " أو فاشلة لٓبد

 خرجت منها ضحكة صؽَرة ولالت جداعب أصابعها

 عضلة صدره

ة هذا بذان ؟وما عٗل "  " 

 أبعد َدها ووضعها علً خصره هامسا

 ْنٍ ٖ أحب أن َمجرب منٍ أحد وأنا نابم بل وٖ "

 " َشاركنٍ السرَر .. أعلمِت لما ؟

 دفنت وجهها فٍ صدره مبجسمة وهمست

 لَكن معلوما لدَن إذاً بؤنه سَكون علَن مسجمبًٗ أن جعجاد "

 " هذا .. ٖ خَار أمامن

ابعه بشعرها لبل أن جحضنها ذراعاهفابجسم ولعبت أص  

 بموة ممسكا لها وانملب بها للجانب اِخر صارخة بضحكة

 ولال َحضنها بموة

 علَن إذاً أن جنامٍ بالطرَمة الجٍ جرَحنٍ أنا ٖ أنت "

 " واصمجٍ أو رمَجن من النافذة

* 

* 

 *   



 

* 

* 

 *  

 أخرج هاجفه من جَبه ونظر له وٖسم المجصل وارجسمت ابجسامة

 جانبَة علً طرؾ شفجَه وهو َمطع علَه اٖجصال للمرة ما فوق

 العاشرة للَوم لكنه أرسل له بعدها هذه المرة

 جولؾ عن المحاوٖت فلن أجَب علَن حجً ججعلم أن جحجرم )

ولن جراهااٖجفاق بَننا ، وجرب فمط أن ججحدخ مع جَما مجددا   

 ( وإن وافمت هٍ علَن

 وما أن أرسلها له أؼلك هاجفه وأعاده لجَب سجرجه وأخذجه

 خطواجه فورا جهة الممر الذٌ أوشن أن َفمد اْمل فٍ أن

 َدخله من أجلها َوما ، وصل باب الؽرفة وأمسن ممبضه

 وفجحه ببطء فجسلل النور خٗل ظٗمها الماجم فٍ مسار طوَل

فورا علً ذان السرَر الواسع والنابمة أسمط شعاعه العرَض  

 علَه فابجسم بدؾء ودخل وأؼلك الباب خلفه وٖمست أصابعه

 زر أنارة دون أن َبعد نظره عنها لَعم ذان النور الموٌ الؽرفة

 مظهرا له مٗمحها بوضوح َلجؾ ذان الشعر اْسود الحرَرٌ

 حول عنمها جخببه مع جسدها جحت اللحاؾ جعانك ؼرجها

سالطة علً وسادجها جبَنها الصؽَر .. وجنجاها ٖزالجاالمج  

 ججؤثران بجملبات الجو مهما كان بسَطاً وهٍ نابمة ..! وجنام جلن

 الرموش السوداء الكثَفة علَهما بسٗم روحٍ مهَمن كلَلة

 مظلمة خالطها نور الفجر فٍ ظاهرة َسجحَل لها أن جحدخ

ن منفرججانوججكون سوي بإعجاز إلهٍ ، شفجاها الزهرَجا  



 . للَٗ فٍ جمال مؽر حد الهذَان جفمد المرء صوابه

 الجرب منها وجلس علً حافة السرَر برفك ورفع َده ولرب

 أنامله من وجهها ببطء حجً ٖمست خصٗت ؼرجها َرفعها

 لشعرها ممررا أصابعه بَنها َسجشعر نعومجها الحرَرَة

ناحَجهاواسجمر ذان المٗن النابم فٍ جذبه جباعا فانحنً   

 ولبل شفجَها برلة وابجعد َشعر بكل شٍء سحب منه وبمٍ

 حَخ جلن النعومة المجفجرة ورالب مبجسما جفناها اللذان

 ارجفعا ببطء كاشفان عن جلن العَنان الواسعة واْحداق

 السوداء الكبَرة جنظر له بصمت وسكون فمرب َده لوجهها

 ومسح برلة علً طرفه َٗمس إبهامه حاجبها الرلَك الطوَل

 وهمس مبجسما

 " رجل مزعج أعلم ذلن "

 فؤنسدلت رموشها مخفَة عَنَها عنه مجددا فابجسم وانحنً

 ناحَجها من جدَد وما أن جٗمست شفجَهما لم َكجفٍ بمبلة

 صؽَرة هذه المرة بل جعلها أعمك وألوي وأشد فجكا َنحنٍ

وارجفعت زاوَجا شفجَه ما أن اسجسلمت له بل ناحَجها أكثر  

 وشاركجه لبلجه بشؽؾ مماثل لبل أن جدفعه عنها وابجعد هو

 ضاحكا بخفوت َرالبها جخبا وجهها جحت اللحاؾ ولالت

 بضَك من جحجه

 " مطر ابجعد عنٍ اِن وفورا أو طردجن من هنا بطرَمجٍ "

ؾ الناعمابجسم والجرب منها ولبل وجنجها من فوق لماش اللحا  

 وهمس بهدوء

 لنصعد لؽرفجنا ؼسك .. أعدن أن َنام كل واحد منا فٍ "

 " طرؾ من السرَر فمط لنكن معا هنان



 طال صمجها كما انجظاره فمبل رأسها وابجعد عنها وما أن كان

 سَؽادر السرَر أبعدت اللحاؾ عن وجهها فنظر لها مبجسما

واجسعت ابجسامجهورفع َده وأشار لها بؤصابعه بمعنً ما رأَن ؟   

 ما أن جلست ورمت شعرها للخلؾ لَسمط علً ظهرها حاضنا

 ذراعَها وكجفَها وؼادرت السرَر مجمجمه ببرود

 " جنمض عهدن سؤنزل مفهوم ؟ "

 ولؾ من فوره ومد َده ناحَجها وهٍ جدور حول السرَر

 وأمسن ذراعها وسحبها منها ودفعها ناحَجه لابٗ بابجسامة

أخري لبل أن نؽادر من هنا وَمجلنٍإذا هاجٍ واحدة  "  

 " ذان الوعد

 ودون انجظار وٖ جراجع أو اكجراخ بجمنعها لبلها مجددا َشدها

 لجسده بموة أصابع َده اْخري ججؽلؽل فٍ شعرها وعاد لسحبها

 لعالمه الملٍء بالشؽؾ مجددا ولم َشعر أَا منهما أنهما أصبحا

 عند الجدار حجً الجصك ظهرها به وظهر أناملها جٗمس برودجه

 خلفها بجانب رأسها وكؤنها جثبت نفسها به من السموط فؤبعد

 شفجَه عنها أنفاسهما المجٗحمة جعبر مجري جنفس أحدهما لّخر

 وهمس مبجسما َٗمس إبهامه طرؾ وجنجها نزوٖ

 أشعر بالحَاة فٍ كل مرة َا ؼسك ْننا لم نفمد "

 " هذا الشعور بعد

 أسدلت جفنَها علً اْحداق الجٍ اكجسحها اْلم وبموة جخفَها

 عنه .. أجل لم جفمد ذان الشعور بعد وأبداً وهذا أكثر ما بات

 َمجلها .. أن جراحها منه ورؼم عظمها لم ججعلها جكره كل هذا

 وجنفر منه ! وماذا جنجظر مثٗ فوق ما حدخ وفعل ؟

حبها من َدها وؼادر بها الؽرفة ومافجحت عَنَها ما أن س  



 أن كانا عند نهاَة الممر ولؾ والجفت لها وانحنً ورفعها

 فشهمت بصدمة ولالت بضَك ما أن اججاز بها بهو المنزل

 مطر جولؾ عن هذا الجنون .. ماذا إن رآن أحدهم ؟ "

 " لسنا وحدنا هنا

 صعد بها عجبات السٗلم بخطوات سرَعة لابٗ

ما سَمولون مثٗ ؟رجل وزوججه  "  " 

 الجفت أصابعها حول َالة سجرجه ججمسن بها مجنهدة بضَك

 ولم ججد لها خَارا سوي اٖنصَاع لكل هذا حجً كانا داخل

 الؽرفة وأنزلها فابجعدت عنه من فورها وجوجهت للسرَر

 فابجسم َرالبها وهٍ جندس جحت اللحاؾ عند الطرؾ اِخر

سدها بؤكمله حجًللسرَر بل وفٍ ألصً حافجه وؼطت ج  

 نصؾ وجهها فؤؼلك الباب وجوجه للحمام وأؼلمه خلفه

 محرراً بصوت ذان الباب الدموع فٍ عَنٍ الجٍ دفنت

 مٗمحها فٍ الوسادة الناعمة جحجها والجٍ ٖ جزَدها إٖ

 عذاباً جسجنشك رابحجه فَها.. وجوده .. دفبه جسجن

ل هذاعبراجها هنان حَخ بماَاه ، لو َعلم كم َمجلها بك  

 بدٖ من إحَابها وهو ٖ َخصها به لوحدها ، ما الذٌ

 َحاول فعله ؟ َذلها مجددا وَبجعد عنها وَجركها ؟ مجً

 سججمرر نهاَة عذابها مجً فمد جعب الموجود بَن أضلعها

 من كل شٍء حجً منها هٍ نفسها ، لم َعد َمكنها الجحمل

 .. أكثر ٖ جراحها وٖ ألمها وٖ مشاعرها إنها جموت

 جموت وٖ َمكنها إَماؾ ذلن ، ألم َكفَه كل ما فعل بها ؟

 ٖ لن َفهم أبدا ْنه لن َشعر أبداً بما سبّبه لها من أذي

 وهو وفوق هجرانه سابما لها َطعن للبها ومشاعرها



 وأنوثجها فٍ كل مرة ما أن عاد حجً باجت جري ذلن

ظرات الجمَع حولها وبطرَمة لاسَة لاجلةفٍ ن  .. 

 نظرات الشفمة .. السخرَة اٖسجنماص واٖسجهزاء ، جري

 .. كل ذلن وجججاهله حجً لم َعد َمكنها فعل ذلن

 وكَؾ لها أن جلومهم وهو من لدمها لهم وجبة جاهزة

 َؤكلونها كَؾ َشاءون ، حجً أنها باجت جسمع كل جلن

بات ٖ َهجم وٖ بجشََعها الهمسات بوضوح وكؤن البعض  

 علناً وألساها واكثرها وجعا

 .. ٖ َمكن لرجل طبَعٍ أن َبحخ عن امرأة أخري وهذه ملكه )

 . ( ٖبد وأن العَب بها وأكبر مما لد َسجحمله رجل

 مسحت عَناها بموة ودست رأسها أَضا جحت اللحاؾ

 ما أن جولؾ جدفك المَاه فٍ الحمام وما هٍ إٖ لحظات

ح الباب وججبعت بسمعها حركجه فٍ الؽرفة جشعروانفج  

 بؤنفاسها جفمد جوازنها جدرَجَاً جسحبها لصدرها بصعوبة

 وهمست ببرود ما أن شعرت بإبعاده للحاؾ فٍ الجهة اْخري

 " ٖ جنم من دون لمَص "

 ابجسمت جلن المٗمح الرجولَة الجٍ جرالب جسدها

 من فوق اللحاؾ و لال صاحبها

النوم حَنها وأنت أكثر من َعلم ذلن لن أرجاح فٍ " " 

 انمبضت أصابعها علً اللحاؾ جكاد جمزله بَنها جماوم

 دموعها وخرج له صوجها البارد من جحجه

 " سؤنزل لؽرفجٍ إذا "

 جلس علً حافة السرَر ولال مبجسما ٖزال َرالب

 جسدها المخجبا عنه باْؼطَة الناعمة



 ها أنت بعَدة حجً َكاد جسدن َسمط من السرَر ففَما "

 " سَإثر نومٍ من دون لمَص ؟

 رمت اللحاؾ عنها وؼادرت السرَر فمفز من فوره واعجرض

 طرَمها وفجح باب الخزانة أمامها وأخرج لمَصا لطنَا ولبسه

 بحركة سرَعة ولال وهو َنزله علً خصره

حد آخر أَضاً ؟ها لد لبسجه ، أجرَدٌ أن ألبس فوله وا "  " 

 اولجه ظهرها من دون أن جعلك لجعود للجانب اِخر من

 السرَر فمد َده ناحَجها وأمسكها من ذراعها وسحبها

 نحوه مبجسما ولبل خدها من خلؾ ظهرها فخلصت نفسها

 منه بضَك لابلة

 " مطر ٖ جنسً وعدن أو سؤخرج من هنا حاٖ "

َا ظهرهضحن ودار لجهجه من السرَر وجلس هنان مول  

 لجهجها منه لدماه علً اْرض َشعر بحركة الجٍ

 اندست فٍ مكانها السابك فالجفت لها برأسه فمط فلم

 جكن جخفٍ عنه وجهها أَضا هذه المرة جخبا شعرها

 فٍ حضنها مجدداً فاسجند بَده علً السرَر مسجدَرا

 بنصؾ جسده جهجها ولال مبجسما

شعرن خلفن ما السر فٍ جؽََر عادجن السابمة جرمٍ "  

 " وأنت نابمة ؟

 ورالب باسجؽراب الجٍ انكمشت علً نفسها جخفٍ

 عَنَها فٍ ذراعها بل ودموعها الصامجة ولم َفهم ولن

 َفهم أبدا كَؾ جرن لها ذكري وألماً وفراؼاً برحَله

 الذٌ طال بطول عذابها ذان ، جرن ذكراه ورابحجه فٍ

ر الطوَلكل شٍء .. جركها لها بعده حجً فٍ خصٗت الشع  



 الذٌ كان َدفن وجهه فَه َفرده علً وسادجه َلعب بخصٗجه

 وَوزعها كَؾ َشاء لَرحل وَجرن لها كل ذان الشوق والعذاب

 واْلم حجً بات انزعاجها من ذان الشعر الذٌ كانت جرمَه

 خلفها دابما حَن جنام أكثر ما جحضن فَه شولها له حجً أصبح

 نومها من دون احجضانه أمر َسجحَل حدوثه .. فَا لَجه َفهم

 فمط ما فعله بها فلم َزدها برجوعه سوي عذاب وهو َذبح

 . روحها المرة جلو اْخري

 جسللت أصابع َدها اْخري لعَنَها من جحت ذراعها

 جمسح دموعها برفك وعلمت من انخفاض السرَر خلفها

طوَلة الجٍ صدرت منهأنه اسجلمً بل ومن جنهَدة الجعب ال  

 وكؤن جسده َنجظر فمط أن َصل هنان ، وطال صمجه وسكونه

 حجً ظنت بؤنه نام لوٖ وصلها صوجه عمَما مما زاد بحجه

 الممَزة وضوحا وكؤن النوم بدأ َسحبه جدرَجَا

 ! الثنانََن لبلوا بجمَع الشروط َا ؼسك لكن العرب جلكإا "

َعمد الهدن وَمبل الشروط أَمكنن جصور ذلن ؟ نحن من كان نبَنا  

 من أجل سٗمة المسلمَن وجحسَن صورة أسٗم نرفض ضم

 " ! شعب لموطنه

 نظرت للفراغ بحزن جسجمع ٔشراكه لها فٍ هموم َومه

 ومسبولَاجه ، أمر لم َكن َفعله فٍ الماضٍ ولم َجرب

 َوما فعله ! مسحت الدمعة من رموشها لبل أن جفكر فٍ

بها أساسا ووصلها صوجه الهادئمفارلجها وٖ أن ججشر  

 العمَك مجابعا

 إن كنت ثنانَة َا ؼسك فما سَكون رأَن فَما َحدخ ؟ "

 حجً أن اْرض أرضن وخسرت الكثَر من أبناء لبابلن



 " بسببهم وَرفضون بكل برود إنصافن ؟

 لم جسجطع هذه المرة منع الدمعة الجٍ انسابت من طرؾ

وهمست ببحة حزن عَنها للوسادة جحجها ججشربها بنهم  

 لو كنت ثنانَة لكنت وثمت بن وجركت الجفكَر فٍ كل ذلن "

 لن أنت ْنن سجدفع عمرن وكل ما جملكه ومن حولن من

 " أجل شعبن

 وأؼمضت عَنَها بؤلم ما أن جسربت منها الدموع جباعا جشعر

 بحركة الذٌ جلس خلفها ولد وصله معنً حدَثها جَدا كما

ا وشهماجها الصؽَرة المنخفضةججزم فدفنت وجهها ودموعه  

 فٍ وسادجها ما أن شعرت بملمس أصابعه علً ذراعها وأنفاسه

 الدافبة ججسرب لبشرة طرؾ وجهها وبمبلجه الصؽَرة لصدؼها

 وهمس عند أذنها بؤسً

 " لم أظلم َوما ؼَر نفسٍ َا ؼسك جؤكدٌ من ذلن "

 لكن كلماجه جلن لم جكن جزَد جراحها إٖ نزفاً بل وَضَؾ لها

 واحداً جدَداً فٍ كل مرة فكَؾ سجصدله وجكذب الحمابك

 الجٍ جحاصرها من كل جانب ؟ جحركت أصابعه علً ذراعها

 نزوٖ لخصرها ووصلها همسه الهادئ

 ؼسك جعالٍ لحضنٍ .. أنت وعدجنٍ أن جسجمعٍ لٍ حَن "

ً َحَن الولت فامنحَن ا هذا الولت أَضا  " 

 لكن الجٍ طفت جراح خَانجه لها للسطح حَنها كان الموت

 ألرب وصؾ لحالجها جلن اللحظة وروحها جنسلخ منها جشعر

 ً  بذلن فٍ أدق عرق فٍ جسدها وخرج صوجها مرججفا ملَبا

 بالمرارة

"  ً  ٖ أسجطَع ... حضنن َإلمنٍ َا مطر ... لمد أصبح مإلما



 " حد الوجع

محها ودموعها وعبراجها فٍ وسادجها أكثروخبؤت مٗ  

 وَده جبجعد عنها ببطء كما بالٍ جسده بل ووجعه واحجَاجه

 وللة حَلجه وجلس عند طرؾ السرَر َدفن رأسه بَن َدَه

 ججخلل أصابعه الطوَلة شعره اْسود الكثَؾ َجكا بمرفمَه

 علً ركبجَه وأؼمض عَنَه بموة َسجمع لصوت بكابها الصامت

عل أٌ شٍء سوي اٖنجظار والصبر فلن جسجمع لهَعجز عن ف  

 وهٍ بهذه الحالة بل لن جسجوعب ما سَموله ولن جراه عذرا

 أبداً ولن جؽفر له مهما شرح وفسر لبل أن َصبح للبها مسجعدا

 لمسامحجه ولسماع أعذاره وجفهمها ، كم بات َشعر بالندم علً

ام ولمكل ما حدخ وكان وفعل .. لمد لجل نفسه ولجلها ْعو  

 َكسب أَا منهما شَباً نهاَة اْمر ، لكن ما الذٌ كان بَده فعله ؟

 ماذا وأبناء ؼَلوان كانوا َعلمون حجً عن مكانه فٍ لندن وهم

 َرسلون له رجل بعد ثٗخ أعوام من سفره بحجة أنه َحمل

 معلومات وَحجاج لحماَة ! َفهمهم جَدا هم َخبروه فمط بؤن

 الوصول له أمر لَس صعبا علَهم وهو من كان َشن بوجود

 ! جواسَس لهم حجً بَن رجاله لَما كانوا لَعلموا بمكانه أبدا

 كَؾ كان له أن َحمَها وَحمٍ والدها وابنجه وبٗده ومن

 كل شٍء وأولهم نفسه ؟

 ولؾ وؼادر الؽرفة مؽلما بابها خلفه بهدوء وحملجه خطواجه

وباب المنزل الذٌ فجحه وخرج للخارج ناحَة السٗلم فورا بل  

 حَخ الظٗم الذٌ ججحداه اْضواء والمصابَح المعلمة المنجشرة

 فٍ المكان ونزل العجبات َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الرَاضٍ وسار

 ببطء دون أن َهجم للمكان الذٌ سجؤخذه له خطواجه .. فمط كان



والفراغَرَد أن َبجعد حجً ٖ َكون شٍء من حوله سوي الظٗم   

 فهكذا كانت حَاجه حجً اججاحجها جلن الفجاة الجٍ علمجه بؤنه لَس

 جمَع النساء مجشابهات .. أنها اسجحمت انجظاره لها كل جلن

 اْعوام لَس فمط لجكبر بل ولجصبح بمعجزة ما لدَه هنا وهٍ

 ابنة شراع صنوان وهو زعَم الحالن ! ولم َكن لَجخَل أن جلن

داَجه جعنٍ إنجهابه .. جعنٍ بداَة مرحلةالمعجزة وذان الوصال ب  

 جدَدة من حَاجه اسمها اٖحجَاج الوحدة والفراغ ! مشاعر لم

 َعرفها َوماً ولم َراهن أحداً علً حمَمة وجودها لجصفعه بكذبجه

 . جلن وبحمَمجها ودون رحمة

 وصل لشجرة السندَان العمٗلة جحدَدا وجلس جحجها مسندا ظهره

َرَح ساعده علَها ممددا ساله اْخري علً بجذعها ناصبا ركبجه  

 اْرض واجكؤ برأسه لٓعلً َرالب أوراق الشجرة الصؽَرة

 المنظمة فٍ مجموعات مصفوفة ججرالص مع النسَم الخفَؾ ،

 شجرة جشبهه فٍ كل شٍء رمز للصمود وجسجل مثاٖ فٍ عناد

 العواطؾ ، لَس للَؤس مكان فٍ لوامَسها ججنفس شموخا

وجا بعواطؾ الحنو علً الضعَؾ ، حجً نموهاوكبرَاء ممز  

 فٍ ؼَر بَبجها صعب المنال جعشك وطنها وٖ جسجطَع أبجعاد

 عنه جبنٍ نفسها وٖ جخجلس ثروات اِخرَن بل جبنٍ ببطء

 وثبات صانعة المسجمبل لنفسها ولؽَرها صلبة فٍ مواجهة

 . المشاكل والمصاعب

 لكنها جحجاج أَضا كما جعطٍ جحجاج لما َجعلها جصمد دابما

 .. وجعَش

 أبعد رأسه ونظر ناحَة صوت الخطوات الخافجة الجٍ كانت جمجرب

 من مكانه وعاد لٗجكاء علً الجذع خلفه برأسه لكن بشكل مابل



 للَٗ هذه المرة وارجسمت ابجسامة خفَفة علً شفجَه َنظر للجٍ

البرجمال المرجفعة مجفرعة اْؼصانظهرت من خلؾ جذع شجرة   

 وولفت مكانها هنان جنظر له بصمت َجٗعب النسَم بخصٗت

 شعرها الطوَل والجؾ ذراعها العارٌ علً جذع الشجرة لم جبعد

 نظراجها الحزَنة الباكَة عن عَنَه فرفع َده ومدها ناحَجها

 وهمس

 " جعالٍ َا ؼسك ... جعالٍ َا للب مطر "

فارلة جلن اْحداق السوداء الواسعةفانسابت الدمعة م  

 والرموش الكثَفة علً الخد الثلجٍ المحجمن بشدة وجحرن

 رأسها بحركة خفَفة رافضة دون أن ججحدخ فمبض أصابعه

 وأنزل َده فاجكؤت بجانب وجهها علً الجذع الذٌ ٖزالت

 جحضنه ذراعها وجمؾ بجانبه وهمست ببحة حزن ولد

مجدحرجة منها لٓرضفارلت الدمعة اْخري رموشها   

 مباشرة

 هذه هٍ شجرة والدٌ الذٌ أخفَت حمَمجه عنٍ ألَس كذلن ؟ "

 لما لم جخبرنٍ ..؟ لماذا َا مطر وأنت جعلم ما كان َعنٍ لٍ

 " اْمر ولجها

 اجكؤ برأسه لٓعلً ضاربا له بالجذع خلفه ناظرا للممر

 المخجبا خلؾ أوراق الشجرة المجرالصة ولال بهدوء حزَن

أنت مسجعدة لسماعٍ َا ؼسك ؟ مسجعدة ْن ججفهمٍ هل "  

 " أسبابٍ وٖ جرفضَها ؟

 ارججفت شفجاها لبل أن جهمس بؤلم نظراجها الدامعة لم جفارله

 ٖ ... فاْوان لد فات َا مطر ..... كانت اْعوام الطوَلة "

 الجٍ لضَجها انجظرن فَها وأنجظر جبرَرن المعلك بملبٍ



 " ذان كفَلة بمجل كل ذلن

 أنزل رأسه ونظر لها ولال بجدَة

 ٖزلِت جحبَننٍ َا ؼسك .. ثمة شٍء لوٌ َجمعنا "

 " واججَازه ضرب من المحال وأنت جعلمَن ذلن جَدا

 أبعدت َدها عن الشجرة ورمجها جانبا لابلة برفض باكٍ

 مخطا فٗ شٍء فٍ داخلن لٍ وما فٍ داخلٍ لن "

 " لجلجه بنفسن

بعت جضرب بسبابجها علً للبها وبعبرة وألموجا  

 كل ما أحجاجه أن أجحرر من بماَا جلن المشاعر المدفونة "

 هنا ... هنا حَخ مات كل شٍء رابع برحَلن ... هنا حَخ

 " كنت كالسم جسرٌ فٍ عرولٍ جمجلنٍ وجرفض الخروج منٍ

 وانطفا كل ذان اٖنفعال الموجع مع جدافع أنفاسها الموَة

بجبَنها علً جذع الشجرة جنظر له بنصؾ وجههاواجكؤت   

 وعَن واحدة دامعة وهمست ببكاء حزَن آسٍ

 لكن رجوعن لم َكن الجرَاق لسمومن جلن أبدا ، لمد "

 علمجنٍ أن رحَلن ذان لم َكن جرحاً أبداً وأن سنَن

 " عذابٍ من دونن أهون ما مررت به من ألم كامل حَاجٍ

ررت ألمها ووجع السنَنوججالت شهماجها المجمطعة ولد ح  

 الذٌ دفنجه داخلها طوَٗ ولم جكن جعلم بؤنه هو من كانت

 كلماجها جلن ألسً علَه من وجع سنَنه بؤكملها .. لجلجه

 بها ودون رحمة وجعلت كل عصب فٍ جسده َنجفض

 بموة وولؾ علً طوله دون شعور منه فابجعدت بخطوة

 للخلؾ ولالت بوجع

رجن بؤن الجرابن َإلمنٍٖ جمجرب منٍ َا مطر أخب "  " 



 جمدم خطوة واحدة ولال بنبرة حزَنة جوفاء

 " لكنه ٖ َمجلنٍ داخلن َا ؼسك إنه َجخطً كل ذلن "

 جراجعت خطوة أخري مبجعدة عنه وامجٓت عَناها بالدموع

 مجدداً ولالت بوجع

 سجموت .. سَحدخ ذلن َوما ولن َكون بعَدا أبدا فؤن أكره "

 الحضن الذٌ اشجمت له أربعة عشر عاما َكفٍ ْن ألجنع بؤنه

 ثمة شفاء منن فمد دفعت ثمن حبٍ لن .. دفعجه ؼاٍل جدا

 وسَحَن الولت الذٌ سؤلولها لن وبكل مشاعر الصدق فٍ

 داخلٍ .. أنا أكرهن ، فالملب الؽبٍ لم جكفه كل جلن الضربات لكن

َضا ومثلن جماماالكلمة لم جعد له لمد انجهت صٗحَجه لدٌ أ  " 

 وما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت من هنان فٍ الطرَك الذٌ

 جاءت منه َؽطٍ ظهر كفها شفجَها الباكَة ججرالص خصٗت

 ذان الشعر الطوَل حول ذراعَها العارَان جكجم البكاء الذٌ لم

 َعد َمسكه شٍء جسَر كالجثة المَجة ٖ حَاة فَها سوي جلن

ت الموجعة والخطوات الجابهة فؤن جعجرؾالدموع الؽزَرة والعبرا  

 له بؤنه ٖزال َسكن للبها فوق كل ما فعل وحدخ كان ألسً

 علَها من الموت ذاجه .. لكنه َعلم .. َعرؾ بذلن وَشعر به من

 ارججافها بَن ذراعَه .. من انفصالها عن كل ما حولهما ما

منها الرجالأن َسحبها لعالم لبٗجه الشؽوفة ..... الجمثَلَة الجٍ َج  

 مع أٌ امرأة جسمط بَن ذراعَهم وكؤنها المرأة الوحَدة فٍ

 حَاجهم ، لكنها لم جسجطع أن جكون مثله أن ججعل من للبها طابراً 

 حراً َحلك فٍ ؼَر سمابه َعَش بعَدا عنه وَجنفس هواًء ؼَر

 هوابه ، وهذا ما َجعله واثما لوَا َلوح براَة اٖنجصار عالَا

طوَٗ فالهزَمة ٖ جعجرؾ بالموة وٖ َجؽلب لكن ذلن لن َدوم  



 . علَها سوي رب العباد

 أسرعت فٍ خطواجها ما أن ظهر لها باب المنزل جسمع خطوات

 المادم خلفها وركضت داخلة من بابه واججازت بهوه الواسع نحو

 الممر الؽربٍ حجً ولفت أمام باب ؼرفة والدها وطرلجه طرلات

 خفَفة لابلة ببكاء

جح لٍ البابأبٍ اف "  " 

 وما هٍ إٖ ثوان معدودة وانفجح الباب وولؾ أمامه الذٌ

 لم َكن َبدوا علَه النوم َنظر لها باسجؽراب فهمست بعبرة

 جنظر لعَنَه

 " أبٍ هل أنام فٍ ؼرفجن اللَلة .. اللَلة فمط أرجون "

 ابجسم بحزن وفجح ذراعَه لها فارجمت فٍ حضنه من فورها

 والجفت ذراعَه حولها َحضنها بموة ولبل رأسها ونظر للذٌ

 ولؾ علً بعد خطوات منهما َنظر لها بصمت فها هٍ جهرب

 لوالدها منه مجددا .. جلجؤ لمن جرحها مرارا وجكرارا وأضاعها

 . من نفسه لجكون معه وجراه َدفع ثمن ذلن فٍ كل مرة

صدره إشارة من رأس الذٌ مسح علً شعرها ودفن دموعها فٍ  

 حكم علَه بؤن َبجعد عنها بل وعنهما وهذا ما اخجاره لنفسه

 أن َجمعهما معا وَبجعد هو وَدفع أكبر جضحَة لدمها فٍ حَاجه

 . فالت كل ما فعله لوطنه وشعبه فثمنها كان ؼاٍل ... ؼاٍل جدا

* 

* 

*  
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رجها مبعداوضعها علً سرَرها برفك وجخللت أصابعه ؼ  

 لها عن طرؾ وجهها ومسح إبهامه رموشها المشبعة

 بالدموع وانحنً نحوها ولبل جبَنها بحنان ثم ؼطً

 جسدها باللحاؾ وؼادر الؽرفة مؽلما الباب خلفه بهدوء

 وسلن الممر بخطوات بطَبة وما أن وصل بهو المنزل

 ولؾ مكانه َنظر للذٌ كان جالسا علً الكرسٍ فٍ المكان

لم َجكا بمرفمَه علً ركبجَه َنظر لٓرض ولدالشبه مظ  

 رفع رأسه ونظر له وولؾ ما أن شعر به فهو نملها

 لؽرفجها من الباب المشجرن بَن أرولة المنزل ولم َؤجٍ

 . بها من هنا لذالن لم َراه

 " نامت ؟ "

 وصله صوجه الهادئ المبحوح مخجرلاً صمت المكان الممَت

 فجنهد مومبا برأسه ولال

 أجل .. لمد رفضت أن جنام علً السرَر ونامت علً اْرَكة "

 " فنملجها لؽرفجها وسؤلضٍ اللَلة بمربها هنان

 وجابع عالدا حاجبَه َنظر لجلن المٗمح الرجولَة الجٍ َخفٍ

 الظٗم نصفها

 جعاملن اللَن معها مإخرا أعجبنٍ َا مطر فما بن جركت "

 " طبعن المحارب جؽلب علَن نهاَة اْمر ؟



 ً  نظر له بحنك لبل َمول رافعا ذراعَه جانبا

 وما الذٌ فعلجه خٗؾ ذلن ؟ بل ما الذٌ لم َفعله مطر ؟ "

 " لمد حّملت نفسٍ فوق طالجها

 كان دور دجً لَجحدخ بحنك هذه المرة لابًٗ 

 " ما جحجاجه منن الصدق َا مطر ٖ أدعاء "

 لال من فوره وبضَك

حبها وٖ أرَد زوجة ؼَرها ؟بماذا سؤلسم لن لجصدق بؤنٍ أ "  " 

 لال الذٌ َبدوا أن حدَثه لم َمنعه مجمجماً ببرود

 " ما نفع محاوٖجن إذاً إن كنت جُكره نفسن علَها ؟ "

 جؤفؾ الذٌ مرر أصابعه فٍ شعره وصوٖ لمفا عنمه ولال

 بضَك أشد

 عمٍ حلفجن باهلل جنصفنٍ مرة واحدة فَما َخصنا فلست "

َججمع الحب والجمثَل ؟أعلم كَؾ َكون هذا و  " 

 لال دجً بضَك هذه المرة

 سنفمدها علً هذا الحال َا مطر .. أٖ جراها جنهار جباعا ؟ "

 " أنت جمجلها بهذا الحب َا ابن شمَمٍ

 نظر له باسجنكار وعمد حاجبَه لابٗ

 هل أفهم ما جرمٍ له عمٍ ؟ إن كان لصدن أن أجركها "

هذا أما إن كنت جعنٍوأخرج من حَاجها فؤنت لن جنمذها ب  

 بؤن حماَجٍ لها السبب فها أنا أإكد لن بؤن ما جرمٍ إلَه

 " لن َنجح أبدا فمد سبك وجربت وكانت النجَجة الفشل

 لال من فوره وبحدة

 " ولما سجفشل بإخبارها بالحمَمة ؟ "

 ولم َجرن المجال له لَعلك مجابعا بمرارة َشَر بسبابجه لنفسه



 أنا راض بموجٍ وٖ جموت ابنجٍ أمامٍ ببطء وأنا ألؾ "

 " أرالبها ، ٖ أرَد جلن الحَاة الجٍ لن جكون هٍ فَها معٍ

 نظر له بصدمة ولال برفض ؼاضب

 عمٍ أجعٍ معنً ما جموله ؟ أنت لن جضر نفسن فمط بذلن "

 " بل هٍ وحفَدجن أَضا وأنا بعدهما

 وما أن كان سَجحدخ سبمه لابٗ بجدَة

 لمد سبك وحدخ عمٍ صدلنٍ وهٍ علمت من شمَمها رعد "

 عن سبب الخٗؾ بَننا لبل رحَلٍ وما كنت سؤفسره لها

 .. وسافرت لبل ذلن لكنها ٖزالت حجً اِن جعَش ألمها بسببه

 ٖزالت جذكره وجذكرنٍ به ولم جؽفر لٍ مطلما رؼم َمَنها

ذٌمن أن ابن شراع البكر ذان السبب فٍ كل ما حدخ فما ال  

 سَشفع لٍ عندها إن شرحت أكثر ؟ وابنجن مجهورة عمٍ

 علَن أن جمجنع بذلن فهٍ عاللة فٍ كل شٍء لكن إن مس

 اْمر من جحبهم ججحول لحمماء وجدفع بنفسها للخطر ودون

 " جفكَر فكَؾ إن علمت بؤنها سجفمدن بعدما وجدجن ؟

 أشار بَده خلفه َسجدَر بنصؾ جسده هنان وٖزال َنطر له

بحدة ولال  

 وهذا لَس بالحل المناسب أَضا َا مطر ، انظر لها "

 وما وصلت له .. جمثال صامد من الخارج فمط وامرأة

 لوَة نهارا جنهار كورلة َابسة لَٗ ، ما خلفجّه فَها

 السنَن لم َعد لجسدها المدرة علً مماومجه أكثر من

 ذلن فما الذٌ جنَناه من كل ما فعلجه لحماَجٍ وحماَجهما

مطر ماذا ؟َا   .. " 

 وجابع بؤسً ضاربا بؤطراؾ أصابعه علً صدره



 رجل عاش حَاجه بشخصَة مزورة ُحرم من زوججه "

 وابنجه الجٍ سجلحمها لرَبا وها لد جحول مإخرا لسجَن

 بَن أربعة جدران مع ابنة محطمة كلَا وحفَدة جربت بٗ

 عابلة وبدون أصدلاء ٖ طفولة ٖ خروج وٖ اسجمجاع

 نحمَها حجً من نفسها ومن أن جبنٍ شخصَجها كما

 جرَد ثم علَها أن جكون زوجة لبل أوانها ومن أجل ماذا ؟

 لنحمَها !! إنها الضحَة الجدَدة والجٍ سنشهد انهَارها

 " أَضاً بل ولرَبا جداً َا مطر

 حرن رأسه برفض وضَاع وكؤنه َطرد كل جلن الحمابك من

 رأسه لبل أن َمول بضَك

كان بَدٌ ؼَر ذلن ؟ لما مطر من َجب أن َلمًوما  "  

 باللوم علَه ؟ ْنٍ رفضت أن نفمدن عمٍ ؟ ْنٍ أحمٍ

 المرأة الجٍ أحب وابنجٍ منها ؟ من لال بؤنٍ كنت راض

 عما مرت به جَما أَضا ؟ لو كان اْمر بَدٌ لكانت كوالدجها

 جماما امرأة عاشت بَن أشماء ذكور علموها كَؾ جكون لوَة

جلزم اْمر .. احجكت بعابلة والدجها وعابلة الرجل الذٌحَن َس  

 رباها وعاشت طفولجها بَن ألرانها جسمط وجمؾ وجبكٍ وججؤلم

 وجدافع عن نفسها فكبرت امرأة َمكنها اٖعجماد علً نفسها من

 دون أن َمؾ خلؾ ظهرها رجل ، لادت مدَنة كاملة وجمود

ٗد ، لكناِن أهم مشروع انجز من أجل البسطاء فٍ الب  

 الظروؾ لم جسمح لٍ وٖ لها بذلن فلما سؤكون المذنب ؟

 " ! ْنٍ أحمَها مثًٗ 

 شد الوالؾ هنان لبضجَه بموة ولال بضَك مماثل

 لد نمجنع أنا وأنت وحجً جَما بهذا لكن ؼسك ٖ َا مطر "



 فما ُجرح فَها ٖ َمكن حصره .. للبها أمومجها أنوثجها

. أٌ جحولت لجثة أنفاسهاكرامجها ومشاعرها وحلمها .  

 عبارة عن جراح جعَش بها جذبحها كلما دخلت لجسدها

 وخرجت منه فهل ججخَل أنت أن ججحول أنفاسن ْشوان

 " جمزق كل ما جمر به فٍ جسدن ؟

 مرر أصابع كلجا َدَه علً لفا عنمه وصوٖ لفكَه لبل أن

 َدفع َدَه جانباً لابٗ

 " ما الذٌ علَنا فعله إذا برأَن ؟ "

 وجابع بحزم مشَراً له بسبابجه

 إن كنت جمصد إخبارها فها أنا ألسم لن اِن بؤنه إن "

 سلمت نفسها وابنجها لهم أنٍ لاجل الثٗثة البالَن منهم

 " ولَحدخ لٍ بعدها ما َحدخ

 ً  نظر له بصدمة صارخا

 " مطر ما هذا الجنون الذٌ ججفوه به ؟ "

 لوح بسبابجه فٍ الهواء صارخاً بالمثل

 لجلت أنت دفاعا عن العرض والنفس وهذا ما سؤفعله "

 أنا ، وإن كان ٖ حَاة لن أنت بدون ابنجن كما جمول فٗ حَاة

 " لٍ أنا من دونهما وإن كانجا علً لَد الحَاة

 نظر له بصمت نظرة لوَة َفهمها جَداً وكؤنه َمول له أَن

؟ العمل َا من لاد الجَوش ووحد البٗد وحماها بروحه وعمره  

 فجنفس بضَك ولال ببعض الهدوء

 اجركنٍ اوضح لها اْمور بمعرفجٍ عمٍ لكن حَن جكون "

 مسجعدة لسماعٍ وجفهم ما سؤلوله لها ففعل ذلن اِن لن َزَد

 " النار إٖ اشجعاٖ



 حرن رأسه مجنهدا بَؤس وجحرن مؽادرا من مكانه ولال

 ما أن اججازه

ً عمل ابنجٍ أمانة فٍ عنمن َا مطر ٖ جف " مدها إَاه أَضا  

 " ْنٍ أنا لاجلن حَنها

 وابجعد لَبجلعه الظٗم مخلفا بعده صمجا لاجٗ مخَفا ٖ حَاة

 فَه سوي لجلن اْنفاس الرجولَة الموَة نظرات صاحبها

 معلمة فٍ الفراغ وكؤنه َجسلل له بجملن جاركا لمساجه فٍ

 كل شٍء فَه حجً فٍ جلن اْحداق السوداء الجٍ اطبك

ناه الواسعان َخفَان ألماً عمره أعوام وأعوامعلَها جف  

 طوال لم َسجطع شٍء فَه ججاوزه أَضاً فكما الججارب

 . جعلم المرء الكثَر فالفمد َفعل ذلن وأكثر

 الجفت فجؤة جرمك نظراجه الصمرَة الحادة عالدا حاجبَه

 باب المنزل َسمع صوت الخطوات الجٍ كانت جمجرب من

 بابه المفجوح فهو لم َؽلمه بعده ! الجرب منه فورا

 فٗ العمال وٖ الحرس مسموح لهم بألجراب من هنا

 إٖ بعلم مسبك ولن َفعلوها بالجؤكَد فمن هذا الذٌ

 ! سَججاز أسوار وبوابة منزله المحمَة جماما لَصل هنا

 ما أن وصل الباب ولؾ ونظر بصدمة للذٌ خرج أمامه

 فجؤة هامسا

سملا "  !! " 

 لال الذٌ دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه وبنبرة باردة

 " ! أجل لاسم .. لم أكن أعلم بؤنه ثمة من َشبهنٍ هكذا "

 لال بضَك عالدا حاجبَه الطوَٗن

 " ما هذا المزاح السخَؾ وفٍ هذا الولت ! ماذا جفعل هنا ؟ "



 لال الذٌ ٖزال َحجفظ بنبرجه الباردة والمسَطرة علً كل شٍء

وحجً ولفجه فَه  

 " موعد ؼرامٍ مع ابنجن طبعاً وأمسكت بٍ لٓسؾ "

 وما أن كان الوالؾ أمامه سَجحدخ والضَك باٍد علً مٗمحه

 سبمه لابٗ بجدَة

 أنا هنا ْنٍ لن أؼادر هذا المكان حجً أعلم رأٌ ابنجن "

 " وإن رفضجنٍ فسؤرجع للندن مجددا وأعمل مع الفرَك هنان

أن َمولنطر له باسجنكار لبل   

 " ! ما هذا المرار المجنون "

 اشجد إبهاماه علً طرفٍ جَوب بنطلونه الجَنز حَخ

 َخفٍ بالٍ أصابعه ولال بجمود

 " هذا هو لرارٌ وكَفما كان فٗ أحد لٍ هنا إن لم َكن هٍ "

 نظر له بصمت لبرهة لبل أن َمول بجمود مماثل

جمررهلن ما جرَد فلن َفرض علَن أحد ما جخجاره لنفسن و "  

 " وأنت رجل راشد عالل َعلم ما َرَد وما َصلح له

 .. كان الصمت من نصَب الوالؾ عند الباب هذه المرة

 صمجاً مإلما شعر به َسجنزؾ روحه معه فحررها نهاَة

 اْمر منه لابٗ بنبرة جوفاء نظرجه للوالؾ أمامه ملبها

 أمل كسَر

 هل سجزوجها إن كان جوابها الرفض ؟ أهو أمر مسلَم "

 " به َا مطر ؟

 ولم َجؤخر أبداً فٍ لجله له لابٗ بجدَة

 " أجل .. إن لن أو لؽَرن سؤزوجها "

 نظر له بصدمة سرعان ما جبدلت للرفض ولال



 " ألست من كنت سجنجظر خطبجٍ لها حجً أفعلها أو أجزوج ؟ "

 لال من فوره

ح من الماضٍ بعدما خطبجها والخَاربلً وذان أصب "  

 اِن لجَما ، وأخبرجن بؤنٍ لن أظلم ابنجٍ وأفرض علَها

 " ما ٖ جرَده وٖ أن َكون لرارها جحت ضؽط ومن أٌ كان

 لال آخر جملة َنظر له نظرة َفهم ممصدها جَدا فؤشاح

 بوجهه جانباً َمسن عَنَه بؤصابعه وجنفس بعمك لبل أن

ضَكَنظر له مجددا ولال ب  

 " أنت ٖ جساعدنٍ مطلماً َا مطر "

 لال من فوره وبمسوة

 " بل أنت من َفعل كل ذلن بنفسه "

 رمً َدَه جانباً ولال بضَك

 مطر أنت جعلم جَدا بؤنها من اجصل بٍ مادمت جرالب "

 كل ما حدخ ومإكد اسجمعت للمكالمة فَما بعد فهٍ من

 فعلها ولَس أنا ، هٍ من أرادت الجحدخ عما جفعله

 " خٗفجكما بها فهل أخطؤْت بما فعلت ؟ بل وفَما أخطؤُت أنا

 حرن سبابجه أمامه بشكل دابرٌ لابٗ بسخرَة خالطجها الحدة

 أجل جواسَها درجة أن َجحول الحدَخ عن العواطؾ "

 والنساء والنسَان ثم جؽضب منها من دون سبب ممنع

َن ؟َا صعلون وجبكَها ..؟ ما هذه المواساة الجٍ وجدجها لد  " 

 شد لبضجه بموة ولال

 " وما الذٌ جعلنٍ أركض خلفن إن لم َكن ْنٍ جرحجها ؟ "

 وجابع بحزم مماطعا له لبل أن َجحدخ

 مطر ها أنا ألولها مجددا لن أجرن هذا المنزل حجً "



 " جؤخذ رأَها

 رمً بَده جانباً لابٗ بضَك

 ماذا إذا أولظها من نومها اِن ِخذ رأَها فٍ أمر "

 " َمكنه أن َنجظر حجً الصباح ؟

 واجهه بضَك مماثل بل وأكثر حدة

 جولؾ عن نفخ نَران ؼضبن بٍ َا مطر فؤنا لم ألل جفعلها "

 " اِن بل بؤنٍ باٍق هنا حجً جسؤلها ولن جماطل أكثر َا مطر

 جؤفؾ نفسا طوَٗ وجحرن من مكانه جهة السٗلم لابٗ

خاذهب لؽرفجن إذا وفٍ الصباح لنا حدَ "  " 

* 

* 

* 

 أراح َده علً ظهر الكرسٍ الجلدٌ للجالس جحجه جرالب

 نظراجه بجركَز شاشة الحاسوب علً الطاولة أمامهما والخارطة

 المعروضة فَها والملجمطة بواسطة اْلمار اٖصطناعَة منجبها

 لحدَخ الجالس جحجه َشَر بسبابجه للنمطة الخضراء المجحركة

 علً الشاشة

ص ها هو الهدؾ َجحرنأرأَت هذا َا ولا "  " 

 لال ولد جحركت حدلجاه معه بفضول

 سَصبح فٍ الشارع الربَسٍ اِن وحسب الخارطة هو "

 " شارع رَجَنت ألَس كذلن ؟

 لال الذٌ عاد لجحرَن المإشر علً الشاشة

 أجل وانظر كلما وضعت المإشر علً شٍء سجظهر لن كلمة "

ة ولود هذهجوضح ما هو .. هذا رجل َعبر الشارع هنا محط  



 إشارة ضوبَة .. ومع الولت سجعجاد الجعامل مع هذه الصور

 " الجوضَحَة

 جمجم ونظره لم َفارق الشاشة أمامه

 " المهم هو أسماء الشوارع والمناطك "

 وأبعد َده عن ظهر الكرسٍ ما أن اسجدار به الجالس علَه

 نصؾ دورة ورفع نظره له لابٗ بابجسامة

 فهم هذا وجشؽَله لَس باْمر السهل لكنٍ أعلم بؤنن لن "

 " جحجاج ْكثر من هذه الدورة الجعلَمَة

 ربت علً كجفه مبجسما ولال

 " حجً اِن أظن بؤنٍ فهمت كل شٍء حرفَا "

 وجابع ولد دس َدَه فٍ جَبَه

 " أري اْمر أسهل مما ظننت "

 لال الذٌ عاد لحاسوبه

مع أجهزة مشابهة ، لكن سَكون هذا ْنكم سبك وجعاملجم "  

 علَن معرفة جحركات هدفن من ولت خروجه وهذا هو اْمر

 الصعب فٍ الموضوع فمعناه أن ججلس جرالبه علً مدار الَوم

 لكن إن امجلكت جهاز الجعمب الذٌ أخبرجن عنه سَكون اْمر

 أكثر سهولة فسجرالبه ولجما جحجاج ذلن ولَس أن جحدد

 " مكانه فمط

سه موافما وهمسأومؤ برأ  

 " وسَكون لدَنا خٗل ساعات "

 ولؾ واسجدار ناحَجه ولال مبجسما

 هل لٍ أن أعلم من هذا الهدؾ المهم والمجرم الخطَر الذٌ "

 " سجدفع كل ذان المال فمط كٍ جرالبه



 جنفس بعمك وحرن رأسه ولم َعلك وماذا سَمول مثًٗ ؟

 جحرن من هنان ولوح له بَده مجوجها للباب لابٗ

 " شكرا لن َا جاَسون .. سؤران ٖحما "

 وخرج َخرج هاجفه الذٌ عٗ رنَنه فجؤة ونظر ٔسم المجصل

 مسجؽربا فهذا رلم الرجل الذٌ كلفه سابما بمرالبة جحركات

 مربَجها ووضعه كمساعد للعامل فٍ حدَمجهم ْجل هذا السبب

 جحدَداً ، أجاب سرَعا وهو َخرج من باب المركز

 " ماذا حدخ ؟ "

 فوصله الصوت الرجولٍ أنجلَزٌ فٍ الطرؾ اِخر فورا

 " لمد ؼادرت المدَنة سَدٌ "

 لال باسجؽراب وهو َمؾ عند سَارجه

 " ؼادرت أَن ولما ؟ "

 لال ذان من فوره " هذا ما لم أجمكن من معرفجه حجً اِن

 " سَدٌ ْنها ؼادرت بطابرة خاصة

 اشجدت أصابعه علً الهاجؾ فَها ولال بضَك

 " جؽادر كَؾ ولما ؟ مجً حدخ ذلن ؟ "

 وصله صوجه مباشرة

 " ....باْمس سَدٌ وأنا "

 صرخ فَه من فوره

 ؼادرت منذ اْمس وجخبرنٍ الَوم فمط ؟ ما نفع وضعن "

 " لجرالبها إذا ؟

 وذان ما فعلجه سَدٌ لمد ركبت سَارة مجهولة وؼادرت "

ا لٍالمصر بل وبرَسجول أَضا باججاه هَرفورد ولم جبدو  

 مجبرة علً مؽادرة المكان ، لمد كنت فٍ إثرها وفمدجها



 ما أن ركبت مع مرافمَها طابرة خاصة وعملت حجً الَوم

 " علً البحخ عن أٌ معلومات عن رحلجها جلن

 فجح باب سَارجه ولال وهو َركبها

 " واجصلت ْنه ثمة ما لدَن بالجؤكَد ؟ "

 لال من فوره

ؤن الطابرة جابعة لشركاجكملم أعلم وجهجها لكنٍ علمت ب "  

 " سَدٌ

 فانفجحت عَناه بدهشة هامسا

 " !! جابعة لنا "

* 

* 

* 

 سارت ممررة أصابعها فٍ خصٗت شعرها الطوَل مجؤففة جحاول

 جمعه علً كجؾ واحد وما أن وصلت ِخر الممر ولفت ونظرت

 ببرود للذٌ جنملت نظراجه الساخرة علً جسدها نزوٖ وأشاحت

 بوجهها للجانب اِخر مجؤففة بصمت ولم جفهم بعد لما علَهما

 الخروج معاً ؟ بل وكم من اْمور السخَفة الجٍ علَها المَام بها

 معه لجصل لما جرَد معرفجه ؟ حجً أنها أخبرجه بؤنها ٖ جملن

 مٗبس حفٗت فمال لها وبكل ولاحة

 ( ٖ بؤس بالفسجان الذٌ اشجراه لن حبَبن السابك )

م جعد جفهم والدجه جلن من َخبره بكل هذا أم مربَجها ؟ وهلول  

 َمكنها جصنَفها ضمن اْصدلاء مجددا أم اْعداء ! لمد علموها

 ! أن جفمد ثمجها فٍ الجمَع ثم وبكل بساطة َلمون باللوم علَها

 لال مبجسما بسخرَة ما أن عاد بنظره لعَنَها



جصدق بكرمه هذاَبدوا أن له ذولا ٖ َسجهان به فلما لم َ "  

 " علً زوججه المزرَة جلن ؟

 ججاهلجه ببرود مبعدة نظرها عنه كما ججاهلت الجبرَر له وبؤنه

 من اخجَارها ولم َكن معها حَن اشجرجه ْن آرابه بها ٖ جعنَها

 وجمجمت ببرود

 " ها أنا جاهزة فؤَن سنذهب ؟ "

 ٖمست َده ظهرها ودفعها برفك سابرا بها

. الولت َمارب المساء وفسجان جمَل ورفمةلمكان سَعجبن . "  

 ممَزة إذا هو حفل بكل جؤكَد وٖ أعجمد بؤن ذكابن لم َخبرن

 " بذلن

 سارت معه مجمجمة بذات برودها

 " وأنا سؤلت إلً أَن ولَس إلً ماذا وثمة فرق شاسع بَنهما "

 ضحن ولال خارجان من باب المنزل

َحك لنا أن نحجفل ؟لنعجبرها إحجفاٖ بالجحالؾ الجدَد أٖ  "  " 

 لم جعلك كما لم جطمبن له لكن ٖ خَارات أخري لدَها سوي

 مساَرة هذا المعجوه حجً جصل لعدوها الحمَمٍ فهٍ مجؤكدة

 . من أنه سَكون مفجاح اللؽز

 وما أن انطلمت بهما السَارة مؽادران َمودها السابك الذٌ َبدوا

لجالس بجانبهابؤنه َسخره لخدمجه أشاحت بوجهها بعَداً عن ا  

 ولم َفارق نظرها الطرَك واْشجار العالَة المصفوفة وكما

 جولعت لمد ؼادرا برَسجول باججاه لندن ولم ججولؾ سَارجهما حجً

 كانا أمام أحد الفنادق الشهَرة فٍ البٗد ونزل وجبعجه ما أن فجح

 لها السابك بابها وما أن اسجوت والفة مد صاحب جلن اٖبجسامة

 المسجفزة َده لها فنظرت لها بضَك لبرهة لبل أن جضع أصابعها



 البَضاء الرلَمة فَها فؤمسكها وسار بها جهة مدخل الفندق

 الزحاجٍ صاعدان العجبات الرخامَة المؽطاة ببساط أحمر فاخر

 وانفجح الباب الزجاجٍ أمامهما فور وصولهما له وما أن أصبحا

ن فٍ اسجمبالهما علً الفورفٍ صالة الفندق الواسعة الفخمة كا  

 صاحب البدلة السوداء الذٌ ابجسم لهما وأشار بَده لبل أن َسَر

 ! لبلهما وكؤنه كجب علً جبَن كل واحد منهما لما هو هنا

 سارت معه مججاهلة كل ذلن حجً كانا عند باب الماعة الربَسَة

 الجٍ ولؾ بها لربها وانحنً جهجها وهمس عند أذنها

ْنٍ سؤعرفن علً شخص هنا سجفمدَن عملنوصلنا مبكرا  "  

 " ما أن جعلمٍ من َكون

 . وابجعد عنها مبجسما بسخرَة علً نظرجها المصدومة له

* 

* 

* 

 ركضت جهة الممر الؽربٍ للمنزل مبجسمة لَولفها ذان

 الصوت العمَك المبحوح من خلفها

 " جَما إلً أَن ؟ "

مكجبه فولفت واسجدارت ناحَجه حَخ َمؾ عند بداَة ممر  

 ولالت مبجسمة جبعد شعرها الذٌ جناثر بسبب جولفها المفاجا

 " كنت ذاهبة لؽرفة جدٌ "

 أوٖها ظهره ولال سابرا باججاه الممر

 لاسم معه هنان وَبدوا أنه لم َؽادر بعد .. جعالٍ "

 " أرَدن للًَٗ 

 واخجفً خلؾ جدار الممر جرالبه جلن اْحداق الزرلاء المجوجسة



 جعض صاحبجها علً شفجها بجوجر فهو لم َطلب منها أن َجحدثا

 بعد جلن اللَلة الماسَة المرَعة الجٍ أخبرها فَها عن الشاب الذٌ

 جمدم لخطبجها ولم جعد جذكر حجً مجً كان ذان الَوم ولَت ذلن

 . لم َكن أبدا

 شدت أكمام فسجانها المطنٍ الطوَلة والذٌ وصل طوله لنصؾ

لزهرٌ الفاجح والمشابه للون وجنجاها الجمَلجانسالَها باللون ا  

 وشفجاها الرلَمة وسارت عبر الممر بخطوات بطَبة ججمنً أن ٖ

 جصل أبداً لكن ٖ مفر لها من هذه المواجهة وكان سَسؤلها عن

 جوابها إن الَوم أو فٍ َوم آخر فمد ماطلت كثَراً ودون حجة

 . أو عذر

وحدلت باسجؽراب فٍ دفعت باب المكجب الشبه مؽلك ودخلت  

 الذٌ وجدجه عند الباب ولد لام هو بإؼٗله خلفها ولال بجدَة

 ولم َبجعد عنه سوي بخطوة واحدة وناظراً لعَنَها

 " مإكد جعلمَن لما طلبت أن نكون هنا وحدنا َا جَما ؟ "

 بلعت رَمها واؼجصبت ابجسامة صؽَرة لبل أن جهمس بصعوبة

 " بلً أبٍ "

 لال من فوره

ما رأَن َا جَما ؟ لن نجرن الرجل َنجظر أكثر من ذلن إذاً  "  " 

 أسدلت جفنَها جخفٍ كل ذان الحزن والمرارة بإخفابها لجلن

 اْحداق الجمَلة وأنزلت رأسها جباعاً وكؤنها جسجنجد بجلن الؽرة

 الحرَرَة لجخفٍ انفعاٖجها ومٗمحها عن الذٌ جعلم بؤنه لن َجعب

لحركة أصابعها الجٍ جشدها ظرأبداً فٍ محاولة لراءجها جن  

 ببعضها بموة حجً ابَضت مفاصلها جحاول أن جسججلب الشجاعة

 لجمرر فٍ ثواٍن معدودة ما عجزت عنه خٗل أسابَع جحارب



 عملها وللبها بل وجشاهد بؤسً شجارهما العنَؾ معا فؤؼمضت

 عَنَها بموة بسبب كل ذان الصراع النفسٍ المحجد فما ألسً أن

ن وعملن ..! بَن ما ججمناه النفس وما َحكم بهجمؾ بَن للب  

 الوالع ؟ فماذا سجفعل وجمرر ؟ هل سجركض خلؾ الحلم والوهم

 ً  وججرن ما لد جندم علَه مسجمبٗ ؟ هٍ لم جخذل والدها فَها َوما

 كما أنه لم َفعل ذلن معها ولم َسعً إٖ لراحجها وسعادجها

 لكن .... ؟

 " .... موافمة "

 همست بها بصوت حزَن كسَر فرفع الوالؾ أمامها حاجبه

 وظهر شبح ابجسامة علً طرؾ شفجَه ما أن جابعت

 " فمط ْنن جرَد ذلن "

 واجسعت ابجسامجه َرالب مٗمحها الجٍ ججاهد لجخفَها

 عنه ومن ارججاؾ صوجها علم بؤنها جوشن أن جنفجر باكَة

ءفرفع َده وأراحها علً كجفها برفك لابٗ بهدو  

 جَما أنا ٖ أرَد هذا من أجلٍ أو فمط ْنٍ أرَده فإرضابٍ "

 لَس هو الؽاَة صؽَرجٍ ، فإن كنت مجبرا علً جزوَجن

 فٍ هذا السن لَس معناه أن أفرض علَن من جخجارَن

 ً  " زوجا أَضا

 رفعت رأسها وعَناها السابحة فٍ الدموع ونظرت لعَنَه

 هامسة ببحة

ما الذٌ ججاهدون ولما أنت مجبر علً ذلن أبٍ ؟ "  

 " ! ٔخفابه عنا

 اشجدت أصابعه علً كجفها الصؽَر ولال بجدَة

 لَس هذا ما نجحدخ عنه اِن َا جَما فكل ما علَن هو "



 أجابة هل أنت حما موافمة علَه وبالجناع ؟ لولٍ كلمة

 " واحدة وٖ جربطَها بٍ

 بلعت رَمها بصعوبة وأول ما فكر فَه عملها واسججلب

ذان العنَد الؽاضب الوسَم الذٌ سرلها من صورجه هو  

 نفسها ما أن الجمجه وجعرفت علَه ورؼم اخجَاره لؽَرها

 ونطرجه السلبَة لها لم جسجطع أن جمنع نفسها لجفمد اْمل

 فَه وٖ أن جكرهه أو حجً جنساه كٍ ٖ َشؽل أفكارها

 وخَالها طوال الولت فَجركها جخجار ؼَره علً اْلل

علً اْمل المَت فٍ أن َشعر بها بدًٖ من العَش  

 . َوماً لبل أن َصبح لؽَرها

 جعلك نظرها بعَنَه وهمست بخفوت وجلن الدموع الدافبة

 ججسلل لرموشها الطوَلة ببطء

 " ٖ أبٍ لست موافمة "

 فابجسم وانجملت َده من كجفها لوجنجها َمسح الدمعه الجٍ

 ً  انزلمت علَها ببطء ولال مبجسما

 " كما جرَدَن َا جَما "

 لججسلل الراحة واٖبجسامة لمٗمحها الحزَنة الباكَة والجٍ

 لم َجركها الوالؾ أمامها جدوم طوَٗ وهو َلمٍ علَها مفاجؤجه

 مدمرا كل جلن السعادة اللحظَة حَن لال وبذات ابجسامجه

 الرجولَة الفخمة

 " رؼم أن لاسم رجل ٖ َُرفض أبداً َا جَما "

اااٖاااا "  " 

 صرخجها فٍ وجهه بصدمة لبل أن جمسن فمها بَدها جنظر له

 بذهول وٖبجسامجه الجٍ ازدادت اجساعاً وْنها جعلم ذكاء والدها



 جَداً والذٌ لن َخونه هذه المرة بالجؤكَد بل وْنه انجهً ولت

 إصٗح اْمر أو إخفابه جركجه وركضت جهة الباب الذٌ فجحجه

اكضة جمسح دموعها المنالضةوخرجت منه وسلكت الممر ر  

 جماماً لٗبجسامة الجٍ زَنت شفجَها ولم جشعر بنفسها إٖ وهٍ

 أمام باب ؼرفة جدها والذٌ فجحجه دون أن جنجظر وٖ أن جمؾ

 لحظة ودخلت مجابعة ركضها ناحَة الوالؾ مع صاحب الؽرفة

 لرب النوافذ المفجوحة َنظر باسجؽراب للجٍ اندفعت نحوه فجؤة

ٍ حضنه من هول صدماجها المججالَة وشدت ذراعاهامرجمَة ف  

 حول خصره بموة ودفنت وجهها فٍ صدره لابلة ببكاء

 " لما لم جخبرنٍ أنه أنت ؟ لماذا لم َخبرنٍ أحد ؟ "

 فجسللت اٖبجسامة ببطء لشفجٍ الذٌ اججاز صدمجه أخَرا بل

 وفهم حَنها ما َجرٌ وما كاد أن َوصله للجنون فرفع َده

ً لرأسها وم سح علً شعرها وانحنً له ولبله بعمك مؽمضا  

 ً  عَنَه فججاوز جلن الصدمة لم َكن باْمر الهَن علَه أَضا

 . كما خَل إلَه

 " هل لٍ أن أعلم ما سر هذا العرض العاطفٍ َا منحٗن "

 كانت جلن الكلمات الصادرة عن الوالؾ لربهما َبجسم بمكر والذٌ

 َبدوا أنه فهم الجزء اْكبر من اْمر أَضا فجوجهت نحوه الجٍ

 ابجعدت عمن جركها بصعوبة مجبراً وحضنجه هو هذه المرة

 ولالت ببكاء جدفن وجهها فٍ صدره العرَض

 " أحبه جدٌ لما فعٗ بٍ هذا ؟ "

 فابجسم َحضنها بذراعَه بموة ورفع نظراجه الماكرة للذٌ

ده لذان الشعر اْسود الحرَرٌابجسم له بدوره ولد امجدت َ  

 وٖعبجه أصابعه لابٗ بابجسامة



 لم أكن أعلم بؤنن ٖ جعلمَن َا جَما السم لن وحالٍ لم "

 " َكن بؤفضل منن

 فاسجمرت فٍ البكاء الصامت فٍ ذان الحضن الذٌ أبعدت

 َد صاحبه َده عنها مجمجما ببرود

 " سكجنا لن مرة فٗ ججمادي َا جنوبٍ"

عه شعره ولال مبجسمافجخللت أصاب  

 " لكنها خطَبجٍ اِن أم لن رأٌ آخر ؟ "

 رممه دجً بجوعد نظرة جهدَد جمسح َده علً شعر النابمة

 فٍ حضنه َخفَها حَخ جخفٍ هٍ ابجسامجها الخجولة كما

 دموعها جشعر بؤنها سجفمد وعَها من شدة أحراج وبسبب

 . ! جصرفاجها المجنونة الجٍ فمدت الجحكم بها فجؤة

 " ٖ أحد له رأٌ آخر اِن َا لاسم بالجاكَد "

 فابجسم بسعادة الذٌ نمل نظره منها للذٌ ظهر عند الباب

 فجؤة لبل أن ججحرن مملجاه السوداء َرمك الوالؾ بمربه

 والذٌ لال ضاحكا

 ولما لم جخبرونا من َكون العرَس َا صعالَن ؟ جلعبون "

من َبكَها بؤعصاب الجمَع وأولنا دمَجٍ الجٍ لن أسامح  " 

 ً  لال الوالؾ عند الباب مبجسما

 كان علٍ أن أجؤكد من مشاعر دمَجن جحدَداً ناحَجه أما "

 " هو فمد فمد عمله وللبه سلفاً وانجهً

 ضحن دجً بَنما رممه الوالؾ بجانبه بصدمة فابجعدت هٍ

 حَنها وركضت جهة الوالؾ عند الباب وارجمت فٍ حضنه

 أَضا جشد لبضجاها علً ظهر لمَصه بموة وججالت شهماجها

 الصؽَرة الباكَة وكؤنها لم جبكٍ أبدا فمسح بَده علً شعرها لابٗ



 بابجسامة ونظره علً الذٌ كان َنظر لها مبجسما برلة

 " أثمة من جبكٍ علً خطَبها أمامه؟ "

 فدست وجهها فٍ صدره أكثر مبجسمة بإحراج لَخجرق ذان

ثوٌ الؽاضب من خلفه كل جلن اْجواء السعَدةالصوت اْن  

 " خطَب من ! وخطَبة من جكون هذه ؟ "

* 

* 

* 

 رفعت مذكراجها وحمَبجها ونزلت من المدرج جلؾ حزام حمَبجها

 علً كجفها وؼادرت من بَن جموع الطلبة الخارجَن من هنان

 مبجسمة للجٍ مرت بها ولوحت لها بَدها لابلة بابجسامة

وٖ جنسٍ الجحدخ مع لرَبن بشؤن الرحلة وداعاً مارٌ "  

 " فنحن نرَدن معنا حسنا ؟

 فلوحت لها بَدها أَضاً مبجسمة ولم جعلك وجسجبعد أن َوافك

 لكنها جؤمل أن جحدخ معجزة ما ، نظرت للساعة فٍ معصمها

 بعبوس فؤمامها نصؾ ساعة حجً َؤجٍ ٖصطحابها ، عبرت

ه حَن أوصلهاالرواق جحضن مذكراجها مبجسمة ججذكر وجه  

 صباحاً وحججه أنها لم جنم جَداً البارحة ولن َسمح لها بمَادة

 السَارة ولم َكن َعلم بؤنه هو وحده من لم َنعم بالنوم أما هٍ

 فلم جنم نوما رابعة مثله فٍ حَاجها ، وَبدوا بؤنه لم َكذب حَن

 لال بؤنه ٖ َسجطَع النوم وأحدهم َشاركه السرَر فجثاإبه طوال

وعَناه الناعسجان كانا أكبر دلَل علً أنه لم َنم جَداً  الطرَك  

 وَبدوا بؤن اْمر لم َمجصر علً لَلة البارحة فمط ! فٗبد وأنه

 معجاد بسبب عمله علً البماء مسجَمظا لساعات ، وما أن وصل



 بها لمولؾ السَارات فٍ الجامعة نظرت له ولالت جمسن

 ضحكجها

 " ٖ أنصحن بؤن جمسن سٗحن الَوم "

 فرممها بطرؾ عَنَه َرَح ساعده علً الممود وجمجم ببرود

 " أران بحال جَدة ؟ "

 فضحكت ولبلت خده ونزلت من السَارة علً صوجه لابٗ

 الخامسة أجدن هنا مارَا ٖ َمكن سؤعالبن إن اضطررت "

 " للدخول لن مفهوم ؟

ها المفجوحة ولالت مبجسمةفانحنت للَٗ ونظرت له من نافذج  

 وٖ أنا أرَدن أن جدخل مفهوم ؟ فاجصل بٍ إن جؤخرت َا عدو "

 " الجكنولوجَا

 خرجت لساحة الجامعة واٖبجسامة ٖزالت جزَن شفجَها

 لجموت فجؤة وولفت مكانها جرالب باسجؽراب الجٍ كانت والفة

 مع شابَن َجحدثون ضاحكَن باسجمجاع لبل أن ججحول جلن

لنظرة حادة حالدة وهٍ ججركهما ولد جحركت ناحَجها الضحكة  

 فجراجعت للوراء خطوة ٖ إرادَا جشعر بؤنها رمَت فجؤة فٍ ذان

 الحلم المخَؾ الذٌ لم جشفً من آثاره بعد وٖزالت جرججؾ كلما

 . جذكرجه

* 

* 

* 

 ~~ المخرج

 Nesrine Nina /بملم

 من جَم إلً مارَه



بةأحببجن منذ الصؽر َا طفلجٍ الحبَ  

 رؼم بعد المسافات كنت دابما لرَبة

 أنت وطنٍ الذٌ جؽربت ْجله

 أنت للبٍ الذٌ جخلَت عنه

 أنت عشمٍ الذٌ أهَم به

 أنت حظن أمٍ الذٌ افجمدجه

 أنت سكنٍ الذٌ عدت إلَه

 أنت طفلجٍ الجٍ جحدت الصعاب

 وسرلت الخبز لجطعمنٍ وجحملت العماب

 لن جسكن هذا الحظن ؼَرن حجً أواري فٍ الجراب

 من مارَه إلً جَم

 جاهت حروفٍ وعجزت عن وصؾ كلماجٍ

 حبَبٍ مازلت أحبن رؼم وجعٍ وآهاجٍ

 عشمٍ لن نمً وكبر منذ طفولجٍ

 إنجظرجن أن جعود وجلملم للبٍ المكسور

 وأن جشفٍ جراح للبٍ المهجور

 وجعَد لٍ بسمجٍ ونحن نججول بَن الزهور

رجع ذكرَاجنا ونلعب مع السلحفات والعصفورونسج  

 مع أوٖدنا فٍ لرَجنا الؽالَة حجور

******  

 نهاَة الفصل

1الفصل الواحد والعشرون   

 



 ~ المدخل

 Toete.abood /بملم

 من مطر الً ؼسسك

 حبِن حماً بحجم السماء

 فؤنِت لملبٍ كهطل المطر

 أحبن جداً بٗ إرجواء

 فلسِت كطٍَؾ بدربٍ عبر

ن شدوت بلحن البكاءأنا إ  

 فذا هو شولٍ لِن َسجعر

 لرَباً لرَباً سننسً العناء

 وإن فرلجنا دروب السفر

 سجزهر َوماً روابٍ اللماء

 وجشرق رإَا صبحٍ أؼر

 فؤنِت لدربٍ كذان الضَاء

 وفٍ جوؾ لَلٍ فؤنِت الممر

 وأنِت لعمرٌ كدؾء الشجاء

 وفصل الربَع وروٍض عطر

 سَزدان للبٍ ب ؼَن وسَن ولاؾ

 وَحلو وَحلو لَل السهر

 أحبِن حماً و دون اكجفاء

 فحبن لَس كبالٍ البشر

********** 

 ابجعدت عن حضنه جنظر له بجوجس وذان كان حال جمَع من

 حوله ولد جوجهت اْنظار جمَعها له فكل واحد منهم َعلم بؤنه



العادةمن سجُحمله مسبولَة كل هذا بل وكؤن الجمَع وك  

 : َمولون له

 جلمً الصدمة امجصها وجحمل جبعاجها .. أنت اعجدت أن

 . جكون فٍ واجهة الجراح والحمد واٖجهام

 أؼمض عَنَه مجنهدا بعمك َسمع خطواجها جمجرب من الباب

 أكثر وهذا ما لم َكن َرَد حدوثه ، كان َرَد أن َشرح

نهلها اْمر بطرَمجه أن َجعلها فٍ الصورة وأن جعلم م  

 . لبل الجمَع

 لكن كل ما َفعله حَالها َبوء بالفشل كالعادة ولن َجولع

 منها جفسَرا منطمَا لٓمر أبدا كما لن جمبل بجفسَراجه اِن

 ومهما لال وفعل فاْوان لد فات فعٗ فما أن اججازت صاحبة

 جلن النظرات الؽاضبة الباب لم جنظر إٖ لشخص واحد وهدؾ

نافذة َنظر لها بسكَنة واجزانواحد وهو الوالؾ لرب ال  

 مخالؾ للبمَة فبَنما كان مجال نظرات مطر اْرض َشد

 لبضجه بموة كانت نظرات ابنجهما الجٍ سرعان ما اكجساها

 اْلم الحزَن ججنمل بَنهما بَنما اكجفً الفرد اْخَر فٍ جلن

 الؽرفة بالجحدَك بَنها وبَن الوالفة لربها َنظر لمن سمع

 عنها الكثَر من لبل أن َدخل هذه البٗد .. من كانت كفَلة

 بجعل مطر شاهَن َجصرؾ بجهور فٍ أمور ما كان لَصدق

 أن َوافك علً أن َفعلها ؼَره ..! لالوا أنها حسناء النساء

 وأنها من أجمل نساء البٗد .. هٍ كذلن فعٗ وَزَد لكن ما َراه

َب من الثمة والموةفَها أعمك من الحسن بكثَر إنها مزَج ؼر  

 حجً فٍ طرَمة ولوفها وجوجَه نظراجها بل وفٍ نبرة صوجها

 . بالؽة الرلة



 انجملت نظراجه منها للجٍ كانت جنظر له هو جحدَداً نظرة حزَنة

 ملبها رجاء وأسً .. نظرة فهمها فورا فؤومؤ لها برأسه بحركة

والجٍخفَفة ارجسمت لها جلن اٖبجسامة الخافجة الجٍ أهدجها له   

 لم جكن ألل حزنا من مٗمحها الجمَلة لجسرق نظرهما مجدداً 

 الجٍ ٖزال نظرها موجه لشخص واحد وكؤنه الوحَد فٍ ذان

 المكان ولد لالت بجمود

 ما هذا الذٌ َحدخ هنا أبٍ ؟ إبنجٍ هذه الجٍ َجم اٖجفاق "

 " علً جزوَجها أم أنٍ مخطبة ؟

ا كما لم َجحدخ ممالم ججبدل نظرة دجً الصامجة الساكنة له  

 جعل نبرجها جزداد إصراراً 

 " أبٍ جحدخ لل شَباً ؟ "

 فخرج حَنها من صمجه مجمجماً ببرود

 " ما الذٌ سؤلوله مثٗ ؟ "

 فلم جزدها كلماجه جلن إٖ اشجعاٖ وهٍ جلوح بمبضجها لابلة بحدة

 لل أنٍ أجوهم .. لل بؤنها لَست ابنجٍ الجٍ سَعمد لرانها "

 " من ورابٍ

حَن لم َكن الجواب سوي الصمت ومن جمَع الموجودَنو  

 هنان سحبت نفساً لوَا وكؤنها جسججدٌ الهواء لَعبر لربجَها

 لبل أن ججابع بذات حدجها جعاكس كلماجها اْلم المدفون فٍ

 عَنَها

 " من أخد برأٍَ ؟ من لال أنٍ موافمة علً كل هذا ؟ "

 وجابعت جشَر لها ونظرها ٖزال علَه

 أٖ جري كم عمرها أم هٍ فوضً ؟ أْنٍ لم أربَها ٖ حك "

 لٍ فٍ أن َإخذ برأٍَ فٍ أمر َخصها وَخص مسجمبلها ؟



 ما أعلمه أن اْم أول من جخطب منها ابنجها وإن وافمت

 أوصلت اْمر لوالدها أو رفضجه من حَنه ! ٖ أعلم عن

 " أم جوجه لها دعوة لحضور زفاؾ ابنجها

ً جحدَدا سوي احجرالا فصرخت بعضبلم َزدها صمت دج  

 إن كان ثمة خطؤ فَما ألول فوضحه لٍ أبٍ .. عنفنٍ "

 " اضربنٍ حجً

 وكل ما صدر عنه جنهَدة عمَمة ولد حرن رأسه بشرود رؼم

 أنه كان َنظر لعَنَها فمالت بحدة وؼضب رافض وسبابجها

 جشَر هذه المرة للوالؾ لربه وإن لم جكن جنظر له

علً أن ججزوج ابنجٍ فٍ هذا السن ومن هذا أنا ٖ أوافك "  

 " !! الرجل جحدَدا .. إنه أكبر من والدجها أبٍ

 وكان هو ضحَجها هذه المرة والذٌ لم َنجهٍ دوره بعد

 وهٍ ججابع بذات حدجها ونظرها ٖزال علً والدها وٖزال

 إصبع اجهامها َشَر له

 إن وضع هو عمله من عمل طفلة وٖ َري بؤنها َفجرض "

 أن جكون ابنجه وأن الموجود فوق جسده ٖ َفكر بمنطك

 " كبالٍ البشر فؤَن أنجم ؟

 جحدخ حَنها الوالؾ خلفها بحدة لابٗ

 " ؼسك َكفٍ فماسم لَس المٗم فٍ هذا "

 وهذا ما جولعجه سَنطك الحجر حَن سَصل اْمر لرجله المولر

 فصرخت رامَة بَدها جهة هدفها الجدَد هذه المرة

لوم لَس علَه وٖ علَن َا ربَس البٗد وٖ علًأجل فال "  

 جدها بل علَها هٍ الجٍ لم ججعل لوالدجها مكانة لدَها

 لجخبرها بؤمر كهذا ، كانت لالت َا جدار ثمة أمر َحدخ من



 وراء ظهرن وأنا شرَكة فَه لكنها ٖ ججؽَر أبداً فلو كنت

 أنا من أردجها أن ججزوج لرفضت وأخبرت والدها فهٍ

ولَست ابنجٍ ابنجه  " 

 " !!.....أمٍ "

 فصرخت فَها مججنبة النظر لها ومججاهلة نبرة الرجاء الحزَن

 فٍ صوجها

 أصمجٍ أنا ٖ ابنة لٍ مطلما أنا ابنٍ الكاسر الذٌ ربَجه َحجرم "

 لراراجٍ ورأٍَ ٖ أحد َنالشه فَما ألول وٖ أعمامه وٖ جده حَن

 " كان حَاً .. أنت ٖ أعرفن أنت ابنة مطر شاهَن فمط

 " ؼسك جولفٍ فجَما ٖ ذنب لها فٍ هذا "

 الجفجت هذه المرة لصاحب عبارة الدفاع الجدَدة المجولعة

 ولالت بحدة

 بلً ذنبها .. أنت اعجدت الطعنات والخذٖن منن .. اعجدت "

 أن جحطمنٍ بعد كل اعجذار فٗ جشرق علَه شمس الصباح

 " إٖ ولد صبؽجه بسواد جدَد

 جاء الجعلَك هذه المرة من الذٌ انجظرت أن َجحدخ من أول

 حدَخ لها لابٗ من خلفها بجدَة

 ؼسك مطر والدها والزواج أمر الكلمة فَه له هو "

 " وله أسبابه

 فالجفجت له ولالت محججة

 أسباب ماذا هذه الجٍ ججعله َزوجها وهٍ فٍ هذا السن "

حَن ولدت هٍ كان رجٗ َكاد َناصؾ وممن ؟ من شخص  

 " العشرَن ؟

 لاطعهم الصوت اْنثوٌ الرلَك مبدَا رأَه هذه المرة



 " لكن اْمر حدخ ْنٍ موافمة أمٍ "

 وفٍ جزء من الثانَة أو ألل دوي صوت جلن الصفعة فٍ

 سكون المكان وعلت الصدمة الوجوه وأولها الجٍ كانت

ن دامعة جسجمبل بالٍجمسن وجنجها بَدها جنظر لها بعَنَ  

 العماب منها وهٍ جصرخ فٍ وجهها

 ما هذه الولاحة ؟ هل هذا ما جعلمجه من معاشرة "

 أنجلَزَات ...؟ أجل فاللوم لَس علَن وحدن فٍ هذا فلن

 " أسجؽرب أن ٖ جحجرمٍ أحدا وٖ والدن وجدن

 فانسابت جلن الدموع من عَنَها جباعا وخرجت من هنان

 راكضة وما أن كان دجً سَجحدخ سبمجه لابلة بؽضب جشَر

 لمكان خروجها

 " إن جزوججه فٗ هٍ ابنجٍ وٖ أعرفها "

 وما أن كان سَجحدخ سبمه شخص آخر هذه المرة أَضاً فٍ

 الحدَخ ولم َكن سوي الوالؾ خلفها والذٌ لال بحزم

 " ؼسك لن جمنعٍ رجٗ من زوججه مفهوم ؟ "

شخصَن فٍ جلن الؽرفة لجعلوا الصدمة مٗمح  .. 

 صدمة كانت كفَلة بإسكاجهم ِخر العمر أحدهما الذٌ كان

 معنَا أساسا باْمر والذٌ ٖ َعلم عنه واِخر كان الجٍ

 الجفجت له هامسة بعدم اسجَعاب

 " ...من ... ! ماذا ...؟ زو "

 وخانجها الحروؾ جحدق فَه بصدمة لَؤجَها الجؤكَد منه سرَعا

 ولد لال بجدَة

 بلً زوجها ومنذ كانت ابنة العشر سنَن وْنٍ لم أكن أرَد "

 أن أظلمها كنت سؤطلمها منه إن هٍ رفضجه وكنت سؤزوجها



 " بؽَره وإن اخجارت من َكبرها بعام

 حركت رأسها بعدم اسجَعاب جبجسم ابجسامة خالطجها الدهشة

 مع السخرَة وكؤن ذان فمط ما اسجطاعت الجعبَر عنه واسجدارت

جهة الذٌ نظرت له بعدم اسجَعاب لابلة مجددا  

 " صحَح هذا َا أبٍ ؟ "

 ٖذ دجً بالصمت مجددا حَخ كان الجعلَك أَضا من الوالؾ

 خلفها لابٗ بجدَة

 " منذ مجً جعرفَننٍ كاذباً ؟ "

 فشدت لبضجَها ولالت ناظرة للوالؾ أمامها وكؤنها

 لم جسمع ما لال

 " أبٍ أصحَح ما سمعجه ؟ "

 ً عمَما وحرره بموة لابٗ فجنفس نفسا  

 " أجل وأنا لم أعلم به إٖ من أَام ولوالدها أسبابه َا ؼسك "

 لَطلك بذلن العنان لصراخها الؽاضب المحجج الرافض وعَناها

 جمجلا بدموع المهر ببطء

 أٌ ظلم واضطهاد هذا ؟ ما هذه اْسباب الجٍ ججعله َزوجها "

 طفلة ! هل َعشك هذا الرجل فعل ذلن أم ماذا أم أن علَها أن

 جماسٍ ججربة والدجها ؟ زواج بأكراه ومن لبل أن جعرؾ حجً

 معنً جلن الكلمة ثم رجل َهجرها من أجل كل شٍء محطما

 " مشاعرها ؟

 وما أن جدحرجت جلن الدمعة من رموشها الكثَفة الجفجت

زة له وهٍ جخرجوؼادرت لم جنظر وٖ للذٌ مرت مججا  

 والذٌ ما أن اسجدار لَلحك بها أولفه الصوت الحازم

 من خلفه



 " جولؾ َا مطر فلحالن بها لن َزَد اْمور إٖ سوءاً  "

 ً  الجفت نظر له بعدم الجناع بَنما جحرن هو من مكانه مجابعا

 ووجهجه الباب

 " سؤذهب أنا لها واذهب أنت ٖبنجن "

الذٌ ٖزال لم َسجوعبوخرج من فوره وجركه فٍ مواجهة   

 بعد ما حدخ أمامه ولد لال باسجؽراب محدلا به بَنما لم َرجع

 هو بنظره من الباب الذٌ خرج منه عمه

 لما لم جخبرنٍ أنها هٍ ؟ أنت أخذت منٍ عهدا لبل أربع سنَن "

 أن ٖ أجخلً عن الفجاة الجٍ سجزوجنٍ بها إن حدخ لن مكروه

خبرنٍ بؤنها ابنجن الطفلةوإن احجاججنٍ هٍ َوما فلما لم ج  ! " 

 نظر له ولال بجدَة

 ْنن جعلم أٌ ظروؾ كنا نمر بها حَنها وكَؾ كدت أفمد حَاجٍ "

 لمرجَن إحداها لوحدٌ واْخري أنا وجدها معا وما كنت ْضمن

 سٗمجها بعدنا والرسالة الجٍ جركجها لن كان فَها هوَجها وعمد

جدها علم بعد شجارنا زواجكما ولم َكن َعلم عن ذلن أحد فحجً  

 بخصوص ذلن ، وإن كانت رفضجن اِن كنت سؤطلمها منن

 " ودون أن جعلم أَضا من جكون

 ً  حرن رأسه بعدم اسجَعاب ولم جؽادره الصدمة بعد هامسا

 " !! لكنن أخبرجنٍ أن..... أنت... والشرط "

 اسجدار له بكامل جسده ولال بذات جدَجه

 بلً اشجرطت علَن أنه إن ظهرت زوججن المخفَة جلن َوما "

 واحجاججن فلن ججخلً عنها وأنت وافمت وذان ما أردت الجؤكد

 " منه أنن لن ججخلً عن مبادبن الجٍ أحببجها فَن وافجخرت بها

 مرر أصابعه فٍ شعره هامسا بٗ إله إٖ هللا وكؤنه َسججدٌ



 الفهم ونظر له ولال

 " !!... لكن اِن والد "

 لاطعه الذٌ فهم عمن َجحدخ لابٗ بجدَة

 اجرن كل هذا لٍ وما علَن معرفجه اِن َا لاسم بؤنه لن "

 " السلطة لجخرج بها اِن لمنزلن

 ورفع سبابجه مجابعا

 لكن هو أمر واحد فمط .. أنت أعلم من ؼَرن بظروؾ زواجكما "

ٍ لٍوبؤسبابٍ وبسنها وبالطفولة الجٍ عاشجها فإن أخطؤت جؤج  

 أنا وجمول ابنجن أخطؤت لن جمسوا علَها ولن جرفع َدن وٖ

 صوجن علَها ، جمرر َوما أن ججزوج ذان أمر أحله هللا لن

 " لكن ابنجٍ لن جبمً معن حَنها وٖ لَوم واحد

 وؼادر الؽرفة وجركه ما أن أنهً حدَثه ذان محدلا فٍ مكانه

 ً  بصدمة لبل أن َلحك به هامسا

 " !! أجزوج ؼَرها "

* 

* 

* 

 كانت جنظر لها فٍ كل خطوة جمجرب فَها منها وكؤنها الموت

 الذٌ َزحؾ للجسد ببطء ، جعلم بؤنه ما كان علَها أن جخشاها

 فهٍ ألوي منها بإَمانها باهلل أوٖ والمجصرؾ فٍ كل شٍء

 ثم بزوجها ثانَا ومن علَها أن جثك به وفٍ كل شٍء لكنها لم

فٍ للبها لبل جسدها فبالرؼم جسجطع منع ذان اٖرججاؾ الخفَؾ  

 من كل ذلن هٍ جخاؾ ... جخاؾ علَه ولَس علً نفسها فهٍ

 أساسا سجفمد نفسها إن فمدجه ...... كم جمنت لحظجها أنهما لم



 َؽادرا جلن المرَة َوما وأنهما عاشا فَها وكبرا من دون كل هذه

 الجعمَدات ، أجل لن َمسن الموت عنه أحد لكن ما كانت لجحرم

 منه كل جلن اْعوام ومن أن َكونا معاً وٖزال المسجمبل َخبا

 . ما هللا وحده َعلمه

 شدت لبضجها بموة جحرن أصابعها حجً شعرت بخاجمه َٗمس

 أؼلب جفاصَلها فهو لها .. المدر جمعهما رؼم لسوة كل الظروؾ

 . فإن كان هللا معهما فلن َهزم ما َربطهما شٍء وٖ الموت

جامدة حجً ولفت أمامها جبعد خصٗت شعرها رالبجها بنظرات  

 المصَر الناعم عن عَنَها جنظر لها جلن النظرة الجٍ َجمنها

 أمثالها والجٍ جعنٍ وبكل وضوح

 أنا المنجصرة أنا الجٍ جملن كل شٍء مهما أظهر الوالع )

 ( ؼَر ذلن

 لد جكون أجمل منها بمٗمحها اٖنجلَزَة الفاجنة وأكثر ثراءً 

وي وأكثر ثمة لكنها لم جسجطع أن جكسبه وأن ججعلهونفوذا وأل  

 لَس َحبها فمط بل وٖ أن َجمبلها .. وهو لها لالها مرارا بَنما

 لم جفز هٍ وٖ بجلن الوعود منه ومجؤكدة من أنها جعلم ذلن ، جعلم

 بؤنه ثمة امرأة ما فٍ حَاجه أو أن عملها َخبرها بؤنه ثمة واحدة

ا حجً اِن ولم جؤخذ هٍ مكانهافٍ ماضَه لم َسجطع اججَازه  

 لذلن هٍ جبحخ عنها وبشراسة بل وعلً اسجعداد ْن جزَحها

 من طرَمهما وإن بمجلها أو إَذابها وهذا ما جَم َعلمه جَداً 

 وَخشً منه فكَؾ بعدما حدخ حَن رأجها فٍ المطبخ وأؼمٍ

 علَها وؼضبها منه ؟ بل وجركها الخاجم كان أكبر دلَل فهٍ

جدت عدوجها الجٍ جفسد علَها كل ما جرَدجري بؤنها و  . 

 أبعدت نظرها عنها باسجدارة طفَفة لمملجَها الذهبَة المسجدَرة



 ما أن ولفت أمامها ووصلها ذان الصوت اٖنجلَزٌ الساخر

 المسجفز

 " ....مرحبا آنسة مارٌ أونمول سَدة فالكو "

 " .. مارَه مرحبا "

 ارجفعت نظراجها الجٍ لم جججز الصدمة بعد من حدَخ جلن للذٌ

 ولؾ بجانبها مبجسما مما جعل ذان الحدَخ َجولؾ بل وانجملت

 جلن اْحداق الخضراء ناحَجه أَضا بنظرة جمََمَة وجلن اٖبجسامة

 جموت من شفجَه جدرَجَا وهو َنظر لوجه الوالفة أمامه وِثار

روح فٍ الوجنة اْخري وذلنهاجلن الكدمة أعلً وجنجها والج  

 فاؼجصبت ابجسامة صؽَرة لابلة

 " ....مرحبا كَن .. اعرفن هذه لوسٍ خخخخط "

 ولم جسجطع الحروؾ ججاوز حنجرجها وٖ أن جمولها ولد اشجدت

 أصابعها المرججفة علً مذكراجها بموة جرالب الذٌ كان نظره

اجبها الرلَكَنجمل للوالفة بجانبه والجٍ ٖزالت جنظر له جرفع ح  

 عالَا بَنما اسجطاع هو الجعرؾ علَها سرَعا وكَؾ ٖ وصور

 خطوبجهما جلن مٓت الصحؾ وموالع الجواصل َْام حجً أن

 البعض علك بؤن النحلة الجمَلة اسجمرت علً إحدي اْزهار

 أخَرا مفاجؤة الجمَع باخجَارها المخالؾ لذولها السابك جماما

وجخرج معهم حَخ انجملت بَنفٍ اخجَار من كانت جصاحبهم   

 نجوم السَنما ومشاهَر الرَاضة وعارضٍ اْزَاء والمشابهَن

 جمَعهم لعالمها المزَن لجسجمر علً أحد أهم اْعضاء فٍ

 المنضمات الخاصة ، فهٍ بذلن َعرفها كل من كان له اهجمام

 بالفن أو اْزَاء أو الرَاضة لظهورها مع أشهرهم وأكثرهم

له ولالت جشمله بنظرها مجدداً وسامة ، ابجسمت   



 " لم جعرفَنٍ مارٌ ؟ "

 فمالت الجٍ جنهدت بضَك

 " أجل ... هذا كَن المرَب المشجرن لنا أنا وجَم إنه ابن خالجٍ "

 ففؽرت فاها الصؽَر بابجسامة دهشة لابلة

 " آه إَطالٍ ؟ أنت خطَبها أَطالٍ إذا ؟ "

لت جشد َدَهانمل نظره منها للجٍ هربت بنظراجها منه ٖزا  

 علً مذكراجها فٍ حضنها بموة وجعلم جَدا بؤن ذكاء كَن سَجعله

 َجصرؾ فٍ اْمر بؤٌ طرَمة كانت دون أن َفجضح أمرها خاصة

 وأنه أحد رجال مطر شاهَن وسَفهم اللعبة اِن بالجؤكَد وَربط

 اْمور ببعضها فمد اخجاره لدره للعب الدور أَضاً ودون اخجَار

 منهما ، وذان ما حدخ فعٗ فمد جحرن من مكانه وولؾ بجانبها

 وحضن كجفَها بذراعه ولال ناظرا للوالفة أمامهما

 " وهل لالت لن ؼَر ذلن ؟ "

 وجابع ولد نمل نظره لها

 " ؼاضبة منٍ لهذه الدرجة حبَبجٍ ؟ "

 فابجسمت له ابجسامة لم جسجطع إمسان دموعها معها ولبّل

ظرة وابجسامة من رآها ظنها ٖمرأة مؽرمةهو رأسها .. كانت ن  

 به حد الوجع بَنما هٍ لم ججعدي الشعور بالموت وهٍ جمدم نفسها

 لرجل آخر كما سبك ولدمت زوجها ٖمرأة أخري ٖ شٍء أمامها

 سوي الرضا والمبول ، بَنما لم جفارق نظرات الوالفة أمامهما

باسجرخاء الذٌ كانت سبابجه جمسح الدمعة من رموشها وابجسمت  

 وحدخ ما جولعجه الجٍ انجملت نظراجها جرالبها فكَن شاب وسَم

 أنالجه جمَزه أكثر وأٌ فجاة َمكنها أن جؽرم به بسهولة خاصة أنها

 جراه ٖ َولٍ العٗلات بالفجَات اهجماما .. صادلا وفَاً لد جحكم فٍ



 مبادبه إسٗمه الذٌ َخفَه عن المحَطَن به مما جعله أكثر جمَزا

محَطه وسَكون من السهل علَها أن جصدق بؤنه الرجل الذٌ فٍ  

 أظهرت أمامها سابما حبا ٖ َضاهً له وبكجه أمامهما ولد أجمن

 . هو الدور وكؤنه كان معهم هنان

 أؼمضت عَنَها جسحب أنفاسها ببطء حَن مال ناحَة أذنها

 وهمس ببرود

 هنَبا لن بهذا اٖنجصار مارَه علً المرأة الجٍ جؤخذ "

 " زوجن وجحت أٌ مسمً كان

 فاشجدت أناملها بموة جعاند الدمعة الجٍ أحرلت جفنَها جرفض

 أن جبمً سجَنة لجلن الرموش الطوَلة المطبمة علً بعضها

 وجولؾ جنفسها جماما حَن شعرت لَس بجصلب الَد والذراع

 الحاضنة لكجفَها وذراعها فمط بل وبالخطوات الثمَلة الجٍ

لذٌ وصلها بسرعِة جدفك الهواءولفت لربهم والعطر ا  

 لجسدها فرفعت جفنَها ببطء َشبه أنفاسها جنظر للذٌ

 ولؾ بجانب الوالفة أمامهما والجٍ نظرت له من فورها

 بَنما كانت نظراجه جنجمل بَنهما هما لبل أن جسجمر علً

 الَد الجٍ بدٖ من أن جبجعد عنها اشجدت أصابعها علً

 ذراعها أكثر وكؤنه َجحداه أن َجحدخ وأن َعجرض أو

 َمانع وكانت جعلم بؤن ذكابه لن َمل بؤٌ درجة عن

 الوالؾ بجانبها وبؤنه سَحلل وَفسر المولؾ وبسرعة

 خاطفة لكنها لم جلجمس أٌ نظرة رضا فٍ جلن العَنان

 السوداء الحادة بَنما لطع كل ذان الجو المشحون صوت

  بممازحةالوالؾ بجانبها لابٗ

 " مرحبا جَم أري طلبة الطب البشرٌ هنا الَوم ؟ "



 لالها بابجسامة ساخرة لبل أن َبعد َده عنها وَصافحه

 بضربة رجولَة لكفَهما وهما َجصافحا فمن المفجرض

 أنهما أبناء الخالة بل وصدَمان .. ألَست هذه هٍ اللعبة

 والدور الذٌ علَه أن َلعبه ؟ أبعدت نظراجها عن عَنَه

 الجٍ اسجمرت علً عَنَها لحظة أن الجفت جلن الذراع حول

 خصره النحَل واجكؤت صاحبجها برأسها علً كجفه لابلة برلة

 جنظر له

 جَموثٍ حبَبٍ كم أنا ؼبَة ... هل نؽادر ؟ سَكون والدٌ "

 سعَدا بزَارجن له الَوم فهو َسؤل عنن كثَرا مإخرا فلم

 " َعد َران

ً لكن جعلَمه جاء حادا حازم ا ونظره لم َجحرن ناحَجها مطلما  

 " هَا مارَا علَا أن أوصلن للمنزل "

 نملت نظراجها المصدومة بَنهما للوالؾ بجانبها فهٍ جعلم

 بؤن الجعلَك المادم سَكون من جلن أنجلَزَة

 فكَؾ َكون خطَبها هنا وَؤخذها هو ؟

 لكنها جؤملت فٍ أن جفهم بؤنه ؼاضب منها بسبب ؼضبها

فهٍ باجت جخشً علَه .. جخشً فمط أن باْمس فمط  

 جفمده جخشً من ذلن حجً بات ألما َفوق ألم رإَجهما

 معا ، أو أن ذان ماخَل لها فمط فالنار بدأت جشجعل فٍ

 داخلها كالبركان ما أن الجفت ذراعاها كلَهما حول خصره

 ورفعت جسدها ممبلة طرؾ خده هامسة له بكلمات

 . إعجذار خافجة

 " هَا مارَا "

 أرجفها صوجه الحاد اِمر ولم َبعد نظره عنها وٖ للجٍ



 أهدجه جلن المبلة وكل جلن الكلمات الهامسة فابجعدت أصابع

 كَن عنها حَنها وأنزلت هٍ نظرها مسدلة جفنَها ما أن

 شعرت بمبلجه علً رأسها لبل أن َمول

 اعجنٍ بنفسن مارٌ وجؤكدٌ من أنٍ أفعل ذلن من "

 " أجلن فمط

دما وجه رسالجه جلن لمن وصله معناها فوراوؼادر بع  

 ورفعت حَنها نظرها ججبعه وهو َبجعد وارججؾ جسدها

 ما أن شعرت بجلن اْصابع الجٍ امجدت لها جلجؾ علً أطراؾ

 أصابعها وسحبها معه مججاهٗ الجٍ جركها والفة مكانها

 خلفهما ، وما أن وصل بها للجاؼوار السوداء المجولفة فٍ

ات فجح لها بابها فركبت فٍ صمت وما أنمولؾ السَار  

 جلس فٍ كرسَه خلؾ الممود ؼادر من فوره وكانت

 الكلمات الوحَدة الجٍ جمجم بها

 " اربطٍ الحزام مارَا "

 ففعلت ذلن علً الفور فنبرجه لم جحمل أَا من اٖسجَاء الذٌ

 ! رأجه فٍ عَنَه ونبرة صوجه حَن كانا فٍ الجامعة

مضت عَنَها بموة جحاول طرد جلننظرت جهة النافذة وأؼ  

 الصورة الجٍ بات جكراراها أمام عَنَها موجعا أكثر بدٖ من

 أن جعجاد علَها ولن نمل جمجنع وججمبلها فَبدوا أنها كلما الجربت

 منه أكثر سججؤلم ٖلجراب جلن منه أكثر ، ما الذٌ سَصل له

 . حجم ألمها إذا ؟ سجموت بسبب هذا الشعور ٖ محالة

رب أنه لم َعلك علً ما حدخ وعلً جصرؾ كَن فهلجسجؽ  

 َراه أنمذ المولؾ ؟ لكن نظرجه الؽاصبة حَنها لم جكن جنذر

 بذلن وٖ سرعجه الجنونَة اِن فٍ المَادة وما سَمول مثٗ



 وبما سَعلك ؟

 " لمد ظنت بؤنٍ زوججن "

 همسجها ونظرها ٖزال علً النافذة جشد أناملها بموة فوصلها

 ً  صوجه البارد سرَعا

 أنا من أخبرها سابما بؤنٍ مرجبط ، كان ذلن فٍ ثانٍ لماء لنا "

 وكان علَا الجخلص منها ... كل هذا كان لبل أن جظهر هذه المهمة

 " الجافهة طبعا

 اجكؤت برأسها علً مسند الكرسٍ وٖزالت جنظر للنافذة جرالب

ت عَنَهااْشجار والطبَعة الخضراء من بَن الدموع الجٍ مٓ  

 والجٍ مسحجها سرَعا لبل أن جفجح المجال لؽَرها ولد عادا

 للصمت الذٌ كان رفَمهما حجً وصٗ للمجمع السكنٍ وأولؾ

 سَارجه فٍ الموالؾ المخصصة والمظللة فنزلت حَنها ججبعه

 حجً دخٗ المبنً وصعدت السٗلم خلفه وما أن أؼلمت باب

 الشمة خلفها لالت ناظرة لمفاه

رحلة بشؤثمة  " ..... " 

 " ٖ ...... ممنوع مارَا "

 لالها مماطعا لها وهو َجوجه جهة ؼرفجه فمالت جرالبه

 " اجركنٍ أجحدخ أوٖ وأشرح عما جكون "

 أمسن ممبض الباب وأداره بحركة عنَفة ولال وهو َدخلها

 " ٖ أحجاج ْن أسمع ذلن "

 فزمت شفجَها بضَك ورمت مذكراجها علً الكرسٍ لربها

حمت به ودخلت الؽرفة خلفه ولالت بضَك من خلفه جنظرول  

 له وهو منشؽل بفجح أزرار سجرة المنظمة السوداء

 ولما ٖ جسجمع أوٖ ؟ من حمنا أن نجنالش وأن أعلم "



 " سبب رفضن ، لما َكون المرار من طرفن فمط ؟

 الجفت لها ولد جولؾ عن فجح جلن اْزرار الجٍ وصل لمنجصفها

دَه لابٗ بحزموأمسن خصره بَ  

 " ْن المرار لٍ مارَا وأنا للت ٖ "

 " لماذا "

 لالجها بحدة فواجهها بنبرة أشد محركا رأسه حركجه المعجادة

 وكؤنه َشَر لشٍء ما خلفها

 هكذا عناد كٍ ٖ جسجمعٍ بحَاجن وْجحكم بن هل من مانع "

 " لدَن ؟

 ضربت اْرض بحذابها لابلة بضَك

 " !! جََََم "

 فعمد حاجباه لابٗ بحدة

 " ونالشَنٍ مجددا "

 لالت من فورها بؽضب محجج

 " ....بلً سؤنالشن ما لم ألجنع بؤسبابن ، هم لن َكو "

 أبعد َده ولال َرمَها جانباً ومماطعا لها

 أجل فثمة أساجذة معنا وحافٗت سجنملنا كمجموعات ، سكن "

لم ما الذٌمسجمل ووووو.... أعلم بهذه اْسطوانة لبلن وأع  

 " َحدخ ؼَر ذلن

 لوحت بسبابجها لابلة بضَك

 أرأَت نفسن كَؾ ججصرؾ بشكل خاطا ؟ لما ؼضبت منٍ "

 سابما حَن لم أسجمع لن ولم أنالشن أو أجرن مجاٖ

 " للحوار بَننا ؟

 لال من فوره وبؽضب



 ْنن لست هنا لجنالشٍ وٖ لجحاورٌ مارَا بل لجنفثٍ ؼضبن "

ذكر السبب الحمَمٍ فهل هذا ولت طلب بٍ ْنن ٖ جسجطَعَن  

 أذن لجلن الرحلة السخَفة الجٍ جعلمَن أن رفضٍ لها هو

 " المرجح ؟

 نظرت له بذهول جاهدت لجخفَه وهو َضع شرحا كامٗ لشجارهما

 وْسبابه وما أن كانت سججحدخ صرخ مسكجا لها

 مارَا اصمجٍ اِن لن نجحدخ فٍ هذا مفهوم ؟ "

داد لٗسجماع لٍْنن لست علً اسجع  " 

 لالت برفض

 " بلً علً اسجعداد "

 لال من فوره وبذات ؼضبه

 مارَا هذا العالم مخجلؾ وهإٖء البشر َعَشون كالحَوانات "

 بٗ دَن وٖ مبادئ وأنا الرجل ذهبت مرة ولم أكررها فٍ جامعجٍ

 سابماً فٗ جفجعلٍ شجارا عمَما فمط ْنن ؼاضبة من أمر ٖ

 " جسجطَعَن الجحدخ عنه

 أشارت له بسبابجها ولالت بضَك

 " وأنت كذلن "

 صرخ من فوره

 " بلً وأنا كذلن لذلن علً هذا الشجار أن َجولؾ حاٖ "

 فلم جعلك جنظر له بؤسً لَس بسبب ما لال فمط بل وبسبب

 جرس الباب الذٌ بدأ بالرنَن جبعه هاجفه فورا فمررت أصابعها

ها لد احمرا بسرعة البرق وؼادرتفٍ ؼرجها بعنؾ وجفنا  

 الؽرفة راكضة ورفعت مذكراجها وجحركت جهة ؼرفجها ودخلجها

 ضاربة بابها خلفها نظرات الذٌ خرج من الؽرفة خلفها ججبعها



 ولد جحرن جهة الباب مجؤففا نفسا طوَٗ ؼاضباً فهو بالفعل

 حاله لَس أفضل منها والجراب ذان المدعو كَن أزعجه وإن

حمَمَا وحدَثه ونظرات اٖجهام فٍ عَنَه زادت اْمركان لَس   

فجح الباب بطرَمة ؼاضبة عنَفة وأوٖه ظهره فورا سوءاً ،  

 وسار نحو الداخل وكؤنه َمول للموجود خلفه جحمل نجابج

 لدومن هذا الولت ، ولؾ مولَا ظهره لصاحبة جلن الخطوات

 اْنَمة بالكعب المرجفع َمسن خصره بَدَه وأؼمض عَنَه

 مجؤففا بصمت ما أن جسللت جلن الَدان لخصره وحضنجه بموة

 واجكؤ طرؾ ذان الذلن الصؽَر علً كجفه لجعبخ جلن الشفاه

 بشعره جنفخ الهواء برله علً عنمه وابجسمت مجمجمه

 آسفة حبَبٍ ما حدخ جعلنٍ أؼضب ، لم أكن أعلم "

 " بؤنن جعاملها كابنة لن هكذا

لال بجمودابجعد عنها واسجدار ناحَجها و  

 مارَا أنا المسبول الوحَد عنها ولانونَا أَضاً ووجودها "

 " فٍ عالمٍ أمر مسلم به

 ابجسمت له والجربت منه مجددا حجً ولفت أمامه جماما

 ومررت َدها خٗل سجرجه المفجوحة حجً منجصفها ورفعت

 جسدها حجً أصبحت أنفاسها جداعب وجهه فؤجفل مبجعداً 

 وهمس بخشونة َنظر لعَنَها الحانمة

 " ...لوسٍ لسنا وحدنا هنا كما أن "

 فماطعجه لابلة بضَك

 " جَموثٍ الفجاة لدَها خطَب لما ٖ ججزوجه ؟ "

 أبعد نظراجه الحانمة عنها وجمجم ببرود

 " علً مارَا أن جنهٍ دراسجها أوٖ "



 فرممجه بضَك ولالت محججة

أن نحدد موعدا لذلننحن من علَنا أن نجزوج إذا و "  " 

 نظر لها ولد لست مٗمحه الحادة وهو َمول

 " وهل سؤعلم عن هذا من الصحؾ كالمرة السابمة لوسٍ ؟ "

 حركت َدها لابلة فوراً 

 ٖ بالطبع فها أنا للت لن ولنجنالش فٍ اْمر مجً ما "

 " احججنا من ولت

 أوٖها ظهره وكجؾ ذراعَه لصدره ولال ببرود ونظره علً

ً  باب جلن الؽرفة والمؽلك جماما  

 " لَس ومارَا معٍ "

 " !! جَموثٍ "

 اعجرضت محججة فمال من فوره وبجدَة

 " أخبرجن أنٍ المسبول اْول عنها وٖ شٍء أمامنا فلننجظر "

 جحركت حَنها حجً كانت خلفه مباشرة ولالت بضَك

 ننجظر حجً مجً لجنهٍ دراسجها ! أنت جمزح حبَبٍ بالجؤكَد "

للعَش مع خطَبها حجً َجزوجا فلجذهب  " 

 الجفت لها حَنها ولال بحزم مشَرا للباب خلفها

 ما لدٌ للجه لوسَانا وإن كنت سجؽضبٍ مجددا فؤؼلمٍ "

 " الباب ورابن هذه المرة

 فزمت شفجَها جنظر له بحنك وجعلم جَدا أنها كلما اعجرضت

 سَعاند أكثر وأنه ٖ َشبه أَا من الشبان اللذَن عرفجهم سابما

 جحركهم هٍ كَؾ جشاء حجً أنه ٖ َخضع ْوامر والدها وهو لم

 َمانع هذا فَه وٖ جراه َضؽط علَه أبداً فٍ أٌ أمر جرَده وهو

 َرفضه وكؤنه هو ابنه ولَست هٍ ! جؤففت بضَك لم جخفَه



 أبداً ولالت

نوالدٌ َنجظر زَارج "  " 

 أشاح بوجهه جانبا ولال ببرود

 علَا العودة للمنظمة ما أن أسجحم وسؤري ما َمكن "

 " فعله مساءً 

 الجربت منه حَنها ولبلت خده ولالت مؽادرة

 " سجؤجٍ بالجؤكَد حبَبٍ سؤخبره بؤن َنجظرن "

 وؼادرت من فورها مؽلمة الباب خلفها فمرر أصابع َدَه فٍ

 ً وما أن أبعدهما عن شعره نظر شعره َشده للخلؾ بموة مجؤففا  

 .. خلفه ولجهة الباب المؽلك لبل أن َجوجه للمطبخ

 وضع إبرَك المهوة علً النار وأضاؾ له البن من لبل أن

 َؽلٍ وخرج من هنان ، رأسه َكاد َنفجر وَؤمل بؤن َعدل

 له ذان السابل اْسود مزاجه علً اْلل ، وصل باب ؼرفجها

ا علً سرَرها حَخ جنام بمٗبسهاوفجحه ببطء وولع نظره فور  

 لم جنزع سوي السجرة الجٍ كانت مرمَة علً اْرض لرب

 ! السرَر وكانت جضع سماعات فٍ أذنَها وجبدوا نابمة

 ما أن دخل سمع صوت ذان الشٍء الذٌ جضعه فٍ أذنَها

 مرجفعا حجً أنه اسجطاع فهمه ما أن الجرب فمد كانت جسجمع

علً ألصاه كما َبدوا ولن َكونللمرآن مسجٗ وجرفع الصوت   

 . سوي هربا من اٖسجماع لما َمال وَحدخ فٍ الخارج

 أمسن باللحاؾ وؼطً به جسدها برفك وجوجه جهة مذكراجها

 وأورالها وحمَبجها المرمَة أرضاً أَضاً رفعهم ووضعهم علً

 الطاولة الجٍ جسجخدمها للدر اسة وما أن انجهً ولؾ علً

وبصمت لولت لبل أن َجحرن نحوهاطوله ونظر لها مجدداً   . 



* 

*  

 

* 

* 

 ولؾ أمام باب الؽرؾ المفجوح ونظر للجٍ كانت ججلس

 علً السرَر جحضن ركبجَها وجدفن وجهها فَهما فجنهد

 بؤسً ودخل وجلس بمربها علً السرَر ومسحت َده علً

 شعرها لابٗ بهدوء

 " جَما ارفعٍ رأسن وانظرٌ لٍ "

 فرفعجه ببطء لجظهر له جلن العَنان المجهدة من البكاء

 وجابع بجدَة

 مإكد جعلمٍ بؤن والدجن جفعل كل ذلن من أجلن َا جَما "

 فهٍ جخاؾ علَن وجحبن كما أنها ؼاضبة منٍ ولَس منن

 " مهما عبرت عن ذلن ناحَجن

 جدحرجت دمعجها وهمست بعبرة

ا ما كان علٍبل من كلَنا أبٍ بل والجمَع .. أنا... أن "  ... 

 ما كان علَنا إخفاء اْمر عنها أبٍ هٍ ؼاضبة منٍ أَضا

 ْنٍ اخفَت ذلن عنها وْنٍ أوافمن فٍ جحدَد مصَرٌ

 لكنٍ أإمن بؤنه لن أسباب وإن لم جشرحها ، أنت لم ججبرنٍ

 " علً الشخص الذٌ سؤجزوجه لكن... ٖ َمكننٍ لومها أبٍ

علً صدره ولال مرر َده علً شعرها وشد رأسها لَجكا  

 ماسحا علً شعرها اْسود الناعم

 أجل من حمها أن جؽضب .. كنت سؤطلعها علً اْمر بعد أن "



 " آخذ موافمجن لكن اْمر حدخ وٖ نفع من الندم علَه اِن

 ابجعدت عنه وأمسكت َده ولالت برجاء باكٍ ناظرة لعَنَه

 أبٍ ٖ جؽضب منها أرجون ومهما لالت .. هٍ جحبن أنت "

 " جعلم ذلن

 ً  حرن رأسه ببطء هامسا

 " ٖ َا جَما لن أؼضب منها "

 رفعت َدها وأصابعها المرججفة لشفجَها هامسة ببكاء

 " ...كله بسببٍ أنا المخطبة أنا من "

 وانحنت جهة الوسادة وحضنجها بموة جدفن وجهها وبكابها فَها

 فمسحت َده علً شعرها وما أن كان سَجحدخ أولفجه الَد الجٍ

أشار أمسكت كجفه فنظر فوله للذٌ ابجسم له من فوره ولد  

 بسبابجه والوسطً علً كجفه وكؤنه َمول له ٖ جؤخذ مكان

 ؼَرن ورجبجه فابجسم له وولؾ وربت علً كجفه وؼادر

 . مؽلما الباب خلفه وجاركا بالفعل الدور لصاحبه

* 

* 

* 

 .. أؼلمت باب الخزانة واجكؤت علَه بجبَنها وراحة َدها

سما ٖ َمنعها شٍء عن مؽادرة هذا المكان سوي والدهال  

 فٗ جرَد أن َشعر بؤنها جهدد بهذا وٖ جهجم بؤمره وٖ برأَه

 ووجوده وهٍ الجٍ ٖ جصدق أنها وجدجه أخَرا ، شدت أناملها

 جمبضها علً الخشب المصمول وأؼمضت عَنَها جسحب أنفاسها

ب من المكان بؤكملهبموة جشعر باخجنالها َزداد وكؤن الهواء ُسح  

 ، فالجموت إذاً ما نفعها فٍ هذه الحَاة وما مكانها فٍ حَاة



 من حولها ؟

 ابجعدت جمسح عَناها بظهر كفها بموة والدموع الجٍ لم جفارق

 رموشها بعد ما أن سمعت جلن الطرلات علً باب ؼرفجها فرفعت

 ؼرجها خلؾ أذنَها وجلست علً طرؾ السرَر جنظر لٓرض ما

جح الباب وولؾ أمامه الذٌ نظر للحمَبة المرمَة جحتأن انف  

 لدمَها لبل أن َرجفع نظره للجٍ كانت جسند كفَها علً السرَر

 جحجها جنظر لها بشرود نظرة جامدة خالَة من أٌ جعبَر فمال

 وهو َمجرب منها وبنبرة جشبه جلن النظرة الخاوَة فٍ عَنَها

بهذا ؟ماذا َا ابنة دجً ؟ من جمررَن معالبجه  "  " 

 وولؾ علً بعد خطوات منها ما أن خرج همسها المخنوق

 لن أخرج من المنزل وأنت فَه أبٍ إٖ لو كنت معٍ بل ما "

 " َجعلنٍ أجمسن بالحَاة وجودن فَها

 عمد حاجبَه لابٗ بضَك

 كَؾ جمولَن هذا َا ؼسك ؟ إن فرضنا بؤنن ؼاضبة من "

 ابنجن فماذا عن ابنن الذٌ جرن حجً عابلجه لادما خلفن

 " ومن أجلن ؟

 ابجسمت بسخرَة ومرارة ولالت ونظرها لم َفارق الحمَبة

 الفارؼة جحجها

 ٖ جخؾ بشؤنه فابن شمَمن لادر علً جعله نسخة أخري "

 عنه وعن ابنجه وسَعلمه كَؾ َعصَنٍ وَمرر وَنفذ من

فٍ حَاجه ورابٍ وأجحول لشخص ٖ أهمَة له  " 

 شد لبضجَه بجانب جسده بموة ولال بذات ضَمه

 ؼسك هل أفهم لما َنجمل السواد الذٌ جحَطَن مطر به "

 " لكل المحَطَن بن ؟



 ضربت بَدَها علً طرؾ السرَر جحجها حَخ جسجند بهما

 ولالت بضَك أكبر ولم جرفع نظرها به

 أبٍ جولؾ عن الدفاع عنه وعنها أرجون فؤنا المخطبة "

علم ٖ جذكر لٍ هذا ٖ أرَد سماعه من شفجَن جحدَداأ  " 

 لال من فوره وبحدة

 أنا لم ألل أنن مخطبة ولن ألولها َا ؼسك لكن اللوم "

 " لَس علً جَما وحدها فٍ هذا فؤنت من أبعدها عنن

 نظرت له هذه المرة وهٍ جمول بذات ضَمها

 أبٍ هل أفهم أٌ نوع من إلماء اللوم هذا وجمول بؤنٍ "

 " لست المخطبة ؟

 لال مباشرة وبجدَة جشبه نظرجه الموَة الحازمة لعَنَها

 وإن للت بؤنٍ موافك علً هذا الزواج َا ؼسك وعلً "

 " اسجمراره وأن َعلن فٍ ألرب ولت ممكن ؟

 ولفت ولالت بؽصب ملوحة بَدها

 ! لماذا...؟ بؤٌ حك جزوجونها وهٍ فٍ هذا السن "

وافمه ؟هل ْن مطر شاهَن َرَد ذلن ج  " 

 لال بحزم

 ٖ دخل لمطر بهذا َا ؼسك وأنا كنت رافضا مثلن "

 " وأكثر منن والجنعت

 نظرت له بصدمة لابلة

 " ماذا جمصد بهذا أبٍ هل أخطؤت معه ؟ "

 نظر لها بدهشة ولال موضحاً من فوره

 " ! ٖ َا ؼسك ما هذا الذٌ جمولَنه "

 لالت بضَك جشَر لنفسها



 لماذا إذا اشرح لهذه الؽبَة لجفهم لما جحددون مصَر ابنجها ؟ "

 لماذا جزوجونها اِن ؟ لما علَها أن جكون أم وهٍ جحجاج لمن

 َرعاها ٖ لمن َجزوجها ؟ وممن ؟ من أحد رجال ابن شاهَن

 " الرابعَن بل وأكبر من والدجها

 لال من فوره

َن َا ؼسكابنجن كل من َراها َعطَها عمرا َمارب العشر "  

 " والوالع َجحدخ أمامن

 اشارت بَدها جانبا لابلة بذات ضَمها

 وهل سنحكم علً جسدها وما َظهره لنا الظاهر ؟ "

 هل علً هذا جُزوج النساء ؟ جزوجت والدها وأنا ابنة

 الجاسعة عشرة وكنت أحجاج لعمول جمَع النساء ْفهمه

 " وأعَش معه وفٍ النهاَة ماذا؟ بحخ عن ؼَرٌ

حاجبَه لابٗ بحدةعمد   

 لاسم مخجؾ َا ؼسك رجل َمكن اٖعجماد علَه وفٍ كل "

 " شٍء وهو َرَدها زوجة له فعٗ

 لوحت بَدها جهة اٖرض صارخة باحججاج

 " إن كان هو بعمل فؤر هل علَنا جمَعنا أن نكون مثله "

 واجهها بجعلَمه الحاد فورا

اؼسك هو زوج ابنجن اِن مهما كان رفضن له ولبله "  

 هو ابن عمجن المرأة الجٍ عرفجها هنا وعشت معها ومجؤكد من

 " أنه كل من عرفها أحبها وحمل لها من الجمَل ما لن َنساه أبدا

 شدت شعرها للخلؾ ممرره أصابعها فَه ولم جسجطع نكران ذلن

 فهٍ حملت فٍ للبها لجلن المرأة ما لن جنساه ما عاشت لكن لَس

 ابنها لَس من كان علً لَد الحَاة وحرمها ونفسه من أن َكونا



 معا وبكل للب مَت ودم بارد فسَكرر ذلن مع ابنجها وسَفعل ما

 " فعله زعَمه َوما ما ، أخرجت اصابعها من شعرها لابلة بجمود

 إن كانت علً لَد الحَاة لوافمت احجراما لها فمط أما اِن فؤنا

ه ولن أسمح لهذا اْمر أن َحدخ ،لست موافمة وإن كانت زوجج  

 ً  " جَما ابنجٍ أَضا ولٍ الحك فٍ هذا كوالدها جماما

 جنهد بضَك ولال بجدَة

 ؼسك لاسم بمشَبة هللا أنمذ ابنجن من الموت فٍ لندن ومن "

 أن جفمدَها طوال حَاجن وهو ٖ َعلم من جكون ، بحخ عنها

علم منفٍ كل مكان بعدها وأحبها وأرادها له من لبل أن َ  

 جكون وٖ أنها زوججه ، وابنجن جحبه أَضا ووالدها كان َرَد

 الجؤكد من أن مشاعرها ناحَجه لَست امجنان وٖ مشاعر

 مراهمة وكان سَجرن اْمر للولت الذٌ َكون مناسبا للجحدخ

 معن فَه لبل حجً أن َعلن بؤنها زوججه فماسم نفسه لم

 " َكن َعلم

لابلة بضَكأشارت بؤطراؾ أصابعها لصدرها   

 وهل كان سَؤخذ برأٍَ إن رفضت؟ هو كان سَعلمنٍ "

، أنا أساسا باْمر فمط كٍ ٖ أسمعه من الصحؾ والجلفاز  

 " ٖ أعلم ما مصلحة ابنجٍ ولراراجٍ ناحَجها ٖ نفع منها

 لال من فوره وبحدة

 " ؼسك ما كل هذه العمد الجٍ جحَكَنها حول نفسن ؟ "

مماثلة رمت َدها جانبا لابلة بحدة  

 أجل أبٍ معمدة فمط ْنٍ ألول ما نفع وجودٌ فٍ حَاة "

 أشخاص لست فٍ حَاجهم سوي شٍء زابد عاشوا من دونه

 " فلن َؽَر وجوده من عدمه فٍ شٍء



 لال بحدة أشد

 ؼسك أرَد أن أفهم أجثمَن فَما ألول وما ألرر أم أنٍ "

 " بالنسبة لن مجرد مطر شاهَن آخر ؟

 مررت أصابع َدَها فٍ شعرها للخلؾ لبل أن جنزل بهما لعنمها

 وأشارت لصدرها بكفها جضربه برفك لابلة بعبرة مكجومة عَناها

 الواسعة جمجلا بالدموع جدرَجَا

 أبٍ أنا مجعبة ... أموت لسما أموت وٖ أحد َعلم ما الذٌ "

 َموت هنا .. إنها ؼسك جنجهٍ وجخجفٍ .. لَجه فمط َجم

لمرة واحدة لجموت مبجسمة علً اْلل إنصافها  " 

 نظر لها باسجنكار وكان سَجحدخ لوٖ لاطعه الذٌ دخل

 وجوجه نحوها من فوره مججاهٗ محاولجه ٔمسان كم

 سجرجه وإَمافه منادَا

 " !! مطر "

 حجً وصل عندها وأخذ حجابها المرمٍ علً السرَر وأمسكها

الؽرفة ورؼممن َدها وسحبها منها بالموة خارجا بها من   

 محاوٖجها للفكان منه أو إَمافه وضربها بمبضجها لساعده

 أٖ أن ذلن لم َإثر به ولم َجولؾ حجً وصل بها لسَارجه

 المجولفة أمام باب المنزل وفجح بابها وأركبها مرؼمة وأؼلمه

 خلفها وأؼلك جمَع اْبواب كٍ ٖ جنزل وما أن دار حول

له صوت الذٌ لحكالسَارة لَركب فٍ كرسٍ السابك وص  

 بهما لابٗ بحزم

 " مطر ماذا جفعل ؟ "

 ؼرس المفجاح فٍ الباب وأداره فَه لابٗ بجدَة

 ٖ جملك عمٍ لن ألسوا علَها ولن نرجع الَوم فٗ َملك "



 " أحد علً جؤخرنا

 وما أن فجح الباب ركب مؽلما إَاه خلفه وؼادر من هنان من فوره

ره علً السَارة المبجعدةفجنهد الذٌ جركه خلفه مجمجما ونظ  

 " ٖ أعلم ما هذه المعجزة الجٍ سججمعهما معا مجددا ؟ "

* 

* 

* 

 ولؾ مكانه لولت َنظر لصاحبة ذان الفسجان الزهرٌ الناعم

 الذٌ ارجفع لركبجَها ٖ َظهر منها سوي جلن السالان البَضاء

 الناعمة النمَة والَدان الرلَمة الجٍ جشجد أناملها بموة علً

 الوسادة البَضاء الناعمة جحجها والشعر اْسود الحرَرٌ

 الذٌ جناثر علً ظهرها وكجفَها فمد َده له حجً ٖمست

 أصابعه جلن النعومة الفابمة وخرج صوجها الباكٍ الحزَن

 آسفة أبٍ أنا خجلة من نفسٍ فعًٗ لَجنٍ أموت .. أنا السبب "

 " ....فٍ كل ما حدخ جصرفت بجنون بجهور أ

بصدمة ما أن أمسكجها جلن الَدَن وأجلسها فنظرت له وصرخت  

 بصدمة وجراجعت لظهر السرَر جنظر بصدمة للذٌ مال نحوها

 َمسن خصره بَدَه لابٗ بضَك

 من هذه الجٍ جرَد أن جموت ؟ "

 " أسمعَنٍ ذلن مجددا ْلطع لسانن

 الجصمت بظهر السرَر أكثر وكؤنها سجخجرله جنظر له بعَنان

ؤحرؾ مجمطعةدامعة وهمست ب  

 ما... ماذا جفعل.. ؼادر سجران والدجٍ وجؽضب أكثر ، ثم "

 " ...هنا ؼر



 " وإن للت بؤنٍ لن أخرج "

 لاطعها ولد اجكا بَده علً خشب السرَر المرجفع فولها

 َنحنٍ ناحَجها أكثر فزحفت للجهة اْخري لابلة

 " سؤؼادر أنا إذاً  "

ه وبدأتوصرخت بشهمة ما أن أمسن بَدها وسحبها نحو  

 جحاول الفكان منه والهرب لابلة

 " اجركنٍ سَؤجٍ والدٌ .. إبجعد عنٍ "

 سحبها بموة أكبر مبجسماً حجً أولعها علً السرَر نابمة

 علً ظهرها وما أن مال نحوها جولؾ فجؤة مجنهدا بضَك بسبب

 الباب الذٌ انفجح خلفه ووصله ذان الصوت الرجولٍ الباسم

ولح ؟لما ٖ جبجعد عنها َا  "  " 

 فجركها وولؾ ونظر للذٌ لال مشَرا للباب خلفه بإبهامه

 اخرج هَا سؤجحدخ أنا مع دمَجٍ الجمَلة فلَس كل "

 " ما َلؽط به الرجال َمال

 فابجسم له ولد فهم ممصده سرَعا ومعه حك فلَست الحمَمة

 بؤكملها جمال فلن َعجبها بالجؤكَد أن جعلم بؤنه كان لها شرَكة

 فَه لد جظهر فٍ أٌ ولت وأنه وافك علً وجودها ، ؼادر

 مؽلما الباب خلفه جاركاً صاحب جلن اٖبجسامة الطفَفة َرالب

 الجٍ جلست جبعد شعرها وؼرجها عن وجهها هامسة بجلعثم

 ... جدٌ أنا .... هو .... لم أكن موافمة هو من "

 " ...هو دخل هنا و

جشابكة فٍ بعضهاونطرت لَدَها فٍ حجرها وأصابعها الم  

 ما أن عجزت عن صَاؼة جملة كاملة فمال مبجسما وهو

 َجلس أمامها



 " ٖ بؤس هذا من حمه وأنا المجطفل بطرده بالطبع "

 ً  نظرت له بعدم اسجَعاب فابجسم وأمسن أنفها ولال مبجسما

 مبارن َا أصؽر وأجمل عروس .. لن ألول فٍ العابلة "

جدجنفمد سبمجن والدجن ولحمت بجدجها و  " 

 ازدادت نظراجها له اسجؽرابا فضحن وأمست بَدها ونظر

 لكفها الصؽَر الناعم ولال َحرن سبابجه فَه َرسم دوابر

 ونظره علَه

 كان َا ما كان ثمة طفلة جمَلة جشبه الدمَة وعمرها كان "

 عشرة أعوام اخجار لها والدها أمَرا وزوجها له وٖ أحد

مصادفة بعد أربعة أعواممنهما َعلم عن اِخر حجً الجمَا   

 " ...فٍ ملهً لَلٍ و

 شهمت بصدمة ساحبة َدها منه جنظر له بصدمة فنظر لها

 وضحن ولال مشَراً بإبهامه للباب خلفه وؼامزا بعَنه

 واْمَر الوسَم طبعا فٍ ؼرفجه اِن فلجمارس أمَرجه "

 " هواَة الركض لحضنه المفضلة لدَها بسرعة

ر فالصدمة كانت أشد من اسجَعابهانظرت له فاؼرة فاها الصؽَ  

 رؼم أنها ٖ ججولع ؼَر ذلن من والدها فضحن وأشار لها

 برأسه فهمست بجلعثم

 " و.. لكن... والدجٍ "

 لال مبجسما

 أخذها والدن وَبدو أنهما سَمضَان رحلة لصَرة فلنؤمل "

 " أن جعود منها مجمبلة لٓمر فالموافمة والرفض فات أوانهما

 ذبلت مٗمحها بحزن وهمست

 جظنهما سَجصالحان جدٌ ؟ اْمور كانت جسَر علً "



 " ما َرام حجً الَوم

 أومؤ موافما وأشار برأسه جهة الباب لابٗ بابجسامة

 " هَا لبل أن َؽادر "

 فضحكت بخفوت وزحفت مؽادرة السرَر جججنب النظر له

 محرجة وما أن كانت خارج الؽرفة ركضت جعبر الممر حجً

 كانت عند الباب المشجرن بَن أرولة المنزل وعبرت الممر

 الشمالٍ وما أن وصلت باب ؼرفجه ولفت أمامه جعض طرؾ

 إبهامها وأؼمضت عَنَها بموة جسمع خطواجه فٍ الداخل ، فجاة

 ؼَرها ما كانت لجسجوعب ما لاله لها جدها بسهولة لكن فٍ

اجهمعابلجها ولصص النساء فَها وطرق زواجهن وظروؾ حَ  

 هنان ما كانت لجسجؽرب هذا ، وكم لعبت الظروؾ والمصادفات

 دوراً فٍ كل هذا فكَؾ جلجمَه وَنمذها وججعلك به وٖ أحد منهما

 ! َعرؾ من َكون اِخر بل وبؤنه ثمة رباط لوٌ َجمعهما

 مدت َدها ببطء لممبض الباب وفجحجه بحركة أكثر بطباً ونظرت

ٌ كان َرفع هاجفه ومفاجَحهمن شك الباب المفجوح مبجسمة للذ  

 من علً طاولة الجزََن لحظة أن شعر بالباب والجفت له برأسه

 فمط لبل أن َبجسم مسجدَرا بجسده ناحَجه َنظر لصاحبة ذان

 الفسجان الزهرٌ والشعر اْسود الناعم والوجنجان اللجان ازدادجا

 جوردا مع نظرة الخجل فٍ العَنَن الزرلاء الواسعة جؽرس أسنانها

 البَضاء الصؽَرة فٍ طرؾ شفجها المبجسمة فمد َده ناحَجها

 وحرن أصابعه بؤن جعالٍ فجراجعت للخلؾ خطوة ووجنجاها

 جزدادان جوردا وحركت رأسها برفض مبجسمة فابجسم وحرن

 أصابعه مجددا لابٗ

 جعالٍ هَا أو جبت أنا ولسما أن أركض خلفن "



 " إن فررِت هاربة

 وضحن علً نظرجها المصدومة وشهمجها الصامجة لبل أن جدفع

 الباب وجركض نحوه ولد اسجمبلها من فوره ضاحكا وحضنها

 رافعا لها عن اْرض مجعلمة بعنمه ولال

 " مرحبا بحبَبة لاسم فٍ عالمه الكبَب الموحش "

 حضنجه بموة أكبر وهمست بحزن

ً لن َكون كبَبا بعد اِن ولن جكون وحَدا سنك " ون معا دابما  " 

 أنزلها لٓرض رؼم أنه لم َبعد َدَه عنها جماما َمسن بهما

 خصرها النحَل بَنما جرجاح َداها علً صدره ونظرت له بعَنَن

 حزَنة هامسة

 " ولم جعد ؼاضباً منٍ بسبب ما حدخ فٍ لندن ؟ "

 حرن رأسه نفَا وهمس

 " ولن نذكره مجدداً  "

نه له مجددا مجعلمة بعنمهابجسم بضحكة خفَفة ما أن لفزت حاض  

 فالجفت ذراعاه حول جسدها فورا َحضنها بموة َدفن مٗمحه فٍ

 شعرها اْسود الكثَؾ ٖ َصدق بؤنه دخل هنا وبات لَلة لم

 َؽمض له فَها جفن لَؤخذ رأَها فَما كان مولنا بؤنه سَكون

 الرفض لَجدها فٍ لحظة زوججه ملكه وفٍ حضنه ! همس َمبل

ؽؾخصٗت شعرها بش  

 " ما رأَن لو نؽادر للمنزل اِن ؟ "

 ابجعدت عنه بشهمة مصدومة ولالت

 " ما رأَن لو جؽادر أنت لمنزلن اِن ؟ "

 ضحن ولال َحاول إمساكها من ذراعها

 " موافك لكن معا "



 ابجعدت عنه مسرعة وبخفة لم َسجطع إمساكها معها حجً

 أصبحت عند الباب جمسكه بَدها ولالت ناظرة له

لبل أن جوافك والدجٍلَس  "  " 

 نظر لٓعلً َمسن خصره بَدَه وجنفس بضَك مجمجما

 " إذا ٖ خروج لن من هنا أبدا إٖ لو لجلجنٍ "

 عبست مٗمحها الجمَلة وهمست بحزن

 " ٖ ججحدخ هكذا عن والدجٍ "

 نظر لها ولال بحزم َرفع سبابجه أمام وجهه

 لَكون معلوما لدَن فلن أطلمن مهما كانت رافضة "

 " فٗ جفكرٌ َوما فٍ طلب هذا منٍ من أجلها فلن أوافك

 لربت حاجباها الرلَمان لابلة برجاء حزَن ٖزالت جمؾ مكانها

 أصابعها جلجؾ حول خشب طرؾ الباب

 " لن أطلب هذا منن لكننا سننجظر موافمجها لاسم عدنٍ "

عه علً فكه وجنهد مجمجماحرن رأسه ممررا أصاب  

 " أمرٌ هلل ... أعدن أن ننجظر لكن للَٗ فمط "

 لونت ابجسامة رلَمة مٗمحها الجمَلة وهمست له

 " أحبن "

 لبل ان جخجفٍ من هنان ما أن جمدم نحوها مبجسما ولم َجد

 . فٍ الممر سوي رابحة عطرها الخفَؾ بعدها

* 

* 

* 

كان المكان بالفعلدخلت معه ٖ جحاول النظر لما حولها و  

 لم َعج بالمدعوَن بعد وشبه فارغ لكن الباب الواسع كان



 فٍ اسجمبال الداخلَن حدَثا بالججابع ولم جفهم حجً اِن

 ما َكون هذا الحفل ولما ومن سجمابل فَه ! وبدأت مسَرة

 جعرَفها ببعض من جولفا من أجلهم ولم جكن منجبهة وٖ

الذٌ سجفمد عملها ْسمابهم جفكَرها منحصر فٍ الشخص  

 ما أن جراه ! من َكون وما صلجها هٍ به ومن جعرفهم

 محدودَن جداً !! ارججؾ جسدها ما أن شعرت بَده علً

 ظهرها وهمس عند أذنها

 " ها هٍ المفاجؤة خلفن "

 فاسجدارت بسرعة وانفجحت عَناها بصدمة جنظر للذٌ الجرب

 منهما َرجدٌ بدلة سوداء بدون ربطة عنك لمَصها خارج

 حزام بنطلونها ورؼم الشَب الخفَؾ جدا فٍ شعره والخطوط

 الجٍ ارجسمت بجانبٍ شفجَه جزَن فكَه العرَضان اسجطاعت

 الجعرؾ علَه سرَعا ، ثمان سنوات فصلت بَن آخر لماء بَنهما

ؾ علم بؤنهالم جراه بعدها ولم جسمع عنه شَبا واِن ... !! كَ  

 ! هنا

 ما أن وصل عندها أمسن ذراعَها ولبل خدها لابٗ بابجسامة

 " زَزفون َاٖ الفجاة الجمَلة ! ما كل هذا ؟ "

 ابجعدت عنه وابجسمت له بشحوب لَس بسبب ما حدخ فٍ

 الماضٍ وَعرفه فمط بل وبسبب حدَخ ولاص سابما والذٌ

 لفز لمخَلجها فوراً 

ن وحدس المحامٍ ٖ َخطا أبداأنا ٖ أثك به َا زَزفو )  ) 

 جعلم بؤنه محام ذكٍ وله حدة نظر وأَضا مولنة من أنه اطلع

 علً لضَجها المعلمة فٍ المحاكم حجً اِن ولن َمول ما لاله

 من فراغ لكن لما وعلً ماذا اسجند فخالها بشَر الشخص الوحَد



 الذٌ َعلم بخباَا الجرَمة ؼَر خالها دجً وابن شاهَن ورؼم

شهد معها كما ساعد إسحاق علً الهرب جلن اللَلة فلما ٖ ذلن  

 َثك به ! وما مصلحجه لَإذَهما وهما ابنا شمَمجه وهو من

 وجد لهم إسحاق بعد عشر سنَن من اخجفابه مخجطفا ؟

 وذان كان السبب الذٌ جعل والدجها جسلمها لجدجها خوفا من

هٍأن جلمً مصَر شمَمها والذٌ كانت واثمة منه حَنها ف  

 لم جصدق حدَثهم حَن لالوا بؤنه مات ولت وٖدجه وبؤن

 ! شمَمجه مرَضة ولد جنجهٍ لنهاَجه لكن من لال كل ذلن

 من اخجطؾ إسحاق حَنها ورماه عند الحدود لَجدوه ؼَلوان

 ! ولما أخذ خالها والدجها من منزل زوجها المجوفً لبل أن جلد

ان سَحمَهأَكون هو السبب فٍ اخجفاء إسحاق ! لكن لما ك  

 ! من السجن إذاً 

 انجبهت من شرودها علً حدَخ الوالؾ بجانبها َكرر سإاله

 لها فاؼجصبت ابجسامة هامسة

 " أجل اشجمت له فؤنا لم أراه منذ أعوام "

 لرب َده من وجنجها ومسح علَها مجمجما بابجسامة

 " آه َاٖ الفجاة الجمَلة ما رأَن لو نججمع مجددا وثٗثجنا معا ؟ "

 انجفض للبها بموة وفهمت من عنا بالشخص الثالخ بَنما َبدوا

 أن الوالؾ بجانبها لم َعلم منه بعد عنه ولم جعد جفهم أعلم بما

 حدخ ٔسحاق وبؤنه عاد لعابلة ؼَلوان وبالحادخ الذٌ جعرض

 له أم ٖ ولما سؤلها إذا أن َججمع ثٗثجهم ! شدت لبضجَها

صعوبة ما أن جمدمت منهمالمجعرلجان أكثر وسحبت أنفاسها ب  

 امرأة شمراء لصَرة رؼم ارجفاع كعب حذابها وهمست شَبا

 ما للوالؾ بجانبها فؽادر معها من فوره ، رفعت حَنها نظرها



 للوالؾ أمامها لبل جنظر للذٌ ؼادر مبجعدا وٖ جعلم لما َبدوا

 لها أن اْمر مفجعل ولد جم إبعاده عنهما لصدا ! لكن من

 طرؾ من ؟

جسدها ٖ شعرَا بسبب ملمس أصابع الوالؾ أمامها ارججؾ  

 ً  لذلنها ولد أعاد وجهها له ولال مبجسما

 " ٖ جعلمَن أن إسحاق سَكون هنا فٍ لندن لرَبا ؟ "

 اجسعت عَناها الزرلاء الواسعة بصدمة وكما جولعت هو َعلم

 ! بما حدخ له وسَكون وراء إبعاد نجَب اِن لكن لما

إذا وسَكون له أعوان هنا وٖ هو لم َخبره عن إسحاق  

 َجحرن وحده !! نظرت حولها وبدأت جشعر بؤن كل من َوجد

 ! هنان عدو مباشر لها ، لما شن ولاص فٍ خالها

 لماذا وعلً ماذا اسجند ؟ إن كان خالها َعلم عن مكان إسحاق

 فما الذٌ َعلمه أَضاً هل هو من أخفاه لدَهم هنان ؟

 ! هل َهجم بؤمر حماَجه فعٗ

 " أَن سافر بالجمَلة خَالها ؟ "

 جراجعت خطوة للوراء ٖ شعورَا لجبعد عن ملمس َده وأصابعه

 فلم جفهم لما شعرت بالمشعرَرة جسرٌ فٍ كامل جسدها بسببها

 وْول مرة فٍ حَاجها ؟ اْنها لم جعد جعلم عدوها من صدَمها

 أم السبب مخجلؾ جماماً ؟ وإن كان خالها عدو لها فلما َخبرها

 بؤنه َعلم بؤن إسحاق مصاب وسَنمل هنا ! كَؾ لها أن ججؤكد

 وجمَع اجصاٖجها بمطر شاهَن لطعت بإبعاد مربَجها واسجؽٗل

 حلمة الوصل بَنهما ؟ لالت ونظرها لم َفارق عَنَه

 مإكد جعلم إذا بؤن ملؾ المضَة فجح مجددا وبؤنه جم أبٗغ "

 " عن مؽادرجٍ المصح



 أومؤ برأسه بنعم ولال

 بلً لكن جدن لعبها بذكاء مجددا وحملت إحدي نزٖبه الفعلََن "

 " اسمن الحمَمٍ ولن جخرجٍ من هنان مجددا

 همست جسحب نفسا طوَٗ لصدرها

 " كَؾ علمت ؟ "

 حرن كجفَه لابٗ بابجسامة ساخرة

 أنا أعلم عن الكثَر ُحلوجٍ وبكل ما لد َضر أبناء شمَمجٍ ، ما "

فسه للخطر إنهم َبحثون عنهكان علً شمَمن أن َعرض ن  

 " وسَحاولون لجله فهم ٖ َسامحون وٖ َجهاونون

 أمسكت للبها ٖ شعورَا وهمست جنظر لعَنَه وعَناها جلمعان

 ببرَك الدموع

 أنت لن جخبرهم عنه وعن أنه من لجله وٖ أٌ أحد ؟ "

 " لن جفعلها خالٍ ألَس كذلن ؟

 حرن رأسه نفَا ولال بابجسامة جانبَة

بالطبع أنا أرَد حماَجكما فمط وأنا هنا من أجل ذلن لذلن ٖ "  

 علَنا أن نجعاون َا زَزفون وذان المؽفل الذٌ َدعً نجَب

 " علَه أن َبجعد

 نظرت له بصدمة مجمجمة

 " لماذا ؟ ما صلجن به وكَؾ جعرفجما ؟ "

 حرن كجفه بٗمباٖة لابٗ

نت أجحدخمصادفة ... أجصدلٍ أن اْمر كان مجرد مصادفة ؟ ك "  

 معه عن أنٍ هنا ْري ابنة شمَمجٍ الجٍ لم ألجمَها من ثمانَة

 أعوام وأنها إحدي نزٖء مصحة نفسَة خاصة ومشهورة وأخذنا

 " الحدَخ حجً علمت بؤنه ابن سلطان ضرار السلطان



 نظرت له بصمت لبرهة لبل أن جمول

 " أجعنٍ بؤنه علم منن عن الجرَمة وعن فجح المضَة مجدداً ؟ "

 نظر لها باسجؽراب ولال

 " ٖ ... من لال ذلن ؟ "

 نظرت لعَنَه بصمت ولم جعلك ، إذا ثمة شخص آخر جعمل

 مربَجها لصالحه وهو من َعمل معه وَعده بجدمَر عدوه ولاص

 وهو من أخبر نجَب ، أم أن خالها َكذب ! ٖ جنكر بؤنها لم جعد

ملجثك به أَضاً وعلَها أن جؤخذ حدَخ ولاص عنه علً مح  

 الجد وها لد بات للبها َخبرها بؤن الخطر أكبر وألرب لها من

 السابك فكَؾ وهٍ جحاربه وحَدة ؟

 نظرت للذٌ انضم لهما مجددا والذٌ ٖمس كفه ظهرها ولال

 بابجسامة

 " طلبت من خالن أن َمَم لدَنا لكنه رفض فهل جمنعَنه بهذا ؟ "

هم وهو َبدواكادت جنفجر ضاحكة لوٖ أمسكت نفسها .. َمَم لدَ  

 َمرر أن َخرجه من حَاجها ! لم جعد جسجبعد وٖ أن َموت لرَبا

 .. ْسباب مجهولة ؟ شعرت بضربات للبها جرجفع

 أَعمل أن َفعل خالها هذا ؟

 الرجل المسالم كما عرفه الناس ْعوام ؟

 الرجل الذٌ شهد معهما فٍ المحكمة رؼم معرفجه للحمَمة ؟

دوها الحمَمٍ وسَكون مجصٗ بهلكن نجَب وسَلجها لمعرفة ع  

 فهل َكون هو ذان العدو أم أنهما جمابٗ مصادفة فعٗ ؟

 هذا ما علَها اٖنجظار للجحمك منه أوٖ وأن ٖ ججسرع ، اؼجصبت

 ابجسامة صؽَرة ما أن لالت

 خالٍ رجل منعزل بعض الشٍء َا نجَب أنت ٖ جعرفه فلن "



 " َكون مرجاحا فٍ المصر

ه ولال مبجسمانمل نظره منها ل  

 إذا سجكون جكالَؾ إلامجن هنا علً حسابٍ وإن أردت "

 " سَكون لن منزٖ خاصا

 بادله اٖبجسامة لابٗ

 " سَكون لطفا منن َا صهر عابلجنا "

 وجابع ولد رفع كفه

 " نلجمٍ أذا ؟ "

 مد َده وصافحه لابٗ

 " نلجمٍ لرَبا وسَكون بَننا اجصال "

 جصافحا وما أن افجرلت أَدَهما الجرب من الجٍ أمسن ذراعَها

 مجددا ولبل خدها مودعا لها ولد همس لرب أذنها لبل ان َبجعد

 عنها

 " ٖ جثمٍ كثَرا به فلم َعجبنٍ "

 وابجعد عنها نظراجها الصامجة ججبعه وهو َسجدَر مبجعدا عنهما

كان حذرهاجفكر فٍ كلماجه ، لن َكون هو العدو الخفٍ إذا لما   

 منه إن كان شرَكه ولكان نصحها بؤن جثك به لكن ماذا إن كذب

 فٍ هذه أَضا وهو مجرد مخطط ؟ كَؾ لها أن جعلم ؟

 لن أثك به أجل بل ولكنٍ لن أثك بن أَضا َا خالٍ بعد اِن

 . فالجمَع عدو لٍ حجً أعلم من َكون عدوٌ الحمَمٍ

* 

* 

* 

ه لبل أن َرجفع نظرهنزل من سَارجه مؽلما بابها ونظر لساعج  



 للمصر المرجفع أمامه وجنهد بضَك فؤكثر ما َكرهه أن َكون

 مجبرا علً فعل ما ٖ َرَد بل وأن َإمر بذلن أمراً ولَس أمامه

 سوي الجنفَذ فجلن المدللة السخَفة حددت الموعد واللماء ولَس

 علَه سوي ان َنفذ أو سَكون فٍ مولؾ سخَؾ مع والدها كما

َدخل مكجبه مجددا من أجل جهاز الجنصت الذٌأنه علَه أن   

 . َزرعه هنان فبطارَاجه جعمل لفجرة محددة فمط

 صعد عجبات الباب الرخامَة المرجفعة َدس مفاجَحه فٍ جَب

 سجرجه السوداء اْنَمة ودخل من الباب الزجاجٍ الذٌ فجحجه

 الخادمة أمامه ولد انحنت له باحجرام وسارت من فورها َجبعها

 لجوصله حَخ كان َجولع جماما فٗ شٍء لدي ذان الرجل إسمه

 ؼرفة اسجمبال ضَوؾ أو شرب شاٌ فلم َسجمبله مرة خارج

 مكجبه ثم َنجملون لطاولة الطعام ، وذان ما كان َخدمه دابما

 فزرع الجهاز فَه حَنها َكون أكثر سهولة بمجرد أن َثبجه

 . أسفل الكرسٍ الذٌ سَجلس علَه

باب المكجب وككل مرة كان هو من َفجحه لهما أن وصٗ ل  

 وَسجمبله أمامه مصافحا له بمودة وجرحاب علَه مبادلجه إَاه

 .. وإن بما َشبهه للَٗ حجً كره أداء ذان الدور الممَت

 َُظهر مودة واحجراما لمن َسعً بكل نفوذه لمساعدة من

 َدمرون بٗده ...! لسما أن َكون أحدهما لاجل اِخر فلن َرجاح

 له بال لبل أن َفعلها وَخلص البٗد منهم جمَعهم أو َموت

 . دون ذلن

 ربجت َده علً ظهره ولال َدفعه لَدخل معه

 جفضل هَا وانزع عنن هذه السجرة لن جحجاج للرسمَات هنا "

 " فهنا منزلن وعابلجن



 سار معه نحو اْرَكة الجلدَة الواسعة وخلع سجرجه بالفعل

أرخً َالة لمَصه اْسود فاجحا أولورماها علً ظهرها وجلس و  

 زرَن فَها فهو َحجاج بالفعل ْن َجنفس بحرَة هنا بل وما أن

 َدخل من الباب الخارجٍ لهذا المكان وبعَدا عن المهام الموكلة

 له والجٍ جحجاج لهدوء وجركَز كٍ ٖ َُكشؾ فٍ مكان محصن

ؤكهذا أصبح فَه محل ثمة ٖ َمكن الشن فٍ نواَاه لكن أٌ خط  

 صؽَر سَكون كفَٗ بإرساله للجحَم بجهمة الخَانة والججسس

 وانجحال شخصَة والمساس بؤسرار دولة كاملة أٌ لن َري النور

 ما عاش وهذا إن جركوه َعَش أساساً فعماب جرابمه الموت وٖ

 . شٍء ؼَر الموت لدَهم حجً أن لاجله ٖ َحاكم وٖ َعالب

 جلس ممابٗ له ولال مباشرة

أنٍ أواجه مشكلة ما َا جَم ولد أحجاج لمساعدجن فَهاَبدوا  "  " 

 ؼضن جبَنه َنظر له باسجؽراب فهذه المرة اْولً الجٍ جوكل فَها

 مهمة من طرفه ! ٖ وَمول مشكلة ! جمجم بجدَة ناظرا لعَنَه

 " بماذا َمكننٍ المساعدة ؟ "

 لال من فوره

 بعض أعمالنا ججعرض للجاسوسَة ونظام مكجبٍ َجعرض "

 " لٗخجراق رؼم المرالبة المشددة

 اسجطاع ببراعجه ولدرجه الفابمة علً الجحكم فٍ انفعاٖجه أن َظهر

 جمودا َحسد علَه وهو َسمع كل ذلن ، ورؼم جولعه لذلن إٖ أن

 اْمر كان سَكون صادما له ومن عدة جوانب أهمها أن َطلب

هو مساعدجه فٍ ذلن وهذا ما لم َجولعه وسَخدمهم جَدا ، وها  

 جخمَن مطر شاهَن أصاب بَنما خانه هو ذكابه حَن اسجبعد

 اْمر فٍ آخر اجصال بَنهما وصدلت ظنون ذان العمل المدبر وها



 هو بالفعل اسجعان به لكشؾ من بدأ َفكن خلَجهم فٍ الوطن هنان

 ببطء وبالججابع فسجخاؾ اْذرع هنا علً أعنالهم بالجؤكَد فكَؾ

امه اِن مجَمن من أنه محصن ولنبالرأس ؟ رؼم أن الجالس أم  

 َطاله ما َطالهم لكنه له ولن َرجاح له بال ما لم َمجص من كل

 ذلن منه وإن ماجا معاً ، لال بجدَة محدلا فٍ عَنَه

 وكَؾ َجعرض نظامكم للججسس وأنت جمول بؤنه محمٍ جماما "

 " ومحصن ؟

 جلس منجصبا علً ظهر الكرسٍ الجلدٌ ولال

جه .. من الخابن الذٌ َكون موجودا وهو لَسهذا ما أود معرف "  

 معنا ومن هذا الذٌ َسرب معلومات مهمة كجلن ؟ سجزور منظمة

 خاصة وسرَة منزلٍ ومكجبٍ الخارجٍ من أجل الجفجَش

 " وسنكجشؾ إن كان ثمة ما َسجخدم من أجل ذلن

 اسجوي فٍ جلسجه أَضا َنظر له بجمود وصمت ، جَد إذاً علَه

ك فمط بدٖ من زراعة ؼَره حجً َجم الجؤكد مننزع الجهاز الساب  

 خلو المكان رؼم أنهم وإن وجدوه فلن َكجشفوا بؤنه صاحبه لكن

 علَه أن َشعرهم باْمان وهنا جحدَدا ، لال بذات جدَجه

 " وبماذا َمكننٍ أن أساعد ؟ "

 نصب ساق علً اْخري وأراح َده علً ركبجه لابٗ

وأرَدن أن جعلم من َكون أنت أكثر من َمكننٍ أن أثك به "  

 من وراء ذلن ، سؤطلعن علً بعض اْمور وسنجخذها كخطة

 " لكشؾ عدونا .. أرَده حَا ْفصل رأسه عن جسده بنفسٍ

 ابجسم بسخرَة مجمجما

 لن ذلن ... سؤفعل ما هو أكثر من هذا إٖ إن كان عدون "

 " لَس ممن سجضعهم ضمن دابرة اٖجهام



 لال من فوره

 " لن نضع أشخاصا محددَن أبدا "

 ابجسم بانجصار ولم َعلك .. جَد فهذا ما كان َرَد الجحمك منه

 وَمكنه اِن أن َحَن الشبان حول الجمَع عداه رؼم خطورة

 اْمر فبما أن الشن دخل لعمل هذا الرجل فلن َسجبعد أبدا أن

 َُدخله هو أَضا ضمن دابرة اجهامه وأن جدور دوابر الشن

 . حوله

 وانجمل الحدَخ بَنهما سرَعا لما َنسجم فَه كلَهما فإن كان

 أحدهما عضوا مهما فٍ منظمة عالمَة فاِخر لابد للموات

 البرَطانَة البحرَة بؤكملها وانسجام أفكارهما وأحادَثهما من

 أسهل ما َكون ، حدَخ ممجع بالنسبة لكلَهما وٖ َمل لكن

فجحت الباب حَنها والجٍاْمر كان بالعكس دابما بالنسبة للجٍ   

 كانت جنزعج منهما فٍ كل مرة .. بل والجٍ جؤخرت علً موعد

 لدومه لمنزلهم علً ؼَر العادة فدخلت مبجسمة بعدما جركت

 الباب علً اجساعه مفجوحا بعدها وولؾ كلَهما فٍ اسجمبالها

 فاردة ذراعَها َكشؾ الفسجان الحرَرٌ اْزرق المصَر جفاصَل

لرشَك وخطواجها ججسارع باججاه الذٌ عانمجهجسدها اْنثوٌ ا  

 فورا مجعلمة بعنمه جخجم علً نحره بنعومة شفجَها فٍ لبلة

 طوَلة لبل أن جنظر لعَنَه هامسة بابجسامة

 " ظننت أنن سجكون مشؽوٖ ولن جؤجٍ ... أحبن "

 فكان جوابه أن نظر لعَنَها بصمت مبهم لبل أن َجنهد مجمجما

َكون علَهما أن جذكر ما َجب أن   

 " ما كنت ْجرككما جنجظران لذلن أجَت "

 ولبل أن جعلك سبمها الذٌ لال من خلفها ضاحكا



 كان َفجرض أن أحضً أنا بهذا الحضن أوٖ أم نسَجٍ "

 " أنٍ والدن وأننا لم نجمابل منذ لَلة البارحة ؟

 الجفجت له برأسها مبجسمة واجكؤت به علً صدر الذٌ

 حضنت خصره بذراعَها لابلة

 " وهو ابنن أكثر منٍ لذلن لن جؽار لو أحببجه أكثر منن "

 ضحن من فوره ونظر للذٌ اؼجصب سرَعا ابجسامة صؽَرة

 َنظر له أَضا فؤشار له بَده علَها لابٗ

 " أثمة امرأة جبَع أثمن ما جملكه من أجلن ؼَر هذه َا جَم ؟ "

 " أجل "

جعلهما كلَهما َنظران لعَنَه نظراتكان جوابا مباشرا ولوَا   

 جفاوجت بَن الصدمة واٖسجؽراب فالجوت شفجَه بابجسامة مابلة

 باردة وجابع

 ثمة واحدة فٍ الماضٍ والثمن كان ؼالَا جدا لذلن لم أخض "

 " الججربة بسهولة

 جواب أبهم فَه من الحمابك الكثَر لَصل لهما فمط ما َشبع

رأس ذان الداهَة الوالؾ أمامهفضولهما وما َنفٍ الشكون من   

 والذٌ سرعان ما لال مبجسما بارجَاح

 لَس علً الرجل أن َمؾ مكانه بسبب لصة حب فاشلة فٍ "

 " الماضٍ ، نحن نجعلم من ججاربنا فمط َا جَم

 حرن كجفه مجمجما بٗمباٖة

 " ربما "

 لكن ذلن بؤكمله لم َعجب الجٍ لالت بضَك رافعة نظرها له

لن الفجاة ؟ومن جكون ج "  " 

 نظر لها بصمت ولم َعلك فالجعلَك جاء من الوالؾ أمامهما



 والذٌ لال بجدَة

 " أخبرنا أنه ماضٍ لوسٍ لما جهجمٍ بالسإال عنه ؟ "

 لكنها لم جهجم لما لال ولم جبعد نظرها عن جلن العَنَن

 السوداء الحادة ولالت بإصرار

 " أهٍ َونانَة أم إَطالَة ؟ "

 أبعد نظره عنها للبعَد مجمجما ببرود

 لَست كٗهما واْمر ٖ َعنَن لوسٍ وأنا ٖ أرَد "

 " الجحدخ عنه

 نظرت حَنها للموجود معهما ولالت بعبوس

 أبٍ أرأَت ؟ َعجرؾ أمامٍ بؤنه َحب أخري وٖ َرَد حجً "

 " لول من جكون

 جنهد بضَك لابٗ

"  ً كان لن به لوسٍ ٖ جكونٍ طفلة ، ثم انظرٌ كم شابا  

 " عٗلة لبله ؟

 حضنت خصره أكثر ٖزال رأسها َرجاح علً صدره لابلة

 بضَك أنثوٌ " لكنٍ لم أحب أَا منهم ولست أعَش لدَسة

 " علً ذكراه حجً اِن

 ضحن الوالؾ أمامهما من فوره ولوح بَده برفك لابٗ ونظره

 علً عَنَه

 أرأَت لما َوصل لول الحمَمة للنساء ؟ "

مبٗ بؤنه علَن المراوؼة معهن بعض اْحَانجعلّم مسج  " 

 أهداه ابجسامة جانبَة مجمجما

 لست افضل الكذب وجحت أٌ مسمً أو ظرؾ كان ومن "

 " ٖ جعحبه الحمَمة فلَجد كذبة لنفسه وَصدلها



 ضحن من فوره ولال ونظره َنجمل ٖبنجه

 علَن إذاً أن جكونٍ ممجنة بؤن خطَبن صادلاً حلوجٍ "

نه مجرد ماٍض كما فهمتوما جحدخ ع  " 

 عبست مٗمحها اٖنجلَزَة الفاجنة وخبؤجها فٍ صدره جشد

 ذراعَها حول خصره بموة مجمجمة

 " انت لٍ وحدٌ ... لٍ وحدٌ فمط "

* 

* 

* 

 فجحت عَنَها ببطء وولع نظرها علً النافذة فورا وعلً الظٗم

 فٍ الخارج فهٍ نامت ولت المؽَب وٖ جعلم كم مر من الولت

 وهٍ نابمة ؟ جلست ببطء جبعد سماعات اْذن بحركة واحدة لوَة

 ومررت أصابعها فٍ ؼرجها وجنهدت مؽمضة عَنَها ومر

 شجارهما ذان أمام عَنَها فهٍ بالفعل كانت ؼاضبة من الجراب

 جلن المرأة منه ٖ من رفضه للرحلة ولد اجخذجها مجنفسها لؽضبها

ا من شعرها وما أنذان ، جمجمت مسجؽفرة هللا جخرج أصابعه  

 كانت سجمؾ انجبهت حَنها لمصاصة الورلة الجٍ كانت فٍ َدها

 اٖخري جمبض علَها بموة وكؤنها خرجت بها من حلمها ! بل ولم

 جكن جشعر بوجودها أٌ أنها هنا من ولت حجً جؽلؽلت فٍ عملها

 الباطن وكؤنها جزء من ثَابها وكَانها !! أمسكجها بكلجا َدَها

ابعها ببطء وابجسمت بحزن عَناها الواسعة جمجلاوفجحجها بؤص  

 بالدموع ما أن لرأت أسطرها الملَلة

 إن عدت للمنزل ووجدجن ٖزلت ؼاضبة أجعلمَن ما سؤفعل بن ؟ )

 سؤكسر فنجانن السخَؾ ذان الذٌ جخببَنه جحت الخزانة



 .... فٍ المطبخ علً رأسن

 ( جَم لن وحدن َا حمماء

ا جسمٍ ابجسامجها الحزَنة الدافبةانسابت أول دمعة من عَنَه  

 ورفعت الورلة لشفجَها ولبلجها برلة وعمك مؽمضة عَنَها

 وماأن أبعدجها نطرت ْحرفها من بَن دموعها هامسة

 " كم أعشمن ...؟ هللا وحده من َعلم كم َكون ذلن "

 ولفت بعدها وجوجهت لخزانجها لبل أن ججراجع ونظرت

الجزََن وابجسمت بمكرحولها واسجمر نظرها علً طاولة   

 وجوجهت لها فورا .. فجحت الدرج وأخرجت للم جحدَد العَنَن

 اْسود الشمعٍ وللم الشفاه اْحمر كما أحمر الشفاه ونظرت

 بجفكَر لبل أن جؤخذ واحدا باللون اْخضر أَضا وخرجت من

 الؽرفة راكضة ووجهجها ؼرفجه دخلجها وأؼلمت بابها خلفها

المرجب مبجسمة لبل أن جركض نحوه ونظرت للسرَر الواسع  

 ولفزت فوله وبدأت الفوضً جعج بالمكان جمسن الملم اْسود

 جارة جكجب به وجرسم علَه منحنَة وباْحمر واْخضر جارة

 أخري جنجمل علً مٗبجه الواسعة كحجمه والمشدودة علَه بموة ،

 وما أن انجهت ولفت ونظرت لعملها مبجسمة بحماس لبل أن

 جنجمل لطاولة السرَر وصعدت فولها حافَة المدمَن وانجمل

 . أبداع للجدران

* 

* 

* 

 ما أن جحركت سَارجه اجصل بالذٌ أجاب من فوره لابٗ

 " أجل َا ولاص "



 لال من فوره

 " ماذا حدخ معن َا أوَس ؟ "

 لمد ؼادر البٗد بجواز سفر مزَؾ ، لم َجم الجعرؾ علَه إٖ من "

اكجشافه أمر خَالٍ لوٖ فرَك الجحمَك الخاص خٗل صورجه كان  

 " بمابد نصران لاموا بعمل َعد معجزة

 أدار الممود ولال ونظره علً الطرَك أمامه

 " وسافر أَن جحدَدا ؟ "

 كانت وجهجه أسطنبول ثم بارَس وجولؾ هنان وٖ معلومات "

 " عنه بعدها ٖ أعلم إن كان ؼادرها برا أو بحرا أو ٖزال هنان

ل من فورهلا  

 أرسل لٍ اسمه المزور والمعلومات كافة سؤبحخ فٍ اْمر "

 " بطرَمجٍ فهو الجرب من هنا

 " حسنا ... وثمة أمر آخر "

 " ماذا ؟ "

 وصله صوجه فورا

 " الرجل الذٌ كلفناه بمرالبجة "

 همس بصدمة

 " مات ؟ "

 ولم َجؤخر الجواب الماسٍ عنه وذان الصوت المجزن َصله سرَعا

وجدوه فٍ سَارجه أسفل جبل جاز وسَارجه محجرلةأجل  "  

 بالكامل وجثجه فَها ولم َسجطع وٖ الطبَب الشرعٍ جحدَد إن

 " كان اْمر مفجعٗ وإن كان جعرض للجعذَب لبل ذلن أم ٖ

 أولؾ سَارجه عند طرؾ الطرَك المحفوؾ باْشجار ومرر

 أصابعه فٍ شعره لبل أن َجكا بجبَنه علً ساعده المحجضن



 للممود هامسا

 " َا إلهٍ لمد جسببنا فٍ ممجل الرجل "

 " كان لدره َا ولاص لن َمسكه عنه أحد "

 رفع رأسه ومسح وجهه مسجؽفرا هللا ومسجرجعا ولال بنبرة

 كبَبة جوفاء

 ابحخ عن عابلجه إذاً سؤنمل لن اْموال الجٍ سجعوضهم بها "

 ً  " وإن كان له زوجة وأبناء فسؤدفع لهم راجبا شهرَا

"  ً  " سؤلوم بكل ذلن كن مطمبنا

 اجكا بظهره علً ظهر كرسٍ سَارجه الجلدٌ المرَح ولال

 بجمود

 " هم وراء موجه أنا واثك "

 وصله جعلَمه سرَعا

 " ٖزلت جصر علً أنهم مجموعة ؟ "

 لال بجدَة

 أجل بل وواثك من ذلن وما أن أجد ذان الرجل المدعو بشَر "

سبلة الجٍ أبحخ عن أجوبة لهاسجنكشؾ الكثَر من الحمابك واْ  

 " فهو مفجاح المضَة الوحَد

 أجمنً أن َحدخ ذلن َا ولاص ، وبالنسبة لما أردت السإال "

 " ..عنه لمد

 لاطعه بفضول

 أجل هذا ما كنت أرَد سإالن عنه أساساً هل حصلت "

 " علً جواب ؟

 لال من فوره

 " أجل ومن شخص جوافمت فَه جمَع شروطن لَفجَن "



فوتهمس بخ  

 " أجل "

 لال بؤن َمَنن ٖ َجوز الجمسن به وثمة من كان فٍ خطر "

 " بسببه وكان علَن الجكفَر عنه فٗ َمَن فٍ مهلكة

 لكم الممود بموة عدة مرات صارخا بؽضب

"  ً  " سحما وما كان َدرَنٍ ... سحما لٍ سحما

 ً  وصله صوجه سرَعا

 " ولاص ما سر هذا جحدَداً ؟ "

 مرر أصابعه فٍ شعره َعَد جرجَبه هامسا بجمود ممَت

 ٖ شٍء َا أوَس لن َجدٌ الحدَخ عن هذا فٍ شٍء ، "

 " وداعا اِن

 اشجدت أصابعه علً الهاجؾ فَها وهو َبعده عن أذنه وضرب

 بظهر لبضجه جلن الممود مجددا هامسا من بَن أسنانه

دداً ما هذا الذٌ فعلجه َا أحمك لسما لن جعجرؾ بن مج "  ..... 

 " جباً لكل هذا

 سحب أنفاسه بموة ورفع هاجفه مجددا واجصل بالذٌ أجاب

 من فوره أَضاً لابٗ

 " مرحبا ولاص "

 لال مباشرة

 رواح أرَد أن أسجعلم عن طابرة أللعت من أحد مطاراجنا "

 الخاصة سؤرسل لن رلمها وأرَد أن أعلم من كان المسبول

 " عن مؽادجها أو من اسجؤجرها

له صوجه مباشرةوص  

 لد جكون جابعة لشركجنا الربَسَة ولد َفَدن جدٌ أو "



 " والدٌ بذلن

 لال من فوره

 " بل أرَدن أنت أن ججحمك من ذلن ٖ أرَد دخول مبنً الشركة "

 وما المشكلة هل جشاجرجما مجددا ؟ ولاص أنت جخسر "

 عابلجن بسبب جلن الفجاة الجٍ جصرح بكرهها لنا جمَعا

منا أحداولم ججمبل   " 

 جحرن بسَارجه مجددا لابٗ بحزم

 لن أسكت عن الظلم وألؾ أجفرج ... عذرا ٖ أسجطَع أن "

 " أكون بٗ للب مثلكم

 وصله صوجه المجضاَك سرَعا

 ولاص أنت جعلم بؤنٍ ٖ ألؾ ضدها ولست راض عن أمور "

 كثَرة جخصها لكنن لن جنكر أَضا بؤنها من َجلب أؼلب ذلن

 " لنفسها ، إنها ججنفس كرها لنا َا رجل

 مرر أصابع َده الحرة فٍ شعره وشده بموة لابٗ بحنك

 نحن السبب .. سحما لولاص لمد ارجكبت خطباً لن أسامح "

 " نفسٍ علَه ما حََت

 وصله صوجه المسجؽرب فورا

 " عن أٌ خطؤ ججحدخ ؟ "

 حرن رأسه بضَك مجمجما

ة جلن الطابرة أرَد كل شٍءٖ جهجم لهذا واعلم لٍ عن رحل "  " 

 " حسنا هل جؤمر بشٍء ؼَره "

 همس بخفوت

 " ٖ شكرا لن "

 أنهً اٖجصال منه ورمً الهاجؾ جانبا نظره علً الطرَك أمامه



 أصابعه جشجد علً الممود وجرجخٍ جباعا ٖ جفارق خَاله

 صورجها ونظرجها جلن الجٍ لم َراها فٍ عَنَها سابما وهٍ

 جمول

ة َا ولاص ... وخابفةأنا وحَد )  ) 

 مرر أصابعه فٍ شعره مجدداً وشده للخلؾ بموة هامسا بمهر

 " سحما لولاص لَجه َخجفٍ من الوجود اِن "

* 

* 

* 

 " َماااان "

 ولؾ والجفت خلفه ورمً المعول من َده وجوجه نحو الجٍ

 كانت جمؾ جحت شجرة الجوت جمسن صَنَة فٍ َدَها والجٍ

 جحركت من هنان ما أن رأجه َجوجه نحوها وما أن أصبحت

 بعَدة عن مكان عمال المزرعة وضعجها علً اْرض جحت

 شجرة رمان كبَرة مجفرعة اْؼصان وجلست امامها جنظر

 مبجسمة للذٌ وصل عندها وجلس أَضا فرفعت الؽطاء

 عن الطبك لابلة بابجسامة

كل فورا ولمهذه لم أطبخها سابما ْنها جحجاج ْن جإ "  

 أسجطَع جحدَد ولت لدومن سابما فمررت أن أطبخها

 " واحضرها لن هنا

 وماجت ابجسامجها ما أن رأت النظرة الجامدة فٍ حدلجَه

 الفضَجان وهو َنظر للطعام ومٗمحه المججهمة فهمست

 بجوجس جنظر له

 " أنا آسفة إن أؼضبجن بمجَبٍ إلً هنا ولن َجكرر هذا مجدداً  "



ونظره ٖزال علً الصَنَة بَنهمالال بجمود   

 أنا لست ؼاضب من مجَبن بالطعام لٍ بل من الجرابن من "

 " جهة العمال

 نظرت له بصدمة ولالت من فورها

 " ....لكنٍ ولفت بعَدة لدر إ "

 لاطعها ولد رفع نظره لها

 وإن َكن فهم َرونن بل ومن ٖ َمكنه مٗحظة بَاض "

معجهم َجهامسون بوضوحبشرجن ومٗمحن من بعَد ؟ لمد س  

 " َنبهون بعضهم للمشاهدة لبل أن جفوجهم الفرصة

 أنزلت نظرها لَدَها جشدهما فٍ حجرها بموة ولالت بصوت

 مخنوق

 " أنا آسفة لن أخرج مجدداً ولن جعجب لدماٌ باب المنزل "

 جنهد بضَك َنظر لها ولال

 أنا ٖ أضع اللوم علَن َا ماَرَن وٖ أرَد أن أسجنن فمن "

 حمن أن جخرجٍ للمزارع علً اْلل لكنٍ ٖ أرَد أَضاً أن

 جفجح أعَن العمال علَن فلن أطمبن لجركن هنا والذهاب

 " لعملٍ بعدها

 رفعت نظرها له مجددا وحدلت فَه العَنان الخضراء السابحة

 فٍ الدموع الساكنة ولالت بصوت منخفض

 " لكن ... لكنن جؽلك الباب وسور المنزل مرجفع جداً  "

 هرب بنظره للطعام ولال

 وإن َكن ٖ أرَدن أن جمجربٍ من اْماكن الجٍ َجواجد "

 " فَها العمال َا ماَرَن

 همست بحسنا ولم جعلك جنظر لٓسفل ولد بدأ هو بجناول



 طعامه بَنما لم جسجطع هٍ أكل إٖ الملَل وذان ما ٖحظه جَداً 

 وكلما رفع نظره لوجهها وجدها جنظر لملعمجها بحزن وشرود

 فجنهد ووضع ملعمجه لابٗ

 " وها أنا لن آكل أَضاً ما لم جؤكلٍ "

 اشجدت أصابعها علً الملعمة فَها وامجٓت عَناها بالدموع

 سرَعا مجسللة لرموشها الكثَفة وما أن جدحرجت لوجنجَها

فها بموة فمد َدهالمرجفعة رفعت َدها ومسحجهما بظهر ك  

 وأبعد َدها لابٗ

 ماَرَن أنا لم ألل ما للت إٖ ْنٍ أخشً علَن فما "

 " الداعٍ للبكاء اِن ؟

 همست بخفوت حزَن

 " آسفة "

 وعادت لمسح عَنَها وهٍ نفسها جسجؽرب ذلن فكم كانت ألوي

 وأعند من شمَمها جسار وزوججه واكجسبت حصانة ضد كل ما

اِن لم جسجطع الجحكم فٍ دموعها فهٍَبكٍ أٌ امرأة لكنها   

 المرة اْولً الجٍ َوبخها هكذا وَكون مجضاَما منها رؼم أنه

 لم َصرخ بها ؼاضبا مزمجرا كجلن الحاٖت الجٍ َجمنها الرجال

 بحرفَة فما سجفعل حَنها ! بَنما أبعد هو نظره َلعن نفسه

 علً ؼبابه فهٍ أعدت هذا من أجله وأحضرجه له ، كان جرن

صابحه حجً عاد للمنزل فَما بعد ، رفع نظره لها ولال بهدوءن  

 َنظر لرموشها البنَة الطوَلة والجٍ جخفٍ عَنَها عنه

 " حسنا أنا آسؾ إن لسوت علَن َا ماَرَن "

 حركت رأسها بالنفٍ دون أن جرفعه وهمست ببحة

 لَس علَن أن جعجذر فؤنا لست ؼاضبة منن ومعن حك "



 " فَما للت

 ابجسم ولال

 إذا لنؤكل الطعام الذٌ أفسده الهواء بالجؤكَد ، وكلٍ معٍ "

 " أو لن آكل

 مدت أصابعها البَضاء للملعمة ورفعجها وبدأت جؤكل وسجفعلها

 وإن من أجله فهو َحجاج للطعام مع كل هذا العمل الذٌ َرهك

 جسده به ، بَنما انشؽل هو بها َرالب مٗمحها وهٍ منشؽلة

عب الهواء بخصٗت شعرها اْشمر المجسللبملعمجها والطعام َجٗ  

 من وشاحها المفجوح وجنجاها احمرجا بسبب النسَم المجحرن َزَد

 لونهما وضوحا البشرة العاجَة فابمة البَاض والنماء ورموشها

 الطوَلة أصبحت منظمة فٍ مجموعات بسبب الدموع الجٍ جفت

 علَها ، ومن َلومه فٍ أن َخاؾ علَها من الرجال هنا ؟

 بل وٖ َعلم حجً مجً سَصبر هو الرجل علَها وهٍ زوججه

 حٗله ملن له ؟ ما َعَك كل ذلن مسؤلة شرح ما حدخ لها وما

 سبّبه الحادخ وما لد جكون ردة فعلها إن علمت فمد جكرهه

 . لمجرد أنه السبب أو ْنه أخفً اْمر عنها

 أبعد نظره عن الجهام مٗمحها الجمَلة ما أن رفعت جفنَها

حدلجَها الخضراء له ووصله صوجها المنخفضو  

 أنت جعمل هنا فمط َمان ألَس كذلن ؟ "

 ٖ جوافك إن عرضوا علَن شعَب وأشمابه أن جنظم العمل

 " فٍ مزارعهم أَضاً أرجون

 رفع نظره المسجؽرب لها ولال

 لم َحدخ ذلن سابماً وإن حدخ وعرضوا علَا ذلن لن أوافك "

 " ٖ جخافٍ



بجسمة بارجَاح فمال ونظره علً عَنَهاأومؤت موافمة م  

 حسنا أخبرَنٍ إذا لما جخشَن من عملٍ لدَهم ومزارعهم "

 " ملَبة بالعمال ؟

 اكجسً الحزن مٗمحها ولالت بؤسً

 .. ْنهم ٖ َخافون هللا وَفعلون أٌ شٍء من أجل مصالحهم "

 َمجلون ودون رحمة ومن َعارض أن َنؽمس فَما هم فَه سَكون

 ذان مصَره ، ٖ أرَدهم أن َرون كرجل َصلح ْن َكون جابعا لهم

 فحجً أراضَهم مجؤكدة من أنها جخبا أسرار جرابمهم الكثَرة

 " فمد شَع ولَل عنها الكثَر

 عمد حاجبَه باسجؽراب لابٗ

 لكن ما سر أن شعَب كلمجه فولهم ؟ حجً ألاربهم وبنو "

 " عمومجهم َخضعون ْوامره ؟

لٓرض أمامها لابلة شردت بنظرها  

 ْنه اْكثر شراً ، إنه كجلة من الشر والدهاء والخبخ ٖ َمكنن "

 أن ججكهن حجً فَما َفكر وما َرَد ، َحسب حسابا لكل شٍء دون

 أن َؽفل صؽَرة وَسَّر جمَع اْمور لمصلحجه ، ٖ جطمع بؤن

 َعطَن شَبا لن فهو ٖ َخدم إٖ مصالحه وإن كان فٍ اْمر

وجندمارن وم  " 

 جنملت نظراجه باسجؽراب فٍ مٗمحها ولال بجفكَر

 َمال هنا بؤنه مجزوج وله ابن ؟ أَعمل أن َضع لانونا "

 " لعابلجه وَخالفه ؟

 رفعت نظرها له ولالت

 وأنا سمعت عن هذا سابما ، بعضهم لال بؤنه فٍ العاشرة "

 اِن والبعض َمول بؤنه أكبر من ذلن ولن أسجؽرب هذا فعلً



رجل أن َورخ شره لنسل له ، لن َجرن سٗلة وحوشذان ال  

 ؼَلوان ججولؾ عند هنا لَؤخذ المَادة فرد من عابلة أخري فٍ

 المبَلة ، علَه أن َمدم للحَاة نسخة أخري عنه ، إن لم َفعل

 " ذلن فلن َكون شعَب ؼَلوان أبدا

 ً  حرن رأسه بعدم اسجَعاب مجمجما

َنجب ابنا فٍ السرٖ أعلم لما ٖ أصدق هذه الحكاَة !  "  

 " ! فمط لَكون نسخة عنه

 حركت كجفَها مجمجة

 الحَاة كفَلة بؤن جكذب الخبر أو جصدله رؼم أنٍ مجؤكدة "

 " من صحجه

 وضع الملعمة حامدا هللا وولؾ لابٗ

 شكرا لن َا ماَرَن ، ٖ أسجطَع أن ألول أنها أفضل أكلة "

 " أكلجها علً أطٗق فكل ما جطبخَنه رابع

 نظرت له فولها مبجسمة ولالت

 بارن لن هللا فَما رزلن ، لوٖن بعده ما وجدت ما أطبخه "

 " أو آكله

 وولفت وحملت صَنَة الطعام وؼادرت من هنان لَولفها

 " صوجه منادَا " ماَرَن

 ولفت والجفجت له فمال

 َمكننا جناول طعام الؽداء هنا دابما ، سؤكون جحت هذه "

َومَا ٖ جذهبٍ أنت هنان اجفمنا ؟ الشجرة فٍ هذا الولت  " 

 أومؤت برأسها بحسنا ولالت مبجسمة جمازحه

 " أجل كعاشمان َجواعدان جمصد ؟ "

 ضحن بخفوت ولال



 " بلً لكن بدٖ من أن َجؽزل فَها َجناول طعامها وَؽادر "

 أنزلت نظرها لٓرض سرَعا وجهها َجلون خجٗ وؼادرت

فت عنه فجنهد بؤسً هامسامن فورها نظراجه جرالبها حجً اخج  

 ٖ أعلم ما سَؤخذنا لدرنا له َا ماَرَن َا ابنة عابلة ؼَلوان ؟ "

 " لكنن لدرٌ اِن .. لدر َمان فمط

 رفع عمامجه مسجؽفرا هللا بهمس وعاد ناحَة المكان الذٌ

 َعملون فَه َلفها حول رأسه لجمَه من ضربات الشمس

 . لجواجده الطوَل جحجها

* 

* 

* 

اْحداق السوداء الواسعة جرالب عرض البحر بمَت جلن  

 لم جبعد وٖ جلن الخصٗت السوداء المجطاَرة أمامها جهَم فٍ

 عالم هٍ وحدها فَه ججكا بجانب رأسها وكجفها علً العمود

 الحجرٌ الرومانٍ المنصوب علً رماله والذٌ لم َفصلها

 عن الزمن الحاضر فمط بل وعن الجالس فٍ الجانب اِخر

 َجكا بظهره علً ذات العمود حَخ المدَنة اْثرَة الجٍ لم

 َبمٍ منها الزمن سوي جلن اْعمدة الجٍ لم َبمً من بعضها

 سوي النصؾ وجحكٍ السكة الحدَدَة الواسعة الممجدة من رمال

 الشاطا لمَاه البحر جذور جلن المدَنة الججارَة منذ المدم ،

دبة جنسج عالماَجلس ونظره للسماء أصوات اْمواج الها  

 خاصا من حولهما ٖزال َحجفظ بصمجه الذٌ رافمه طوال الطرَك

 إلً هنا .. لبَنبان حَخ المدَنة الساحلَة ألصً الجنوب الؽربٍ

 للبٗد والمكان الذٌ وعدها بؤن َزوراه معا من أربعة عشر عاما



 وأخلؾ ْن الولت دمر وعوده لها أَضا ، علم مسبما بؤنها لم

َوما وٖ بعد جوحَد البٗد فمد رفضت أن جزورهجزور البحر   

 فٍ جمَع مدن البٗد الساحلَة وكؤنها جمجل الذكري بالوعود

 ٖ العكس .. صنوان لم جكن من ضمن المدن المطلة علً

 الساحل فالبحر جنوب ؼرب البٗد كامٗ فَشمل المدن الؽربَة

طرفٍ الجنوب والؽرب فمط لذلن كان هذا حلما لسكان ذان الم  

 من البٗد واحجفظت هٍ به حلما لٓبد ورفضت رإَجه لذلن

 اخجار أن َزوراه معا ، كان َخطط لكل هذا لكنها رفضت ولامت

 بجؤجَل اْمر رؼم أنه لم َخبرها عن وجهجهما وها لد حكمت

 الظروؾ بذلن فهٍ جحجاج أن جكون هنا َعلم ذلن كما َحجاج

فكان علَهما هو أن جكون لربه ألرب له من كل شٍء حوله  

 أن َكونا هنا رؼما عن كل شٍء فمد جحمل حجً صراخها

 الؽاضب طوال الطرَك إلً أن وصٗ وواجه كل اجهاماجها

 وكلماجها الؽاضبة بالصمت جاركاً إَاها جفرغ ؼضب أعوام

 َعلم بؤنه لن َكفَها مثَلجها لجخرج كل ما َحرق دواخلها فما

فَٗ بجفجَت الجبالجسجنه وسط جلن اْضلع سنَن طوال كان ك  .. 

 جحمل بعدها عنه جحمل العَش وحَدا للَالٍ من دونها جحمل

 . كرهها وؼضبها منه وهو بعَد عنها وعلَه جحمل المزَد اِن

 أدار رأسه ووجهه جهة البحر واْمواج المجرامَة بهدوء

 أؼضب الهواء حولهما ولال بهدوء فٍ أول خروج ْحدهما

 من صمجه منذ أصبحا هنا

 " لم ألصد جهمَشن فٍ ذلن َا ؼسك ألسم لن وكنت سؤخبرن "

 كان جوابها الصمت حجً ضنها لن جعلك أو جهجم لوٖ وصله

 صوجها الساخر



 " أجل كنت سجخبرنٍ عن موعد حفل الزفاؾ "

 لال ونظره ٖزال علً البحر

 بل ما كنت ْخبره بؤنها زوججه وٖ أنها مجزوجة وأنه "

ونجفكزوجها حجً جعلمٍ أوٖ   " 

 ٖذت بالصمت لبرهة لبل أن جمول بمرارة

 نجفك علً ماذا َا رجل العدالة ...؟ أكنت سجسجمع لٍ ؟ "

 " أكنت سجوافك إن أنا رفضت ؟

 وحَن لم َعلك سؤلت مجددا

 " هل كان اْمر سَجولؾ بكلمة منٍ َا مطر أجب ؟ "

 أبعد ظهره عن العمود الحجرٌ ولؾ ساعدَه حول ركبجَه ٖزال

ها ظهره ولال بهدوءَولَ  

 " كنا سنجفك ونجفاهم َا ؼسك فجَما علَها أن ججزوج "

 ابجعدت عنه أَضا ونظرت ناحَجه ولالت بضَك

 لماذا هل لٍ أن أفهم ؟ لما علً ابنجٍ أن جكون زوجة "

 وأم وهٍ فٍ هذا السن ؟ لماذا كان علَها أن جكبر بعَدا

 " عن والدجها ؟

بابجها لنفسها وإن كان ٖ َراهاوجابعت بؤسً وبحة بكاء جشَر بس  

 لما كان َجب أن جحرم هذه المذنبة من دون ذنب من فلذة "

 كبدها ؟ لما ُحكم علَها بالفناء بعَدا عن الرجل الذٌ وثمت به

 وأحبجه ؟ علَها أن جعَش من دون هوَة بٗ عابلة وٖ نسب

 حمَمٍ وعابلجها موجودة ؟ من دون والد ووالدها علً لَد

لما علَها أن جواجه بالخَانة وبالخذٖن وباٖسجنماص الحَاة !  

 أمام الناس من أكثر رجل جعذبت منه وْجله ؟ لما كان علَها

 أن جموت بالبطٍء علً مدي أعوام ؟ لماذا َحدخ معٍ كل



 " هذا لماذا ؟

 رفع رأسه وشعره اْسود الناعم فٍ مواجهة الرَح ولال بهدوء

 لَس أنا من َرفض الشرح َا ؼسك بل أنت من جرفضَن "

 " سماعٍ

 لالت من فورها وبؽضب

 أجل أنا أرفض سماعن وأعذارن الجٍ لن جساوٌ شَبا من "

 معاناجٍ ولن جمحوها وجنسَنٍ إَاها مهما كانت جلن الحجج

 واْعذار ومهما عظم حجمها فلن جساوٌ َوما مما لاسَجه

ٍ كل لَلةجرأؾ الجدران الباردة لحال  " 

 نظر جانبا بحَخ أصبح َمابلها بنصؾ وجهه فمط ولال بجدَة

 وهل كنت ْخجار أنا هذا ؟ كان علَا أن أحمٍ الطفلة جلو "

 اْخري من المسجمبل ومن المجهول أربط مصَر كل واحدة

 منهن برجل وثمت به فهل أخطا بهذا ؟ كان علَا جؤمَن

لن َجخلً عنها مسجمبل كل واحدة منهن مع رجل أعلم بؤنه  

 إن احجاججه َوما وإن لم َكن َعلم من جكون فلن جخجلؾ جَما

 " عن أٌ واحدة منهن ٖ أنت وٖ دانَا وٖ حجً ... زَزفون

 عاد بنظره للرمال أمامه وجابع بذات جدَجه

 .. كل واحدة منهن جزوجت من لبل أن َكون لها لرار فٍ هذا "

م من جكون زوججهلاصرات ارجبطن برجال ٖ أحد َعلم منه  

 " ورؼم ذلن جعاهد كل واحد منهم بؤن ججده حَن جحجاجه

 نظرت لمفاه بصمت لبل أن جمول بضَك

 " أجل فٗ واحدة منا لها المرار فٍ مصَرها بل أنت "

 وجعالت أنفاسها جرالب من بَن بحر الدموع الجٍ مٓت

 حدلجَها الواسعة وخصٗت ؼرجها المجطاَرة الذٌ ولؾ



ه ولم جكن وجهجه لها بل الشاطا َسَر جهةوؼادر مكان  

 مَاهه جؽوص خطواجه الثمَلة فٍ رماله الرطبة حجً وصل

 لمَاهه لم ججولؾ خطواجه أو ججباطا وٖ ججراجع والمَاه

 جرجفع لسالَه جدرَجَاً حجً وصلت لخصره فرفعت ؼرجها

 وشعرها عن وجهها لٓعلً ممررة أصابع كلجا َدَها فَه

 جنظر بصدمة للذٌ أصبحت المَاه فٍ كجفَه ٖزال َسَر

 داخل المَاه دون جولؾ وٖ الجفات فولفت وركضت جهة

 المَاه أَضا حجً ٖمست لدمَها وصرخت منادَة

 " مطر جولؾ ماذا جفعل ؟ "

 وضربت لدمها بالرمال جحجها صارخة أكثر

 " ! سجمجل نفسن َا مجهور هل جننت "

ٌ إجابة وٖ رد فعل من الذٌ ٖزالوحَن لم ججد لندابها أ  

 َبجعد فٍ المَاه أكثر الجربت من المَاه أكثر صارخة

 والدموع بدأت جفارق عَنَها

 " فكر فٍ ابنجن وبٗدن علً اْلل لما كل ما َعنَن هو أذَجٍ ؟ "

 رفعت شعرها عن جبَنها جنظر بصدمة للذٌ بدأ رأسه

كة المَاهَخجفٍ فٍ المَاه حجً لم َعد له مكان سوي حر  

 حوله وصرخت ببكاء

 " مطر جولؾ ٖ جفعل هذا بٍ أرجون "

 وٖ جواب وٖ شٍء سوي المَاه الجٍ اجخذت مكانها الطبَعٍ

 وكؤن شَبا لم َعد فٍ جوفها ولم جسرله منها .. ٖ هٍ لم جسرله

 منها فمط بل سرلت بذلن البمَة المجبمَة منها ، نظرت حولها

فٍ فراغ المكان الخالٍ سوي منهاببكاء والجفجت خلفها صارخة   

 " َا إلهٍ لَؤجٍ أحدكم ... أَن أنجم ؟ "



 وٖ وجود ْحد وٖ ردود لندابها وٖ من الحرس الذَن كانت

 مولنة من وجودهم لرب المكان وهو من ٖ َفارله أولبن الحراس

 وبعض رجاله وإن كان واحدا فمط ، نظرت لعرض البحر مجددا

وعبراجها بَدها ودون أدنً جراجع أو وٖ وجود له جمسن فمها  

 جفكَر دخلت المَاه أكثر جنادَه صارخة ببكاء حجً كانت جلن المَاه

 أعلً خاصرجها جصرخ وجنادٌ وجسَر بصعوبة عكس اْمواج

 الجٍ جرفعها معها وجنزلها ببطء وما أن أصبحت المَاه المالحة

ر بؤنهاجٗمس ذلنها بدأت جفمد السَطرة علً خطواجها وبدأت جشع  

 جرجفع فٍ المَاه وٖ وجود ٌْ شٍء جحت لدمَها وجلن المَاه

 جسحبها للماع بموة حجً اخجفً رأسها فٍ اْسفل جحرن ذراعَها

 بعشوابَة جحاول أن جرجع للسطح مجددا ودون جدوي جشعر

 بالمَاه جدخل من فمها وأنفها وكلما خرج رأسها للهواء سحبجها

 جلن الموي العجَبة نحو اْسفل مجددا من لبل أن جؤخذ جرعة

 كافَة من الهواء وْنها لم جزور البحر سابما ولم جعرفه سوي

 فٍ الصور والجلفاز لم جكن جعرؾ شَبا عن السباحة فَه فسلمت

 نفسها ولدرها لجلن المَاه وذان الجمال الماكر المخادع جسلم

ها فٍ أول لماء لهما لم جعدمصَرها ِخر من اعجمدت علَه وخذل  

 جري سوي ظٗم الماع أمامها وجفناها َثمٗن ببطء َشبه انعدام

 أنفاسها ٖزالت َدَها ججحرن حولها وبحركة بطَبة وكؤنها جسجدل

 طرَمها نحو الماع لبل أن ججولؾ فجؤة بسبب اْصابع الجٍ الجفت

كرتحول ساعدها وسحبجها نحو اْمام جمجرب بها لٓعلً بموة ع  

 صفو ذان السطح اْزرق الصافٍ لبل أن َخرج منه ذان الجسد

 الرجولٍ جدرَجَا جلجؾ ذراعه حولها بموة َشدها له حجً وصلت

 لدماه الرمال جحت المَاه فولؾ ولرب َده اْخري من وجهها



 ومسح علَه مبعدا شعرها عنه ججكا علً كجفه ؼاببة عما حولها

لبل أن َنحنٍ جهة المَاهجماما ، ضم رأسها له ولبل جبَنها   

 وَرفعها بَن ذراعَه وخرج بجسدها من المَاه الجٍ كانت جنزل

 من جسدَهما من كل مكان َسَر بها نحو الشاطا َضمها

 لحضنه بموة هامسا من بَن شفجَه بحزن

 لعلن فمط جمجنعٍ بؤنن حمماء حَن َجعرض الممربون "

 " لن للخطر

* 

*  

 

* 

* 

جح رمت مذكرجها من َدها ولفزتما أن سمعت باب الشمة فُ   

 مؽادرة السرَر وأؼلمت نور الؽرفة لجؽرق فٍ الظٗم الجام

 وولفت ملجصمة بالجدار المحاذٌ لبابها جعض طرؾ شفجها

 مؽمضة عَنَها بموة جسمع خطواجه وهو َؽادر من جهة ؼرفجه

 بعدما فجح بابها وجلن الخطوات جمجرب لؽرفجها فؤمسكت جنفسها

 جكجم ضحكجها ما أن انفجح باب الؽرفة حَخ أصبحت خلفه ما أن

 فجحه ، وكما جولعت كان سَعلم أَن جكون ما أن َشعر بؤنفاسها

 وإن كانت جثة ٖ ججحرن من مكانها أو لن َكون عضوا فٍ جلن

 المنظمة فبدون وٖ عناء أو بحخ وٖ أن َدخل الؽرفة أسجدار

اللحظة الجٍ اخجارت فَها كان َمسن ممبضه فٍ حول الباب الذٌ  

 أن ججبع أسلوبها ولت طفولجهما حَن كانت جفعل شَباً جعلم بؤنه

 سَؽضبه وَعالبها علَه فؤنزلت رأسها وأخفت عَنَها فٍ



 لبضجَها فٍ حركة طفولَة لجرجسم جلن اٖبجسامة علً طرؾ

 شفجٍ الوالؾ أمامها ممسكا خصره بَدَه َسمع جلن الجمجمة

دجه أعواما للوراءالطفولَة الجٍ أعا  

 " لن أكرهن إن ضربجنٍ لكن ٖ جضربنٍ كثَرا "

 فشدها من ذراعها وخرج بها من الؽرفة َسحبها خلفه وما أن

 دخل بها ؼرفجه أولفها عند السرَر وأشار بسبابة َده الحرة له

 لابٗ

 " ما هذا الذٌ فعلجه بسرَرٌ َا طفلة حجور ؟ "

ؾ شفجها وما أننظرت له مبجسمة جؽرس أسنانها فٍ طر  

 سحبها نحوه خلصت ذراعها منه مبجعدة وارجمت علً

 السرَر أمامها بالعرض ججكا بجانب وجهها علً مٗءجه

 الملَبة برسوماجها وأشارت بسبابجها لابلة بابجسامة

 ونظرها علَها

 ظننجن سجعرفها فورا ؟ هذه طرَك بلدجنا الصؽَرة "

 " المدَمة الجمَلة

ركة أصبعها مبجسمة بحنَنوجابعت ججبع بنظرها ح  

 هنا أشجار السرو والبلوط والطرَك الجرابٍ الناعم الذٌ كنا "

 نسلكه باججاه المدرسة ، هذا المرج عند منزل شَخ المبَلة

 وهنا حمل الرمان الشمالٍ ومن هنا كنا نركض مخجصرَن

 " الطرَك عندما نجؤخر

 ومدت ذراعها للمربع المرسوم بعَدا وممسم ْجزاء مجابعة

 بابجسامة " هنا المدرسة .. هذا الجدار الذٌ كنت جنجظرنٍ

 عنده حجً أخرج من باب المدرسة ، هذه أزهار الصفاؾ

 الجٍ كانت جنموا بذان المكان دابما وكنت آخذ منها واحدة



ناكل َوم مججاهلة سخرَجن منٍ بسببها طوال الطرَك وأ  

 " أجحدخ معها وأؼنٍ لها وحَن كنا نصل كنت أعطَها لن

 ورفعت نظرها نحوه وٖزالت نابمة علً السرَر وجمجمت

 بعبوس

 وكنت أجدها صباح الَوم الجالٍ مكانها عند الباب "

 " مرمَة وذابلة

 ابجسم ورفع لدمه وثنً ركبجه وسندها بحافة السرَر

أمسن الملموانحنً نحوها مسجندا بَده بجانب خصرها و  

 اْسود المرمٍ علً السرَر بَده اْخري لابٗ بابجسامة

 جانبَة

 " لو أنٍ احجفظت بها ما كنت لجعطَنٍ ؼَرها فٍ الَوم الجالٍ "

 وأشار به فٍ َده علً رسمجها صعودا مجابعا بهدوء ونظره

 علً َده

 كنت معطاءة مارَا لم جهجمٍ َوما إن كان ثمة ممابل لما "

 " جعطَنه أم ٖ

 اجكؤت بخدها علً اللحاؾ مجددا ونظرها علً َده هامسة

 بابجسامة حزَنة

 " وٖزلت جَم ... ٖزلت "

 " Άγγελος μοσ " نظر لها وابجسم مجمجما بالَونانَة

 وما أن عمدت حاجبَها بجساإل جنظر له أبعد نظره عن

 عَنَها وأشار بالملم فٍ َده علً مٗبة السرَر لابٗ

خاطا لمد خانجن ذاكرجن الصؽَرة انظرٌ هذا مكانه "  

 " جلن فهذا الببر المدَم هنا فٍ الجانب اَْمن للطرَك

 ابجسمت بحنان جرالب نظراجها وحدلجاها الذهبَة من بَن



 رموشها ما أشار له وأشارت له بإصبعها أَضا ولالت

 ٖ لم أنسً مما كان هنا شَبا فكم مرة ولفت أنادَن "

 " فٍ فراؼه وظٗمه المخَؾ

 ورفعت جفناها وجلن الرموش الطوَلة الكثَفة ونظرت لعَنَه

 المحدلة بها ولالت بعبوس

 مخادع لمد كذبت علَا مرارا وأنا أنادَن هنان جدعٍ "

 " بؤنٍ إن نادَجن فَه فسجسمعنٍ وجؤجٍ

 انحنً فولها أكثر َرسمه فٍ مكانه الصحَح حجً أصبح

نظراجهاصدره لرَبا منها جسجنشك رابحجه وعطره وارجفعت   

 لشفجَه حَن لال بهدوء

 لو لم أفعل ذلن لما كنت لجبمٍ هنان جنجظرَنٍ حجً أصل "

 " ولكنت سجضَعَن منٍ فٍ كل مرة جزعمَن أنن جبحثَن عنٍ

 وما أن نظر لها وانحنً نحوها أكثر َبعد ركبجه عن حافة السرَر

 دفنت وجهها وابجسامجها فٍ اللحاؾ جحجها جكجم أنفاسها ما أن

ثمل جسده علً جسدها وجسللت َدَه جحجها َحضنشعرت ب  

 خصرها بموة لبٗجه الرلَمة جداعب عنمها وكجمت ضحكجها

 ما أن عٗ صوت رنَن هاجفه ولد أخرج َده من جحجها

 جسمع شجابمه الهامسة َخرج الهاجؾ من جَب بنطلونه

 الخلفٍ وأجاب مجمجما ببرود

 " ماذا جرَد ؟ "

 لال سرَعا

 " ٖ بالطبع "

وجهه فٍ عنمها وشعرها البنٍ مجمجما بذات بروده دفن  

 " ....لسما َا سافل َا "



 ؼرزت أسنانها فٍ شفجها جسمع هذه المرة حدَخ الذٌ لاطعه

 فٍ الطرؾ اِخر لابٗ بضَك

 اصمت َا للَل المروءة والجهذَب ، ؼَرت رأٍَ ٖ أرَدن "

بؤنهأن جؤجٍ َا حثالة كنعان .... وداعا َا مؽفل وأخبرها فمط   

 " .... لن حبَبة انجلَزَة لنؽنٍ لن أؼنَة وداعا َا صدَمٍ

 وما أن فصل علَه الخط رمً الهاجؾ علً السرَر بإهمال وعاد

 لدفن َده جحت خصرها النحَل الؽض وعادت شفجاه للعبخ

 ببشرجها الناعمة َرسلها للجنون جشعر أنها جفمد لدرجها علً

 مماومة سحبها لذان العالم بموة فدفنت وجهها فٍ لماش

 المٗءة أكثر هامسة بابجسامة

 " ابجعد أرَد أن أجنفس.. ألم َخبرن أحدهم سابماً بؤنن ثمَل "

 فولؾ حَنها وسحبها مولفا لها بَد واحدة وأدارها نحوه

 ولال ببرود

 " َمكنن الجنفس اِن َا كاذبة ؟ "

حب الهواء لصدرهاابجعدت عنه خطوة ولالت جس  

 ممسكة ابجسامجها

 " أجل بعض الشٍء "

 نظر لها بحنك وأمسن خصره بَدَه وأشار برأسه

 خلفها ولال

 أرَد أن أعلم لما رسمت جلن الرسمة السخَفة "

 " فوق السرَر ؟

 نظرت خلفها وضحكت فورا جنظر للملبَن المرسومان

 بؤحمر الشفاه دمٍ اللون وكان ذات النمش الموجود علً

 الكوب الخزفٍ الذٌ اشجراه لها وسخر من الصورة



 الموجودة علَه ولت عودجهما فحرمجه من الشرب

 معها فَه بسبب ذلن وخبؤجه حَخ ظهر أنه َعلم بمكانه ،

 نطرت له مجددا ولفزت نحوه مجعلمة بعنمه بموة ولالت

 جؽمض عَنَها

 " ... هذا لجعلم بؤنٍ آسفة "

جحَطان خصرها وأؼمضت عَنَها بموة جشعر بَدَه  

 وهمست مبجسمة

 " ....آسفة فعٗ لكل ما حدخ صباحا وللت ، أنا "

 وابجعدت عنه مماطعة نفسها ونظرت لَدَها جشد سبابجَها

 ببعضهما ولالت بصوت منخفض

 أنا كنت مسجاءة و ... وكنت محما لم َكن ولت حدَخ "

 " فٍ أٌ أمر حَنها

 ٖمست أصابعه ذلنها الصؽَر ورفع وجهها له ولال

 ناظرا لعَنَها

 مارَا علَن أن جفهمٍ جَدا ما كنت ألوله ... ججنبٍ "

 ما جعلمٍ جَدا بؤنه سَؽضبنٍ ٖ أرَدن أن جُخرجٍ من

 " داخلٍ جَم الذٌ ٖ أرَد أن جرَه

 نظرت لعَنَه بحزن ولم جعلك فمررا إبهامه علً وجنجها

ال علً عَنَهاهامسا ونظره ٖز  

 .. أنجٍ الحد الفاصل بَن ماضٍ وحاضرٌ مارَا "

 .. أنجٍ طفولجٍ ووالدجٍ الجٍ فمدجها بسبب الجمَع عدان

 " ٖ أرَد أن أضعن فٍ مرجبجهم مارَا ٖ جخجارٌ ذان لنفسن

 حركت رأسها نفَا عَناها جمجلا بالدموع ببطء وارجمت فٍ

كان علًحضنه جدفن وجهها فٍ صدره جشعر بَدَه ججحر  



 ظهرها برفك ورلة وأبعدت أصابعه خصٗت شعرها البنٍ

 الناعم عن طرؾ وجهها ججخلله برفك ولبٗجه جداعب خدها

 ففكها فؤذنها وجزداد عمماً وشؽفا وَده اْخري جشدها لجسده

 بموة جشعر بصمودها َجهاوي ولد بدأت جفمد لدرجها علً

كاد جنزعهامماومجه جباعا أصابعها جشجد علً َالة سجرجه ج  

 عنه دون شعور أنفاسها ججصاعد جباعا لجصاعد أنفاسه

 وأصابعه جٗمس لفا عنمها جنزلك شفجَه لبشرة نحرها

 الناعمة ، ٖ جنكر بؤنها ججوق له وبموة وشؽؾ .. ْن جخجبر

 النوم معه وفٍ حضنه .. أن جنام وجسجَمظ جنظر لعَنَه

كان رابعا وجري فَهما جلن النظرة الجٍ جخبرها بؤن اْمر  

 وكنِت فراشجٍ الجمَلة الجٍ لونت عالمٍ بعد جلن اللَلة ،

 جشجاق للحَاة الجٍ ججمعهما روح واحدة وجسدَن ألرب

 لبعضهما من الجمَع لكن اْمر أصعب من أن َكون والعا

 فٗ ظروفهما وٖ مسجمبلهما َسمح بهذا وإن طلبه هو

 وأراده فهو كما سبك ولال َرَد أن َعَش الحاضر فمط

 دون أن َفكر فٍ المسجمبل مهما كان ما سَحدخ فَه وما

 َحمل لهما لكنها ٖ جسجطَع كَؾ جسامح نفسها إن فمدجه

 بسببها هٍ أو كانت السبب فٍ أن َصاب بؤٌ مكروه ؟

 ماذا إن حملت ابنه فٍ أحشابها لمن سَنجسب حَنها وما

ه ؟ هل سجكون فٍ مواجهة عباراجه الؽاضبةسَكون مصَر  

 كجلن الجٍ كان َسمعها هو لوالدجه وهو َعاجبها لزواجها

 من رجل كان َعلم بؤن مصَره الموت ؟ جربط مصَرها

 ومصَر طفل بمسجمبل من دون أب وٖ زوج وٖ سند وهٍ

 الجٍ ٖ جعلم ما سَكون حالها بعده ؟ ارجخت أصابعها عن



عنمه وهمست بصعوبة َالجه جدفن وجهها فٍ  

 " جَم أنت جفمد زمام اْمور ... علً ماذا اجفمنا ؟ "

 وحَن لم جشعر بؤٌ اسججابة منه نزلت بَدها لساعده

 وهمست جحاول فن نفسها من اٖلجصاق به جخرج َده من

 جحت لمَص بَجامجها الضَك المرجفع بسببها

 " جَم أرجون اجركنٍ "

خصٗت ؼرجها جسحبوما أن نجحت فٍ الخٗص منه رفعت   

 الهواء لصدرها بموة بَنما جؤفؾ الوالؾ أمامها بموة ورفع َده

 جانبا ولال ببعض الضَك ناظرا لها

 " مارَا ما لعبة المط والفؤر هذه ؟ "

 رفعت نظرها له ولالت بضَك مماثل

 " ٖ جلمٍ باللوم علَا جَم أنت من فعل هذا "

عنمه فجح زر لمَصه من جحت السجره ومرر َده علً  

 مجؤففا بموة مجددا فججمدت نظراجها علً أحمر الشفاه الذٌ

 كان أثره واضحا علً بشرجه البَضاء فؤسدلت جفنَها الواسعان

 علً جلن اْحداق الملَبة بالمرارة وما َمجلها أكثر أنه ٖ َمكنها

 الجحدخ ٖ اٖعجراض وٖ الرفض

 " مارَا علَنا أن نجد لهذا حٗ واِن "

ها الخاوَة له ما أن وصلها صوجه الحازمرفعت نظراج  

 وججمجمت ببرود

 " حٗ ماذا جمصد ؟ "

 لوح بَده لابٗ بضَك

 " مارَا ٖ ججؽابٍ "

 لالت بحدة



 " أنا ٖ أجؽابً فكن أنت واضحا .. ما الذٌ جمصد بالحل ؟ "

 أشار بَده جانبا جهة سرَره ولال بحدة أكبر

 حٗ لما ٖ جعلمَنه عن الرجال بالطبع ، أنا ٖ َمكننٍ "

 " الجحمل أكثر وٖ بدابل أجفهمَن هذا ؟

 نظرت له بصدمة هامسة

 " ماذا جعنٍ بالبدابل ؟ "

 لال بضَك مجددا

 " مارَا ٖ جكونٍ حمماء "

 فانفجر الؽضب المكجوم والذٌ لم َعد َمكنها كجمه أكثر

 لابلة بؽضب

بالحمماء دابما ، جزوججنٍ مرؼما جولؾ عن مناداجٍ "  

 وجبمَنٍ ْنٍ وصَة والدجن أفهم كل ذلن فجولؾ عن إهانجٍ

 " دابما والجحدخ عن العَوب الجٍ جراها وحدن بٍ

 صرخ فَها من فوره

 " مارَا جولفٍ عن الشجار العمَم "

 لالت بؽضب أشد

 " أجل أنا من جفجعل الشجارات العمَمة دابما "

 " مارَا ما بن ؟ "

 كانت نظرجه لها حانمة مجسابلة هذه المرة أكثر من كونها

 ؼاضبة لكن ذلن لم َطفا ؼضبها الذٌ عاد لَطفو علً السطح

 لابلة بحدة

 " حمماء ما بٍ مثٗ ؟ "

 نظر لها بصمت وحنك فسبمجه لبل أن َعلك لابلة بضَك

 أعلم ٖ جملها .. علَا أن أخرج من هنا سؤفعلها من دون "



 " أن جطلبها

 وما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت الؽرفة بخطوات ؼاضبة

 نظراجه الحانمة ججبعها وما أن وصله صوت باب ؼرفجها الذٌ

 ضربجه خلفها شجم هامسا بؽضب وضرب الكرسٍ أمامه

 بحذابه بموة جعلجه َنسحب بعَدا مصدرا صوجا مرجفعا

 مزعجا ومرر أصابعه فٍ شعره بعنؾ وجوجه جهة المرآة

الجٍ رماها بإهمال وفجح بالٍ أزرار الممَصَنزع سجرجه   

 َبحخ فٍ الدرج الذٌ فجحه بحركة عنَفة وما أن رفع نظره

 لصورجه فٍ المرآة أمامه ججمد نظره علً ذان اللون العالك

 ببشرجه فرمً ما فٍ َده بؽضب وسحب مندَٗ معمما ومسحه

 به بعنؾ َشجم هامسا من بَن أسنانه ، وما أن رماه أمامه

ل نزع الممَص أَضا ورماه خلفه وهو َؽادر الؽرفة ،بإهما  

 ولؾ أمام باب ؼرفجها وأمسن بممبضه وأداره ببطء وفجح

 الباب فولع نظره علَها فورا جالسة علً اْرض ججكا

 بظهرها علً ممدمة السرَر جمسن إحدي مذكراجها فٍ َدها

 جضعهما فٍ حجرها وجمسن باْخري للم حبر جحركه بموة

ركة ؼاضبة علً ورق صفحجها المفجوحة أمامهاوعشوابَة ح  

 وبمربها طاولجها الزجاجَة المخفضة الجٍ جسجخدمها أؼلب

 اْحَان للدراسه ، أدار أصابعه حول الممبض ٖزال َمؾ مكانه

 وَنظر لها حجً وصله صوجها لابلة بجمود وحالها لم َجؽَر

 " ؼادر من هنا "

 الجوت شفجَه بابجسامة وجمجم

فعل ؟وإن لم أ "  " 

 ضربت بمبضجها والملم فَها علً المذكرة فٍ حجرها ولالت



 بضَك دون أن جنظر ناحَجه

 جَم ٖ أرَد أن أران لبل الصباح فابجعد عنٍ أو ٖ جلمٍ "

 " باللوم علَا إن أؼضبجن منٍ

 ججاهل ما لالت ودخل الؽرفة فولفت ورمت المذكرة من َدها

ركت مججازة له لجخرجعلً الطاولة بموة وأجبعجها بالملم وجح  

 هٍ من الؽرفة فؤمسن بَدها وأدارها بموة كادت جولعها أرضا

 وشهمت بصدمة حَن انحنً وأمسن بسالَها بساعده ورفعها

 عن اْرض وأصبحت فٍ لحظة فوق كجفه نصؾ جسدها َجدلً

 علً ظهره وجوجه بها جهة باب الؽرفة وخرج بها من هنان

 َمسن سالَها بموة كٍ ٖ جسمط بسبب مماومجها مججاهٗ

 ضربات لبضجَها لظهره وجمَع عباراجها الؽاضبة وجوجه

 بها لباب الشرفة الزجاجٍ المفجوح علً طرؾ بهو الشمة

 الواسع وضربه بمدمه فانفجح أمامه علً اجساعه وخرج بها

سٍهنان ورماها مدَرا لها لجصبح معدجها علً حافة سَاجه النحا  

 المسجدَر ونصؾ جسدها العلوٌ فٍ اْسفل ولال

 " ماذا كنا نمول مارَا ؟ "

 جمسكت أصابعها بنهاَة حدَد السَاج ولالت بضَك

 " لم نمل شَبا ولن نمول "

 وما أن أنزل جسدها أكثر صرخت بشهمة مكجومة كٍ ٖ َنجبه

 لهما ساكنٍ المبنً المجاور وإن كان َفصلهم عنهم شارعا

ا صوجه مجدداعرَضا ووصله  

 " ماذا كنت جمولَن مارَا ؟ "

 لالت بضَك وَداها جسمطان لٓسفل جحت رأسها مجدلَجان

 فٍ الهواء



 إن ولعت فلن أموت وسؤدعٍ علَن ما حََت ْنن سجكون "

 " السبب فٍ إعالجٍ

 ابجسم وأنزلها أكثر حجً بات َمسكها بَد واحدة ولال

 بصوت مرجفع

 " ماذا جمولَن مارَا ؟ "

ت لدمها الحرة جحاول جثبَجها ولالت بحنكحرك  

 " أحبن ... أحبن َا مجوحش "

 اجسعت ابجسامجه َرالبها من اْعلً ولال

 " وما الذٌ ألوله وأكرره دابما ؟ "

 لالت من فورها وبذات ضَمها

 " اجركنٍ وشؤنٍ أكرهن جَم "

 أبعد لدمها ولال

 " ماذا ؟ "

 صرخت من فورها بضَك

 " جَم لٍ وحدٌ ... كنت جمول جَم لٍ وحدٌ "

 رفعها حَنها حجً ولفت علً أرضَة الشرفة الرخامَة وسحبها

 من َدها للداخل وأؼلك الباب وما أن نظر ناحَجها رفع َده

 اْخري ووضع سبابجه علً شفجَه َؤمرها بالصمت وهمس

 " لن نظَؾ شَبا علً ما للجه هنان فٍ الشرفة مارَا مفهوم "

ت شفجَها وامجٓت عَنَها بالدموع فؤشار بسبابجه لعنمهفزم  

 ولال بجدَة

 لسما لم َججاوز اْمر هذا المكان مارَا ولم َكن اْمر "

 " برضا منٍ فوالدها كان موجودا

 فارلت أول دمعة من رموشها الكثَفة ولكمت صدره بمبضجها



 بموة ... ولم جكن جلن آخر لكمة من لبضجها وٖ آخر دمعة من

َنَها ولم َمنعها هو ولم َماومها وكؤنه َفهم جَدا ما علَهع  

 فعله حَنها فسرعان ما اجكؤت بجبَنها علً صدره وضمها هو

 بذراعَه َمبل رأسها َدفن بكابها الصامت وسط أضلعه ولال

 بهدوء

 الوطن َحجاجنٍ مارَا هل نفمده ؟ اْمر أكثر جعمَدا من "

ضا حَنهاأن أجراجع فَه اِن فسؤفمد حَاجٍ أَ  " 

 حضنت جسده بذراعَها جشد أصابعها علً لمَصه الداخلٍ

 جهة ظهره بموة ولالت بعبرة

 أعلم بؤنٍ سؤفمدن نهاَة اْمر ... أعلم ذلن ... حَا كنت "

 " أو مَجا سؤفمدن

 لبل رأسها ومسح علً شعرها هامسا

 " ٖ أحد َنجصر علً الموت مارَا لمد خلمنا لنموت "

بضَك ٖزالت الدموع جنساب من عَنَهاابجعدت عنه ولالت   

 الجمَلجان

 جولؾ عن لول هذا جَم .. جولؾ وإن من أجلٍ ومن أجل "

 " دموعٍ الجٍ جبكَن حَا .. َالن من لاس ... أحمك ... أكرهن

 أمسن وجهها بَدَه ولبل جبَنها ومسح دموعها بظهر أصابعه

 لابٗ بجدَة

 لن نجحدخ عن ذلن مجددا حسنا موافك لكن ما كنا "

 " نجحدخ عنه فٍ الؽرفة ٖ وعلَنا الجحدخ عنه اِن

 ابجعدت عنه بخطوجَن للوراء ولالت بعناد وإصرار

 " ٖ حدَخ بَننا أبدا فٍ ذلن "

 لال بجحذَر آمر



 " مارَااا "

 لوحت بَدها لابلة بضَك

ون سوي فٍ أنفسكمأنا ٖ أرَد هل سججبرنٍ ؟ لما ٖ جفكر "  

 " أنجم الرجال ؟

 نظر لها بحنك وأشار بسبابجه للمسافة بَنهما وحركها بشكل

 مموس حوله لابٗ

 إذا ٖ ججخطٍ هدا الخط وٖ جمجربٍ منٍ وٖ جدخلٍ مجالٍ "

 " بما أنن جرفضَن ذلن أو ٖ اجفاق بَننا أبدا

 أولجه ظهرها وجحركت جهة ؼرفجها من فورها مجمجمه بضَك

سنا موافمةح "  " 

 وما أن وصلت باب الؽرفة الجفجت له ولالت من هنان جرفع

 سبابجها

 وإَان والجحدخ مجددا عن البدابل أو أنا من سؤرمٍ بنفسٍ "

 " من الشرفة حَنها وٖ داعٍ لججعب نفسن

 وما أن أنهت عبارجها جلن دخلت الؽرفة مؽلمة بابها خلفها بموة

ل أن َؽادر جهة ؼرفجهفزم شفجَه بابجسامة وحرن رأسه لب  

 مجمجما

 " إذا ٖ حل سوي الصبر َا جَم ...... سحما لعمول النساء "

* 

* 

* 

 مدت رأسها فمط ممَلة جسدها ونظرت من الباب المفجوح

رفعت رأسها ونظرت لها مبجسمة للجالسة خلؾ مكجبها والجٍ  

 " ما أن لالت " كَؾ هٍ الخماصَة الجمَلة الَوم ؟



 لالت جبادلها اٖبجسام

 " مرحبا بزهرة الجنوبٍ "

 ضحكت ودخلت لابلة

 " ما هذا اللملب الجدَد الرابع ؟ "

 ضحكت ولالت جنظر لها وهٍ جسحب الكرسٍ أمام مكجبها

 هذا ما َلمبن به خطَبن حسب حدَخ شمَمٍ عنه "

 " فهو َسمَن بزهرة الجنوبٍ

ة ولالت مبجسمةجمعت َدَها بجانب وجهها جدَر مملجَها بحالمَ  

 " َا إلهٍ ما أروعه من رجل "

 ضحكت ؼدَر وجلست هٍ أمامها لابلة

 لما ٖ جخبرَنٍ أَن أجده ْراه وإن من بعَد بما أنه "

 " َعجصم عنٍ ولم َطلب ذلن بنفسه

 رفعت كجفَها لابلة بابجسامة

 " فٍ الجنوب حالَا "

 مدت شفجَها بعبوس فضحكت الجالسة أمامها ولالت

ن شمَمٍ أن أعطَه رلم هاجفنطلب م "  " 

 اجسعت عَناها بصدمة ولالت

 " لولٍ لسما ؟ "

 ضحكت جلن مجددا لابلة

 لسما أنٍ أعطَجه له ودون أن أخبرن فحمدا هلل أنن "

 " لم جؽضبٍ

 رمشت بعَنَها جنظر لها فمالت مبجسمة

 " وثمة أمر آخر َخص جنوبٍ آخر "

 همست باسجؽراب



 " !! من "

 اجسعت ابجسامجها وهٍ جمول

 " صدَمن المدَم المؽبر بالطبع "

 ججعدت مٗمحها وجمجمت بحنك

 " ما أبرعن فٍ جعكَر المزاج الرابع "

 ضحكت ولالت

 َبدوا لٍ لد َجؽَر حدَثن عنه ورأَن فَه بعدما جعلمٍ "

 " ما سؤلوله

 نظرت لها بجفكَر لبرهة لبل أن جمول

س معن أَضا ؟من أَن جعرفَنه أنجٍ ؟ هل در "  " 

 حركت كجفَها لابلة

 كٗهما أكبر منٍ ببضعة أعوام وعلً العموم اْمر َخص "

 " لبولن هنا فٍ الجامعة

 رمشت بعَنَها مجمجمه

 " !! لم أفهم "

 ابجسمت الجالسة أمامها ولالت

 ثمة ورلة جم طلبها من جامعجن السابمة جخص أسباب "

 " خروجن منها ومعدلن فٍ موادن هنان

ت لها بصدمة لبل أن جمول بضَكنظر  

 ولما كل هذا ؟ أهٍ ثكنة عسكرَة علَا جلب حسن "

 " ! سَرة وسلون وشهادة براءة لَجم لبولٍ فَها

 رفعت كجفَها لابلة

 إنها لوانَن الجامعة َا زهور وأنت انجملت من جامعجن "

 " السابمة منجصؾ العام جمرَبا



ضَكضربت بمبضجها علً الطاولة بَنهما لابلة ب  

 ٖ جمولٍ أن ذان الجنوبٍ المؽبر أفسد اْمر علَا لَعَدنٍ "

 هنان أو َحرمنٍ من الدراسة هنا ؟ أعلم بؤنه سَفعلها فمادجه

 " وحدها الجٍ لم أعد أحضرها مإخرا

 حركت رأسها بالنفٍ مبجسمة ولالت

 " ٖ بل العكس جماما "

 نظرت لها بعدم اسجَعاب فمالت مبجسمة

 اْوراق الجٍ جم جمدَمها كانت بخط َده وأهمها بؤنن "

 أول طالبة َمنحها الدرجة كاملة فٍ مادجه والجزم بؤن َوثك

 نَابة عن أساجذجن شهادة لصالحن وبؤنن من الطلبة المجفولَن

 " فٍ لسمن

 نظرت لها بصدمة فاؼرة فاها وهمست

 " !! أوَس عبد الجلَل ؼَلوان ٖ أحد ؼَره جمصدَن "

ت رأسها إَجابا جمسن ضحكجها فمالت جحرن كفها أمامحرك  

 وجهها وكؤنها صورة مشوشة جنمَها

 " لولٍ أن الشجاء سَؤجٍ لبل الصَؾ المادم سؤصدلن أكثر "

 ضحكت ولالت

 " صدلٍ فذان ما حدخ فعٗ "

 لوحت بَدها لابلة ببرود

 حسنا أنت مبدعة فٍ المزاح فعودٌ ؼدَر السابمة "

 " فهٍ أجمل

جددا ولالت جرفع إحدي اْوراق وجمدها لهاضحكت م  

 " ها هٍ خذٌ لججؤكدٌ "

 أخذجها منها فورا وما أن لرأت أول أسطر فَها رفعت نظرها



 لها فاؼرة فاها بصدمة فؤشارت لها بَدها أن ججابع المراءة

 فعادت حدلجاها السوداء للجنمل فٍ جلن اٖسطر المرجبة بخط

طه فهو كان َدرسها وهذاأنَك لم َدخلها اٌ شن أن َكون خ  

 النوع من الخطوط الممَزة ٖ جنساه ، رفعت نظرها لها ما أن

 انجهت من لراءة جلن المعجزات المججالَة فمالت جلن مبجسمة

 " ها .. ما رأَن اِن ؟ "

 بلعت رَمها وهفت بالورلة علً وجهها الذٌ كانت جشعر به

 َشجعل ولالت بابجسامة باهجة

وجؽَر رأٍَ به لكن للَٗ فمطَبدوا لٍ معن حك  "  " 

 ضحكت ولالت وهٍ جمؾ

 " كل هذا وللَٗ فمط َا ناكرة ؟ "

 ولفت أَضا ولالت بضَك

 " لَس ذنبٍ فهو لم َعطَنٍ أٌ مجال ْجمبله كمخلوق بشرٌ "

 وجابعت جنظر باسجؽراب لما كان موضوعا علً طرؾ طاولة

 مكجبها

 هذه ألَست البطالة الجٍ أحضرجها لن زوجة الزعَم مطر "

 " ! سابما ؟ ألم جعطَها لصاحبها

 نظرت لما ججحدخ عنه ولالت

 بلً لكنها لم جعد جخصه إنها دعوة موجهة لٍ لحضور حفل "

 " افججاح برج الممة الججارٌ الجدَد

 اجسعت عَناها بصدمة ولالت جنظر لها

 " ! أنت مدعوة لحضور الحفل "

 نملت نظرها لها وأومؤت بنعم فجؤوهت لابلة بحسرة

 آه َا الهٍ ما أسعدن بمن َحمك لن ذلن ٖبد وأنه ذان "



 " الوسَم المدعو لابد

 أسدلت جفناها الواسعان بحزن جخفٍ ما َمكنها إخفابه هامسة

 بلً إنه رابع ... رابع وفٍ كل شٍء وَمكنن أن جحسدٌ حجً "

 " أصدلابه علَه

لابلة دون أن جنجبه لكل ذلنجنهدت بعمك   

 َا إلهٍ كم أنت محظوظة بكل هذا فذان المشروع الضخم "

 " لن َحضر افججاحه أَا كان

 وما أن أنهت عبارجها جلن جوجهت جهة الباب مسرعة وملوحة

 لها لابلة

 " أران ٖحما َا جمَلة "

 وؼادرت نظراجها الحزَنة ججبعها لبل أن جنجمل للبطالة اْنَمة

ة بالخشب وجدلت الدمعة الَجَمة من رموشها ججذكرالمدعم  

 المكالمة الجٍ سمعجها بَنه وبَنها مصادفة فٍ مكجبه عن لضَة

 الطٗق ، رفعت رأسها ومسحت دمعجها وجلست علً كرسَها

 . وأخرجت هاجفها من حمَبجها واجصلت بشمَمها فورا

* 

* 

* 

 أخرجت لدمها من المَاه ونزلت بها علً اْرضَة الرخامَة

 الٗمعة لجنزلك لطراجه علَها وجركجها بمع مجساوَة خلفها وهٍ

 ججرن حوض اٖسجحمام لطرات الماء المنزلمة من شعرها الطوَل

 المبلل لم َولؾ جناثرها خلفها سوي لماش روب الحمام الناعم

ه وارججفت أصابعها وهٍالذٌ لفجه حول جسدها بموة مجشبثة ب  

 جرفع َدها لؽرجها المبللة جبعدها عن وجهها جسحب الهواء



 لربجَها فٍ شهمة صؽَرة واجكؤت بطرؾ كجفها علً الجدار

 الرخامٍ لربها وأراحت َدها علً برودجه لجنزل دموعها مجددا

 .. ججعالً شهماجها معها جباعا جحاول كجمها بؤصابعها المرججفة

دخ كان مجرد كابوس .. كان كابوسا مرَعاٖ جصدق أن ما ح  

 رؼم أنه حمَمٍ ... حمَمة حدثت أمامها وجَمنت للحظات من أنها

 خسرجه واخجارت بالجالٍ أن جخسر حَاجها خلفه فإما أن َعَشا

 فَها معا أو أن ججركها معه ، ضربت بكفها علً الجدار هامسة

 بعبرة

 ... لماذا َا ؼسك ؟ لما جشعرٌ بكل هذا سحما لن "

 " ماذا إن مات وإن فارلن لٓبد ؟ وإن َكن َا حمماء ؟

 نزلت لٓرض ببطء جشعر بؤنها جفمد لواها مجددا وهٍ لم

 جسجرجعها بعد جنظر للفراغ بضَاع لم جمسح وٖ الدموع الجٍ

 اخجلطت بالمَاه المنسابة من شعرها جسابك بعضها فوق جلن

.. جحجاجه وجؽرق البشرة الثلجَة الناعمة فها هٍ مجددا جنهار  

 فٍ دوامة من السواد لَعَدها هو منها ولججد نفسها مبللة فٍ

 حضنه لَثبت لها فٍ كل مرة بؤنه الهواء الذٌ جضَع من دونه

 ججشجت جنجهٍ وججٗشً كالنهار ، فمدت الحَاة حَن فمدجه مرة

 وإن كانت ما جزال فَها جري وججنفس وها هو َثبت لها بؤنها

خسرجه مجددا وبؤن الحَاة ججولؾ عند سجخسرها نهابَا إن  

 ابجسامجه وهمساجه الرجولَة المبحوحة الممَزة ولمساجه الرلَمة

 الدافبة .. بؤنه إن اكجسح حَاة امرأة ٖ َمكنها جركه َخرج منها

 جبجسم له برضا ْنه لن َخلؾ خلفه سوي الدمار والضَاع وامرأة

 محطمة كلَا جبكَه حجً جموت ججمسن به بكل ما جملكه وإن كان

 . لاجلها ومعذبها



 مسحت عَنَها ووجنجَها بموة وولفت جسجند بالجدار لربها

 ما أن سمعت حركجه فٍ الخارج ودست َدَها بحركة بطَبة

 فٍ أكمام الروب الزهرٌ المصَر وشدجه حول جسدها النحَل

هة الباب جحاول إخراجالمجناسك وربطت حزامه وجحركت ج  

 شعرها من جحجه أو ما اسجطاعت إخراجه منه ، وما أن أدارت

 ممبضه وفجحجه هربت بنظرها ووجهها من الوالؾ أمامه جماما

 َسند َده بالجدار المحاذٌ ٔطاره َسد الباب أمامها بجسده

 الطوَل وصدره العرَض ، رفعت َدها ومررجها فٍ ؼرجها

كفها علً أنفها ٖزالت جججنب النظر المبللة لبل أن جمرر ظهر  

 له ولد أخفت ارججاؾ جسدها بصعوبة حَن شعرت بملمس

 أصابعه علً أطراؾ أناملها وهو َبعد َدها عن وجهها ببطء

 أصابع َده اْخري جخللت خصٗت ؼرجها الطوَلة المبللة ورفع

 وجهها له ببطء وهمس ناظرا لعَنَها ورموشها المبللة

َا ؼسك ... ؟ جولفٍ عن جعذَبٍ بها مجً سججولؾ هذه "  

 " أرجون

 أنزلت وجهها مجددا وأمسكت َده جبعدها عن وجهها ببطء

 هامسة ببحة حزَنة

 أنا من َسؤلن مجً سججولؾ هذه الجٍ لم أكن أعرفها لبل "

 " أن أعرفن َا مطر

 أمسن وجهها بكلجا َدَه وانحنً له َمبل خدها برلة انجملت

خجبر فعلها سابما ، وما أن جسللتللشؽؾ سرَعا وكؤنه لم َ  

 َده اْخري لظهرها نزوٖ لخصرها النحَل َشدها ناحَجه علمت

 بؤنها سجنهار وجضعؾ مجددا ومجددا وككل مرة ما كان َجب

 وحجما سَحدخ ما أن انجملت لبٗجه لطرؾ شفجَها وداعبت شفجَه



 شفجها بحرفَة رجولَة رلَمة جعلجها جسجسلم سرَعا وجذبها

َحول اْمر لشؽؾ رابع رؼم لسوجه علً ذان الملبلحضنه   

 . الرلَك المذبوح به وله وبسببه

 وما أن ارجخت َدَه عنها بسبب ابجعادها البطٍء عنه

 رفعهما لوجهها َنظر لرموشها المسدلة علً عَنَها وهمس

 " ٖزلت مجعبة َا ؼسك ؟ هل أطلب الطبَب ؟ "

 حركت رأسها برفض دون أن ججحدخ أو جرفعه له فؤبعد

 خصٗت ؼرجها الرطبة خلؾ أذنها هامسا

 " بماذا جشعرَن إذا ؟ جبدَن لٍ لست بخَر حجً اِن "

 رفعت أناملها لطرؾ ؼرجها اِخر جدس خصٗجها أَضا

 خلؾ أذنها وهمست ببحة

 " جابعة "

مبجسمافابجسم من فوره وشدها لحضنه ججكا علً صدره ولال   

 وَده جمسح علً شعرها الرطب

 جابعة فمط ؟ ججوع زوجة ربَس البٗد ! ججوع للب "

 " مطر وهو حٍ َجنفس ؟

 سار بها نحو بهو المنزل الخشبٍ الصؽَر المطل علً البحر

 وما أمر ببنابه هنا وهكذا من أجلهما فمط فٍ منطمة باجت

 محضورة عن الجمَع منذ أن اخجارها له وحجً الحراسة

لمشددة حولها جبعد لمجرات عدَدة عنهما ، وصل بها لطاولةا  

 مسجدَرة حولها كرسَان فمط ملَبة باْطباق المؽطاة بؤوراق

 المصدَر جحوٌ الطعام الذٌ لم جراه ولم جشم وٖ رابحجه فٍ

 المكان ! وما أن أجلسها علً الكرسٍ الذٌ سحبه لها لال وهو

بنطلونهَخرج الهاجؾ الذٌ بدأ بالرنَن من جَب   



 الخزانة فٍ الؽرفة جحوٌ مٗبس جدَدة وضعت هنا "

 " لن لكن جناولٍ طعامن أوٖ

 وما أن أنهً عبارجه جلن جحرن من خلفها مبعدا َده عن ظهرها

 ببطء كحركجه جلن وجوجه جهة الواجهة الزجاجَة الممابلة للبحر

 نظراجها ججبعه وهاجفه علً أذنه َجحدخ مع من َبدوا أنه جحدخ

حوي الموضوع مباشرة دون ممدمات وولؾ هو َسجمععن ف  

 له بصمت َده الحرة ججخلل شعره اْسود الكثَؾ نظره علً

 اْمواج المجرامَة علً رمال الشاطا المرَب ، أبعدت نظرها

 عنه لٓشَاء الفضَة الٗمعة أمامها وأبعدت المصدَر عن ألرب

 طبك لها وبدأت جؤكل منه جرفع اللممة ببطء وجمضؽها ببطء أكبر

 وكؤن لواها خارت عن فعل أٌ شٍء وٖ جنكر أن كل عصب فَها

 ٖزال َرججؾ حجً اِن ، جابعت طعامها منشؽلة به عن كل شٍء

 حولها حجً الوالؾ هنان والذٌ لم جنجهٍ مكالماجه المججالَة الجٍ

ا َخص البٗد لم جهجم ْن جنجبه لهأمرا مهم َبدوا أن ما ورابها  

 وٖ أن جعلمه لكن ما جعلها جدَر رأسها جانبا وجنظر له كان

 جحركه من مكانه ما أن ذكر أن اسم المجصل عمَر وخرج من

 الباب الزجاجٍ المفجوح وابجعد حجً لم جعد جسمعه ، ورؼم أنه

أنلم َجعمد خفض صوجه إٖ أنها جشعر بؤن ثمة ما لم َكن َرَدها   

 جسمعه ولم جهجم أساسا فإن كان الحدَخ عن مدن صنوان

 . المجمردة فهٍ أكثر منه ٖ جرَد سماع ما َمول

 ولفت وجركت المكان وجهجها باب الؽرفة الوحَدة هنان ودخلجها

 وجوجهت للخزانة فورا دون أن جنظر لبالٍ جفاصَلها الفخمة

َنعمدان ببطءالممَزة ، فجحجها وولفت أمامها وحاجباها الرلَمان   

 جنطر لما لال بؤنها ثَاب موجودة فَها ومدت َدها لها وبدأت



 جخرجها بالمطعة وجعَدها ولوٖ أنها كانت جدَدة بالفعل ْلسمت

 بؤنها جخص امرأة أخري فلما هذا الجعمد فٍ اخجَار هكذا مٗبس

 جحدَدا ! فجشت بعنؾ بَن جلن الثَاب المعلمة فعن أٌ ثَاب َجحدخ

دابها ؟ نزعت إحدها بحركة ؼاضبة وٖ جفهم بسببَمكنها ارج  

 هذا أم بسبب ذان الشعور الكرَه وعملها َصور لها أن هذا المكان

 لم جكن أول من زارجه ، اسجؽفرت هللا بهمس مسجاء ولبست ما

 َمكن جسمَجه بنطلونا والذٌ لم َصل طوله لركبجَها أو لَؽطٍ

ؼم اجساعه للَٗكامل فخذَها .. لبست الممَص اْبَض الذٌ ر  

 إٖ أنه بالكاد أخفً جسدها جحجه .. حجً أنه من دون أكمام

 لكنهما خَارها اْفضل علً ما َبدو .. ومما سجخجل مثٗ وبعد كل

 ماذا ! الجفجت بسرعة جهة باب الؽرفة الذٌ انفجح فجؤة وللداخل

 منه من شملجها نظرجه حجً لدمَها فؤنزلت رأسها ونظرت لٓسفل

 والجصمت بالخزانة المؽلمة خلفها وخطواجه جمجرب منها حجً كان

 أمامها مباشرة ومرر َده علً خصرها وشدها له ولبل خدها

 َحرن شفجَه جهة أذنها هامسا بخفوت

 " أٖ َوجد شٍء ٖ جكونَن فَه رابعة ؟ "

 " مررت َدها فٍ خصٗت طرؾ جبَنها هامسة أَضا لكن ببرود

راهمات هذه ؟ما الرابع فٍ ثَاب الم  " 

 ابجسم وشد رأسها لَجكا علً صدره ولبله لابٗ

 الرابع فَها أنن كمراهمة جماما بها ومن الؽرَب أنٍ أصبت "

 " ! لَاسن فكم ظننت بؤنٍ فاشل فٍ هذا

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه ولالت ببطء ظنت أن الكلمات لن

 جخرج معه

 " أنت من اشجراها ؟ "



حاجبَه ولالنظر لها باسجؽراب عالدا   

 أجل .. أكنت ججولعَن أن أطلب من أٌ رجل أن َشجرٌ "

 " ثَابا لن ؟

 أبعدت نظرها عنه ونظرت جانباً جعاند الكلمات مجددا وهٍ

 جهمس ببحة

 " كم منزٖ جملن فٍ البٗد َا مطر ؟ "

 جنملت نظراجه فٍ مٗمحها الجٍ جشَح أؼلبها عنه ولال

خله إٖ الَومؼَر منزل عابلجٍ هذا فمط ولم أد "  " 

 لم جعلك ولم جنظر له وجفناها َنسدٖن علً جلن اْحداق ببطء

 ولد ٖحظ شدها ْصابعها بموة فمد َده لذلنها وأمسكه وأدار

 وجهها ناحَجه ورفعه له حجً نظر لعَنَها بل وجعلها هٍ جنظر

 لعمك عَنَه ولال بهدوء

 ؼسك لما ٖ جفكرٌ بصوت مرجفع وجرحمٍ كلَنا ؟ "

دخل امرأة ؼَرن هنا ولن َحدخلم ج  " 

 أنزلت رأسها ونظرها محررة ذلنها من ملمس أصابعه وهمست

 بابجسامة مجؤلمة

 أود أن أصدق من َعجرؾ بلسانه بالعكس لكنها معجزة ٖ "

 " أسجطَع منحها لنفسٍ

 رفع َده لوجنجها هامسا بجدَة

 " ؼسك علَن نسَان كل ما لَل وحدخ سابما مفهوم ؟ "

 رمت َده عنها ورفعت نظرها له لابلة بحدة

 " ٖ أسجطَع .. ٖ جطلب منٍ المسجحَل َا مطر "

 لال بحزم

 " اجركَنا نجحدخ إذا واسجمعٍ ْسبابٍ "



 لوحت بَدها صارخة بؽضب

 ٖ سبب َبرر الخَانة َا ابن شاهَن ٖ سبب أبدا وٖ ججحدخ "

 " مجددا عما لم ججربه

بحزمأمسن وجهها ورفعه له ولال   

 " اسجمعٍ لٍ ثم احكمٍ "

 أبعدت َدَه عنها بموة صارخة

 " ٖااا ... ابجعد عنٍ "

 شدها من ذراعها بموة ولال بؤمر

 " ؼسك سجسجمعَن لٍ اِن ورؼما عنن "

 حركت ذراعها بعنؾ جحاول الفكان منه حجً نجحت فٍ ذلن

 ولالت جشَر لنفسها والدموع جججمع فٍ عَنَها الواسعة

د أن أكرهن ما عشت فافعلها َا مطر وبرر لٍإن كنت جرَ "  

 .. عن بطوٖجن مع النساء فٗ شٍء َؽفر لن فٍ للبٍ

 فٍ الملب الذٌ جركجه َنزؾ دون أن جهجم وجرَد اِن

 وبكل بساطة بل وولاحة أن َسجمع وَؽفر وَسامح وَنسً

 وكؤن ما حدخ لم َكن ! لو كنت مكانٍ أكنت جسجمع أكنت جؽفر ؟

ن كرامجن وكبرَابن بذلن ؟أكانت سجسمح ل  " 

 أمسن وجهها بَدَه ولبل جبَنها ونظر لعَنَها الؽاضبة الملَبة

 بالدموع المجحجرة فٍ جلن الممل الواسعة ولال

 للنا حجً َحَن الولت َا ؼسك ٖ جنسٍ بؤنن وعدجنٍ "

 " وأنا سؤنجظر

 وما أن أنهً عبارجه جلن أمسن بَدها وخرج بها من الؽرفة بل

 ومن باب المنزل وسار بها جهة الشاطا حَخ كان الهواء الموٌ

 المنعش فٍ اسجمبالهما والشمس الباهجة المسجدَرة جفارق اْفك



 ببطء جخجفٍ خلؾ جلن المَاه جرمٍ بحمرجها الممَزة علً مَاهه

 فٍ مشهد ٖ َضاهً ، لال وهو َمجرب بها من الشاطا

ة ألطؾ من سابمجهالما ٖ جخجبرٌ مَاهه مجددا ولكن بطرَم "  " 

 لالت بضَك جحاول سحب َدها منه جكاد جركض مجارَة خطواجه

 " مطر اجركنٍ ٖ أرَد أن أدخله مجددا "

 ججاهلها َسحبها مرؼمة وما أن وصل بها للرمال المبللة ولؾ

 وألجفت لها وانحنً لسالَها ورفعها بسرعة وخفة رؼم جمنعها

َكواعجراضها وهٍ جحاول النزول لابلة بض  

 مطر جولؾ عن الجنون .. أهذا ما َفعله من َخطط ْن "

 " َكون جداً عما لرَب ؟

 نظر لها مبجسما وهو َمجرب من المَاه ولال

 حسنا الدور َلَك بمطر شاهَن لكن ثمة من لن َلَك بها أبدا "

 " أن جكون جدة فلججد حٗ لنفسها

 لكمت صدره ٖزالت جحاول الفكان منه ولالت بضَك أشد

  حل سوي الرفض ولعلمن فمط أنٍ لست موافمة ولنٖ "

 " أكون راضَة عن هذا الزواج ما حََت

مبجسما علً صرخجها المصدومة ولال ناظرا رماها فٍ المَاه  

 لها جالسة ونصفها جحت الماء جبعد شعرها بضَك

 " ٖ جكونٍ حماة سَبة وجكدرٌ حَاة الرجل فهو َحب ابنجن "

 رفعت نظرها له ولالت بحدة

 أحبجه عاصفة ؼاضبة جمجلعه من جذوره ، أٖ َخجل من نفسه "

 " ! وَري فارق العمر بَنهما ؟ أَجزوج من طفلة

 انحنً جهجها وأمسن بَدها ورفعها له دون أن َولفها ولال

 مبجسما َنظر لعَنَها



 لو أنن دخلت حدودٌ فٍ مثل عمرها لكنت جزوججن وما جركجن "

 " جنامٍ بعَدا عنٍ

جحاول سحب َدها منهلالت بضَك   

 كنت سجكون أصؽر منه حَنها ، ثم ما المفخرة فٍ ذلن ؟ "

 أنا وأنا ابنة الجاسعة عشرة كدت جولؾ للبٍ لَلجنا اْولً فما

 " سَكون مصَر ابنجن ؟

 ابجسم لذكري ما حدخ والجفت أصابعه حول أناملها أكثر ولال

 " وضعهما مخجلؾ طبعا َا جبانة "

 سحبت َدها منه بموة أكبر لابلة باحججاج ؼاضب

 " ما المخجلؾ ؼَر أنها أصؽر منٍ بخمسة أعوام ولجها ؟ "

 وكانت النجَجة أن خلصت َدها منه لكن لَس بموجها هٍ بل

 ْنه جركها فكانت النجَجة اْسوأ أن ولعت للخلؾ فٍ المَاه كلَا

وأخرجتبسبب ارجداد جسدها وهٍ جسحبه فمالت بجسدها جانبا   

 نفسها بسرعة وساعدها الذٌ أولفها ضاحكا ولال

 مخجلؾ طبعاً ْنها جحبه عكسن ولجها ، ومخجلؾ فٍ أنه ٖ "

 " َشبه مطر شاهَن حَنها أَضا ... أَرضَن هذا ؟

 اسجلت َدها منه جسدها َمطر بالمَاه وشعرها ملجصك بوجهها

 جنظر له بحنك ولالت

؟ ما الذٌ جعرفه ابنجن عنأٖ جخجل من نفسن وأنت جمول هذا  "  

 حب الرجال وجروحهم ؟ إن كانت والدجها فاشلة فٍ ذلن فكَؾ

 " بها هٍ ؟

 مد َده لوجهها وٖمست أصابعه خصٗت ؼرجها المبللة ولال

 مبجسما بمكر " أٌ فاشلة هذه الجٍ أولعت ابن شاهَن نفسه

 " فٍ مصَدجها ؟



سنانهاضربت َده مبعدة إَاها عن وجهها وهامسة من بَن أ  

 " مؽرور "

 ابجسم ومد َده لخصرها وأمسكها وسحبها منه نحوه فخلصت

 نفسها مما َنوٌ فعله سرَعا مجمجمة بضَك

 " ابجعد عنٍ َا مطر "

 وجراجعت للخلؾ بعَدا عنه فٍ المَاه جنظر له ولالت

 بضَك أشد

 وبما أننا مسجمران فٍ مسَرة النكد هذه أخبرنٍ اِن "

 " وفورا لما فعلت ما فعلجه وأنت جمثل اٖنجحار أمامٍ

 أمسن خصره بَدَه وحرن رأسه لابٗ

 أنا لم أمثل ولم أنجحر أساسا ، ما الذٌ َجعلنٍ أخسر "

 " آخرجٍ بما أنن موجودة

 صرخت فَه من فورها

 " جولؾ عن الكذب "

 أشار بَده جانبا حَخ عرض المحَط ولال بضَك

لن أنت جلحمٍ بٍ َا حمماء وأنتحسنا َا صادلة ما جع "  

 " ٖ ججَدَن السباحة ؟

 رمت َدها جانبا أَضا لابلة بحدة

 وما كنت ججولع منٍ وأنا أران جخجفٍ جحت المَاه ؟ "

 لمد كدت جمجلنٍ من الخوؾ لبل الؽرق .. ماذا كنت سؤفعل مثٗ ؟

 " ! أنجظر طابرا أسطورَا َؤجٍ لَنجشلن من المَاه

ه لابٗ بضَكلوح بكفه بجانب وجه  

 ٖ َا ذكَة بل ثمة رجال َحرسوننا كنت جسجطَعَن "

 اٖسجنجاد بهم أو حجً البماء مكانن بدٖ من ألماء بنفسن



 فٍ البحر وأنت مولنة من أنن لن جسجطَعٍ الخروج منه

 َا ؼسك ، كان علَن أن جحكمٍ عملن لبل أن جرمٍ بنفسن

 " للهٗن

خل المَاه لابلة بحنكنظرت له باسجنكار وضربت بمدمها دا  

 أهذا ما أسجحمه منن ؟ أهذا ما كنت جرَده أن ألؾ "

 " وأجفرج علَن ؟

 ضرب بؤطراؾ أصابعه جهة صدؼه لابٗ بذات ضَمه

 كنت أرَدن أن جفكرٌ بعملن .. بهذا .. لبل أن جمررٌ "

 " فَما َخص مصَرن َا ابنة دجً الحالن

 رمت َدها صارخة فَه بؽضب

أموت أو أنجهٍ من الوجود ؟ وما شؤنن أنت بٍ "  " 

 وسحبت نفسا طوَٗ جنظر له من بَن الدموع الجٍ بدأت باكجساح

 مملجَها الواسعة فمال بضَك

 ؼسك ٖ جؤخذٌ اْمر بعاطفَة فؤنا إن كنت مكانن ما دخلت "

 " البحر خلفن وأنا ٖ أجَد السباحة

 حركت رأسها بطرَمة ساخرة ولالت مجشدلة

 " شكرا لن "

 لال من فوره وبحزم

 أجل شكرا لٍ فثمة حلول كثَرة كنت سؤلجؤ لها بدٖ من أن "

 " َفمد أحدنا اِخر كما كنت سجفعلَن

 صرخت فَه من فورها

 " بل ْنه ٖ َمكننٍ أن أكون بٗ للب ومجحجرة مثلن "

 بادلها الصراخ بالمثل رامَا بَده

عؼسك جولفٍ عن الجفكَر بحمك فإن كان ثمة من سؤدف "  



 " عمرٌ من أجله فسَكون أنت

 " كاذب "

 لالجها صارخة دون جردد وٖ انجظار فصرخ فَها أَضا

 وكؤنهما َجبارزان فٍ ذلن

 " كاذب كاذب .. لن جمررٌ عنٍ أنا أعرؾ نفسٍ جَدا "

 لالت بضَك

 حسنا آسفة ْنٍ للمت علَن وكنت سؤفمد حَاجٍ ْخرجن "

 " أو نموت معا

ه بضَكلال من فوره عالدا حاجبَ  

 أسفن ممبول وٖ جكررَها مجدداً ومع أٌ كان وفٍ أٌ "

 " مولؾ مخجلؾ مفهوم

 رمت َدها جانبا لابلة بضَك

 " اسجثنٍ نفسن وٖ عٗلة لن بؤحد آخر "

 لوح بسبابجه نحوها لابٗ بحزم

 ؼسك لن ججدٌ من َنمذن من الهٗن الذٌ سجرمَن نفسن "

أَضا بؤن الندم ٖ فَه فٍ كل مرة جذكرٌ هذا جَدا ، وجذكرٌ  

 َصلح شَبا انكسر وانجهً كما أن الموت لَس المؤساة الوحَدة

 الجٍ جنهٍ أنسان فثمة من َعَش َجمنً الموت وٖ َجده ولومه

 ٖ َجعدي نفسه ... جذكرٌ كل هذا حَن جمرَن بمولؾ مشابه

 " مسجمبٗ

 حركت رأسها لابلة بضَك

 " ماذا جمصد بكل هذا ؟ لما ٖ جكن واضحا "

 أشار بسبابجه لرأسه لابٗ بحزم

 ألصد أن جفكرٌ جَدا َا ؼسك وبعمل لبل أن جمررٌ ما جعلمَن "



 " مصَرن فَه فكَؾ ما ججهلَنه ؟

 نظرت له بصمت جسحب أنفاسها لصدرها بموة أبرزت جفاصَلة

بحزم من جحت المماش الشفاؾ المبلل فؤشار للبحر مجابعا  

 إن كان من أجل مطر شاهَن الذٌ جكرهَنه رمَت نفسن فٍ "

 " البحر فكَؾ من أجل من جحبَنهم ؟

 همست بوجع والدموع الحارة جمٓ عَنَها مجددا

 " إن كنت أكرهن ما فعلجها "

 نظر لها بصمت فسحبت الهواء لصدرها بموة ورفعت َدها

لابلةلوجهها جمسح بظهر كفها عَنَها بموة ورفعت رأسها   

 بجمود

 " لكن فٍ المادم أعدن أن ٖ أفعل وأن أكون مثلن "

 وما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت بخطوات ؼاصبة جرمٍ

 شعرها الملجصك بجسدها بحركة عنَفة جرالبها نظراجه

 حجً دخلت من الباب الزجاجٍ المفجوح فمرر أصابعه فٍ

اشعره مجؤففا نفسا طوَٗ فٗ شٍء َجدٌ معها أبدا وعلَه  

 أن جعَش ذلن والعا وجندم لججعلم علً ماَبدو رؼم أنها

 . اخجبرجه سابما وهٍ جدخل حدوده

 جحرن أَضا جهة ذات الباب ودخل ونظر فورا لباب الؽرفة

 المفجوح ، أؼلك الباب وجوجه نحوه وما أن دخل ابجسم ببطء

 وخطواجه جمجرب من الجٍ كانت جعصر شعرها ججمجم بؽضب والجٍ

دها كانت لد انجملت ْزرار الممَص الملجصكما أن وصل عن  

 بجسدها جفجحها فولؾ خلفها مباشرة وأدار َدَه حولها وأمسن

 َدَها وأبعدهما عن أزراره الجٍ لم جفجح منها سوي واحدا

 وهمس وأنفه وأنفاسه جداعب عنمها



 " لما ٖ ججركٍ هذا لٍ ؟ "

 أمسكت َدَه الجٍ بدأت أصابعها بفن أزرار لمَصها وهمست

 ببحة ورجاء خافت

 " مطر ابجعد "

 فن الزر الجالٍ هامسا لرب أذنها

 " ٖ جطلبٍ المسجحَل من مطر "

* 

* 

* 

* 

* 

 رفعت مذكراجها وسجرجها وخرجت من الؽرفة مسرعة حجً كادت

 جصطدم بالكرسٍ لرب باب ؼرفجها رؼم ججنبها له فٗ ولت

 أمامها ولن جؽامر بخسارة محاضرجها اْولً فالثمن سَكون ؼالَا

 جدا وفوق جوبَخ أسجاذ المادة لها سَكون علَها جلمٍ جوبَخ من

 نوع آخر وألسً أكثر هنا ْنها سجكون السبب من وجهة نظره

 بالطبع ، دخلت المطبخ مسرعة وابجسمت ما أن ولع نظرها علً

ن ؼرفجه وَشرب المهوة إٖ اِنالذٌ َبدوا أنه مثلها لم َخرج م  

 والذٌ اسجمبلها بابجسامة جانبَة بدوره لد اجسعت ببطء ما أن

 سارت بعَدا عنه فٍ مسار دابرٌ لابلة بضحكة

 " لم ألجرب منن ولم أدخل مجالن الجوٌ لجعلم فمط "

 وجابعت سَرها المسرع جهة الطرؾ اِخر من الخزانة ونزلت

الكوب الذٌ لم َعد من جدويعلً لدمَها وأخرجت من جحجها   

 ٔخفابه بعدما علم بمكانه ، أخرججه وسارت مسرعة جهة آلة



 جحضَر المهوة وولفت علً مبعدة منها مادة شفجَها بعبوس حَن

 اكجشفت بؤنها فارؼة ونظَفة جماما فرممت بضَك الوالؾ مكانه

 مجكا بظهره علً الخزانة خلفه َلؾ ساق حول اْخري َشرب

س ماء ولد ججاهلها َشطؾ السابل اْسود الساخنالمهوة فٍ كؤ  

 من كوبه فنظرت حولها حجً ولع نظرها علً إبرَك المهوة

 النحاسٍ الصؽَر فجوجهت نحوه مباشرة ورفعجه ونظرت له

 بصدمة ما أن اكجشفت بؤنه فارغ فنظرت خلفها فورا للذٌ كان

 َرفع الكوب لشفجَه وَشرب منه رافعا رأسه للَٗ ونظره علَها

 لم َخفٍ ذان الكؤس ابجسامة الجسلَة جلن فسارت نحوه مباشرة

 وما أن وصلت عنده وكان لد أبعد الكوب عن شفجَه أخذجه من

 َده ورفعت كوبها وسكبت منه نصؾ ما كان فَه ثم مدجه له

 فؤخذه منها مبجسما دون أن َعجرض أو َعلك َرالبها ولد

ً رإوسجحركت نحو الخزانة فٍ الجانب اِخر وولفت عل  

 أصابعها ما أن فجحجها وأخرجت علبة السكر الزجاجَة وأضافت

 لكوبها أربعة مٗعك صؽَرة وحركجها بسرعة وبدأت بشربه فٍ

 شفطات مججالَة فٗ َمكنها جمضَة الصباح دون كوب لهوة

 . فسَنفجر رأسها سرَعا علً طاولة المدرج

 " ٖ جؽادرٌ دون فطور "

لصاحب العبارة الباردة أبعدت الكوب عن شفجَها ونظرت  

 اِمرة خلفها وحركت شفجَها بامجعاض ما أن عادت بوجهها

 لٓمام فها هو الكبَر عاد للجحكم فٍ الطفلة ، ججاهلجه وجابعت

 شرب لهوجها فوصلها صوجه الحازم مجددا

 " مارَا ٖ جعاندٌ "

 نظرت لما جبمً فٍ كوبها مجمجمه ببرود



ةٖ ولت لدٌ سؤجؤخر عن المحاضر "  " 

 جحرن حَنها من مكانه وما أن وصل عندها الجفجت ناحَجه فؤخذ

 الكوب من َدها بالموة ولال

 " جناولٍ شَبا فٍ الولت الذٌ سجشربَن فَه هذا "

 أمسكت خصرها بَدها الحرة لابلة بضَك

 " هل جمن بمهوجن سَد جَم ؟ "

 وجابعت جشَر بإصبعها لٓرض خلفه

وجخالؾ الموانَن ثم ابجعد هنان انت جدخل مجالٍ "  " 

 نظر حَخ أشارت خلفه ووضع الكوب من َده ما أن عاد بنظره

 لٓمام ولال ببرود سابرا جهة الثٗجة

 أنا ألجرب مجً أردت أما أنت ٖ ... وأنت السبب طبعا فٗ "

 " أسمع أٌ جعلَك آخر مفهوم

 أمسكت خصرها بَدها مجددا جنظر له بضَك فؤخرج جفاحة

 ورماها جهجها لابٗ

 " هذه أفضل من ٖ شٍء "

 الجمطجها لبل أن جصطدم بوجهها وجابع هو مؽادرا جهة الباب

 جعالٍ سؤوصلن لن أجركن جمارسٍ سرعجن هذه علً لَادة "

 " السَارة

 جحركت من مكانها أَضا ولالت بحنك سابرة خلفه جهة

 باب الشمة

ود السَارة ؟لما ٖ جملها مباشرة بؤنٍ ٖ أعرؾ كَؾ أل "  " 

 نزل عجبات السٗلم بخطوات مسرعة مجمجما ببرود

 " هذا رأٍَ فٍ جمَع النساء فؤنجن سبب نصؾ حوادخ السَر "

 مطت شفجَها بضَك ولن جسجطَع الجعلَك بالطبع فما َموله



 صحَح ، نزلت السٗلم خلفه مسرعة ججارٌ خطواجه الواسعة

عولالت مبجسمة جرالب لفاه سابرَن فٍ الشار  

 " وماذا عن المجال المؽناطَسٍ فٍ السَارة "

 لال ببرود وهو َجوجه نحو الجاؼوار السوداء الجٍ كانت

 ججوسط مولؾ السَارات الواسع

 " ججلسٍ فٍ الكرسٍ الخلفٍ طبعا "

 شهمت بصدمة وولؾ خلفه ما أن ولؾ عند بابه ولالت بضَك

 " ٖ هذه كبَرة فٍ حمٍ "

ولالالجفت لها وأشار برأسه خلفه   

 " اجلسٍ فوق السَارة إذا "

 زمت شفجَها جنظر له بحنك بَنما ججاهلها هو واسجدار مجددا

 َفجح باب السَارة ففجحت الباب الخلفٍ وجلست جنظر له من

 خلفه ومدت شفجَها بعبوس حَن خان جولعاجها ولم َؽَر رأَه

 فمد جولعت أن َكون َمزح لَس إٖ لكنه جلس فٍ كرسَه وأؼلك

 الباب وانطلك بالسَارة من فوره مسرعا فزمت شفجَها جنظر

 لمفاه بحنك وما أن رفعت نظرها للمرآة اْمامَة للسَارات وجدجه

 َنظر لها ولد أبعد نظره للطرَك فورا َحرن لسانه داخل فمه

 ٖوَا فكه َمسن ابجسامجه فؽرست أسنانها فٍ شفجها بجوعد جعاند

جخطط له وزحفت فورا علً ضحكجها كٍ ٖ جخرج حجً جنفذ ما  

 الكرسٍ الجلدٌ حجً كانت خلفه جماما وحضنجه من خلؾ كرسَه

 بذراعَها جلفهما حول عنمه ولبلت خده ضاحكة واجكؤت بذلنها

 علً ذراعها ولالت مبجسمة

 "جذكر فمط أنٍ ٖزلت أجلس فٍ الخلؾ "

 لال مبجسما ونظره علً الطرَك أمامه



مثل هذا المولؾ وأنت أجل هكذا أفضل ْنن جعلمٍ فٍ "  

 " هنا بجانبٍ ما سَحدخ

 ابجسمت وحضنجه بموة أكبر فهذا مابات علَه حالهما ؼاضبان

 لَٗ َنسَان كل شٍء نهارا .. أو هذا ما عودها علَه فهو

 َؽضب إن ؼضبت وؼضبه ذان لَحجوٌ به ؼضبها فمط

 وبطرَمة ؼرَبة جشبهه وحده ثم ما أن جبجعد عنه وجهدأ وجعود

بجسامة لشفجَها َبادلها بمثَلجها وكؤن شَبا لم َكنجلن اٖ  

 بل وكؤنها لم جمل شَبا مما لالت ...! ُكجب علَهما أن َكونا هكذا

 كاللَل والنهار كالنور والظٗم َججمعان علً الفراق وَفجرلان

 علً الوعد وعلً اْمل بؤن ٖ َجخطً أحدهما خط سَر اِخر

 . وأفمه

* 

* 

* 

ء الزرلاء الصافَة خارج نافذجها الواسعةنملت نظرها من السما  

 لما بَن َدَها جنجشل نفسها من سواد أفكارها مجددا ومسحت

 بإصبعها الخط اْسود الخفَؾ بحركة سرَعة وجكرارا حجً حولجه

 لظل باهت علً الورلة البَضاء لبل أن جمد منه خطان لصَران

دا جعجمجحددان مسار الجفن الواسع وعادت للمملة المسجدَرة مجد  

 ظٗلها الخفَفة فهٍ لَٗ هكذا .. أجل ، مدت خطا آخر بملمها من

 بداَة الحاجب المسجمَم نزوٖ ثم أحنجه بنصؾ اسجدارة خفَفة

 نصؾ مموسة نحو الداخل وجمعجها فٍ مَٗن خفَؾ نجج عنها

 . جانب من ذان اْنؾ المسجمَم

 جولفت فجؤة ونظرت نحو باب ؼرفجها لبل أن جمفز من علً



 الطاولة حَخ ججلس لرب نافذة ؼرفجها وخبؤت الدفجر فٍ

 درجها سرَعا وأؼلمجه لبل أن جصل جلن الخطوات الجٍ جسمعها

 جمجرب من الباب الذٌ لم جفارله حدلجاها الزرلاء فها هو َبدو

 أنه علَها أن جواجه مجددا وكم بات هذا مزعجا وممَجا ، نظرت

ه طرلجَن مججالَجَنبجوجس لممبض الباب وهو َدور ببطء رافم  

 فؽضنت جبَنها ممربة حاجبَها الرلَمان باسجؽراب فهذه لَست

 طباع ذان النزق ! ولم َجؤخر الجواب عنها كثَرا والباب َفجح

 ببطء كاشفا عن الوالؾ أمامه َمٓ فراؼه َنظر لها بصمت

 وهدوء َلبس لمَص وبنطلون وربطة عنك من دون سجرة

أن أوصلها هنا سابما وؼادرولم َكن سوي من لم جراه منذ   

 بٗ رجعة ، كانت هٍ من كسر ذان الصمت بعد لحظات لصَرة

 هامسة ببرود

 " ماذا جرَد ؟ "

 جنملت نظراجه بَن عَنَها المحدلجان فَه ببرود ولال بهدوء

 " علَنا أن نجحدخ َا زَزفون "

 ارجسمت ابجسامة ساخرة خفَفة علً طرؾ شفجَها ولالت جشد

لم فَها بموةلبضجها علً الم  

 جؤخرت كثَرا َا حفَد ضرار السلطان ، أنا لن أسجمع لن "

 " ولَس ثمة ما ألوله واعجبر ما حدخ سابما لم َكن

 جمدم خطوة نحو الداخل لابًٗ بذات هدوبه

 أعلم بؤنن ؼاضبة منٍ وبؤنٍ أخطؤت لكنٍ كنت مجبر "

 " َا زَزفون ومن أجلن صدلَنٍ

وجعا للذٌ جرالبها عَنَه ابجسمت بسخرَة أكثر عمما وأشد  

 وهٍ جهمس



 " شكرا لن ورافمجن السٗمة "

 شد لبضجَه بجانب جسده بموة ولال بجمود

 زَزفون أن جكونٍ جابعة لنجَب لن َكون فٍ صالحن أبدا "

 " فهو علً اسجعداد ْن َدمرن ولن َرؾ له جفن

 جنملت نظراجها بَن عَنَه بصمت ؼرَب لرأ فَه الكثَر مما

 خانجه فَه حَن همست ببرود

 " شكرا علً النصَحة "

 سحب نفسا عمَما لصدره العرَض ولال َحرره ببطء

 زَزفون أنا ٖ أمزح وٖ أنظر لنجَب كما َنظر هو لٍ "

 " لكنن جعنَنٍ أكثر منه

 لمعت مملجَها الزرلاء ببرَك باهت وارجفع صوجها بضَك

 " اصمت .. أٖ جخجل من لول هذا وأنت مجزوج ؟ "

 زم شفجَه بموة َمنعها عن لول المزَد لبل أن َهمس

 بؤحرؾ مشدودة

 " أنجٍ ابنة عمٍ َا زَزفون "

 لالت بنبرة أشد

 " وجلن المرأة زوججن وذان الرجل شمَمن َا رجل المانون "

 نظر لها بصمت لبرهة لبل أن َمول بهدوء فإَصالها للؽضب

 لَس ؼاَجه أبدا

إن جؤذَجٍ أنتهو َرَد أذَجٍ بن ولن َعنَه  "  .... 

 " أنت ٖ عٗلة لن بما بَننا َا زَزفون

 " أهذا ما جبت لجموله ؟ "

 لجلجه بها وكؤن ما لَل لم َذبحه أساسا فهمس من فوره

 " أجل "



 أشارت بسبابجها خلؾ كجفه ولالت بحدة

 " ؼادر إذا ... اخرج من حَاجٍ َا ولاص ... ومن ؼرفجٍ "

كنه جحمل اْلم فَهما بَنماشد لبضجَه أكثر حجً لم َعد َم  

 لال بجمود

 حسنا سؤفعل ما جرَدَن لكن جؤكدٌ بؤنٍ لم ولن أجخلً "

 عنن ولن أرضً بؤن جكونٍ ضحَة لحمد أَا كان ، كنت

 " وٖزلت عند كلمجٍ السابمة َا زَزفون لسما

 وما أن أنهً عبارجه جلن ؼادر مؽلما الباب خلفه بهدوء جرالب

 نظراجها مكانه الخالٍ منه أصابعها جشجد علً الملم فَها بموة

 جكاد جكسره لنصفَن وأنفاسها جرجفع جدرَجَا وكؤنها جحارب كٍ

 ٖ جفمدها ، الجفجت لدرج الطاولة وفجحجه وأخرجت الدفجر الذٌ

 خبؤجه فَه ورفعت َدها اْخري والملم فَها وخطت به علَها بموة

نانهاوعشوابَة هامسة من بَن أس  

"  ً  " جمَعكم مجشابهون وجخلَجم عنٍ ... جمَعا

 ومزلجها بحركة ؼاضبة وشدجها بَن أناملها ورمجها

 بؽضب من النافذة المفجوحة لم جهجم لمصَرها وٖ

 للنسابم الجٍ حملجها ببطء ججملب علً اْرض العشبَة

 الندَة حجً اصطدمت بالحذاء الرجالٍ اْسود الٗمع

النافذة والذٌ انحنً ناحَجهاوصاحبه َمؾ لرب جلن   

 ونظره علً النافذة المفجوحة ورفعها ببطء وما أن

 اسجوي والفا نمل نظره للورلة الجٍ فجحها وارجسمت

 ابجسامة ساخرة علً شفجَه َنظر للمٗمح النالصة فَها

 والجٍ جعرؾ علً صاحبها سرَعا ، جعدها بَن أصابعه بموة

وهمس لمن أجابوهو َرفع بَده اْخري هاجفه ْذنه   



 علَه فورا

 " نفذ ما طلبت منن حسب اٖجفاق "

* 

* 

* 

 لفزت مفزوعة بسبب الهسهسة الخفَفة الجٍ سمعجها

 من خلؾ أذنها ونظرت بجزع للوالؾ أمامها جمسن كجابها

 بموة وكؤنه ما سَنمدها من ذان المجهول جنظر للذٌ ابجسم

 لها وأشار بَده لكجابها لجعطَه إَاه ولال مبجسما

 " هاجه ٖ َبدوا أنه ثمة من لدَه ولت لَراجع لن الدرس "

 نظرت للكجاب فٍ َدَها ثم له ولالت

 " لكن بثَنة لالت سجؤجٍ بعد للَل "

 أخذ الكجاب منها ولال

 بثَنة لن ججخلص من جلن المشاكسة سرَعا بما أن والدجٍ "

 " والخادمات مشؽوٖت فاجركٍ المهمة لٍ

 ودون أن َنجظر رأَها وٖ أٌ جعلَك منها سار بها ذراعه

 علً كجفَها وأجلسها علً اْرَكة وجلس بجانبها وبدأ

 َورق الكجاب لابٗ

 " حسنا أَن وصلت دروسن وما سجؤخذَن الَوم ؟ "

 نظرت للكجاب بَن َدَه ولالت جورله معه

 " هنا فٍ الجزء السادس "

سطره لابٗأمسكه بكلجا َدَه ورفعه له َنظر ْ  

 " جَد ججمدمَن سرَعا َا فراشجٍ "

 ونظر لها مجابعا بابجسامة مشاكسة



 " هل أسؤل وججَبٍ أم العكس ؟ "

 لم جسجطع إمسان الضحكة الرلَمة الجٍ خرجت منها

 ولالت مبجسمة

 " سجسؤلنٍ طبعا "

 رالب مٗمحها الجمَلة المبجسمة بحمك جعله َضحن

كجاب بَن َدَه ولالعلً نفسه وبصوت مرجفع ثم نظر لل  

 " بالطبع َا فاجنة هَا سؤسؤلن سإاٖ سهٗ كبداَة "

 وبحثت نظراجه بَن اْسطر عن أصعب ما َمكن أن َكون سإاٖ

 ووجهه لها وما أن أنهً كٗمه حجً أجابت فورا فنظر لها بصدمة

 سرعان ما جحولت لضحكة ولرص خدها المسجدَر الزهرٌ ولال

جلن البلهاء فٍ الصؾ السادس كانت كم أنت رابعة َا ذكَة ، "  

 " ٖ ججَب علً ما هو أسهل منه

 نمل نظره للكجاب مجددا وسرعان ما رفعه للجٍ مرت لربهما

 من بعَد لجلوسهما فٍ بهو المنزل والجٍ ضَمت عَنَها جنظر

 له وكما جولع سارت دون أن جعلك أو جؤمرها باٖبجعاد عنه

 كالعادة ْنها جعلم بؤنه ٖ أحد ؼَره حالَا لد َراجع لها الدرس

 . السابك لبل أن جؤجٍ مدرسجها

 ابجسم ونظر لها ما أن ؼادرت هادمة اللذات كما بات َسمَها

 ثم سرعان ما نمل نظره للكجاب مجددا وسؤلها سإاٖ آخر حاول

 أَضا أن َجعله صعبا فؤجابجه بسرعة فضحن وأؼلك الكجاب ولال

 " ٖ أران جحجاجَن لمراجعة شٍء من هذا "

 وأدار حدلجَه السوداء فٍ المكان مبجسما وما أن جؤكد من خلوه

 أدخل َده فٍ جَب بنطلونه الخلفٍ وأخرج هاجفه وفجح الكجاب

 ووضعه فَه ولال



 " جعالٍ نجسلً للَٗ كولت اسجراحة لن "

 ولم َجرن لها الفضول مجاٖ لجرفض خاصة أن جوزاء جمنع

 عنهما الهواجؾ فهٍ ٖ جري أن ذلن فٍ صالحهما كما أنه ثمة

 سن معَنة بالنسبة لها جمجلن فَها الفجاة هاجفا وجهازا محموٖ ،

 كما أن ما جشاهداه علً الجلفاز باخجَارها ولمجموعة لنوات معَنة

 والبالٍ مشفر عنهما .. والسبب اِخر واْهم أنها جعشك هذه

بجهاز رابع كهذا ؟ اْجهزة منذ صؽرها فكَؾ . 

 أصبحت شبه ملجصمة به ما أن مالت ناحَجه أكثر جنظر لشاشة

 الهاجؾ المسطحة الواضحة ولحركة أصبعه علَها كما همسه

 المنخفض

 " اسمعٍ َا فراشجٍ ٖ جكجشفنا والدجٍ واحرم من هذا ما حََت"

 همست بخفوت مماثل نظرها لم َفارق هاجفه

 " حسنا "

الهاجؾ مبجسما وكؤنه َؤمرها وجنفذحرن َده أمام شاشة   

 وذان ما حدخ فعٗ وشرَط الفَدَو َباشر العرض لسَارة جسلن

 الطرَك بسرعة جنونَة وجلن اْحداق الرمادَة الواسعة جرالبها

 بذهول جبعها انفراج شفجَها الرلَمجان بصدمة ما أن بدأت السَارة

ابالدوران حول نفسها منزلمة علً الطرَك وأؼمضت عَنَه  

 جخفَهما بكفها بشهمة ما أن لفزت جلن البوؼاجٍ السوداء عن

 الطرَك ولم جشعر وٖ بؤصابع َدها اْخري الجٍ كانت جمبض

 علً ساعده بموة حجً ارجفعت برفعه لَده وشعرت بوخز

 أسنانه علَها لبل أن َهمس مبجسما

 " اصمجٍ َا مجنونة أو لن جرحم والدجن أَا منا "

 أبعدت َدها بسرعة ونظرت ْصابعها لبل أن جخفٍ َدها فٍ



 حجرها جنظر له بعبوس فضحن ورفع الكجاب أكثر ولال

 ونظره علً هاجفه فَه

 " حسنا َا جبانة جعالٍ سؤرَن شَبا آخرٖ َمت للحوادخ بصلة"

 وعاد الفضول لسحبها نحوه مجددا جنظر بجرلب لشاشة هاجفه

ة من الشبان فٍ جامعة أووكانت صورة هذه المرة لمجموع  

 ماشابه اسجطاعت أن جعرفه من بَنهم بسهولة ومن لبل أن

 َمول مبجسما

 هذه الصورة جم الجماطها فٍ آخر َوم لٍ فٍ جامعجٍ "

 " السابمة وجمَع من فَها زمٗء لٍ هنان

 وجابع بمكر َنظر لها بطرؾ عَنَه

 " من هو أوسم واحد فٍ المجموعة برأَن ؟ "

جسمت لبل أن جنطر للهاجؾ مجددا وأشارتنظرت له واب  

 بسبابجها فورا له فٍ الصورة فضحن وحضن كجفَها بذراعه

 المفرودة علً ظهر اْرَكة خلفها ولال

 " لو كان الجواب مخالفا لهذا لكنت فمؤت لن عَنَن "

 نظرت له بصدمة فضحن وأبعد ذراعه ولال وهو َدَر الكجاب

 والهاجؾ باججاهها أكثر

ري شَبا مخجلفا بالفعل هذه المرةحسنا لن "  " 

 ولام بجشؽَل مجصفح انجرنت ْنه ٖ َملن فٍ هاجفه هذا النوع

 من الصور وبحركة سرَعة مجمنة وصل لما َرَده ومٓت

 الشاشة صورة لشاب َحضن فجاة جظهر مٗمحه بوضوح أكثر

 من ذات الشعر اْسود الناعم المخجببة فٍ حضنه فمال َرممها

مبجسما بمكربطرؾ عَنَه   

 " ما رأَن بهما ألَسا رابعَن ؟ "



 ورالب باسجمجاع حدلجاها الفضَجان الجمَلجان ججنمٗن فٍ

 جفاصَل الصورة بفضول ، وما أن جحركت شفجاها هامسة

 بابجسامة حزَنة

 " ! َا إلهٍ كم َحب شمَمجه "

 حجً انفجر ضاحكا ولم َسجطع السَطرة علً نوبة

 الضحن الطوَلة جلن رؼم نظراجها الذاهلة المسجؽربة

 له بل ونظرات الجٍ ولفت من بعَد جنظر لهما عالدة

 حاجبَها باسجؽراب والجٍ ما أن لمحها حجً اسجطاع ورؼما

 عنه أن َولؾ كل ذان الضحن ولال َرفع الكجاب الذٌ كان لد

 أؼلمه كٍ ٖ َمع الهاجؾ منه

هَا حاولٍ مجددا ٖ هٍ ٖ جمرأ هكذا َا ذكَة "  " 

 ورفعه أمامهما نظراجه ججبع الجٍ جابعت سَرها مبجعدة ، وما

 أن اخجفت مجددا سمح لعَنَه بؤن جنظرا للجٍ ٖزالت جحدق فَه

 باسجؽراب والجٍ لالت فورا وبمٗمح جعبس جدرَجَا

 " لماذا جضحن ؟ "

 مرر طرؾ لسانه علً شفجه السفلً مبجسما ونمل نظره لهاجفه

رة أخري وهذه المرة كانت لشاب وفجاة أَضا لكنوفجح صو  

 بوضعَة مخجلفة ومشهد أكثر حمَمَة وهو َحضن وجهها

 بَدَه وجهَهما لرَبان حجً جكاد ججٗمس شفاههما َنظران

 لبعضهما بشؽؾ وهمس مبجسما وحدلجاه السوداء الواسعة

 جرالب نظراجها المصدومة

 " وهذان شمَمان أَضا ؟ "

هلة له وهمستنملت نظراجها الذا  

 " ماذا َفعٗن ؟ "



 رفع رأسه ضاحكا بصمت لبل أن َنظر لها مجددا وؼمز

 بعَنه وهمس مبجسما

 " هاذان زوجان "

 فشهمت فٍ وجهه وهبت والفة علً طولها جنظر له بصدمة

 ولفز هو والفا ولم جسجطع َده إداركها لَمسكها وهٍ جركض

خلفها مؽامرا هاربة فنظر حوله ولحك بها فورا وصعد السٗلم  

 بحَاجه كما َري وهو َسلن ممر جناح والدَه حجً وصل الؽرفة

 المجاورة له وطرق الباب وجحدخ بصوت منخفض ملصما وجهه

 به ونظره علً بداَة الممر

 " هَه َمامة ما بن َا فجاة كنت أمزح "

 وحَن لم َصله منها أٌ رد طرق الباب بمفصل سبابجه منادَا

 " َمامة َا حمماء افجحٍ الباب ْشرح لن "

 وٖ جواب أَضا فمرب شفجَه من شك الباب المؽلك ولال

 علَن إذاً أن ٖ جخبرٌ جوزاء شاهَن إٖ إن كنت جرَدَن "

 " أن أنام فٍ الشارع اللَلة

 وؼادر بعدها ونزل السٗلم مسرعا عَناه جبحخ عن الحارس

اصة أن هذا السٗلمالشخصٍ فإن أمسكت به سجكون نهاَجه خ  

 ٖ َؤخذ إٖ للطابك الثانٍ وممنوع عنه الصعود منه بالطبع كما

 . حال ؼَهم وكؤنه محرم علَها مثله

 وصل باب المنزل وخرج منه َنظر للصورة فٍ هاجفه مبجسما

 ولفز عجبة السلم اْخَرة ضاحكا ولال وهو َدسه فٍ

 جَب بنطلونه

جَدا َا ابنة شاهَن الحالن امرأة نظَفة جماماً ..احفظٍ الكنز "  " . 

* 



* 

* 

 سحب باب الخزانة بموة ُمصدراً ضجَجاً لوَا مزعجا َزم

 شفجَه بموة وسند َده بطرفه ونظر لٓرض جحجه مججاهٗ

 ! كل جلن المٗبس المعلمة أمامه وكؤنه لَس هنا من أجلها

 مرر أصابع َده فٍ شعره َرفعه لٓعلً وضرب بكفه اِخر

زال َضؽط علً شفجَه بموة جرفض كلماجهاخشب الخزانة ٖ  

 ...أن ججركه وذان الشعور الكرَه فٍ الموجود وسط أضلعه َجعبه

 َجعبه حد الوجع حد اْلم النازؾ وحد اٖ حدود ... هو السبب

 ولَس له أن َلوم أحداً ؼَر نفسه وٖ هٍ نفسها .. من لطعت كل

جها لكنهجلن المسافة فمط لجراه وجبخ احجَاجها له فٍ وحد  

 رفضها ولسً علَها وإن لم َملها لها عٗنَة إٖ أنه لجلها

 . بها وها لد حصد النجابج وضاعؾ من نسبة كرهها له

 رفع رأسه وأداره جانبا ونظر للواجة الزجاجَة المطلة علً

 الطبَعة الخضراء والسماء الصافَة فٍ الخارج وأؼمض عَنَه

 ببطء وكؤنه َرفض أن َهب عمله لحظة صفاء فَسجنه فٍ

 ! السواد فمط ... َعالبه علً ماذا لم َعد َعرؾ جحدَداً 

 ما َعلمه فمط بؤنه لن َنسً ما عاش ذان الشعور الذٌ كاد

 ... َمجله حَن أخبره من وكله بمرالبة شمَمه بخروجهما معا

ذَنهنجَب َا زَزفون !! من جؤذَت منه جسدَا ونفسَا ججخ  

 حلَفا لن ؟ لو لم َكن َعرؾ أٌ النساء جكون ْجزم بؤنها

 ججعمد فعلها لكنه َعرفها جَدا لن َعنَها أن جنجمم منه بعرض

 سخَؾ مماثل ولن َعنَها الجفكَر بها أساسا فلما فعلت ذلن ؟

 !.. كَؾ جثك به ! ٖ َشعر بارجَاح أبدا لما َحدخ هنا



شاؾ حمَمة ماضَهاإبعاده عنها ؟ المصح النفسٍ ..؟ انك  ! 

 !! ثم الجمارب بَنها وبَن نجَب

 لو كان اْمر بَده فمط .. فمط لو كان بَده لخرج بها من هنا

 وْخفاها عن كل شٍء لد َإذَها لبل أن َكون لد َُفمده إَاها

 لكنه عاجز .. عاجز حجً عن ألجراب منها وبؤٌ صفة كانت

 . فالحواجز بَنهما كثَرة كبَرة وعالَة

عَنَه ونظر للخزانة مجددا وأخرج منها بنطلونا ولمَصا فجح  

 لطنَا وخٗل ولت لصَر كان خارجاً من جناحه شعره ٖزال

 مبلًٗ ونزل السٗلم من فوره حجً كان فٍ اْسفل وجوجه جهة

 الجناح الوحَد الموجود فٍ ذان الطابك .. طرق الباب وفجحه

ؤكده من وجودودخل ورؼم سكون المكان إٖ أنه لم َؽادر لج  

 صاحبه فَه ، جوجه لباب معَن طرله طرلجَن وأدار الممبض

 وفجحه فولع نظره فورا علً الذٌ كان والفا أمام المرآة َربط

 ربطة عنك زرلاء حول َالة لمَصه ناصع البَاض والذٌ لال

 من فوره ودون أن َنظر ناحَجه مجمجما ببرود

 " أران عدت ؟ "

 لال ببرود مماثل

 " وسؤؼادر "

 ورالبت نظراجه بجمود الذٌ فجح درج الطاولة أمامه ولال

 ببرود أشد ونظره علَه

 " افعل ما َحلوا لن "

 زم شفجَه بضَك َنظر له وهو َخرج مشطا صؽَرا وَمرره

 خٗل خصٗت شعره الفضٍ الكثَؾ رؼم جمدمه فٍ السن

 !.. وها هو وْول مرة منذ عرفه ٖ َهجم ٖبجعاده عنه



الذٌ جربً علً َدَه وأحبه منذ كان طفٗ جده  ! 

 لكنه لن َهجم أَضا ولن َإثر بمرارجه أٌ شٍء مجددا

 ولم َفعل ما فعله لَضؽط علَه أو لَسجمَل عاطفجه

 بل ْنه رافض بالفعل لما َمرره وَفعله وما َراه هو

 ظلما فٍ حك حفَدجه .. من ٖ َفهم حجً اِن لما َجصرؾ

! لال ونظره لم َفارله بٗمباٖة حَالها هكذا  

 حفَدن َخرجها معه للفنادق والحفٗت جدٌ ، هل َرَد "

 " أن َحولها لنسخة عنه ؟

 رمً المشط من َده علً الطاولة مجمجما ببرود

 حفَدٌ ذان َكون زوجها ، ثم هٍ سبك وجسكعت حجً "

 " معن أنت ولم َحاسبن أحد

 اشجدت أصابعه علً ممبض الباب ولال بؤحرؾ مشدودة

 " أنا لن أإذَها وكنت سؤحمَها حجً من نفسٍ لكن نجَب ٖ "

 نظر له ولال بضَك

 " ولاص هل أفهم ما الذٌ جرَده جحدَدا ؟ "

 سحب نفسا عمَما وهمس ونظره علً عَنَه

 " هٍ "

 نظر له باسجنكار لبل أن َمول بؽضب

 " إنها زوجة شمَمن َا ولح "

 لال بجمود دون أن َهجم لؽضبه وما لال

ها منهطلم "  " 

 لال بحدة ولد لوح نحوه بسبابجه

 ما هذا العمل الذٌ جحمله فوق رأسن َا ولاص ؟ "

 " هل نسَت بؤنن مجزوج أَضا وأنن فٍ برَطانَا ؟



 ورمً بها جانبا مجابعا بذات حدجه

 أم أن رمَن لزوججن فٍ منزل والدها جعلن جنسً ما َكون "

 " علَه وضعن ؟

 كجمها فٍ نفسه كسابماجها وؼَرها الكثَر ولال ببرود

 " ٖ مشكلة فٍ ذلن وأنت جعلم بهذا جَدا "

 لال من فوره وبحدة أكبر

 " وإن كان ٖ مشكلة أجضَؾ أخري َا ولاص ؟ "

 لوح بَده جانبا لابٗ بضَك

 لما كان علَا إطاعجن حَن زوججنٍ من امرأة ٖ أعرفها "

ٍ اخجرجها أنت واِن حَن أصبحفمط ْنها ابنة صدَمن الج  

 " الخَار لٍ بات جوابن الرفض

 لال بضَك مماثل

 هل فكرت إن كانت سجوافك هٍ علَن أساساً ؟ "

 ثم لن َطلمها أحد من زوجها وهو رافض أنت جعلم

 " ما جكون الموانَن هنا جَدا

 جنفس بعمك لبل أن َمول بجمود

َدسجكون زوججه بإسمها المزور لانونَا بالجؤك "  " 

 رفع سجرجه الكحلَة الفاخرة بحركة عنَفة لابٗ بحدة

 ٖ َا ولاص ... جوابٍ هو الرفض وأعجمد بؤنه ٖ َنمص "

 " عٗلجن بشمَمن فجوراً أكبر

 لال من فوره وبضَك

 " ها أنت للجها بنفسن هٍ عٗلة منجهَة من أساسها "

هججاهله ونظر للمرأة مجددا َلبس سجرجه وَؽلك أزرارها جرالب  

 نظراجه اِسَة بمرارة ولال نهاَة اْمر وبرجاء لم َعرفه هو فٍ



 صوجه من لبل وفٍ محاولة جدَدة لبخ الحَاة وإن جزبَا فٍ

 نفسه المَجة

 جرن زَزفون زوجة له سَإذَها هٍ لبل الجمَع جدٌ "

 " أرجون ، ٖ جزوجها ْحد فمط طلمها منه وأبعدها عنه أرجون

 نظر له بصمت نظرة جامدة ولم َعلك فجابع لجل نفسه لَحََها

 هٍ وإن بعَدا عنه

 سؤفعل كل ما جرَد وسؤرجع جمانة بل وأجرجاها لجعود "

 " هنا إن كنت سجطلمها منه

 انحنً لحمَبجه وحملها وما أن اسجوي والفا لال بحزم

 ناظرا لعَنَه

،سبك وسمعت جوابٍ وجعرفنٍ كلمجٍ واحدة ٖ ججؽَر  "  

 " وجمانة زوججن وهنا منزلها رؼما عنن

 وؼادر جاركا الباب مفجوحا خلفه ومارس ؼضبه علً باب

 الجناح ضاربا إَاه بموة خلفه وؼادر من هنان بل ومن المصر

 بؤكمله ، وما أن وصل الباب أولفه الصوت اْنثوٌ المنادٌ

 من خلفه فولؾ والجفت للجٍ الجربت منه وٖمست َدها ساعده

ولالت ناظرة لعَنَه بحنان العارٌ  

 ولاص أَن أنت جنام خارج المنزل وٖ ججَب علً اجصاٖجٍ ؟ "

 " أللمجنٍ علَن بنٍ

 أمسن َدها من ساعده ورفعها لشفجَه لبلها ولال بجمود

 أنا بخَر خالجٍ ولد ٖ أكون هنا الفجرة المادمة فٗ جملمٍ "

 " علَا مجددا

ادر من فوره نظراجهاوما أن أنهً عبارجه جلن جرن َدها وؼ  

 الحزَنة ججبعه وخطواجه الواسعة جعبر الحدَمة ْنه جرن سَارجه



 خارج أسوار المصر بؤكملها ، وما أن اسجدار مع مسار الممشً

 الحجرٌ وظهرت له النافورة الحجرَة من بعَد ولؾ مكانه َنظر

 للجالسة علً حافجها جمسن دفجرها الخاص بالرسم .. بل ولؾ

ان هنان كلَهما .. للوالؾ لربها َنظر لما جرسمَنظر للموجد  

 ولد مد َده وأشار للورلة فٍ حجرها فابجسمت ورفعت وجهها

 له ججٗعب النسابم بخصٗت شعرها اْشمر ولد ماجت جلن

 اٖبجسامة ما أن ولع نظرها علَه ... علً الوالؾ هنان بعَدا

 صاحب المٗبس السوداء والممَص المشدود علً عضٗت

 جسده البارزة َنظر للصورة الجٍ لن َكون نصفا فَها أبدا

 ْنه وبكل أسؾ مرفوض ومن الجمَع وأولهم جلن الفراشة

 البَضاء الجٍ ٖ َراها هكذا نمَة دافبة ؼَره .. وكما أمل وجمنً

 للَاٍل أن جلون عالمه بنعومة جناحَها لجحجرق جلن اْحٗم فٍ

وَجحول كل شٍء لسواد لاجمللبه لبل جناحَها وألوانها الجمَلة   . 

 ما أن أبعدت نظرها عن عَنَه لمَاه النافورة جحرن من هنان

 وجابع سَره جاركا ما هو لَس له كما لالت هٍ ولال جدها من

 بعدها فلما َبمً ؟ أجل لما َبمً للحسرة واْلم ودوره بكل

 . بساطة َنجهٍ ولدي الجمَع

لبوابة الواسعةوصل لسَارجه فجح بابها وولؾ ونظر خلفه ل  

 المفجوحة ، َرَد أن َصدق ما رآه لكنه ٖ َسجطَع ولم َفهم أهو

 ؼباء من الموجود وسط أضلعه أم أنه ٖزال واثما من أن جلن

 المرأة الذكَة ٖ َمكنها أن جثك فٍ شخص مثل نجَب ومهما

 حدخ وكان ! اشجدت أصابعه علً إطار الباب البارد وكؤنه

عود أدراجه وَحطم وجه ذان السكَرَمنع نفسه بذلن من أن َ  

 المنحرؾ وَخرجها من هنان مرؼمة حَخ لن َجدها أحد فما



 َمنعه لَس كرهها له أو ما لالت من كل جلن العبارات الجارحة

 بل خوفه من أن َضرها وأن َفمدها ولٓبد وبسبه هو ،

 جنهد بعمك مسجؽفرا هللا بهمس ومرارة وركب سَارجه

 . وؼادر من هنان

* 

* 

*  

 

* 

* 

 رفعت نظرها من المَاه المجناثرة بعشوابَة جلمع جحت ضوء

 الشمس كمطع ألماس نمَة للذٌ كان َجحدخ ولم جكن جسمعه

 أو منجبهة لما َمول حجً ٖمست َده كجفها فحدلت فَه جلن

 اْحداق الزرلاء الواسعة بشرود وكؤنها ٖ جعٍ ما أعاد

 أساساً فحرن كفه أمام وجهها لابٗ بابجسامة ساخرة

 " أَن وصلت اْفكار بالفاجنة الجمَلة ؟ "

 أبعدت نظرها عنه لدفجرها فٍ حجرها وأؼلمجه مجمجمة ببرود

 أنا ٖ أحب أن َنجمد رسوماجٍ أحد خاصة إن لم َكن َعرؾ "

 " الرسم فاحجفظ بؤرابن لنفسن رجاءً 

جَبٍ بنطلونه ولالابجسم ببرود وأدخل َدَه فٍ   

 " لكن إبداء الرأٌ ٖ َحجاج ْن أكون رساما "

 أمسكت بطرؾ الدفجر والملم معا بَد واحدة فٍ حجرها

 مجمجمه بذات برودها

 " شكرا لكنٍ ٖ أحجاج لذلن "



 مد َده لوجهها ومرر ظهر سبابجه علً وجنجها لابٗ

 بابجسامة ساخرة

 " جعجبنٍ المرأة الواثمة من نفسها هكذا "

 أبعدت َده عنها بموة مجمجمه بضَك دون أن جرفع نظرها له

 " أعجمد بؤن هذا لَس ضمن اٖجفاق "

 أدخل َده فٍ جَبه مجدداً واجسعت ابجسامجه الساخرة لابٗ ببرود

 " ولما ؼَرٌ بٗ وأنا زوجن ٖ ؟ "

 رفعت نظرها له ولالت بحدة

كالببؽاءلما ٖ ججولؾ عن جكرار كل هذه العبارات السخَفة  "  

 " فولاص لم َفعل هذا َوما ، لما ٖ جخرجه من عملن المرَض ؟

 جولعت منه كل شٍء حَنها حجً أن جمجد َده علَها كالسابك

 بسبب ما لالت لكن ما لم ججولعه أبدا هو رد فعله حَنها وجلن

 اٖبجسامة الساخرة جرجسم علً شفجَه جبعجها كلماجه

َر العادة ؟ كنت جسخرَنما بها الحسناء ؼضبت هكذا علً ؼ "  

 من عباراجٍ السخَفة جلن كما جسمَنها وجعلمَن علَها ببرود

 " دابما فما جؽَر الَوم ؟ رأَت سَارجه هنا هل جشاجرجما ؟

 ولفت ونظرت له ولالت بضَك

 " إن كنت سججحدخ عنه كثَرا فسؤؼادر فورا "

 أمسن بكجفَها وأجلسها مجددا لابٗ بابجسامة مابلة

 ما بن جثورَن بسببه وجنصحَن وجنسَن نفسن ؟ وأنا من "

 " ظننت بؤن من كانت لادرة علً لجل والدجها أن جفعل الكثَر

 ارججؾ للبها لبل كل شٍء فَها ولالت بنبرة جوفاء مَجة محدلة

 فٍ عَنَه بجمود

 .. إن كنت جؤمل فٍ أن ألجله وأخلصن منه فؤنت مخطا "



 " مخطا كثَرا

وجهها بطرَمة ساخرة لابٗلوح بَده أمام   

 ٖ ٖ َحجاج اْمر أن جمجلَه بؤٌ سٗح فؤنت جفعلَنها "

 " اِن وبالبطٍء أَضا

 وخجم عبارجه جلن بضحكة طوَلة فنظرت له بحمد نظرة لابلها

 بجلن اٖبجسامة الكسولة المسجفزة الجٍ َجمنها وحده وأدار َده

ها لهالجَب بنطلونه الخلفٍ وأخرج منه ورلة مطوَة وضع  

 علً دفجرها منحن جهجها ونظره علً عَنَها المحدلة فٍ عَنَه

 بجمود دون أن جنظر لما وضع هنان وهمس مبجسما بسخرَة

 سبك وحذرجن من الجرح النازؾ الذٌ َسببه الرجال "

 وها أنا اكرر جحذَرٌ لن فٗ جؽرَن صورجه المزَفة جلن

 ً  " فسجسمط لرَبا

نان ولال ملوحاً بَدهواسجوي بعدها والفا وؼادر من ه  

 " ٖ جنسٍ موعدنا ؼدا َا نصؾ الخماصَة حسنا "

 وابجعد ججبعه نظراجها الحانمة حجً اخجفً وأسدلت جفنَها

 الواسعان جنظر لما وضعه فوق دفجرها وؼضنت جبَنها

 وأصابعها جمجد للورلة المطوَة الجٍ جظهر علَها خطوط

جد أصابعهاطفَفة مجعدة ، رفعجها وفجحجها ونظرت لها جش  

 علً أطرافها بموة حَن اكجشفت بؤنها لَست سوي رسمجها

 الجٍ مزلجها سابماً .. وها هو َهددها عٗنَة وَجخذ معها

 نفس اْسلوب ، رفعت نظرها لمكان اخجفابه وشدت علً

 أسنانها بموة هامسة

 َمكنن كسره هو بامرأة ولكنٍ لست من َكون كسرها "

 " برجل أبداً َا عاهة



* 

* 

* 

 شد علً أناملها بَن أصابعه بموة ججلس فٍ حضنه رأسها َجكا

 علً صدره َرفض ابجعادها عنه رؼم انشؽاله بمشاهدة الجلفاز

 أمام سرَرهما َرفع َدها لشفجَه وَمبل أناملها الرلَمة كل حَن

 وها لد انكشؾ لها ما كانت جسمعه َجحدخ عنه فٍ هاجفه نهارا

ا رجاله وجهاز مخابراجهولم جهجم له ، فبَنما َجلس هو هن  

 َخوض عملَة كبَرة لجطهَر البٗد من بعض المندسَن والخونة

 كما َسمونهم ... أسماء ومإسسات ورجب عسكرَة ججعل الجسد

 َمشعر والمسجمع َنجبه وَذهل رؼما عنه من كم الحمابك الجٍ

 جعرض للمٓ عن أدلة خَانجهم للوطن بَنما ٖ شٍء وٖ جعلَك

لجؾ ذراعه حول خصرها بموة سوي همسه بَنَصدر عن الذٌ ج  

 الحَن واِخر

 رابع ... ها هو ما جضحٍ من أجله َا جَم ... َا بطل "

 " َا ابن كنعان

 عبارة نجحت فٍ إشعال فضولها نهاَة اْمر فهمست بجمود

 ونظرها علً الجلفاز

 " أهذا أحد من مارست علَهم طموس زواجن الؽرَب ؟ "

ؾ وجهها وخصٗت ؼرجها الحرَرَةابجسم وداعبت شفجَه طر  

 لجسجمر علً صدؼها ولبله برلة هامسا بابجسامة

 بل هذا الوحَد الذٌ رفض الفكرة من أساسها ولم َسمح "

 " لؽَر جلن الطفلة أن جكون زوجة له

 أدارت وجهها جانبا ناحَجه ونظرت له باسجؽراب فابجسم ولبل



 خدها ولال

َنما كان هو فجً بالكادجصورٌ جزوجها وهٍ ابنة الخامسة ب "  

 بلػ الثانَة عشرة ..! عنَد مجملن مسجعد ْن َلمٍ بنفسه للجهلكة

 " وٖ َري دمعة من عَنَها وإن كان الثمن حَاجه

 ؼضنت جبَنها هامسة باسجؽراب

 " وأحد رجالن هو ؟ "

 أومؤ بخفوت هامسا

 " بل وأهمهم وألربهم لٍ .. إنه ثروة َا ؼسك "

 جصلبت مٗمحها ولالت بجمود ؼزاه بعض الضَك

 عجَب أن ٖ َكون نسخة عنن كبالٍ رجالن ! ٖ ومنزعج "

 " ! من هذا ! جمولها فٍ وجهٍ َا مطر

 حضنها بموة ولد نمل نظره للجلفاز المعلك علً الجدار أمامهما

 لابٗ بهدوء

 ؼاضب ولست منزعج فمط ْنه بهذا سَخسرها أو َجعلها "

با وهو َعلم ذلن جَدا وَعاندجخسره لرَ  " 

 أنزلت رأسها ونظرها لساعدَه الملجفان حول جسدها وهمست

 بحزن

 " الخسارة لَست بالموت فمط َا مطر "

 حرن رأسه نفَا وكؤنها جراه ودفن مٗمحه فٍ شعرها الناعم

 هامسا بحزن مماثل

 لَس ثمة خسارة جضاهٍ خسارة الموت َا للب مطر فاْحَاء "

.. نفجرق نجعذب نشجاق لكن اْمل موجود مادمنا فٍَججمعوا .  

 " الوجود أما اْموات ...؟

 رفع رأسه وسند ذلنه برأسها مجابعا ونظره شرد للبعَد



 ٖ َجمعنا بهم سوي ألم الذكري َا ؼسك وسجخجارَن فراق "

 " الممربَن لن علً موجهم إن كان لن الخَار صدلَنٍ

املها بنعومة وهمست بمرارةارجفعت أصابعها لساعده وٖمسجه أن  

 لم جعد جري شَبا بسبب الدموع الجٍ جكدست فٍ عَنَها

 كنت سؤخجار أن أموت علً أن نفجرق َا مطر لكنن لم "

 " ججرن لٍ الخَار

 حضنها أكثر ولبل رأسها أطراؾ أصابعه جٗمس وجنجها ودمعجها

 المنسابة فولها وهمس بؤلم

 " ما كنت أنا ْخجار أن جموجٍ َا ؼسك ... ٖ لن أسجطَع "

 عادت بنظراجها الملَبة بالدموع لشاشة الجلفاز ولم جعلك جؽمض

 عَنَها ببطء جنحسر الدمعة الجدَدة بَن جفنَها الواسعان

 والرموش السوداء الكثَفة جشعر بملمس جلن الشفاه جداعب

ا وهذا هو حالهابشرة عنمها الناعمة وأنفاسها بدأت جخونه  

 بل هذا هو مطر شاهَن الذٌ عرفجه حَاجها َجحكم ببراعة فٍ

 كل ما جلجؾ خَوط لعبجه بَن أصابعه وَسَّر كل شٍء كما

 . َرَد وَخطط له لادر علً أخذ ما َرَد وإن سلبه من ؼَره

 انفجحت عَناها مع ابجعاد شفجَه عن طرؾ خدها ونظره َرجفع

فاز حَنها والحدَخ َنجمل عنأَضا لما َعرض علً شاشة الجل  

 حدخ مهم آخر خطط لَكون مجزامنا مع جلن العملَة الموسعة

 فجعالت ضربات للبها وانمبضت أصابعها ٖ شعورَا علً ساعده

 الملجؾ برفك حول كجفَها كما اشجدت أصابعه هو علً خصرها

 َشده له أكثر وكؤنه َجولع أن جبجعد عنه ذان الولت من جصلب

ٍ حضنه والحدَخ َنجمل عن مدن صنوان المجمردةجسدها فجؤة ف  

 وعن اجّباعه لخطة جدَدة لجطوَمها حجً من الحدود المشجركة



 بَنهم وبَن الدولة المجاور لهم ؼربا بإدخال جنوده لها وإؼٗق

 منفذهم البرٌ الوحَد وبالجالٍ محاصرجهم فإما اٖسجسٗم أو

ء والجحذَراتالموت ومهما طال الولت ضاربا بذلن جمَع اِرا  

 الدولَة من اجباع هذا اْسلوب معهم لكن المماطلة لم جؤجٍ بنجَجة

 سوي أن أزمت وضعهم أكثر وبات كل شٍء وأٌ شٍء َجسلل

 . للبٗد وحجً المجطرفَن

 كانت النَران جشجعل فٍ للبها وجإلمها بموة فجلن كانت جزء

 من مدنها .. من أشخاص عرفجهم ومناطك زارجها وركضت

طفلة بل وبداخلها شبان وعابٗت ممن كانت جنجمٍ لهمفَها   

 مهما كان الوالع العكس فما سَكون مصَرهم وهم جحت حصار

 لد َطول ْشهر وأشهر ؟ كان للبها َحجرق وٖ َزَد الصمت

 حالها إٖ سوءا وٖ حل لدَها سواه ْنها إن جحدثت جعلم أَن

ها فكانسَصل اْمر بَنهما وما سَفهمه من ؼضبها واحججاج  

 ذان البركان داخلها َنجظر فمط أن َنفس عن حممه العالمة حجً

 نال مراده والمجحدخ عبر الجلفاز َمول مبجسما بسخرَة ابجسامة

 هٍ ألرب لٗنجصار

 والزعَم مطر شاهَن أسطورة العالم ولَس هذه البٗد وحدها "

 بَنما َموم رجاله بكل هذا وَنفذون مخططاجه هو حالَا فٍ رحلة

 ! اسججمام مع زوججه فٍ منزل َملكه عند شواطا بحر بَنبان

 " أثمة بطل َشبه هذا الرجل ؟

 ابجعدت عنه حَنها رامَة ذراعه عنها وجركها هو طوعا ولد

 دارت فوق السرَر ناحَجه ونظرت له لابلة بضَك

 " من أخبرهم بهذا ؟ أنت من خطط لهذا أَضا ألَس كذلن ؟ "

ججانظر لها باسجؽراب ولال مح  



 ٖ لم أخبرهم ولم أسجؽل هذا َا ؼسك جولفٍ عن رمٍَ "

 " بالباطل فٍ كل مرة

 لالت من فورها وبذات ضَمها

 " من إذا ؟ "

 حرن رأسه بالنفٍ لابٗ بحزم

 ٖ أعلم ولست أهجم فٗ َمكن منع هذا فحجً الحرس لد َسربون "

 " ! هذا فٗ جنسٍ من نكون ، إنه أمر طبَعٍ فما َؽضبن فٍ هذا

 أشارت لنفسها لابلة بضَك أشد

 هذه الجٍ َجحدثون عنها جكون ذاجها الجٍ اعجرفت بخَانجن لها "

 وعلً المٓ والجٍ إرجاعها زوجة لن لم َكن سوي من أجل

 " وصَة من شراع صنوان ، ألَس َكفَنٍ اسجنماصا أمام العالم

 أبعد ساعده عن ركبجه المنصوبة لابٗ بصَك

" مجن بل َرفعها فلما جخلطَن اْمور؟ؼسك هذا ٖ َنزل من لَ  " 

 لالت بؽضب

 " أنا ٖ أخلط اْمور "

 لال بؽضب مماثل

 " بلً جفعلَن وهذا لَس سببا لجؽضبٍ وجحججٍ أبدا "

 " ماذا جمصد ؟ "

 لالجها مباشرة وبحدة فمال بنبرة جشبهها

 " ألصد ما جفهمَنه جَدا "

 " دموٌ "

 لالجها صارخة فٍ وجهه باجهام حَن علمت أن جهربها من

 الموضوع لم َعد مجدَا فؤشار لنفسه لابٗ بضَك

 دموٌ !! لماذا ؟ ْنٍ أطهر البٗد ممن َؤخذونها للضَاع "



 " َا ؼسك ؟

 ضربت بمبضجها علً فخذها العارٌ الذٌ انكشؾ بسبب الممَص

 المصَر أساساً لابلة بوجع

شعبن أَضا َا مطر فجولؾ عن هذا أنت جإذَهم .. هم "  " 

 صرخ فَها بؽضب رامَا َده جانبا

 أنا ٖ أرَد لهم أكثر مما أرادوه هم ْنفسهم فجولفٍ عن "

 " اجهامٍ فمط من أجل ذان الشرذمة النجس

 وهذا ما كانت ججولعه جَدا حدخ لكن ذلن لم َجعلها ججراجع

 أبدا وهٍ جمابل صراخه وؼضبه بالمثل لابلة

عن الجحدخ عنه هكذا جولؾ "  " 

 أشار لوجهها بسبابجه صارخا بؽضب أشد

 بل جولفٍ أنت عن الدفاع عنه والنظر له كمدَس وأنت أكثر "

 من َعلم حمَمجه .. لسما لن أنسً ما فعله بنا لبل الوطن

 " َا ؼسك لسما

 " اصمت َا مطر "

 لال من فوره وبإصرار

 " لن أصمت وحمٍ منه سؤلجلعه من عَنَه "

ٓت عَنَها بالدموع وأؼلمت أذنَها بَدَها وكسر صوجهاامج  

 عبرجها رؼم نبرة الحدة فَه لابلة

 لما ٖ ججولؾ عن جعذَبٍ لما ؟ لماذا جرَد لجل الكاسر "

 " ووالدٌ شراع مجددا

 شد لبضجَه بموة لبل أن َمسن َدَها وَبعدهما مجبرة فؤمسكت

عبإحداها كجفها وانسابت دمعجها وسبمجه لابلة بوج  

 " هنا َا ابن شاهَن .. علً كجفه كبرت وجربَت "



 وجابعت بعبرة جمد َدَها أمامه

 بَن َدَه بكَت واحجمَت .. بَنهما كبرت وضحكت ونمت ، "

 " هو جزء من عابلجٍ .. منٍ

 وأشارت بَدها لنفسها مجابعة بحرلة

 فعل الكثَر والكثر من أجلٍ .. ٖ َمكننٍ النظر له مثلن "

 " فهو َعنٍ لٍ الكثَر

 مد َده لشفجَها وأؼلك بها فمها رؼم أنه لم َمسوا فٍ فعلها

 لابٗ من بَن أسنانه

 " جولفٍ "

 رمت َده عنها ولالت بحدة

 ٖ لن أجولؾ وعلَن أن جسمع فجبران لَس المذنب الوحَد بل "

 وأنا معه فؤنا من وافمت علً الزواج منه ووعدجه وأخلفت ،

دخل حدودن فما سججولع منهلمد اسجؽللجه ْ  " 

 أمسن ذراعَها العارَان بموة ولال بؽضب

 اصمجٍ َا ؼسك وٖ ججحدثٍ عن أٌ من عاشمَن السابمَن "

 أمامٍ مهما كان َمرب لن أو َعنَن ، ٖ جخرجٍ الوحوش

 " الجٍ فٍ داخلٍ أكثر

 حركت ذراعَها بموة محررة إَاهما منه ولالت بؽضب

َا مطر .. ابجعد عن عابلجٍ لن أسمح لن بؤن جإذَهما "  " 

 أمسن َدها وسحبها نحوه ووضعها علً َسار صدره حَخ

 ضربات للبه المجصاعدة جباعا وهمس بجمود ناظرا لعَنَها

 " ٖ جطعنٍ هذا َا ؼسك ... إَان والؽدر به َا من وحدن فَه "

 شد علً َدها أكثر وكؤنه سَدخلها وسط أضلعه وجابع بجدَة

لمحدلة فَه بصمت حزَن دامعنظره علً عَنَها ا  



 ٖ جفعلَها به َا ؼسك .. لن ألول ٖ جمجلٍ نفسن بداخله "

 بل ٖ جمجلَه نهابَا َا لطعة منه .. لن ألول ٖ جخسرَه بل ٖ

 جُخسرَنٍ إَاه فلن جفمدَه إَان فمط بل وبهجة الحَاة أَضا

 " حَنها

 امجٓت مملجاها الواسعة بالدموع جسبح فَها بسكون عجَب

 ٖ جشبهه أٌ عَنان ؼَرها فؤمسن وجهها بَدَه ونظر لعمك جلن

 " العَنَن الفاجنة السابحة فٍ الدموع هامسا برجاء رجولٍ عمَك

 لولٍ شَبا َا ؼسك ٖ جمجلَنٍ بالصمت والنظر لهاجَن الحدلجان

 " والدموع المجحجرة فَها..... جحدثٍ

ة وجحركتججمعت جلن المَاه المالحة علً أطراؾ رموشها الكثَف  

 شفجاها جنفرجان ببطء وخرج همسها الخافت المرججؾ جرافمه

 جلن الدمعة المجدحرجة علً وجنجها الثلجَة

 " أحبن "

 فؤؼمض عَنَه مجؤوها بجنهَده ولع طوَلة وشدها له ولبلها

 بموة َطفا كل ذلن بل وَشعله فوق اشجعاله َجمنً أن ٖ َجرن

العمَمة جلن أبدا لوٖشفجَها وٖ أن جنجهٍ لبلجهما الطوَلة   

 أن أجبرجه علً ذلن وهٍ جنزل رأسها محررة شفجَها ببطء

 واجكؤت علً صدره طوعا كفها َٗمس عضٗجه البارزة صعودا

 هامسة بوجع نزلت معه دموعا مرؼمة

 كم كرهت اللَل .. كم جعذبت وكم جؤلمت وحَدة فَه بدونن "

خ لٍ فَهحجً كنت أخاؾ الجرابه فٍ كل َوم أجولع ما سَحد  

 حَن اصبح سجَنة جدران ؼرفجٍ ولحاؾ سرَرٌ حَخ الظٗم

 " والوحدة والذكرَات ... لجلجنٍ َا مطر بحرمانٍ منن لجلجنٍ

 الجفت ذراعاه حول جسدها ودفن فٍ ذان الحرَر اْسود الكثَؾ



 وجهه ودمعجه الَجَمة المجحجرة فٍ مملجَه َسجمع لجمجماجها

ة علً لماش لمَصه المطنٍالهامسة بوجع جمبض أصابعها بمو  

 أرَد أن أرجاح وأن أنسً .. فمط أنسً كل ذلن .. افعلها من "

 " أجلٍ مطر أرجون

 دفنها فٍ حضنه أكثر وسمت الدمعة الوحَدة الحارلة شعرها

 اْسود الكثَؾ جروٌ ما َعجز عنه اللسان .. لَجه كان َسجطَع

َمظ لَٗ علًلفعلها لنفسه لبلها وأنساها كل ما لاساه بعدها َسج  

 جنهَدجه العمَمة وَده علً صدره َفجمدها حجً وسط نومه الذٌ

 كانت جطارده فَه وجولظه منه .. جسده َطلبها ٖ شعورَا وروحه

 جفجمدها رؼم انفصالها عنه نابما .. لَجه َسجطَع فعٗ أن َنسَها

 كل ما َمؾ اِن حاجزا عالَا سمَكا بَنهما لكنه َفشل وفٍ كل

 مرة فٍ أن َفعلها وَعَد إحَاء الجٍ دفنت مٗمحها حَنها فٍ

 ذان الصدر العرَض حَخ سمط آخر حصونها نهاَة اْمر جهمس

 لجلن اْضلع برجاء حزَن باكٍ

 أرَد أن أنام هنا .. فمط أنام وٖ أري ككل مرة فٍ حلمٍ "

 " أنن ججركنٍ مجددا

َعشك فٍانؽرست أصابعه فٍ شعرها َدفن جلن المٗمح الجٍ   

 حضنه أكثر واجكؤ بها علً ظهر السرَر خلفه َده جمسح علً

 شعرها وهمس بحزن

 نامٍ َا ؼسك .. نامٍ حَخ ما خلك لن ولجنامٍ فَه "

 ً  " ولن جحرمٍ منه مجددا لسما

* 

* 

* 



 خرجت من باب لاعة المحاضرات نظرها علً اْوراق الجٍ

رتكانت جضعها فٍ حمَبجها ثم أخرجت الهاجؾ منها وأدا  

 حزامها حول كجفها وسارت فٍ الرواق الطوَل جفجح هاجفها

 وابجسمت ما أن وجدت رسالة منه .. ابجسامة جٗشت ببطء

 ما أن لرأت أسطرها

 اضطررت للسفر خارج برَطانَا لَومَن فمط وسؤكون هنا ، )

 جركت لن سَارجن فٍ موالؾ الجامعة وصدَك لٍ سَسكن فٍ

خرجٍ إٖ لجامعجن وٖ جفجحٍالشمة الممابلة حجً أعود فٗ ج  

 . الباب ْحد

 سجكونَن بخَر مارَه حجً أعود فمط كونٍ مجَمظة

 ( واعجنٍ بنفسن جَدا

 لرأت أحرفها للمرة الثانَة لبل أن جعَد الهاجؾ لحمَبجها

 مجمجمه بضَك

 " وكان أخذنٍ معه "

 وابجسمت علً أفكارها وهٍ جؽادر مدخل مبنً الجامعة

 فلن ججخَل كَؾ سَكون شكله إن لالجها له ، ضحكت

 بصمت وسارت جهة سَارجها الجٍ كما جولعت كان َولفها

 فٍ الممدمة وما أن أمسكت بممبض الباب أولفها الصوت

 الرجولٍ الباسم من خلفها

 َمولون أن مشاهدة امرأة جمَلة جبجسم فٍ الصباح َجعل "

 " َومن سعَدا بؤكمله ؟

مجفلة وابجسمت ما أن ولع نظرها علً الجفجت من فورها  

 الوالؾ أمامها ولالت بضحكة صؽَرة

 " لكننا منجصؾ النهار اِن "



 ضحن صاحب المٗبس اْنَمة واٖبجسامة المشاكسة وحرن

 كجفَه لابٗ

 حسنا ٖبؤس فللَوم بمَة ، وٖ جخبرٌ ذان الكنعانٍ بكل "

 " هذا أو لطع لسانٍ من مكانه

ة ومدت َدها له لابلةابجسمت بضحكة صؽَر  

 " نمول مرحبا إذا َا رواح "

 صافحها ولال مبجسما

 مرحبا إذا َا مارَه ، كَؾ جسَر أمور دراسجن ولن ألول "

 " أمورن مع ذان الجمثال الفرعونٍ

 ابجسمت وسحبت َدها ولالت جعدل بها حزام حمَبجها

 " أمورٌ جمَعها جَدة ، ما جسَر علَه أمورن أنت ؟ "

بإبهامه بمعنً جَدة ولالأشار لها   

 " ثمة ما جبت ْجحدخ معن فَه "

 نظرت له باسجؽراب لابلة

 " !! هنا "

 أومؤ برأسه لابٗ

 أجل هنا فحسب معلوماجٍ أن زوجن مسافر وٖ مجال "

 " ْزور منزلكما كٍ ٖ َمطع سالاٌ

 ابجسمت ولالت

 حسنا بما َمكننٍ مساعدجن ؟ إن كان اْمر َخص "

 ً  " ساندرَن فٗ اجصاٖت بَننا حالَا

 لال من فوره

 ٖ هو ٖ َخصها فجلن المجحولة أصبحت فٍ المفص اِن "

 " والمفجاح لدٌ ، الموضوع َخص جَم



 نظرت له باسجؽراب فجابع من لبل أن جعلك

 أردت أن جحضرا حفل الخطوبة لكن جوابه وكالعادة كان "

كن ثمة أمل فٍ أنالصمت ولن َؤجٍ نهاَة اٖمر ككل مرة ل  

 " َجؽَر لراره بما أنن موجودة معه

 نظرت له بحَرة لبرهة لبل أن ججنهد لابلة

 " ٖ أعلم حماً ما َمكننٍ فعله حَال اْمر "

 لال مباشرة

 " أن جمنعَه بالطبع أو جطلبٍ ذلن منه وسَوافك وإن من أجلن "

 رفعت كجفَها مجمجمه

 " أخشً أنٍ لد ٖ أسجطَع فعلها "

من فورهلال   

 " بلً جسجطَعَن مارَه فهو سبك وفعلها من أجلن جلن المرة "

 حركت رأسها بالنفٍ هامسة

 " ومن لال أنه من أجلٍ ؟ "

 رفع كجفَه بما َدل عن الجساإل ولال

 من أجل من إذا ؟ هو لم َحضر أَا من الحفٗت الجٍ كنا "

 نمَمها وجصر والدجٍ علً دعوجه لها فٍ كل مرة وإن كان لن

ؤجٍ بَنما فعلها جلن اللَلة الجٍ زرِت أنت فَها منزلنا للمرةَ  

 " اْولً فمن أجل من َكون ذلن ؟

 جنهدت بعمك مجمجمه

 " الظروؾ ولجها كانت مخجلفة فلما سَوافك اِن ؟ "

 جنهد أَضا لكن بضَك لابٗ

 " لما جُعمدَن اْمر هكذا مارَه ! أم أنن من ٖ َرَد الحضور ؟ "

موضحة لالت من فورها  



 ٖ بالطبع حجً أن عمٍ لَس أخبرنٍ عن الحفل فٍ آخر "

 " .. اجصال بَننا لكن

 جمجمت مجابعة بجردد

 " لكنٍ أخشً أن َؽضبه الحدَخ عن اْمر وأنت جعرفه جَدا "

 لوح بَده بجانب وجهه لابٗ

 " هَا مارَه لولٍ سؤحاول علً اْلل "

 جنهدت بعجز لابلة

 لن أعدن بالكثر فؤنت جعرفه لبلٍ كلمة ٖ ٖ معان أخري "

 " لها لدَه

 ابجسم لابٗ

 ٖ أحد َعرفه لبلن مارَه وٖ مثلن ... ومن اسجطاعت أن "

 " جطفا ثورة ؼضب سببها والدجه لادرة علً فعل أكثر من ذلن

 لالت من فورها وبعبوس

بٍأنت إما أنن ٖ جعرؾ جَم حما أو أنن ججؤمل كثَرا  "  ! 

 ٖ أفهم لما ججمسن بحضورنا للحفل فهو سَمام بحضورنا

 أو بدونه

 لال باسجَاء

 بل للَلة هٍ الظروؾ الجٍ َمكننا اسجؽٗلها لنمربه "

 من عابلجه وأنت أمل والدجٍ فؤرَحٍ لٍ دماؼٍ من إلحاحها

 " المسجمر ولولٍ بؤنن سججعلَنه َحضر الحفل

 جنهدت بصمت لبرهة لبل أن جمول

ري هذا سَجدٌ ؟ سبك وأخبرت والده بؤن ٖ َبنٍوهل ج "  

 أمٗ علً أن أساعده فٍ هذا .. لَس ْنٍ ٖ أسجطَع وٖ ْنه

 " سَؽضب منٍ مثلهم أَضاً بل ْنٍ لست ممجنعة بذلن أساسا



 حرن رأسه بحَرة لابٗ

 إن أنت للت هذا فعلً من سنعجمد فٍ جؽََر أفكاره "

 " السوداء جلن ؟

لَمة ولالت بضَكعبست مٗمحها الر  

 أنت جمول هذا ْنن لم جعرؾ ماضٍ جَم وجعش فَه أما "

 أنا فبلً ولست ألول بؤنٍ ٖ أسجطَع إٖ ْنٍ كذلن فإن كنتَ 

 مكانه لفعلت مثله وأكثر فهل لن أن جضع نفسن فٍ مكانه ؟

 لمد ماجت والدجه أمام عَنَه بسبب أهمال وهم َعَشون هنا

 ٖ َنمصهم مال وٖ طعام بَنما َنامان هما جابعَن هنان

 وَعمل فمط لَوفر لها الدواء فبؤٌ عبارات َمكننٍ جؽََر

 " أفكاره جلن أو محو كل ما لاساه من ذاكرجه ؟

 جنهد بَؤس وٖ َمكنه المجادلة فَما هو حمَمة ولال

 حسنا لن نؤمل فٍ الكثَر فحاولٍ إلناعه بحضور الحفل "

أم ٖ جرَدَن المباركة لصدَمجن المجنونة ؟ علً اْلل  " 

 ابجسمت بحزن وجذكرت ما لاله والدها عن أنها جسؤله

 عنها دابما وجججنب محادثجها أو رإَجها فمط بسبب جَم

 ولن جسجطَع لومها فٍ كل هذا فهو َبدو ٖ َجمبلها أبداً 

 ولن َفعل ، لالت بهدوء

ن مجدداً بلً أرَد ذلن كما أنٍ أجمنً رإَة زَزفو "  ... 

 " كَؾ هٍ اِن ؟

 ابجسم ولال بضحكة خفَفة

 جلن الفجاة جعرؾ جَدا كَؾ ججعل من حَاجها كما جرَد هٍ "

 وكَؾ جكون بخَر دابماً ، المهم اِن سَكون بإمكانن رإَجها إن

 " وافك زوجن علً أن جحضرا فحاولٍ علً اْلل



 جنهدت باسجسٗم هامسة

 " حسنا سؤفعل "

خطوة للوراء ولوح لها بَده لبل أن َمولابجسم وجراجع   

 مؽادرا من هنان

 " رابع ... شكرا لن مارَه وسنمول أران لرَبا ... وداعا "

 وسار من فوره باججاه سَارجه الجٍ ركبها وؼادر المكان ولد أشار

 لها بكفه ملوحا ما أن اسجدار بالسَارة بَنما رالبجه جلن اْحداق

نها سَارجها وؼادرت أَضا جمودالذهبَة حجً اخجفً وركبت حَ  

 بشرود فٍ الطرَك الواسع المحفوؾ باْشجار والرابط بَن لندن

 وكامبردج حَخ جامعجها ، جرَده حما أن َنسً كل ما حمله

 ماضَه من سواد وأن َعَش الحاضر كؽَره وسط عابلة جحبه

 وجهجم ْمره لكنها أَضاً كلما جذكرت ما لاساه وما مر به وجذكرت

 والدجه ومرضها ومعاناجها وموجها ٖ جسجطَع إٖ أن جعذره بل

 ! وأن جفكر مثله فعن أٌ جؽََر ْفكاره جلن َجحدثون

 جَم وماضَه جراهما كالروح والجسد جماما ٖ َفجرلان

 إٖ بالموت .. وإن كان َسجطَع أحدهم أن َنسً والدجه المَجة

اجت بهاَوما فسَفعل جَم ذلن وَنسً وإن الطرَمة الجٍ م  

 والسبب فٍ ذلن ٖ أن َنساها هٍ .. فلها أن ججولع بؤن َنسً

 . كل شٍء وَفمد ذاكرجه إن كان سَنسً كل ما حدخ

 بعد ما َمارب الساعة والنصؾ كانت سَارجها مجولفة فٍ

 المولؾ الخاص لرب المبنً السكنٍ ، فجحت الباب ونزلت

سلكت ونظرت للسَارة الجٍ جولفت خلفها والجٍ ٖحظت أنها  

 طرَك كامبردج خلفها وها هٍ لحمجها إلً هنا ! سارت باججاه

 المبنً ما أن فجح صاحبها بابه ودخلت مسرعة جشعر بملبها



 سَجولؾ وهٍ جسمع خطواجه خلفها وجشعر بالجرابه ، ولفت أمام

 باب الشمة وأخرجت المفجاح الموجود لدَها بسرعة وكادت جولعه

ال الرجولٍ الطوَل خلفهاعلً اْرض ما أن أصبح ذان الخَ  

 مباشرة وججمدت مكانها حَن سمعت خطواجه جججه نحو باب

 الشمة الممابل والذٌ لم جٗحظه مفجوحا فٍ السابك أبدا وَبدو

 أنه ٖ ساكنَن فَه ؟ لكنه أخبرها بؤن صدَما له سَمَم هنا حجً

 َرجع ! نظرت خلفها ٖ شعورَا وكادت جنفجر ضاحكة بسبب

فت لها الوالؾ أمام باب الشمة أَضا واكجشفتؼبابها حَن الج  

 بؤنه الشاب الذٌ ظنت سابما بؤنه انجلَزٌ وحدثها بالعربَة

 ! وكان ذان الَوم برفمة رواح

 حَاها بَده مبجسما كؤٌ انجلَزَان آخران فردت له الجحَة

 وفجحت باب الشمة ودخلت .. علً اْلل سجشعر باْمان أكثر

رة الماضَة حَن وجدت جنوداِن ولن َجكرر كابوس الم  

 . المنظمة فوق رأسها

* 

*  

 

* 

* 

 جمعت شعرها المصَر الناعم أعلً رأسها وأمسكجه

 بمشبن مطاطٍ لم جكجرخ للخصٗت الجٍ لم َمسكها ولد

 انسابت بنعومة علً لفا عنمها ونحرها كما جبعجها الؽرة

 المجدرجة جانبا ، أهدت لنفسها لبلة فٍ المرآة أمامها

 والجفجت للخلؾ لجعبس مٗمحها المسجرخَة وجٗشت جلن



 اٖبجسامة الجذابة ما أن ولع نظرها علً كجبها ومذكراجها

 الجٍ كادت جنساها بعد حمام منعش وطوَل وبعد أن جففت

 شعرها فٍ ضعؾ الولت المعجاد جهرب من ماذا لَست جعلم ؟

اذبةٖ أجل من الدراسة ... حركت رأسها نفَا بموة ... ٖ ك  

 . بل من الجفكَر فٍ ذان الرجل

 رممت الهاجؾ الموضوع علً طاولة السرَر بعبوس فهو لم

 َجحرن البجة الَوم وكانه مَت ! حجً أنها اهجمت بمرالبة

 بطارَجه وبؤنه لَس علً الوضع الصامت بل وأدخلجه معها

 للحمام كٍ ٖ َرن وٖ جراه وهذا حاله جماد مَت لم َجحرن

مسكت وسطها بَدَها جنظر له بضَك وكؤنه لهوٖ بالخطؤ ، أ  

 عَنَن وَراها ! ألم َؤخذ رلم هاجفها من ؼدَر فلما لم َجصل

 إذا وها هو الولت ججاوز منجصؾ اللَل ؟ جؤففت بحنك وجوجهت

 جهة ما لَس لها منه مفر وهٍ دراسجها الجٍ لم جفهم أو

 جسجوعب منها حرفا الَوم جحاول ودون جدوي وكله بسبب

لجنوبٍ الذٌ عرؾ كَؾ َلعب بعملها .. حجً أن والدهاذان ا  

 رفض أن َخبرها عن اسمه حَن سؤلجه وحججه كانت أنها لم

 جهجم بداَة اْمر وبؤنه لن َفعلها حجً َفعلها ذان الجنوبٍ بنفسه

 كما لم جسجطع سإال ؼدَر عنه كٍ ٖ جظهر بمظهر سخَؾ !

امها لط ولمأمامها خاصة أن جلن الخماصَة لم جذكر اسمه أم  

 جكن جنادَه سوي بخطَبن وجركوها هكذا كجلن الحمماء فٍ كرجون

 صاحب الظل الطوَل الذٌ كانت ججابعه وجحبه طفلة فهٍ مثلها

 جماما ٖ جملن وٖ اسمه ولَس لها سوي أن جلمبه بجنوبٍ زهور

 . كما َسمَها هو بزهرة الجنوبٍ

 جلست علً كرسٍ مكجبها وأمسكت للمها ونظرت للكجاب جحجها



 وسرعان ما اجكؤت بذلنها علً َدها الممسكة بالملم ونظرت

 للفراغ بشرود مبجسمة ما أن جذكرت المفاجؤة الجٍ كاد َمجلها بها

 حَن وصلت المنزل ولت العصر ووجدت بطالة دعوي باسمها

بصراخها جمفز لحظور حفل افججاح برج الممة فمٓت المنزل  

 بفرح فها هو حلم مسجحَل آخر َحممه لها وفٍ ذات الَوم

 الذٌ جحدثت فَه مع ؼدَر عن الحفل ولم ججولع أن جوصل

 . جلن الجاسوسة اْمر له ! ولن جؽضب منها طبعا

 رمت الملم من َدها ولفزت والفة ما أن رن هاجفها معلنا

للبها وصول رسالة وركضت نحوه من فورها ورفعجه وفجحجه  

 سَخرج من مكانه رؼم احجمالَة أن ٖ جكون منه لكن الولت

 مجؤخر ولم َجصل بها أحد أو َراسلها لبل هذا الولت لَفعلها

 اِن ! اجسعت ابجسامجها وهٍ جنظر للرلم الؽَر مسجل لدَها

 مما أكد لها بؤنها سجكون منه ففجحجها بسرعة ٖ جضاهَها

ولت ابجسامجها لضحكةسوي ضربات للبها المنفعل بشدة وجح  

 ما أن لرأت أحرفها

 ( ..لما مسجَمطة حجً اِن َا زهرة الجنوب ؟ نامٍ فورا )

 نظرت حولها ورمت الهاجؾ من َدها وركضت جهة السجابر

 النصؾ مفجوحة جؽطٍ الجدار بؤكمله وفجحت النافذة الزجاجَة

 الواسعة وأخرجت رأسها ونصؾ جسدها منها جنظر َمَن الشارع

لبل أن جنظر للجهة اْخري وابجسمت بدهشة ما أن ولع الخالٍ  

 نظرها علً السَارة السوداء الفاخرة اْنَمة المجولفة بعَدا جحت

 أحد أعمدة النور المضاءة ولد لام الجالس فَها بجشؽَل أضوابها

 اْمامَة عدة مرات فٍ إشارة لها فضحكت جمسن نفسها عن

هنا لحَخ ٖ َعنَها أَنالجلوَح له والصراخ أو حجً المفز من   ! . 



 رفعت جسدها جنظر بفضول ما أن جحركت جلن السَارة من هنان

 نحوها ومرت من أمام منزلهم مسرعة ججبعها برأسها ِخر

 الشارع ، وما أن اخجفت هنان ضربت براحة َدها علً إطار

 النافذة لابلة بحنك

 " هَه َا أحمك لم أران "

 وكم لعنت حَنها أعمدة النور الممجدة علً الرصَؾ وكرهجها

 ْنها السبب فٍ أنها لم جري منه شَباً سوي َدَه وأصابعه

 الطوَلة الممسكة لممود السَارة فؤنوارها كانت منعكسة علً

الجانبَة كانت مظللة جماما زجاجها اْمامٍ كما أن نوافذها  . 

لمت النافذة عابسةوما أن فمدت اْمل فٍ عودجه مجددا أؼ  

 باسجَاء ونظرت جهة هاجفها المرمٍ علً سرَرها ولضمت

 .. ظفرها بجفكَر وجردد لبل أن ججوجه ناحَة كجبها ججمعها

 . ٖ لن ججصل به فلما لم َفعلها هو ؟ هو من علَه فعلها أوًٖ 

 وضعت الكجب مكانها المخصص ورجبت مذكراجها وأطفؤت نور

هاجفها من علَه وارجمت فوله الؽرفة وجوجهت للسرَر رفعت  

 جنام علً ظهرها ورفعت الهاجؾ أمام وجهها وؼرست أسنانها

 فٍ طرؾ شفجها جمسن ابجسامجها وانجصر للبها الؽبٍ نهاَة اْمر

 لكنها لم ججصل به بل أرسلت له أَضا رسالة كجبت فَها

 ( شكرا علً بطالة الدعوي )

جحول السطر لموشحوأرسلجها سرَعا لبل أن جؽَر رأَها أو أن َ  

 طوَل من الشكر ، لفزت جالسة ما أن وصلها رده سرَعا ففجحجها

 فورا وكان فَها

 أمازلت مسجَمظة َا كسولة ؟ نامٍ هَا ٖ أرَد معدٖ ألل )

 ( مما أجولع



 ضحكت وحضنت الهاجؾ واندست جحت لحافها هامسة بضحكة

 صؽَرة

وَلة مادمتعلَا أن أنام بالفعل إذاً َا صاحب اْصابع الط "  

 " من سَرالب معدلٍ الدراسٍ

* 

* 

* 

 مدت رأسها منحنَة الجسد جنظر من باب ؼرفة الجلوس

 المفجوح وابجسمت ما أن ولع نظرها علً الجالس ممابٗ

 للجلفاز هنان وكما جولعت ها لد وجدجه هنا ، دخلت مبجسمة

 جنظر للذٌ رممها ببرود ما أن شعر بوجودها لبل أن َعود

 بنظره للجلفاز مجددا فولفت خلفه جماما وحضنجه بموة

 جطوق عنمه بساعدَها ولبلت خده لابلة بابجسامة

 " ! ألم َنجهٍ ؼضبن منٍ بعد ؟ لمد ججاوزت جولعاجٍ "

 أبعد َدَها عنه مجمجما ببرود

 " ٖ ... ولن َحدخ ذلن أبدا "

 دارت حول اْرَكة وجلست بجواره ملجفجة له بجسدها ججلس

لدمها الجٍ جثنَها جحجها ولرصت خده لابلة بابجسامةعلً   

 " أجعلم بؤنن جصبح بشعا حَن جعبس هكذا "

 رمٍ َدها عنه ولم َعلك أو َنظر لها فمالت بضَك

 هَا كاسر َكفَن ؼضبا منٍ لمد أصبحنا فٍ َوم جدَد "

 " وأنت عابس هكذا منذ اْمس

ضارممها بطرؾ عَنَه وعاد بنظره للجلفاز ولم َعلك أَ  

 فنفضت َدَها فٍ حجرها لابلة بجذمر



 والدٌ من طلب منٍ أن ٖ اخبر أحدا فما ذنبٍ أنا ؟ "

 ثم أنا أَضا لم أكن أعلم بموضوع الزواج .. لما كل شٍء

 " فٍ هذا المنزل َجب أن َجحول لجعاسة ؟

 نظرت له بعبوس وَؤس حَن لم َجحدخ أَضا ولم َنظر

صباح اْمس ناحَجها وهذا حاله منذ خرج من ؼرفجه  

 ووجد جلن الزوبعة انجهت ولم َسمع سوي الحكاَة

 من جدها ومنذ ذان الولت وهو ؼاضب منها ولم َجحدخ

 معها بل ولضً أؼلب َوم أمس فٍ منزل رعد وجركها

 هنا ولم َفكر وٖ فٍ أخذها معه ، لالت بحزن فٍ محاولة

 أخَرة لجعله َجحدخ

ٖ جعجبرنٍ شمَمجنأجعلم ..؟ جَمنت اِن بؤنن ٖ جحبنٍ و "  " 

 ونجح اْمر حَن نظر لها ولال بضَك

 لو كنت أنا شمَمن وأعنَن حما لكنت أَمظجنٍ ْكون "

 " معكم هنان

 نظرت له باسجؽراب وكانت سججحدخ فسبمها ولد عاد

 بنظره جهة الجلفاز ملوحا بَده بضَك وجهاز الجحكم فَها

 لابٗ باسجَاء

 كنت دابما شاهدا علً اٖنفجارات العاطفَة ومعارن "

 " الحب الطاحنة .. أنت السبب فٍ أنٍ لم أحضر ذلن

 نظرت له بصدمة لبرهة لبل أن جنفجر ضاحكة فؤبعد

 ما كانت ججولعه أن َكون هذا سبب ؼضبه ! دفعها

 بَده لابٗ بضَك

 أجل اضحكٍ ... ما أبشعن وأنت جضحكٍ هكذا ، ٖ "

ذان المؽفل علً بشعة مثلن أحسد أبدا  " 



 رفعت وسادة اْرَكة وضربجه بها فؤمسكها منها وأخذها

 وضربها بها أَضاً فحاولت أخذها منه جحضنها ضاحكة

 فرماها بعَدا عنه وجركها لها لابٗ

 " ومجوحشة أَضا ! اللهم أجرنا من هكذا زوجة "

 أخرجت لسانها جمد وجهها له ولالت بدٖل مجعمد جرمٍ

ا الناعم خلؾ كجفهاشعره  

 " جطال النجوم وٖ جحضً بزوجة رابعة مثلٍ "

 شخر بسخرَة وٖمس بطرؾ سبابجه أرنبة أنفها المدببة

 لابٗ بسخرَة

 " وأنفها بارز وؼَر مجناسك هكذا ...؟ َع كَؾ سؤلبلها "

 نطرت له بصدمة ولمست أنفها بؤصابعها وكؤنها ججؤكد من

لت بضَك ما أن أبعدت َدهاإن كان كٗمه صحَحا بالفعل ولا  

 " كاذب ... ثم ما دخل أنفها فٍ الحكاَة ؟ "

 أشار بإبهامه خلؾ كجفه لابٗ بمكر

 سجعلمَن من ذان الجنوبٍ حَن سَجذمر من أنفن "

 " البشع هذا ، وٖ جنسٍ أن جخبرَنٍ ما سَحدخ حَنها

 نظرت له بعبوس ولد ؼزي أحباط مٗمحها الجمَلة

 فضحن علً شكلها َشَر لوجهها بإصبعه فبدأت بضربه

 بَدها بعشوابَة مجمجمه بضَك

 ٖ عٗلة لن بنا مفهوم ؟ سؤخبر والدجٍ بما جمول اِن "

 " وسجري عمابها َا ولح

 ً  أمسن ساعدها َمنعها من ضربه أكثر ورمً َدها جانبا

 ولال بسخرَة

ان كٗمٍٖ باهلل علَن أخفجنٍ ! اسؤلَها بالمناسبة إن ك "  



 " صحَحا أم ٖ لججؤكدٌ

 ولفت جمسن وسطها بَدَها ولالت بضَك

 " ولح ما جمصد بؤن أسؤلها ؟ "

 ابجسم ولال بسخرَة

 " معن حك لٓسؾ فؤنفها لَس مثلن "

 عادت للمسه بؤصابعها مجددا فعاد للضحن الهسجَرٌ

 من جدَد َضرب اْرض بمدمه جارة وَنحنٍ جارة أخري

ها علَه جنظر له بضَكفرفعت الوسادة ورمج  . 

 " جَما "

 الجفجت برأسها جنظر للوالؾ عند الباب َدَه فٍ جَبٍ

 بنطلونه َنظر لها مبجسما فابجسمت من فورها جهدَه

 ما هو أجمل من ابجسامجه الرجولَة اْنَمة كمٗمحه وعادت

 بنظرها للذٌ كان َنظر له أَضا لبل أن َرفع نظره لها

وٖمسه َمسن ضحكجه فؤخرجت مجدداً ورفع سبابجه ْنفه  

 له لسانها وؼادرت جهة الوالؾ عند الباب َنجظرها والذٌ

 ابجعد خارجه جانبا ما أن الجربت منه نظرات الذٌ جركجه

 خلفها جالسا مكانه ججبعها مبجسما .. ابجسامة بهجت ببطء

 وجحولت ٖبجسامة حزَنة خفَفة َنظر لجسدها الذٌ ٖ َظهر

ها خارج الباب جمرَبا ججحدخ مع الوالؾمنه إٖ الملَل لولوف  

 هنان بجانبه جمسن الجدار بَدها ولدمها المرجفعه عن اْرض

 علً رإوس أصابعها جحركها بعشوابَة ٖ َسمع سوي

 همسهما وضحكاجهما المنخفضة وها هو من سَسرق

 شمَمجه منه لد جاء وسرَعا أَضا كما سرق والدها

 . والدجه من هنا ومإكد سَكون هذا حالهما أؼلب اْحَان



 عادت اٖبجسامة لوجهه ما أن دخلت الجٍ ركضت نحوه وولفت

 بمرب اْرَكة وجبعها الذٌ ٖزالت َدَه سجَنجا جَبٍ بنطلونه

 والذٌ نمل نظره منها له لابٗ بابجسامة

 " مرحبا بالكاسر "

 بادله اٖبجسامة لابٗ

لجدَد الوحَدمرحبا بالصهر ا "  " 

 وجابع بابجسامة جانبَة َرمك الوالفة بجانبه بطرؾ عَنَه

 " أرَد أن أحذرن فمط مما سَكون علَه مسجمبلن معها "

 نظرت له بصدمة بَنما جابع هو مججاهٗ لها رؼم أنه

 ٖزال َرممها بطرؾ عَنَه مبجسما بسخرَة

ٍعلَن أن جكون علً دراَة فمط بؤنها ٖزالت الطفلة الج "  

 لم جلعب أبدا فٍ طفولجها وسججعل منن حصانا لها وأرجوحة

 وطابرة بل وسفَنة أَضاً .. وٖ جسجؽرب إن جحولت لحصان

 " خشبٍ هزاز من أجلها

 ابجسم الوالؾ هنان ونظر للوالفة بجانبه لابٗ

 " سنجد حٗ َرضٍ كلَنا فٍ ذلن "

 ابجسمت له جرفع كجفَها بَنما كشر هو فٍ وجهه حَن لم

ثر بما لال وجابع سَل عَوبها َجوعده بسبابجهَجؤ  

 وأَضا مزعجة لَٗ فنومها فوضوٌ وججملب كثَرا فٍ "

 " السرَر وها أنا حذرجن

 ضحن ولال ناظرا لها

 " هذه جحدَدا سنجد لها حٗ مناسبا "

 نظرت له بصدمة فضحن الذٌ لال من فوره

 " حاذر من أنفها إذا "



فا ونظر له ولال بجدَةوما أن نظر له باسجؽراب لفز وال  

 " وهنان المزَد أَضا ... سؤزور شمَمجٍ كل َوم "

 ً  لال مبجسما

 " حسنا ٖبؤس وإن لم جؤجٍ أنت سؤحضرها لن هنا "

 أشار له بسبابجه ولال

 وإن أؼضبجها َوما بكلمة واحدة سَكون علَن مواجهجٍ "

 " وٖ جسخر من أنن اكبر منٍ

 ابجسم ورفع كفَه جانبا لابٗ

 " َكفَنٍ والدها وجدها ٖ جكونوا جمَعكم ضدٌ "

 ابجسم بسخرَة لابٗ

 سَكون علَن أن ججلب عابلة والدن من الجنوب إذاً لَكونوا "

 " فٍ صفن فٗ أحد هنا سَنصفن وإن كانت هٍ المخطبة

 حضن كجفَها بذراعه وما أن نظرت له اجكا بجبَنه علً جبَنها

 ولال َنظر لعَنَها مبجسما

ل لما َسجدعٍ جدخل اِخرَن بالجؤكَدلن نص "  " 

 وأحنً وجهه جانبا ممبٗ خدها برلة فابجعدت عنه بعدما

 وكزجه بمرفمها ونظرت له جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها

 وجنجاها جلونجا بإحراج فابجسم ولم َعلك وما أن نملت نظرها

 للجالس علً اْرَكة وجدجه َنظر لها مبجسما بمكر لبل أن

بعَنه َمول ؼامزا  

 " كَؾ وجدت أنفه ؟ "

 نظرت له بضَك بَنما لال الوالؾ لربها مبجسما

 " ما لصجكما أنجما مع اْنوؾ ؟ "

 ضحن الذٌ عاد للجلوس علً اْرَكة َنظر لهما خلفه ولال



 ونظره موجه لها جحدَدا

 " جعال اجلس ْخبرن "

 فنظرت له بصدمة لبل أن ججوجه نحو الذٌ دفعجه جهة

 الباب لابلة

 " ألم أخبرن أن ٖ جؤجٍ حجً جسوي اْمور .. ؼادر اِن هَا "

 وما أن وصٗ عند الباب خرج لكن ساحبا لها معه حجً ابجعدا

 جهة باب ؼرفجها وأدارها نحوه حجً أولفها أمامه ولال

 " لن أؼادر من هنا حجً جمررٌ فَما جحدثنا عنه "

 اشجدت أناملها علً أصابعه الممسكة لَدها جبعد بَدها اْخري

 ؼرجها الجٍ جبعثرت علً طرؾ وجهها ولالت برجاء أنثوٌ رلَك

 " ٖ جحملنٍ فوق طالجٍ لاسم أرجون "

 مرر أصابعه خٗل أصابعها َشد علً كفها بموة ولال ناظرا

 لعَنَها الزرلاء الواسعة

ر هذا الرابطعلَن مساعدجٍ َا جَما كٍ ٖ نخس "  

 " الضعَؾ بَننا

 جنهدت بؤسً جبعد شعرها خلؾ أذنها لابلة

 اجرن اْمر إذاً حجً َرجعا أوًٖ ثم سنجد حٗ ، ولن َفن هذا "

 " اٖرجباط ؼَرن َا لاسم أنت جعلم ذلن جَدا

 ابجسم ورفع َده لوجهها جٗمس أصابعه طرفه بنعومة َبعد

ها برلة هامساخصٗت ؼرجها وانحنً ناحَة وجنجها ولبل  

 بابجسامة

 " أحبن َا دمَة لاسم لوحده فمط "

 وؼادر من فوره ججبعه نظراجها المحبة حجً اخجفً خلؾ الممر

 فدخلت لؽرفجها مؽلمة بابها خلفا واجكؤت علَه بظهرها وٖمست



 بؤصابعها وجنجها ونظرت لهم مبجسمة لبل أن جمربهم لشفجَها

 . ولبلجهم جؽمض عَنَها

عَنَها ولع نظرها علً هاجفها الذٌ جضعه فوقوما أن فجحت   

 حافة السرَر جبعده عن نفسها كٍ ٖ جضعؾ وججصل بهما فهٍ

 جمسن نفسها عن فعلها بالموة ولم جصدق أن جنمضٍ لَلة البارحة

 وٖ جفعلها ! فجواب جدها حَن سؤلجه إن جحدخ مع والدها كان

 أن عمد حاجبَه ولال بضَك

فل الذٌ لن َعرؾ كَؾ َعجنٍ بها ؟أهٍ طفلة أم والدن الط )  

 ( اجركوهما وحدهما وسَرجعها لن َؤكلها

 لكنها ٖ جسجطَع أن جكون مثله وٖ جهجم لَس ْنها ٖ جثك فٍ

 والدها بل ْنها جخشً من أن ججؤزم اْمور بَنهما أكثر رؼم أنها

 . ما كانت لجفعل شَبا حَال ذلن إن حدخ وعلمت به

 رفعت نظرها عالَا ججكا برأسها علً الباب خلفها

 وهمست برجاء حزَن

 َا رب اجمعهما وٖ جفرلهما أبدا ... افعلها من أجلهما "

 " لبلٍ َا رب أرجون

* 

* 

* 

 خرج من حمام الؽرفة وأنزل المنشفة الجٍ كان َجفؾ

 بها شعره علً كجفَه العارَان حَخ لم َكن َلبس سوي

طوله ركبجَه َنظر مبجسما للجٍبنطلون بالكاد ججاوز   

 ٖزالت جؽرق فٍ نوم عمَك علً ما َبدوا ولد انكمش

 جسدها جهة حافة السرَر جمرَبا جحضن مٗءجه شعرها



 اْسود الطوَل مجناثر خلفها وصوٖ لوسادجه ولد انكشؾ

 جزءا كبَرا من ظهرها العارٌ بالػ النماء والنعومة والبَاض ،

نحو السرَر وجلس عند جهجه رمً المنشفة من َده وجوجه  

 منه والجرب منها وجسللت َده بنعومة علً خصرها العارٌ

 وصوٖ لجحت المٗءة َؽرس أسنانه فٍ شفجه ممسكا

 ابجسامجه وانحنً نحوها َحضنها برفك حجً شعر بحركجها

 الخفَفة وفجحت عَنَها ببطء فٍ مواجهة نور الشرفة الزجاجَة

جانب البحر جري اْمواجالواسعة المؽلمة والمطلة علً   

 المجرامَة عند الشاطا البعَد بوضوح ، ؼضنت جبَنها

 وأؼمضت عَنَها جمنع النور الموٌ عنهما وحركت كجفها

 منزعجة من عبخ شفجٍ وأسنان المسجمجع جماما بمضاَمجها

 َججبع آثار ممارسة عشمه السابمة علً ذان العنك الناعم

راعه لحضنه َمبل عنمهاواعجدل فٍ اسجلمابه خلفها َشدها بذ  

 نزوٖ لكجفها العارٌ ما أن دفنت وجهها فٍ الوسادة جحجها

 ولد همست بانزعاج

 " مطر أرَد أن أنام ابجعد ... ابجعد "

 ابجسم ورفع رأسه لرأسها وهمس عند أذنها

 ... َمكنن العودة للنوم بعد ساعة من اِن لننام معا "

 " هَا َا كسولة

 حركت كجفها مجددا ما أن شعرت بنعومة شفجَه وخشونة

 لحَجه علَه مجمجمه بضَك

 كم مرة سؤسمع منن هذه العبارة ؟ اخرج للشاطا "

 " واجركنٍ أنام

 ضحن بخفوت وحضن خصرها بذراعه اْخري أَضا



 َنحنٍ مع انحناء جسدها نحو السرَر وهمس مبجسما

جفعلَنها ،لجعلمٍ فمط كم كنت مزعجة فٍ الماضٍ حَن  "  

 " بَنما اكجشفت أنا كم كان اْمر ممجعا بالنسبة لن

 جؤففت بنفس طوَل ٖزالت جدفن وجهها فٍ الوسادة

 وخرج صوجها المجضاَك المنخفض والمرجخٍ بسبب النوم

 أٖ َمولون بؤن الرجل كلما جمدم فٍ السن للّت مجطلباجه ؟ "

 " ! ما بن أنت

للبها لجصبح نابمةأبعد وجهه ضاحكا وسحبها بذراعَه و  

 علً ظهرها ولال ناظرا لعَنَها من بَن خصٗت ؼرجها

 المجناثرة علً وجهها بعشوابَة

 "أولبن ٖ َعرفون كَؾ َنظرون لزوجاجهم "

 رفعت َدها لوجهها مجمجمه ببرود

 " جَد جعجرؾ إذا بؤن العَب لَس فٍ المرأة "

 أبعد َدها الجٍ كانت سجبعد بها شعرها عن وجهها

ً نحوه َبعدها بحركة أنفه وشفجَه بنعومة َمبلوانحن  

 وجنجها وشفجَها كلما مر بهم فاؼمضت عَنَها ببطء جسجشعر

 حركجه العابثة بؤنفاسها لبل كل شٍء ولم جفجحهما حجً ابجعد

 عنها فنظر لعَنَها ولال مبجسما

 أنا أجحدخ عن الرجال ْنٍ منهم ما َدرَنٍ بالنساء ؟ "

وججعلنٍ أثمل كلما لبلجهاأعرؾ امرأة واحدة فمط   " 

 اشجدت أصابعها علً ذراعه العارٌ جنظر لعَنَه نظرة

 جكاد ججحدخ نَابة عنها فلما َنالض كٗمه كل ما جعرفه

 ! إن فٍ الماضٍ أو اِن ! كان الرلم لفندله والصوت كان ٖمرأة

 ! وكان هاجفه وكانت ذات المرأة جحدثه بما ٖ جعلم بؤنها جسمعه



 جعرفه َٖكذب لكن.... لكنه اعجرؾ ثم أنكر ما اعجرؾ به

 بلسانه فمن جصدق ؟ ..... من ؟

 اجكؤ بجبَنه علً حبَنها َنظر لعَنَها ولال بحَرة

 هل أفهم ما الذٌ جبحثَن عنه فٍ عَناٌ ؟ لن َمول لسانٍ "

 " ما لن جموٖه َا ؼسك فاخرجٍ من صمجن

موع وارجفعتابجسمت بحزن جمجلا عَناها الواسعة بالد  

 َدَها لعنمه وحضنجه جمربه لها جنظر للسمؾ بشرود حزَن

 وأؼمضت عَنَها ببطء جشعر بملمس َدَه علً بشرة

 ظهرها العارٌ َشدها له وانسابت دمعجها من طرؾ

 رموشها المطبمة لصدؼها ما أن همس بحزن َحضنها

 أكثر َدفن وجهه فٍ عنمها

.. لولَهالولٍ أن هذا الحضن لم َعد مإلما لن . "  

 " وارحمَه َا ؼسك

 فجحت عَنَها ونظرت لٓعلً جمجلا جلن اْحداق بالدموع

 مجددا وهمست بؤلم

 ... أشعر بالؽربة فَه ... أشعر بؤنٍ ؼرَبة فَه َا مطر "

 " هو شعور فوق إرادجٍ

 ارجخت ذراعاه عنها فارجخت َدَها عن عنمه جباعا ونزل

اسجمر علَها جنظررأسها علً الوسادة جحجها ببطء إلً أن   

 لعَنَه ولد جحركت شفجاه ببطء هامسا بحزن

 " أثمة من َكون ؼرَبا فٍ موطنه َا للب مطر ؟ "

 انسابت دمعجها من طرؾ عَنها وهمست بخفوت ووجع

 " بلً "

 حرن رأسه بالنفٍ وارجفع إبهامه لدمعجها َمسحها من طرؾ



 عَنها هامسا

 " مسجحَل "

ها الدافبة وٖمستنظرت لعَنَه بحزن من بَن دموع  

 َدها َده وجكسر صوجها بعبرة مخنولة هامسة

 بلً حَن َُظلم منه وفَه ... ألَس ثمة من َُظلم وهو فٍ "

 " ... حضن وطنه ومنه جحدَدا

 مرر سبابجه علً شفجَها مسكجا لها وهمس ناظرا لعَنَها الدامعة

 هو كاْم جماما َا ؼسك فهل جظلم اْم ابنها ؟ مسجحَل إٖ إن "

 " كان لصالحه

 نزلت دمعة جدَدة ولحمجها اْخري سرَعا جسمٍ شعرها المجناثر

 جحت رأسها وجعالت حركة صدرها مع ارجفاع أنفاسها وهمست

 بخفوت باكٍ

 " لكنها حدثت معٍ ... حدثت وإن كانت المرة اْولً "

ولبلها برلة عدة لبٗت لصَرة ومججالَة واسجمرت انحنً لشفجَها  

 شفجَه عند ذلنها الصؽَر الناعم وهمس بمرارة

 َكفَن بكاء وارحمَنٍ َا ؼسك .. لن نجحدخ حجً جخجارٌ "

 أنت الولت المناسب وجكونٍ علً اسجعداد لسماعٍ كما

 " اجفمنا حسنا

 ٖمست أصابعها لفا عنمه ججؽلؽل فٍ خصٗت شعره اْسود

ثَؾ الرطب ما أن ارجفعت شفجَه لشفجَها مجددا وابجسمتالك  

 بحزن ما أن أبعدها مجؤففا بصمت حَن عٗ صوت رنَن هاجفه

 الشخصٍ والخاص بعابلجه فمط فابجعد عنها ومد جسده فٍ

 الجانب اِخر وسحبه بؤصابعه من علً طاولة السرَر واجكؤ

نه نظرهمسجندا بمرفمه بَنما َده اْخري جثبت الهاجؾ علً أذ  



 علً النابمة مكانها جنظر للسمؾ جرفع بؤصابعها ؼرجها عن

 وجهها ومررت ظهر كفها علً أنفها الصؽَر ونظرت ناحَجه

 ممَلة رأسها جانبا ما أن أجاب

"  ً  " مرحبا

 لالت من فٍ الطرؾ اِخر ببعض أحراج

 " صباح الخَر أبٍ ... أجمنً أن ٖ أكون أزعججن "

بنظرها لٓعلً مجددا ولال ابجسم ناظرا للجٍ عادت  

 " فعلجها وانجهً فما ورابن ؟ ماذا حدخ ؟ "

 لالت الجٍ خرجت من موجة إحراجها بعد ولت هامسة

 آسفة أبٍ أردت فمط أن أطمبن علَكما ... هذا كل ما "

 " فٍ اْمر

 وسكجت لبرهة لبل أن جمول بجردد حزَن

 " كَؾ هٍ والدجٍ ؟ أهٍ أفضل اِن ؟ "

 لال ونظره لم َفارق مٗمح جلن الفاجنة ونصؾ وجهها

 الممابل له

 " أجل "

 ورؼم ان جوابه كان مخجصرا إٖ أن النابمة لربه نظرت

 له وكؤنها شعرت بؤن الحدَخ عنها أو هذا ما فهمه بَنما

 كانت النَران جشجعل فٍ ذان الملب العاشك من إجاباجه

عنها بكلمات المبهمة المججالَه وهو َجَب عن أسبلجها  

 مخجصرة كٍ ٖ جعلم أنها ابنجها وجسجاء حجً وجد أنه ٖ

 مفر له ولرر أن َرحمها أخَراً حَن لال مبجسما َنظر

 لعَنَها الدامعة

 هل أحلؾ لن بؤنها بخَر لجصدلٍ ؟ ها هٍ أمامٍ علً "



 " السرَر وكانت فٍ حضنٍ لبل للَل وبخَر

ة لربه فمط بلواسجطاع بجلن العبارة لَس أن َرحم النابم  

 وأن َولؾ سَل اْسبلة الذٌ أمطرجه بها من كانت فٍ

 الطرؾ اِخر فابجسم ما أن وصله صوجها الهامس بحَاء

 " آسفة أبٍ سؤجركما اِن ... أحبكما كثَرا "

 أبعد الهاجؾ عن أذنه ما أن أنهت اٖجصال واجكؤ علً

 ظهره لَرمَه مكانه السابك وما أن عاد لٗسجناد بمرفمه

ظر للجٍ عادت بنظرها للسمؾ وسحبت اللحاؾ علً جسدهان  

 ببطء َدها اْخري ججمع ؼرجها بؤصابعها عالَا ولال بهدوء

 أعلم بؤنن ؼاضبة منها لكنٍ من طلب ذلن منها وأخدت "

 " منها عهدا بؤن ٖ جخبر أحدا

 كانت جخرج أصابعها من نهاَة ؼرجها وجعود وجمررها خٗلها

فٍ السمؾ جرَح َدها اْخري علًللخلؾ وٖزالت محدلة   

 صدرها ولم جعلك فجنهد بعمك ولال

 ؼسك جَما جربت فٍ ظروؾ مخجلفة جماما عما جربَت أنت "

 فَها وٖ حجً أنا ، لم أسجطع وٖ أنا والدها لومها فٍ بعض

 ما فرض علَها ومرت به ، جَما عاشت من دونن ومن دونٍ

 .. أَضا َا ؼسك .. من دون طفولة وٖ عابلة وٖ أصدلاء

 عاشت جنجظرنا .. جنجظر أن ججد من جبحخ عنهما فٍ كل شٍء

 " فهل سنلومها اِن إن وجدت كل ذلن فٍ لاسم ؟

 " ذلن ْنن السبب "

 لالجها بجمود ٖزالت جنظر لٓعلً فؤؼمض عَنَه وجنفس

 نفسا عمَما ونظر لها مجددا ولال

نا السبب فهّٗ انحسر لومن علَا فمط وٖ جؽضبٍ منهاأجل أ "  " 



 نظرت ناحَجه ولالت بسخرَة جنطك مرارة

 " أْنن اعجدت هذا أم ْنن ٖ جهجم ؟ "

 جنمل نظره بَن عَنَها ولال بعجاب رجولٍ حازم وصوت عمَك

 اعجدت ماذا َا ؼسك ؟ أن أحمل ذنب كل ما جكرهه المرأة الجٍ "

ماذا ؟ بؤن أكون فٍ نظرها من َحرق كل ماأحب ...! وٖ أهجم ب  

 " هو جمَل فٍ عالمها ؟

 عادت بنظرها للسمؾ وانسابت دمعة جدَدة علً صدؼها ببطء

 مفارلة طرؾ عَنها فرفعت ساعدها وأراحت علً عَنَها ، وما

 أن ارجفع صدرها فٍ شهمات مكجومة مججالَة الجرب منها وأبعد

عارٌ َجرجاها بهمسَدها وحضنها َدفن وجهها فٍ صدره ال  

 رجولٍ حزَن زاد من بحة صوجه عمماً بؤن ججولؾ عن جعذَبه

 وجعذَب نفسها وأن جرحم كلَهما .. َحاول مواساة جراحها الجٍ

 َعلم بؤنه من َزَدها وجعاً بمرب بات َإذَه أَضاً من أجلها ،

 فجركها نهاَة اْمر جفرغ كل ذلن فٍ حضنه حَخ طلبت سابما

جنسً .. جركها فَه مجمسكة به بموة جمسحأن جنام وجرجاح و  

 أصابعه علً شعرها بحنان حجً هدأت جدرَجَاً ولم َبمً من نوبة

 البكاء الصامت ذان سوي الشهمات الصؽَرة المجفرلة فؤبعدها عنه

 برفك وارجمً رأسها علً الوسادة خلفها ولد ؼاص فَها بنعومة

 ورفعت كفها لعَنَها وؼطجهما به جحاول أن ججنفس بهدوء

 وانجظام فؤبعد َدها برفك ولبل باطن كفها ونظر لعنمها وسلساله

 والملب الماسٍ المجدلٍ من جانبه لطرؾ الوسادة وامجدت

 أصابعه له ورفعه ونظر لجهة اسمها فَه ... رفعه لشفجَه ججبعه

ه وما أن أبعده عننظراجها الدامعة ولبله بعمك مؽمضا عَنَ  

 شفجَه نظر له بَن أصابعه ووضعه مكانه عند بداَة صدرها



 وهمس بهدوء ونظره علَه

 ٖ جنزعَه وفٍ للبن لٍ ذرة حب صؽَرة َا ؼسك وإن كنت "

 لاجل عابلجن بؤكملهم ... ٖ جنزعَه إٖ ومطر ٖ مكان له فٍ للبن

 " البجة

لابٗ ورفع نظره لعَنَها الممجلبجان بالدموع وجابع  

 بابجسامة حزَنة

 " حَنها سؤعلم بؤنه علَا أن أبحخ عن عالم آخر َمبل بٍ "

 فارلت دمعجها عَنها ببطء جنظر لعَنَه وابجسمت بحزن أعمك

 ورفعت َدها لوجهه وٖمست طرفه برلة فؤمال وجهه لباطنه

 وأمسكه ولبله بعمك مؽمضا عَنَه فؤؼمضت عَنَها ببطء جشعر

ة كفها وهمست بخفوتبنعومة شفجَه علً بشر  

 " لبّلنٍ مطر "

 فابجسم َبعد شفجَه عن كفها ببطء وٖمست أصابعه طرؾ

 وجهها جداعب خصٗت ؼرجها وانحنً لشفجَها وٖمسها

 بشفجَه برلة دون أن َمبلها وهمس مبجسما

 " هذا فمط ؟ "

 جعالت أنفاسها وهمست بخفوت مبجسمة ماجزال مؽمضة عَنَها

 " أجل "

بعد َده اللحاؾ عن جسدهافابجسم وهمس ج  

 " بل وهذا علَه أن َبجعد "

* 

* 

* 

 <َجبع ـــــــ



2الفصل الواحد والعشرون   
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* 
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 مدت لها الظرؾ الورلٍ اْبَض الكبَر ولالت

 " وصل هذا الَوم أَضا ! لمد أوصله أحد الحراس فٍ الخارج "

 أخذجه منها الممابلة لها ولالت جملبه

 ! لَس موجودا علَه عنوان المرسل أَضا كسابمه "

 " ! وٖ شٍء سوي أنه من لندن

 لالت ونطرها علَه

 لم َسجطع أحد من الحرس إَصالهم للسَد مطر وٖ اٖجصال "

 " به فمرروا إخبار أحد أفراد العابلة عنهم وإَصالهم له

 رفعت نظرها لها لابلة

ؼرض َصل لكن السَدة ؼسك طلبت سابما أن َحول أٌ "  

 من لندن لها أوٖ فٗ َمكننا إعطابه ْحد وهٍ لَست هنا

 " منذ َومَن

 حركت الخادمة كجفَها لابلة

 أجل ولد ألنعت الحارس بصعوبة كٍ ٖ َسلمهما لجهاز "

 المخابرات بسبب الؽموض الذٌ َحَط بهما وجراجع عن ذلن

 حَن ذّكرجه بؤن السَد مطر َكره أن َّطلع أحد علً ما َخصه

 وَصل هنا وأَا كان وبؤنه سَؽضب منهم بشدة إن جسبب اْمر

 فٍ مشكلة فخاؾ وسلمنٍ إَاهم ممجنعا بجسلَمهم ٌْ فرد من



 " العابلة أو جركهم حجً ولت عودجه

 عادت بنظرها لما فٍ َدها لابلة

 " وماذا سجفعلَن بهما اِن ؟ "

 أمسكجه بكلجا َدَها لابلة

 " ......السَدة ؼسك لد جعو "

 " ماذا بكما ؟ ما الذٌ ججهامسان فَه "

 ارججؾ جسد الجٍ الجفجت للخلؾ منجفضة جنظر للوالفة أمامها

 والجٍ كانت جنظر لما بَن َدَها باسجؽراب فبلعت رَمها بصعوبة

 ولالت جمده لها

 ٖ شٍء مهم سَدجٍ إنه طرد برَدٌ أحضره أحد الحراس "

 " ......وصل من جهة مجهو

 " جَماا "

الجٍ كانت جمد َدها لها للذٌ ناداها من بعَد عند بابالجفجت   

 المنزل لدخوله منه َمسن َده الجٍ كانت جنزؾ بشدة فجركجهما

 وركضت ناحَجه لابلة بخوؾ

 " كاسر ما بها َدن ؟ "

 ولالت بصوت مرجفع مجوجهة نحوه

 " لجحضر إحداكما حمَبة أسعافات فورا "

ه أمسكت بَدهفؽادرجا من فورها وما أن وصلت هٍ عند  

 لابلة بصدمة

 " َدن جنزؾ ماذا حدخ ؟ "

 ضؽط علَها بموة ومٗمح مجؤلمة لابٗ

 إنه ممص الجملَم الكهربابٍ .. لمد أصررت علً العامل "

 أن أجربه وانزلك من َدٌ ، أرَد شَبا أمسن به الجرح إنه



 " َنزؾ بشدة

 سحبجه من َده جهة اْرَكة وأجلسجه هنان وركضت جهة

لؽربٍ وولفت منجصؾ الطرَك لابلة للخادمة الجٍ جلبتالممر ا  

 حمَبة أسعافات مسرعة

 أخرجٍ له لطنا وشاش واجصلوا بالحرس َحضروا سَارة "

 " لرب الباب .. سؤخبر جدٌ وعلَنا أخذه للمسجشفً

 وجابعت وهٍ جركض جهة الممر

 " وأرَد عباءة وحجابا من ؼرفجٍ سؤذهب معه "

* 

* 

* 

 خرجت من المطبخ جمسح َدَها فٍ المنشفة ولد جذبها صوت

 الضجَج المفاجا فٍ الخارج وولفت جنظر باسجؽراب للعمال

 الذَن َحملون صنادَماً مججهَن بها للسٗلم َؤخذونها لٓعلً

 فعادت للمطبخ ورمت المنشفة من َدها هنان ورفعت الشال

للخلؾ فبَنما الربَعٍ المزَن من كجفَها علً رأسها ورمت طرفاه  

 ابنجها ملزمة بالحجاب هنا طوال الولت هٍ جؤخذ راحجها فٍ ذلن

 فالرجل الوحَد هنا َكون ابن شمَمها ورؼم ذلن ٖ َفارق الشال

 . كجفَها احجراما له لَس إٖ

 خرجت مجددا ونظرت للعاملَن اللذَن مرا من أمامها َحمٗن

ت منصندولا مسجطَٗ ومسطحا وولفت جنجظرهما ثم جحرك  

 مكانها وولفت جنظر للذٌ دخل َحّدخ اِخران َشَر لهما بسبابجه

 ومفاجَحه فٍ َده وما أن انجبه لوجودها ابجسم لها والجرب منها

 ولبّل رأسها ولال



 " كَؾ حالن عمجٍ ؟ "

 ٖمست َدها ذراعه جنظر له مبجسمة بحب ولالت

ر منبخَر بنٍ .. أنت الذٌ علَا السإال عنه فلم نران من أكث "  

 " ! َومَن

 رفع َدها لشفجَه ولبلها ولال " كنا مشؽولَن عمجٍ ولم نجد ولجا

 وٖ للنوم وأنجٍ جعلمَن بالجؤكَد ما مرت به البٗد فالجلفاز

 " ٖ َخبا شَبا

 لالت مبجسمة بحنان

 نصركم هللا وحماكم بنٍ لكن لنفسن علَن حك فٗ جرهمها فوق "

 " ما ججحمل

الجوصَٗت الذٌ مر بمربهما َحمل وجابعت جنظر لعامل شركة  

 علً كجفه صندولا مربعا

 " هل ججدد أثاخ منزلن الجدَد أساسا أم ماذا ؟ "

 لال بضحكة صؽَرة

 " لَس جمَعه بعض اْؼراض فمط "

 نظرت له ولالت باسجؽراب

 ٖ أظن أنه ثمة ما َمكن أن جكون أفسدجه وأنت ٖ جبمً فَه "

 ً  " ! جمرَبا

 نظر لمفاجَحه فٍ َده ولال مبجسما

 " إنها ؼرفة النوم وبعض اْؼراض البسَطة فمط عمجٍ "

 ابجسمت من فورها علً جهربه من النظر لها ولالت بضحكة

 " ٖ َسجبدلون ؼرفة النوم ولم جنم فَها امرأة سابما َا عمَر "

 " رفع نظره لكن لَس لها أَضا لابٗ بابجسامة حَاء رجولٍ ممَز

َدرَنٍ عمجٍ ؟ أردت لها ؼرفة جدَدة وخشَت أن ٖ جعجبهاوما   



 " السابمة ولد ٖ أجد ولجا ؼَر هذا

 ابجسمت بسعادة جنظر له لابلة

 " هل أفهم من حدَثن أنه وصلجن موافمجها أخَراً ؟ "

 نظر لها ولال مبجسما

 " أجل فمد اجصل بٍ شمَمها البارحة "

ا لشفجَها وبدأتاجسعت ابجسامجها أكثر ورفعت وجهها وَده  

 جزؼرد دون جولؾ فمال الذٌ أمسن بذراعها ضاحكا

 عمجٍ ما الداعٍ لكل هذا ؟ هل علَنا أن نُسمع سكان الحٍ "

 " ! جمَعهم

 أبعدت َدها ونظرت له ولالت بسعادة

 وأٌ سكان هإٖء الذَن سَسمعون وكل منزل واِخر َفصلهم "

إن سمعوا ؟ أنت لنما َجسع لبناء اثنَن آخرَن ؟ ثم ما فٍ اْمر   

 " ججزوج كل َوم

 وما أن أنهت حدَثها ذان ابجعدت عنه وعادت زؼارَدها لٗرجفاع

 فٍ ذان المنزل ججحرن حول الباب الذٌ َدخل منه العمال

 وَخرجون وهو َنظر لها ضاحكا جرالبه عَنا الجٍ ولفت من بعَد

 ما أن سمعت صوت زؼارَد والدجها .. جرالبه بحزن وأسً

ن جلن الجٍ اخجارها علَها هٍ الجٍ كان َحبها ومسجعدوؼَرة م  

 لفعل أٌ شٍء من أجلها ... جرالبه وججحسر علً كل شٍء جراه

 فَه حجً ابجسامجه وطرَمة ولوفه ... رجل َملن كل شٍء

 أضاعجه منها وانجهت لٗ شٍء لجؤخذه صعلوكة ما جعلجه َنجظر

 كل هذه المدة فمط لجُسمعه موافمجها ! لو جراها فمط ابنة الملون

 هذه الجٍ ججمنع عن رجل مثله والجٍ وجد فَها ما لَس لدَها ه ؟

 بل لو أنها فمط جسجطَع محوها من الوجود لبل أن جلمس َداه



 . أٌ جزء من جسدها وأن جكون فٍ ؼرفجه وسرَره وحضنه

* 

* 

* 

وح َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه المصَرخرج من الباب الزجاجٍ المفج  

 ودون عناء وٖ أن َبحخ بنظره كثَرا نظر فورا جهة الجسر الخشبٍ

 المصمم مع المنزل لَكون حلمة وصل بَن شرفة الؽرفة والشاطا جخجرق

 أعمدجه المجَنة المَاه وصوٖ لٓرض ممجد بشكل منحنٍ حجً شرفة

ه عكس الباب الربَسٍالؽرفة الواسعة لَكون المدخل اِخر للمنزل لكن  

 . َوصل لمَاه البحر فمط

 رالبت نظراجه الصامجة الساكنة الجالسة عند نهاَة الجسر جمرَباً ججكا

 بكجفها ورأسها علَه جنظر للمَاه بشرود جُخرج ذراعها من بَن أعمدجه

 وَدها جداعب مَاه اْمواج المجرامَة علَه َجٗعب الهواء بخصٗت

بمشبن كبَر ورؼم ذلن لم َرحم الهواء شعرها الذٌ ججمعه للخلؾ  

 خصٗجه الناعمة َجٗعب بها أمام مٗمحها الشاردة للبعَد بحزن ،

 لو َسجطَع فمط اخجراله بل وجحطَمه فبالرؼم من كل ما فعل وَفعل

 واسججابجها له إٖ أنه ٖزال َشعر بؤنها بعَدة عنه جنزوٌ

لؽَرها ، مع حزنها ووحدجها سرَعا وكؤنها ٖ جرَد وجحجاج  

 وكَؾ له أن َلومها أو َنزعج من ذلن فالسنوات الماضَة

 لاست فَها الكثَر وخجامها كان وفاة والدها الذٌ رباها وما

 كسر ظهرها بما ٖ َمكن أن َجبره أحد وٖ ظهور والدها

 الحمَمٍ فهو َعلم جَدا ما َعنَه لها ذان الرجل وحزنها

َؾ ولد اججمع معهعلَه لن َنسَها إَاه شٍء وٖ هو .. فك  

 فمدها لشمَمها الوحَد ودون أن جراه ؟ ؼصة وحسرة بمَت



 فٍ للبها لٓبد وزادها معاناجها بسببه والجٍ ٖزالت جبكٍ

 . بسببها وجحكَها بوجع حجً اِن

 أؼمض عَنَه مجنهدا بعمك ونظر لها مجددا .. فرؼم انشؽاله

 مع اجصاٖجه الجٍ لم َسجطع منعها جمَعها من الوصول له

 ْهمَجها إٖ أنه حاول أٖ َهملها وَهمل وجودها معه لكنها

 رؼم ذلن سجنت نفسها بعَدا عنه مراراً خٗل الَومَن الماضََن

 وكؤنها جُدفّعه ثمن اعجرافها بحبها له بجلن الكلمة وْول مرة

أن جسرق ذلن منه بالفعلكما طلبها منه أن َمبلها من دون   

 ٖ الكلمات كالعادة .. بل وثمن جلن اللَلة الجٍ حررت فَها

 . نفسها من بماَا حَابها أخَرا

 ابجسم َحرن رأسه ساخراً من حمالجه واٖججاه الذٌ سلكجه

 أفكاره ودخل مجددا ووجهجه باب الؽرفة الجٍ دخلها وجوجه

ابر البَضاءمباشرة جهة باب الشرفة المفجوح ججرالص السج  

 الشفافة أمامه بنعومة فؤبعد إحداها بَده وخرج وؼادرالؽرفة

 وسار عبر ممشً الجسر حجً أصبح َسَر فوق اْمواج

 وولؾ خلؾ الجٍ رفعت نظرها لوجهه وابجسمت له بحزن

 فجلس بجوارها ومرر ظهر أصابعه علً وجنجها َبعد خصٗت

ًؼرجها عنه وشد رأسها لصدره لججكا علَه ومسح عل  

 شعرها ولد أنزل رأسه ناظرا لعَنَها الهابمة للبعَد جخفٍ

 جلن الرموش الكثَفة حدلجاها السوداء عنه فمبل رأسها واجكؤ

 علَه بذلنه َنظر أَضا لمَاه البحر الزرلاء الصافَة وطال

 صمجهما بطول جلن اْمواج الممجدة للبعَد وذان المحَط الواسع

رر نهاَة اْمر المؽادرةوكؤن كل واحد منهما جالس لوحده فم  

 وجركها لوحدجها الجٍ َبدوا أنها رافضة لوجوده فَها مما لرأه



 من صمجها وانفصالها عنه وكؤنه عمود السَاج الخشبٍ الذٌ

 . كانت ججكا علَه لبل لدومه

 وما أن أبعدها عنه َنوٌ الولوؾ جمسكت أصابعها بمماش

لبعَدلمَصه جهة صدره جمبض علَه بموة وٖزالت جنظر ل  

 فابجسم بحزن وضمها لحضنه وجلس مجددا ولم ججرن

 أصابعها لمَصه رؼم جلوسه ونومها علً صدره مجددا

 فمسح علً طرؾ وجهها ناظرا لها ولال بهدوء

 .. خالة والدجٍ جوفَت من أعوام فٗ مجال ْن أعرفن بها "

 " كان أجلها أسبك منٍ لها

 وأدار َده لجَب بنطلونه وأخرج هاجفه ورفعه أمام وجهها

 ولال َبحخ فَه

 وأما زَزفون .. الطفلة من خماصة الجٍ وعدجن أَضاً أن "

 نزورها فهٍ اِن مع عابلجها فٍ برَطانَا وَصعب زَارجها

 " وهٍ بَنهم لكنٍ سؤعرفن بها بطرَمة أسهل

جل هذافجح مجلدا خاصا فٍ سجل الصور أضافه مإخرا من أ  

 جحدَدا وفجح أول صوره فٍ العرض المصؽر لمحجوَاجه جرالب

 عَناها ما َفعل بصمت وفضول كان ألوي من أن جرفض معه

 رإَة الطفلة الجٍ جمنت دابما لو رأجها ... الطفلة الجٍ نجت

 وحدها من مذبحة خماصة فٍ الماضٍ وشهدت ممجل جدجها

 . أمام عَنَها

المسطحة الواسعة صورة طفلةما أن فجحها حجً مٓت شاشجة   

 شمراء صؽَرة جمسن بَن أصابعها البَضاء الصؽَرة أنبوب لطعة

 حلوي موجودة فٍ فمها المنجفخ جانبه بسببها .. عَناها الزرلاء

 الواسعة لم جخفٍ لمحة الحزن رؼم ابجسامجها ، همست جنظر لها



 بذهول مبجسمة

 " ! َا إلهٍ ما أجملها َا مطر "

نلال مبجسما بحز  

 أجل كانت طفلة رابعة بمدر ما عانت من ظلم وعاشت فٍ حزن "

 " هنا كان عمرها أربعة أعوام ...

 وجابع محركا إبهامه علً شاشة هاجفه َمرر الصورة الجالَة

 " وهنا فٍ عمر العشرة أعوام "

 فشهمت بصدمة اجسعت معها عَناها المحدلة فٍ الموجودة

الشعر .. عظام وجهها بارزةفٍ الصورة .. الفجاة النحَلة حلَمة   

 من شدة نحولها وعَناها ؼابرة جحَطهما هالة سواد .. مٗمحها

 شاحبة جلبس لمَصا أزرلا باهجا َشبه ما َسجخدمونه فٍ

 ! العملَات الجراحَة وكؤنها مصابة بورم وجخضع لجلسات عٗج

 ٖ بل هذه حالجها أسوأ بكثر فمن فٍ مثل عمرها وَصابون

 ! بذان المرض ٖ جفمد مٗمحهم حَاجها هكذا وكؤنها شبح مَت

 رفعت نظراجها المصدوم بالذٌ كان ٖزال َنظر لهاجفه بؤسً

 ولالت

 " ! أهٍ مرَضة هنا "

 لال بحزن ونظره لم َفارق صورجها

 أجل لكن لَس فٍ جسدها بل للبها وعملها .. هذه مٗبس "

 " المصح النفسٍ َا ؼسك

مة لصورجها هامسةعادت بنظرها بصد  

 " !! مجنونة "

 لال من فوره وبشرود حزَن فٍ جلن المٗمح الجٍ َإلمه

 النظر لها فٍ كل مرة



 ... كادت أن جكون كذلن بل وصلت لذان الحد لفجرات طوَلة "

 لمد ماجت والدجها محجرلة أمام عَنَها بسبب زوجها الذٌ

أَضاً وفٍ اؼجصبها مرارا وجكرارا فمجله شمَمها الجوأم أمامها  

 ذات اللَلة وحملت هٍ الجهمجَن كٍ ٖ َسجن شمَمها ولكٍ جُدفن

 " الحمَمة الجٍ لن َسامح فَها المانون

 امجٓت عَناها بالدموع وهمست بمرارة ٖزالت جنظر لخَال

 شبه الطفلة أمامها

 ! َا هللا عانت من كل هذا ! أَن كنت عنها َا مطر أَن "

رجالن ؟ألم جكن فٍ عهدجن ولدي أحد   " 

 جنهد بعمك َمرر إبهامه علً مٗمحها الكبَبة المجهدة

 وجمجم بحزن

 ؼفلت عنها َا ؼسك ولَجنٍ لم أفعل ، جركجها لوالدجها الجٍ "

 رأَت بؤنها لن جحجاج لؽَرها بعدما حرمت منها أَضا مرؼمة

 وؼفلُت عنها بمشاكل البٗد وأنا فٍ الخارج ْعوام وكدت

.. لسما لو كان للندم أن َمجل أحداأجفجت ندما حَن علمت .  

 " لمجلنٍ حَنها

 رفعت نظرها له ولالت بجساإل حزَن

 " وما حدخ معها بعدها ؟ هل هٍ بخَر مع عابلجها جلن اِن ؟"

 مرر الصورة الجالَة لابٗ

 " ها هٍ اِن "

 فنظرت فورا لشاشة الهاجؾ ولصورة الفجاة الشابة فَها

 واجسعت عَناها بدهشة ورفعت سبابجها لها هامسة

 " ! هذه ذاجها جلن "

 لال ونظره علً مٗمحها الجمَلة ججمع شعرها اْشمر الطوَل



 عند كجفها اَٖسر كعادجها

 أجل لمد نملجها لمصح نفسٍ خاص فٍ لندن لبل ثمان "

 سنوات وكنت مسجعدا ْن أدفع كل ما أملكه بل وأعمل فٍ

ن الشارع ْعَدها كما كانت أو كؤٌ إنسانجمع الممامة م  

 طبَعٍ ، لمد عانت الكثَر لجكون هكذا ولججخطً مراحل

 " العٗج النفسٍ

 لالت بحزن جنظر لمٗمحها الفاجنة وعَناها الزرلاء الجمَلة

 " لكنها ٖزالت حزَنة َا مطر ! انظر لعَنَها "

 جنهد بعمك هامسا

عَة بعد ، لم جنسًأجل فرؼم كل ذلن لم جصبح امرأة طبَ "  

 َا ؼسك .. لمد فمدت شَبا مهما َسمً حب الحَاة .. فمدجه

 " ولٓبد

 رفعت نظرها له ولالت بهدوء حزَن

 وهل هٍ بخَر هنان ؟ ألن َجكرر معها ما حدخ فٍ الماضٍ "

 " وجؽفل أنت عنها مجدداً ؟

 أضلم شاشة هاجفه ولال وهو َدسه فٍ جَبه مجددا

علَه .. زَزفون الَوم لَست كجلن هٍ من اخجار هذا وأصر "  

 الطفلة َا ؼسك إنها ألوي من أن َحطمها شٍء مادام شمَمها

 " بخَر

 شردت بنظرها للبحر للَٗ لبل أن جنظر له مجددا ولالت

 أنت ذكرت اسمها ضمن الطفٗت الٗجٍ زوججهن فماذا "

 عن دور ذان الزوج فٍ حَاجها إن كان ٖ َعلم من جكون

 " كما للت؟

 مسحت َده علً شعرها ولبل جبَنها الذٌ جرفعه له ولال



 ولاص أكثر من سججده إن احجاججه مسجمبٗ وإن رفضت "

 " ولجها وجوده فٍ عالمها

* 

* 

* 

 نظر لساعجه وأنزل كم سجرجه الفاخرة مجنهدا بضَك وجال

 بنظره حوله فٍ المكان الواسع الملٍء بالناس وٖ َفهم لما

لما اخجار ذان الرجل هذا الفندق وأَن َكونَجمابٗ هنا جحدَداً و  ! 

 " ولاص ضرار أم مخطا ؟

 الجفت للخلؾ لبل أن َدور بكامل جسده للوالؾ خلفه َنظر له

 مبجسما جرافمه فجاة شمراء ولال باسجؽراب

 " أجل ... أجعرفنٍ ؟ "

 ضحن الرجل العجوز أنجلَزٌ ولال

 " أجل أعرفن فَبدوا أنن أنت من لم َعرفنٍ "

جابع مبجسما ولد مد َده له مصافحاو  

 أنا شارل .. شارل هامبسون وكنت صدَما للسَد ناش صدَك "

 " جدن المدَم وكنت أران فٍ زَاراجن مع جدن له

 جمجم ولد رفع َده له مصافحا

 مرحبا سَد هامبسون واعذرنٍ َبدوا أن ذاكرجٍ "

 " ٖزالت جخوننٍ بالفعل

 شد علً َده لابًٗ بضحكة

جراؾ منن بؤننا العجابز ألوي ذاكرة منكم أنجمهذا اع "  

 " شبان الَوم

 لال مبجسما بمجاملة



 ٖ جنسً بؤنٍ كنت صؽَرا حَنها بَنما سجكون أنت "

 " كبَرا بالجؤكَد

 وكان جعلَمه ضحكة عالَة بَنما ٖزالت نظراجه المسجؽربة

 ججفحصه فهو َعرؾ نفسه جَدا لم َنسً وجها لابله وٖ فٍ

 طفولجه فهو ٖ َنسً اْشخاص واْسماء بسهولة أبدا

 وإن لابلهم لمرة واحدة فكَؾ إن كان كما لال رآه كثَرا

 مع جده لدي صدَمه المدَم مارن ناش والذٌ كان أحد أصدلابه

 الممربَن ! أشار الرجل العجوز للشمراء الوالفة بجانبه جحضن

 ذراعه ولال

ن جذكرها أَضا فؤنت لموهذه سجاسٍ ابنجٍ الصؽري ومإكد ل "  

 " جراها سابما

 اومؤ لها مبجسما وهمس

 " سررت بلمابن آنسجٍ "

 وسرعان أبعد نظره عنها مججاهٗ ابجسامجها الواسعة وهٍ

 جحََه محدلة فٍ مٗمحه وعاد َبحخ بنظره فٍ المكان عن

 الذٌ َبدوا أنه لن َؤجٍ أو أنه شخص ٖ وجود له كما هذا

بنظره له حَن لال مبجسما العجوز فٍ ماضَه ! عاد  

 " َبدوا بؤنن جنجظر أحدهم ؟ "

 نظر لساعجه مجددا ولال

 " أجل فَفجرض بؤنٍ علً موعد مع أحدهم لكنه َبدوا لن َؤجٍ "

 أومؤ له برأسه ولال

 " لد َكون جؤخر لسبب ما وسَؤجٍ فٍ أٌ ولت "

 وانجمل فورا للجحدخ عن جده َسؤله عنه وعن كل فرد من

ه كما بعض أصدلاء العابلة وَبدوا َعرفهم جَداأحفاده ووالد  



 كما لال لكن لما ٖ َذكره ! َسجحَل أن َكون نسَه وهو َذكر

 ؼَره ! كان َجَبه بابجسامة ممجضبة وكلمات مخجصرة َبحخ

 نظره فٍ المكان كل حَن واِخر حجً ارجفع رنَن هاجؾ ذان

ةالعجوز ورحمه من حدَثه المسجرسل الذٌ أفمده حجً المدر  

 علً الجركَز فها لد انشؽل عنه أخَرا بمكالمة لصَرة وبكلمات

 مخجصرة وكؤنه لَس ذان البارع فٍ جحرَن لسانه الذٌ كان لبل

 للَل ! دس هاجفه فٍ جَبه ونظر ٖبنجه لبل ان َنظر له لابٗ

 َبدوا ثمة مشكلة فٍ مولؾ السَارات وعلَا موافاة سابمٍ "

 " الشخصٍ فورا

 وجابع مبجسما َشَر للمرأة الوالفة بجانبه

 فهل َمكن لهذه الحسناء أن جسرق من ولجن الملَل "

 " وجبمً برفمجن حجً أرجع ؟

 نمل نظره بَنهما لبل أن َجمجم برضوخ من ٖ حل أمامه فهم

 َعجبرون الرفض ولاحة

 " ٖبؤس سَدٌ أجمنً أن جكون المشكلة بسَطة "

 لوح له بَده ولال مؽادرا

 " َبدوا ذلن وشكرا لن ممدما "

 وؼادر مبجعدا بَن اْشخاص المجنملَن فٍ المكان الواسع

 بعشوابَة حجً اخجفً عن نظره فشؽل نفسه بالنظر لساعجه جارة

 وللمكان حوله جارة أخري َججنب النظر للوالفة بمربه .. الجٍ لم

 جخجل وٖ من الجحدَك فَه والذٌ َراه مجعمدا من ؼرَبة أطوار

دها ! نظر لها باسجؽراب حَن شهمت بصدمة جنظر لمكان ماكوال  

 بعَدا فنظر حَخ جنظر لبل أن َعود بنظره لها ولال عالدا

 حاجبَه الطوَٗن



 " ماذا حدخ ؟ "

* 

* 

* 

 فجحت باب الؽرفة وولفت ججكا بكجفها علً إطاره جنظر مبجسمة

 بشوق للذٌ كان َؽلك باب الشمة َحمل علً كجفه حمَبة رجالَة

داء جحمل شعار المنظمة الجٍ َرجدٌ مٗبسها السوداء أَضاسو  

 ولد ولؾ مكانه ما أن الجفت وولع نطره علَها فابجسمت له

 وأحنت رأسها للَٗ جهة كجفها هامسة بما جعلم بؤنه سَفهمه

 إن لم َسمعه

 " حمدا هلل علً سٗمجن "

 فابجسم ومد َده لها مجمجما

 " جعالٍ "

 فحركت كجفَها مبجسمة وأشارت بسبابجها أمام لدمَه لابلة

 " وماذا عن مجالن المؽناطَسٍ ؟ "

 خرجت منه ضحكة خافجة وحرن أصابعه لابٗ

 " جعالٍ مارَا "

 فجحركت من مكانها وركضت ناحَجه لافزة لحضنه واسجمبلها هو

 فاردا ذراعَه وحضنها بهما ما أن جعلمت بعنمه جحضنه بموة

زنوهمست بح  

 " اشجمت لن "

 فحضنها بذراعَه أكثر هامسا بابجسامة

 " ! ظننجن سجرجاحَن من شجاراجنا المجكررة "

 ابجعدت عنه ولد نزلت بَدَها من عنمه لصدره ولالت



 باسجَاء ناظرة لعَنَه

 " ما هذا الذٌ جموله جَم ؟ "

 وؼضنت جبَنها جنظر باسجؽراب لعَنَه لبل أن جنجمل

ت بحَرةنظراجها لمٗمحه وهمس  

 " جَم ما بن ! أنت مرَض ؟ "

 أبعد نظره عن عَنَها وشد علً أسنانه َزم شفجَه

 وكؤنه َماوم ألما ما باؼثه فجؤة وجحرن مججازا لها

 هامسا ببحة

 " مجعب فمط مارَا وسؤنام وأكون بخَر "

 جبعجه نظراجها باسجؽراب وهو َفجح باب الؽرفة وَدخل

لفت مكانها جنطروَؽلمه خلفه وكؤنه َهرب منها ! و  

 للباب وكؤنه من سَجَب عن جساإٖجها لبل أن ججبرها

 جلن النَران المشجعلة فٍ للبها علً الجحرن نحوه وأدارت

 الممبض وفجحجه ودخلت فكانت الؽرفة فارؼة وباب الحمام

 مفجوحاً ، وما أن ولع نظرها علً طاولة الجزََن جعالت

ء المفجوحةضربات للبها أكثر وهٍ جنظر لعلبة الدوا  

 فولها والجٍ لم جكون هنان سابماً ! لبل أن جنجبه للعلبة

 اْخري الجٍ كانت علً اْرض وَبدوا أنها سمطت

 منه مرمَة أرضا واْلراص البَضاء الصؽَرة

 مجناثرة حولها فرفعت َدها جمسن بها شفجَها بصدمة

 وارجفع نظرها سرَعا جهة باب الحمام الذٌ خرج

 منه صوت جمَإه الموٌ والواضح فركضت نحوه

 من فورها ودخلجه دموعها لد بدأت بمٓ مملجَها

 الواسعة وركضت فورا ناحَة الذٌ كان َنحنٍ علً



 المؽسلة َمسن طرفَها بَدَه بموة وَجمٍء دون جولؾ

 وٖ َخرج من معدجه شَبا علً ما َبدو ، ما أن وصلت

ببكاءعنده حجً أمسكت بكجفه وحركجه لابله   

 " جَم ما بن ؟ "

 فلم َرفع رأسه ولم َجبها ٖزال َجمٍء بموة وكؤن أحشابه

 سجخرج من فمه ! صرخت بصدمة جنظر للمؽسلة

 الجٍ جلونت فجؤة بمَاه سوداء كان مصدرها فمه

 فؤمسكت ذراعه بَدَها بموة جبكٍ بعبرة ودون جولؾ

 وهزجه منها لابلة ببكاء

ٖ جمت وججركنٍ أرجونجَم ما بن ! ماذا فعلوا لن ؟  "  " 

 رفع َده من المؽسلة وأمسن بها َدها بموة واسجند بمرفك

 اْخري علً طرؾ المؽسلة الرخامَة وجمٍء جلن المَاه

 السوداء مجددا أصابعه جمبض علً َدها بموة وكؤنه َجماسن

 بها .. بالجٍ كان َمجلها وٖ َعلم .. من ٖ شٍء لدَها حَنها

راعه بَدها اْخري وخبؤتسوي البكاء ولد حضنت ذ  

 وجهها ودموعها فَها ٖزالت جشعر بملبها َجمزق مع

 . صوت جمَإه المجواصل

 ~ المخرج

 بملم/ طعون

 .. من ولاص إلً زَزفون

 .. إلَنِ 

 ٖ أدرٌ كَؾ أبدأ كلماجٍ

 وٖ كَؾ أخفٍ سر انجذابٍ

 .. عن عاذلَنِ 



* 

 .. إلَِن .. َا ؼامضة

 دروبنا جاهت

ٍّ اسجمرت  .. و أحزانِن ف

 .. و باجت

* 

 .. إلَِن .. حبَبجٍ

 .. كالسماء عَنَن

 و كالشمس جدَلجَن

 ! فكَؾ سؤخفٍ افججانٍ

 ! و ؼرامٍ فَن

* 

 إلَِن .. َا فاجنة

 أنِت مجموعة من العواصؾ

 .. برٌد فـ دفً

 .. مطٌر ثم جفً

 رعٌد و برق

 .. هٍ عَنَن

* 

 .. إلَنِ 

 .. فاكهجٍ المحرمة

أنا كجندٌ خسر معركجهأمامِن   

 هزمجه جَش من لطرات

 .. جسالطت من مملجَنِ 



* 

 .. إلَِن .. َا ؼابة من الشعر

 .. عذبةٌ أنِت كالنهر

 .. إلَِن نهاَاجٍ

 .. ومنِن بداَاجٍ

 و ضَاعٍ لَس سوي

 .. فٍ محجرَن

*********** 

 chouchou23 /بملم

 فٍ لَلة من اللَالٍ الحزَنة

 و فٍ ركن من أركان ؼرفجها المظلمة

 سؤلجها لما جدفنَن نفسن بَن الركام

 لم ٖ جعَشَن بسٗم؟

 لالت ما بالن بهموم جمنع كل ابجسامات اْلوان

 ججبخر داخل وجدانٍ

 جمنعنٍ من كل حنان

 ججعلنٍ أسَرة أحزانٍ

 ججعلنٍ بماَا إنسان

 صؽَرة ججرعت مرارة الفمدان

اللعب مع اْلرانو سلبت منٍ الطفولة و حك   

 و بمَت حبَسة كوابَس جمنع عنٍ النسَان

 .....و عادت للشرود

 أمنَة حَاجٍ أن أؼوص فٍ أعمالن

 أن أللب خفاَان



 ْعرؾ كَؾ جفكرَن بٍ

 أنا المفجون بن

 أنا الذٌ ضعت بَن عَنَن

 أنا من رأي شبح ابجسامة جشك بَن شفجَن

 .....سؤعَدها

اب الذبابسؤعَدها و أعَد ما سرلت منن أنَ  

 سؤرجع براءة دفنت جحت الجراب

 أنا أسد فٍ الحك ٖ َهاب

******* 

 نهاَة الفصل

 الفصل الثاني والعشرون

 

 : المدخل

 بملم / ساره الحالن

 من مطر الً ؼسك

 َا عشمٍ الدفَن رفما بملب فٍ هوان سجَن

 َا من سكنت للبٍ و عزفت علً اوجاره

 َا من جوطنت عملٍ و سبرت اؼواره

 َا مهجة الروح ٖ جؽلمٍ بَننا اٖبواب

 َا بلسم الجروح ٖ جذَمَنٍ العذاب

 ٖ جزَدٌ جراح روحٍ ملحا اجاج

 إِكِوٌ بعشمن للبٍ فالكٍ لملبٍ عٗج

 . َا زابرة اللَل بِسهاِمها ، اصابنٍ سهم عَنَن



 َا ساكنة الروح ،روحٍ ِفًدي لشفجَن

مح و السهم فٍ حرب العشاق  رفعُت الرُّ

ٍ حوراء العَن حالكة اٖحداقفاردجن  . 

 . فَا لرة العَن ، انصجٍ ْنَن للٍب حزَنٍ 

 . مّزله و اضناه عشك السنَن

***** 

 بملم / وعودٌ لَٓام

 من ؼسك إلٍ مطر

 أجعلم

 أجعلم شَبا َا مطر أجعلم أن حبن فٍ للبٍ أمسٍ حجر

''' 

بالؽضب و بالندم من كان َظن أن ألجمَن بعد سنَن مرت كالدهر و ٖ أشعر نحون سوٌ  

''' 

 لهرجنٍ َا رجل و لجعلم أن لهر النساء خطر

''' 

أجعلم َا مطر .. أجعلم كم كان حبن فٍ للبٍ كبَرا .. و بفعلن جرحت الملب الذٌ أحبن ؛ فما الذٌ 
حصدجه بظنن سوٌ ذلن الحجر الذٌ أردم به الثمب الذٌ خلفه جرحن لٍ ، ٖ جعود إلٍ َا مطر لن 
 ! ججد عندٌ شَبا أنت لم ججرن لٍ شا ... فحجٍ ذكرَاجن أصبحت أطردها كٍ ٖ جمجلنٍ

''' 

******* 

 لم َكن ما َشعر به من ألم فٍ أحشابه وٖ ربجَه َساوٌ شَبا

 مما كانت جشعر به الحاضنة لكجفه بموة جخفٍ بكابها الموجع فٍ

 ذراعه وأصابعه جشجد علً كفها بموة ٖزال َحاول إخراج ما

 باجت مولنة بؤنها روحه جلن الجٍ سجخرج وجفارق جسده لَجركها

حدها بعده ... أمر الجفكَر فَه فمط َشعرهافٍ هذا العالم الكبَب و  



 . بالموت

 اشجدت أناملها علً لمَصه بموة هامسة بعبرة

 " ٖ ججركنٍ جَم حلفجن باهلل ... ٖ جفعلها بٍ أرجون "

 ازداد شده علً أناملها حجً كانت سججحطم بَن أصابعه ولبضجه

 الموَة لبل أن جرجخٍ َده ببطء وجولؾ صوت جمَإه فابجعدت عنه

 ً  ججراجع للوراء وجبدلت نظراجها له للذهول حَن اسجوي والفا

 وفجحت َده صنبور المَاه لَخرج مجدفماً منه بموة وبدأت َده

 اْخري جحرن جلن المَاه المججمعة فٍ الحوض الرخامٍ

 بعشوابَة وكؤنه َبحخ عن شٍء ما فَها ورالبت نظراجها الدامعة

الصؽَر الٗمع الملفوؾالذاهلة َده الجٍ أخرجها منه والمعدن   

 الذٌ َمسكه بَن أصابعه ولد نفضه فٍ الهواء مجمجما بحنك

 وصوت مبحوح

 " سحما كاد أن َجلؾ "

 نظرت له بصدمة بَنما الجفت هو جهة المؽسلة مجددا وكؤن شَبا

 لم َكن وانحنً برأسه جحجها جنزل علَه المَاه الباردة وما أن رفع

ع شعره بؤصابعه ناظرا ناحَجهاحركه بموة نافضا المَاه منه ورف  

 فؤشارت لما فٍ َده هامسة بذهول وصوت ضعَؾ مرججؾ

 " ! كنت جخرج هذا من معدجن "

 أخرج َده من شعره ونظر لما فٍ َده اْخري ولال ببرود

 أجل فثمة شٍء مهم بداخله جكجشفه اْجهزة فٍ المطار "

 " بسهولة وهذه الطرَمة الوحَدة ْعبر به

 زمت شفجَها بموة جججمع الدموع فٍ عَنَها الواسعة لبل أن

 جمجرب منه وبدأت بلكم صدره بموة ججماطر الدموع من عَنَها

 هامسة بصوت مجمطع لم َخفً الؽضب فَه



 " لماذا لم جخبرنٍ ... َالن من جافه .. أحمك ومعجوه "

 وما أن اكجفت من ضربه وشجمه أمسكت فمها بَدها وانهارت

ً أن لواها خارت جماما ولم َعد َمكنها الولوؾ من شدةباكَة حج  

 جبعات صدمجها جلن فاسجندت بظهرها علً جدار الحمام ونزلت

 علَه ببطء وما أن اسجمرت فٍ اْسفل دفنت وجهها وبكابها فٍ

 ركبجَها فجحرن نحوها ونزل أمامها مسجندا بمدمَه وجخللت

 أصابعه ؼرجها َحاول رفع رأسها برفك مجمجما

 " مارَا ما َبكَن اِن َا حمماء ؟ "

 وحَن لم جعلك أو جرفع رأسها حاول مجددا رفعه وبكلجا َدَه

 خصٗت من شعره الرطب انزلمت علٍ وجهه مٗمسة أعلً أنفه

 وجمجم بما َشبه السخط

 من هذه الجٍ كانت جدعوا هللا منذ للَل كٍ ٖ أموت وأجركها "

 " أَبكَن أنٍ لم أمت ؟ !...

عنها لابلة بضَك جمطع عبرجها كلماجها رمت َدَه  

 " بل مصالح مجبادلة فٗ أحد لٍ "

 اسجند بَدَه خلفه حَخ اْرضَة الرخامَة كٍ ٖ َفمد جوازنه

 بسبب دفعها له ولال بابجسامة مابلة َنظر لعَنَها المجهدة

 من البكاء

 " كاذبة ... لدَن عم والدجن "

ملمه لبل أن جرمٍشدت علً أسنانها بموة وؼَظ من بروده وج  

 بَدها لابلة بؽضب

 ... وأنا ٖ أرَدهم ْنهم جخلوا عنٍ وجركونٍ هنان لعمٍ لَس "

 " لَس اْمر حكرا لن وحدن

 ضحن رافعا رأسه لٓعلً فنظرت له باسجؽراب أنساها حجً بكابها



 !....فهذه المرة اْولً الجٍ جراه فَها َضحن هكذا

 !...كؤٌ بشر طبَعٍ

 وما أن أفالت من ذهولها وجحدَمها اْحمك به جحركت من مكانها

 ودفعجه من أمامها دفعة أجلسجه علً اْرض هذه المرة وولفت

 وؼادرت المكان ججبعها نظراجه مبجسما وولؾ وخلع لمَصه

 الداخلٍ بحركة واحدة مجمنة ورماه جانبا ووجهجه حوض

 . اٖسجحمام

فة مرجدَاً بنطلون جَنزوبعد حمام سرَع كعادجه ؼادر الؽر  

 ولمَص أسود كلونه جماما ووصل ؼرفجها َلبس سجرجه الرمادَة

 الخفَفة وما أن أدار الممبض وفجح الباب نظر للجالسة مجربعة

 علً السرَر جمسن إحدي مذكراجها وللما فٍ َدها المرججفة حجً

 اِن ٖزالت شهماجها الصؽَرة المجفرلة جمطع أنفاسها ولد رفعت

ومسحت بظهر كفها عَنَها مما َعنٍ أن جلن الدموع ٖزالتَدها   

 جنزل بصمت ، الجرب منها حجً ولؾ لرب السرَر وٖزالت جنظر

 للمعادلة الطوَلة المعمدة الجٍ جموم بحلها ولم جرفع رأسها وٖ

 نظرها له رؼم علمها بوجوده .. جرفع ؼرجها بمشبن ذهبٍ صؽَر

الصؽَر وشعرها البنٍ جنزل خصٗت للَلة منها علً جبَنها  

 الناعم َعانك كجفَها وذراعَها منسابا علً ظهرها بنعومة جرجدٌ

 بجامة بنَة ؼاممة مزجت لون المهوة الداكنة فَها مع جلن

 . الخصٗت بلون العسل الطبَعٍ مجناثرة علَها

 أمال رأسه لجظهر له مٗمحها ولال ونبرجه جحجفظ بجمودها

نهالمعجاد وَدَه فٍ جَبٍ بنطلو  

 " ما رأَن فٍ عشاء فٍ الخارج ؟ "

 وابجسم فجؤة منالضا ذان السلون الملجصك به ما أن جولفت َدها



 عن الكجابة لكنها سرعان ما عادت كما كانت ولم جعلك فاسجمام فٍ

 ولفجه لابٗ بابجسامة مجكلفة

 " معدجٍ فارؼة منذ لَلة أمس فجحدثٍ لبل أن آكلن "

برود فمال بابجسامة مابلةرفعت حَنها رأسها ونظرت له ب  

 " هَا مارَا َمكنن الصمت طوال الولت لكن الجؤخر ممنوع "

 نظرت خلؾ كجفه اَْمن ثم اَْسر ودون أن جعلك فدار برأسه

 للخلؾ لبل َنظر لها ولال ببرود

 " !عما جبحثَن ؟ "

 عادت بنطرها لعَنَه ولالت بجملك جلوٌ شفجَها الجمَلجَن

 " عن زوجٍ طبعا فهٗ أرجعجه "

 ولم جإثر بها لطعا نظرة الضَك فٍ عَنَه من ممصدها ولم َجؤخر

 ما ججولعه جَدا حَن لال ببرود

 " سجذهبَن معٍ أم أذهب لوحدٌ "

 عادت بنظرها لمذكرجها مججاهلة له فابجسم بمكر والجفت وؼادر

 جهة الباب مجمجما بجدَة

دَنٖبؤس لن اجبرن علً ما ٖ جرَ "  " 

 " هَه انجظر "

 وصلجه كلماجها المندفعة جلن وكما جولع جماما بل وكما عرفها

 ْعوام جلن الطفلة المشاؼبة فولؾ مكانه ورفع رأسه لٓعلً

 َسمع خطواجها حَن ولفت خارج السرَر ولد لالت من خلفه

 بضَك جمسن وسطها بَدَها

 سحما لكم معشر الرجال ٖ جعرفون كَؾ جسجرضون امرأة "

 " ؼاضبة أبدا

 فابجسم وجابع سَره حجً وصل الباب وولؾ والجفت لها بكامل



 جسده واجكؤ بكجفه علً إطاره ٖزالجا َدَه سجَنجا جَبَه ولال

 بابجسامة جانبَة

 " لجعلمٍ فمط أنكن السبب فٍ خسارة العروض المماثلة "

 لوت شفجَها وجمجمت بجملك جملده فمال ببرود

 " ماذا جمولَن ؟ "

ت خصرها بَدَها أكثر جشد أصابعها الرلَمة علَهأمسك  

 ولالت بضَك

 لم ألل شَبا طبعا .. فهل َمكنن انجظارٌ للَٗ ْؼَر ثَابٍ أو "

 " أخبرنٍ من اِن كٍ ٖ اجعب نفسٍ وأخرج وٖ أجدن

 أمال طرؾ شفجه مجمجما

 " ٖبؤس ها أنا أنجظرن هنا لجطمبنٍ "

 نظرت له بصدمة فؤخرج َدَه من جَبَه وكجؾ ذراعَه لصدره

 العرَض وأضاؾ بجهدَد

 " ٖ جسجمرٌ فٍ إضاعة الولت "

 زمت شفجَها بحنك وجعلم ما سَكون مصَرها إن هٍ عاندت ،

 جوجهت للخزانة أخرجت فسجانا وجوجهت للحمام مسرعة لبل أن

ح ، ؼَرتَفمدها ورلجها الرابحة ودخلت وأؼلمجه خلفها بالمفجا  

 ثَابها سرَعا ونظرت لنفسها فٍ المرآة ... نزعت المشبن من

 شعرها ورجبت ؼرجها وبالٍ شعرها علً كجفَها وخرجت وكان

 والفا مكانه فولفت جنظر له ونظراجه جنجمل علً جسدها صعودا

 وما أن عاد بنظره لعَنَها جمجم ببرود

 " ؼَر مناسب "

همست بؤسًفانزلمت كجفاها نحو اْسفل بإحباط و  

 " لماذا ... ؟ إنه رابع "



 نظر لعَنَها بجركَز مجمجما

 ْنه كذلن ٖ مارَا ... ؼَرَه بسرعة بآخر َؽطٍ ذراعَن "

 " كٗهما

 نفضت َدَها مجؤففة وجوجهت للخزانة وفجحت بابها بموة وأخرجت

 فسجانا آخر لكنها لم ججحرن به بل رفعجه أمامه لابلة

 " ها هو طلبن "

جه البطَبة الجامدة المشابهة لعَنَه وحدة نظراجهشمله بنظرا  

 الواثمة لبل أن َشَر له برأسه بهزة خفَفة مجمجما

 " أٖ جرَن طوله ؟ "

 أدارجه جهجها للَٗ لابلة بإحباط

 " ! لكنه جحت الركبجَن "

 نظر لعَنَها ولال بضَك

 ومن أَن جلبت هذه الفجوي الرابعة ما جحت الركبجَن َمكنه "

الهواء الطلك ؟اسجنشاق   " 

 نفضجه فٍ َدها لابلة بضَك مماثل

 " جَم ماذا جرَد جحدَدا ؟ أن أؼضب وأعفَن من أخذٌ معن "

 عاد لبروده الممَت معلما

 " لو أردت ذلن ما أخبرجن .. لكنت خرجت لوحدٌ "

 وما أن كانت سججحدخ سبمها لابٗ بجدَة

 مارَا سبك وأخبرجن أنٍ أجؽاضً عن مسؤلة حجابن ْسباب "

 أمنَة فمط وؼَره ٖ ... أنا لست راض مطلما عما اعجدت علَه فٍ

 " حَاجن السابمة مع عمن ذان

 جؤففت نفسا طوَٗ ؼاضبا ودارت جهة الخزانة وعلمت الفسجان

 مكانه بحركة عنَفة وأخرجت سجرة من الحرَر لصَرة أنَفة



سجها فوق فسجانها الذٌ كانت جرجدَه وفردت ذراعَهاوممَزة ولب  

 لابلة

 " وهكذا ؟ "

 اسجوي فٍ ولوفه مبعدا كجفه عن إطار الباب ولال

 " هكذا جَد "

 مطت شفجَها مجمجمة بحنك

 " ! أهذا ما اسجطعت لوله ... جَد "

 دس َدَه فٍ جَبَه مجمجما َملدها

 " حسنا ممجاز "

نكعبست مٗمحها الرلَمة هامسة بح  

 " َالن من بارد "

 فابجسم وجوجه نحوها وسحبها من َدها مؽادرا بها ولال َججازان

 باب الؽرفة

 " جمَلة رابعة وفاجنة َرضَن هذا ؟ ... جحركٍ هَا فؤنا جابع "

 لالت بضَك ججارٌ خطواجه الواسعة

 ... ها أنت جعرؾ جلن الكلمة ولها وجود فٍ لاموسن البالٍ "

ا لن جلمَنالما كان علَا أن ألمنه  " 

 ولؾ حَخ وصٗ عند باب الشمة وألجفت لها وأمسن ذراعها

 وسحبها نحوه ولبل شفجَها بموة وما أن أبعد شفجَه لال من

 بَن أسنانه

 أجعلمٍ إن لم جطبك هذه الشفجَن علً بعضها حجً نصل ما "

 " سؤفعل بن

 أجفلت جنظر له جرمش بعَنَها لبل أن جبجسم ولسانها َٗمس

 طرؾ شفجها ولالت بضحكة صؽَرة



 " جرمَنٍ من الشرفة ؟ "

 أشار برأسه خلفها ولال بضَك

 " بل آخذن لجلن الؽرفة وآكلن أنت "

 نظرت له بصدمة فجؤفؾ فٍ وجهها عمدا واسجدار للباب وفجحه

 وخرج َسحبها من َدها معه ججبعه َدها فٍ َده وجسدها خلفه

لفت ولالتجنظر له مبجسمة وما أن وصٗ السَارة و  

 " هل لٍ أن الول شَبا صؽَرا ؟ "

 الجفت لها وعد بؤصابعه أمام وجهها لابٗ

 " للت اِن ست كلمات بمٍ لدَن أربعة فمط "

 لوحت بَدها بسخط فماطعها من لبل أن ججحدخ َهددها بسبابجه

 بؤنها سجضَع بالٍ الكلمات فجؤففت وأشارت للسَارة لابلة بضَك

دا أو سؤرجع لٓعلً اِنلن أجلس فٍ الخلؾ مجد "  " 

 لال مبجسما ببرود

 " ولؽرفجٍ طبعا "

 لالت بحدة

 " ٖ بالطبع ْنن سجذهب لجناول الطعام أنا ٖ أإكل "

 أشار بعَنَه لٓعلً هامسا

 " جعالٍ لنري "

 ضربت اْرض بمدمها لابلة بحنك

 " جَم ٖ جكن سخَفا "

نك مماثلأشار للكرسٍ الخلفٍ فٍ السَارة بسبابجه ولال بح  

 " اركبٍ هَا وٖ جلمسَنٍ مطلما مفهوم ؟ "

 لالت ساخطة

 " لما هذا الجعذَب النفسٍ ؟ "



 أشار بإبهامه للمبنً السكنٍ خلفه دون أن َجحدخ فجؤففت بسخط

 ولكمت صدره بمبضجها وفجحت باب السَارة وجلست ؼاضبة

 ونظرت له من خٗل الباب المفجوح لابلة بعبوس

 " أؼلك الباب هَا ماذا جنجظر "

 اجكؤ بساعده علً سمؾ السَارة ونظر لها فٍ الداخل ولال

 بابجسامة مابلة

 " أجعلمٍ لو لم نكن فٍ الشارع ما فعلت اِن ؟ "

 نظرت له بصدمة وزحفت علً الكرسٍ الجلدٌ حجً منجصفه

 فؤهداها ابجسامة جانبَة وأؼلك بابها وفجح الباب اْمامٍ وجلس

لممود وشؽل السَارة وؼادرا فورا محبطاً أملها الصؽَرخلؾ ا  

 . مجددا فٍ أن َؽَر رأَه نهاَة اْمر

 وكان لجلوسها فٍ الخلؾ ثمنا ؼالَا هذه المرة أَضا رؼم أنها لم

 جحضنه وكرسَه معه فجلوسها منجصؾ الكرسٍ أعطاها مساحة

 أوسع لجكون بجانبه ججكا بمرفمَها علً ظهر كرسَه والكرسٍ

اور له ججلس علً حافة الكرسٍ جحجها ووجهها بجوارهالمج  

 جمرَبا واخجارت هذه المرة ما سَكون خَارا أفضل لها وهٍ جؽنٍ

 أؼنَة طفولجها الجٍ كان َجدمر منها ؼالبا َدها جلوح أمام وجهها

 مبجسمة ٖزالت جذكر كلماجها وكؤنها الَوم وكانت اْؼنَة عن

ن من شجرة جوت وَمسنطفٗن َصعدان جدار الجَران وَسرلا  

 بهما صاحب المنزل وجسمط الفجاة وَنمذها وَجلمً ضربات عصً

 الرجل ... وكان هو َسجمع لها مبجسماً َجعمد جلن اٖبجسامة الجٍ

 جفهمها منذ طفولجهما لجخبرها بؤنها سخَفة كؤؼنَجها جلن

 وجججاهلها هٍ بالطبع كالماضٍ جماما ، وما أن انجهت رممجه

مبجسمة بمكر لبل أن جنجمل ْؼنَة أخري لكنها ٖبطرؾ عَنَها   



 جمد لطفولجهما بصلة هذه المرة بل أؼنَة عاطفَة بإَماع مرجفع

 جفرلع بؤصابعها ولد اجكؤت برأسها لرب رأسه جكرر

 ... حبَبٍ .. حبَبٍ وبملبٍ أرَد أضمن ... من ؼَرن ... أحسن "

 "مثل الهوي وأشمن

فعة جعلجها جسمط علً ظهرفابجسم ودفع وجهها بَده للخلؾ د  

 الكرسٍ خلفها ضاحكة وسرعان ما جلست مجدداً لكن خلفه جماما

 هذه المرة وحضنجه ساعدَها َلجفان حول كجفَه فٗ مفر له

 . منها أبدا وعلَه أن َسجسلم لذلن

* 

* 

* 

 نظر باسجؽراب لذراع الوالفة بجانبه جلجؾ حول ساعده لبل أن

 جهمس بصوت مرججؾ خابؾ

 " ٖ جنظر جهة مدخل الماعة "

 نظر لوجهها باسجؽراب فكانت جنظر حولها بجشجت وكؤنها جبحخ

 عن أحدهم وما أن حاول أن َسحب ذراعه من لبضجها جمسكت

 بها أكثر ولالت

 " ٖ ... انجظر حجً َؽادر "

 نظر لها ولال باسجؽراب

 " من هذا الذٌ سَؽادر وعما ججحدثَن ؟ "

صوت مرججؾلالت ناظرة للبعَد وب  

 " عن زوجٍ السابك أجحدخ "

 لال َحاول سحب ذراعه منها مجددا وبطرَمة لبمة لدر أمكان

 " وما عٗلجٍ أنا بزوجن ؟ "



 فشدت علً ذراعه الجٍ كادت جفلت منها لابلة بخوؾ

 " ها هو هنان ٖ ججركنٍ وحدٌ أرجون "

 نظر حَخ نظرت منذ لحظات وولع نظره فورا علً الرجل

ٌ الطوَل العابس جلجؾ حول جسده بدلة سوداء فاخرةأنجلَز  

 وكان نظره مسلط علَه جحدَدا فنظر للجٍ كانت جشجت نظرها بعَدا

 عن جلن الجهة بؤكملها ولال ببعض الضَك

 إن كان ثمة مشاكل بَنن وبَن طلَمن فٗ جمحمَنٍ فَها رجاء "

 " واجركٍ َدٌ ْؼادر فورابٍ ما أفعله

 نظرت له برجاء لابلة

 إن ابجعدت فسَؤجٍ ووالدٌ لَس هنا لَدافع عنٍ وسَؤخذنٍ من "

 هنا فهو سبك وجوعد بذلن ، أَرضَن أن َحدخ كل هذا بسببن ؟

 " انجظر للَٗ وسَصل والدٌ وجذهب أرجون

 نظر لعَنَها عالدا حاجبَه وهو َمول

 " وما َدرَن بؤنه لن َفعلها وأنا موجود ؟ "

 لالت جنظر لعَنَه

 ٖ لن َفعلها فؤنا أخبرجه فٍ شجارنا اْخَر بؤنه لدٌ صدَك "

 وسنجزوج وبؤنه رجل ٖ َمكنه الجؽلب علَه ْنه ذو نفوذ وسلطة

 " وهذه الصورة الجٍ سَكونها عنن اِن

 حرن َده بانزعاج َرَد الفكان من هذا أزعاج والجمثَلَة السخَفة

بسبب ذان الرجلالجٍ وجد نفسه فَها لكن جركها وإثارة مشكلة   

 سَسبب له هو مشكلة أَضا فها لد ظهر السبب الحمَمٍ وراء ما

 فعٗه ولاٖه ، هم َبحثون عن طرَمة للجخلص من طلَمها السابك

 إذا وهو الطعم ؟ أو هذا ما كان َعجمد ولم َكن َعلم بؤن مخططهم

 لم َنجهٍ عند ذان الحد فمد اخجفً ذان الرجل فجؤة فحاول سحب



بسرعة لكن جشبثها به كان أكبر من أن َسجطَع ذراعه منها  

 الجخلص منه وهٍ ججحرن به من هنان لابلة

 خذنٍ لموالؾ السَارات إذا حَخ والدٌ وٖ ججركنٍ "

 " هنا وحَدة

 جحرن معها مجنهدا بضَك ولد دس َده اْخري فٍ جَب سجرجه

 وأرسل الرسالة الجٍ َجركها جاهزة دابما ولشخص معَن سبك

َنهما علً ما َفعله ما أن جصله وكان فَهااٖجفاق ب  

 ( حدد مكانٍ وجابعه )

 لكن المفاجؤة كانت فٍ انجظاره من لبل أن َؽادر المكان حَن

 جولفت جلن المرأة المجشبثة بذراعه فجؤة ونظرت لجهة بعَدة من

 الماعة حَخ َمؾ أربعة رجال وامرأة أحدهم من لالت عنه منذ

َعرفهما والرابع والذٌ جمؾ بجانبه للَل بؤنه طلَمها وإثنان ٖ  

 المرأة الوحَدة فٍ المجموعة هما من جعٗه َمؾ مجسمرا مكانه

 َنظر لهما بصدمة بل لصاحبة الفسجان النَلٍ الطوَل بلون

 عَنَها جحدَدا والجٍ كانت جنظر له والوالؾ بجانبها لد انحنً

رجهة أذنها َهمس لها بشٍء ما َنظر ناحَجه أَضا مبجسما بمك  

 وكل ذلن بعد حدَخ لصَر دار بَن المجموعة بدأه ذان الرجل

 الؽاضب أو من كان َدعٍ ذلن فمإكد لد لدمه لهم علً أنه

 عشَك طلَمجه فنفض ذراعه منها بحركة ؼاضبة جعلجها جنظر له

 مجفلة بصدمة فنظر لها ولال بضَك

 " َكفٍ انجهت المسرحَة ٖ مزَد من الجمثَل "

 وؼادر وجركها لكن وجهجه لم جكن الباب بل سار َججاز

 الموجودَن فٍ جلن الجهة حجً كان عند الذَن اججاز حلمجهم

 الصؽَرة دافعا الوالؾ أمامه بل وكانت وجهجه للجٍ أمسن برسؽها



 جلجؾ أصابعه الطوَلة حوله بموة وسحبها معه بالموة من هنان

  بؽضبمججاهٗ الجمَع وأولهم الذٌ لحك به لابًٗ 

 " لما ٖ جنجظر للَٗ َا صعلون فهذه ٖ جخصن "

 لكنه جابع سَره مججاهٗ عباراجه الؽاضبة وشجابمه المججابعة بل

 ومماومة الجٍ كانت جحاول الفكان منه حجً ؼادر بها المكان

 وكانوا فٍ الممر الشبه فارغ حَخ أدركه الذٌ أمسن بكجفه

لال بحدة ناظرا لعَنَهوأداره بموة مجبرا إَاه علً الولوؾ و  

 الؽاضبة

 أخطؤت فٍ العنوان سَادة نابب المدعٍ العام فلَس هنا "

 " منزل عابلة زوججن

 الجفت أصابعه حول رسؽها أكثر بجملن ولال بحدة

 هذه آخر مرة جؤخذها فَها لجعرفها بالمنحرفَن أمثالن ولن "

 " جخرج بها مجدداً وٖ علً لطع عنمٍ َا نجَب أجفهم ذلن

سن رسؽَهما وفكها من لبضجه بالموة ولد جركها هو خوفاأم  

 فمط علَها ولال الذٌ أصبحت َدها فٍ لبضجه

 هذه جكون زوججٍ ولها رأٌ ولسان إن أرادت الرفض وٖ "

 " أحد له الحك فٍ الجدخل فَما َخصنا

 فججاهله ونظر لها لابٗ بحدَة

ذلن زَزفون ٖ َجرفن هذا أمعة لعالمه أنت أنزه من كل "  .. 

 " هم وحوش وسَإذَن صدلَنٍ

 كانت جنظر لعَنَه بصمت وجمود فجابع مشَرا بَده خلفه

 زَزفون كان كله مخطط منهم ، جلن المرأة الجٍ ٖ أعرفها "

 " أساسا وطلَمها وكل شٍء فٗ َخدعن بما َمول وَفعل

 ونظر بحمد َشد علً أسنانه للذٌ رفع رأسه ضاحكا بصوت



 مرجفع لبل أن َنظر له لابٗ بابجسامة ساخرة

 كم أنت مثَر للشفمة َا شمَمٍ ، هل جراها ؼبَة لجصدق ذلن ؟ "

 أنت حما ٖ جخجل من نفسن ..! بؤٌ صفة جشرح لها وجمدم

 " الجبرَرات ؟ ٖ وجنكر بؤنكما عشَمان

 وما أن أنهً عبارجه جلن ارجد رأسه للوراء فجؤة بسبب اْلم

أنفه وفكه بل بسبب اللكمة الجٍ جلماها وما أن الموٌ فٍ طرؾ  

 اسجمام فٍ ولوفه والجرب منه وفٍ نَجه رد الدَن أولفجه الجٍ

 ولفت بَنهما لابلة بضَك جنظر للذٌ كان َنوٌ ضربه مجددا أَضا

 ؼادر من هنا َا ولاص وٖ عٗلة لن بما َخصنٍ ... ثم أنا ٖ "

جمَع النساء عٗلة لٍ بحَاجن الخاصة وإن خرجت برفمة  " 

 نظر لعَنَها أنفاسه الؽاضبة جخرج بموة جظهر معها جفاصَل

 صدره العرَض بوضوح من جحت سجرجه السوداء الفاخرة

 َظهرها الممَص ناصع البَاض ولال بجمود

 لن أسمح له بؤن َشوهن مثله وأن َجعلن نسخة عنه َا "

 زَزفون ولن ألؾ أجفرج كالبمَة وإن لجلجه وأخذت فَه حكما

 " بأعدام أجفهمَن هذا ؟

 وؼادر وجركهما نظراجها المصدومة ججبعه بَنما همس الوالؾ

 خلفها بسخرَة

 لنرجع للداخل واجركَنا من جرهات ذان المنفصم شخصَا "

 " فزوججه البدَنة جلن سببت له عمدا ٖ نهاَة لها

 دارت ناحَجه بكامل جسدها ولالت بضَك

 " أْجل هذا نحن هنا ؟ ْري ذلن "

 رفع َده بجانب وجهه بحركة كسولة كعادجه وحرن كفه لابٗ

 بسخرَة



 ٖ بالطبع فمن َهجم بحَاة ذان النزَه ؟ أنا ٖ أهجم وأنت جمولَن "

 ذلن أَضاً وأعجمد بؤنن الجنعت اِن أم جضنَن فعٗ بؤنه

 " سَمجلنٍ ؟

 وأجبع جملجه جلن بضحكة عالَة َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 الكحلٍ الفاخر فاكجفت بؤن أشاحت بنظراجها الؽاضبة عنه فهٍ لم

 جسجفد من هذا الصعلون فٍ شٍء حجً اِن وٖ َبدوا أنه َفكر

 ْبعد من أنفه ولن َعجمد علَه أحد لَجعله جابعاً له فمن َكون إذا

 الذٌ أخبره بكل ذلن وما صلجه باخجفاء مربَجها والذَن جعمل

؟ ٖ شٍء فٍ حَاة هذا الممل سويلصالحهم وهو َعلم عنهم   

 مجموعة من الرفماء الكسالً ٖ شٍء مهم لدَهم أو مثَر لٗنجباه

 . سوي أحادَخ مملة ورموز مبهمة لم جهجم وٖ لفكها وفهمها

 " أظن أنه علَنا أن نؽادر اِن فلم َعد لوجودٌ ضرورة "

 لالت جملجها جلن وجحركت من جلماء نفسها دون أن جنظر إلَه

ن َده كانت اْسبك لذراعها وأولفها لابٗلك  

 " ٖ بالطبع فلَس أنت من َمرر هذا "

 وجابع ما أن أدارها ناحَجه مجبرة

 وسبك وأخبرجن أن أمر ذان الصعلون ٖ َعنَنٍ أم أنه أنت "

 " من انزعج من ذلن ؟

 سحبت ذراعها منه بالموة ولالت بضَك

نا لست ؼبَة كٍ ٖلما ٖ ججولؾ عن الجفوه بالحمالات ..؟ أ "  

 أفهم ما َجرٌ أمامٍ فؽرضن لم َكن أن أراه أنا مع جلن المرأة بل

 " أن َري هو أنٍ رأَجها

 جؤفؾ بجذمر وسحبها من َدها لابٗ

 اسمعٍ َا فجاة .. المرأة الذكَة كثَرا ٖ جخدم أحدا أكثر من "



 " نفسها ، كانت لججدٌ واحدة بلهاء ندفعها فجسَر طوعا

إَاه علً الولوؾ معها ولالت بضَك جحاول سحبولفت مجبرة   

 َدها من لبضة أصابعه الموَة

 أنت من علَه أن َسمع َا فجً ... علَن أن جفٍ بشروط اٖجفاق "

 وجخبرنٍ اِن من أخبرن عن كل ذلن ومن وراء اخجفاء مربَجٍ

 " وإحضارها ؟

 جرن َدها بعنؾ بسبب محاوٖجها المزعجة للفكان منه ولال

دبضَك أش  

 دعٍ ذكابن َخبرن عن كل ذلن أما اجفالنا فلم َنجهٍ بعد وأنت "

 " جعلمَن ذلن جَدا

 مسدت معصمها بانزعاج ولالت جنظر لعَنَه

 " هل أفهم ما علٍ فعله أَضاً ؟ "

 حرن رأسه بحركة خفَفة حَخ كانا منذ ولت ولال بجذمر

 " سجعلمَن جباعا ... هَا نرجع للداخل فسهرجنا لم جنجهٍ بعد "

 فكت َدَها من بعضهما لابلة بإصرار

 " ٖ أرَد أعدنٍ للمنزل "

 مد َده لوجهها ومرر طرؾ سبابجه أسفل ذلنها الصؽَر لابٗ

 وبابجسامة ساخرة

 " ٖ َا فاجنة اْمر لَس بَدن أبدا .. أعلم جَدا ما جخططَن له "

 أبعدت َده لابلة بضَك

بل أرَد العودةأنا ٖ أخطط لشٍء مما َخبرن به عملن المرَض  "  

 " لؽرفجٍ اِن

 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولد عاد لنبرجه الكسولة المزعجة

 جلن لابٗ



 حسنا إن كنت منزعجة من اْجواء هنا نذهب لمنزل خالن فهو "

 " َصر علً أن نموم بزَارجه

 " ٖ أرَد "

 لالجها مباشرة وبرفض لاطع فرفع حاجبَه ناظرا لعَنَها

 وعلك سرَعا

!! أٖ جرَدَن زَارة خالن عجبا "  ! " 

 شدت لبضجها وسحبجها نحو اْسفل لابلة بإصرار

 أجل وللت بؤنٍ أرَد العودة للمنزل اِن .. سنؽادر معا "

 " أو ؼادرت لوحدٌ

* 

* 

*  

 

* 

* 

* 

 رفعت ؼرجها لٓعلً وجنفست بعمك مؽمضة عَنَها أصابع َدها

 اْخري جشجد بموة علً طرؾ السرَر جحجها حَخ ججلس ولدماها

 علً اْرض ، نزلت بؤناملها لعنمها ببطء وصوٖ لذراعها العارٌ

 ورفعت حمالة الممَص المجدلَة علَه وأعادجها مكانها علً كجفها

 ونظرت خلفها وللنابم بسكَنة َجنفس بعمك ججنمل نظراجها من

ه وصوٖ لصدره العرَض العارٌمٗمحه المسجرخَة لذلنه لشفجَ  

 وجاهت نظراجها بل ومشاعرها هنان وارجفعت أصابعها طوعا

 ناحَجه .. جعلم جَدا معنً ما جشعر به اِن فمد سبك واخجبرجه لبل



 خمسة عشر عاما جمرَبا حَن كانت ججلهؾ له جشجاق له وهو

 أمامها

ذكرهكذا .. حَن اكجشفت بؤنها جحمل طفله فٍ أحشابها وٖزالت ج  

 عبارة عمجه جلن حجً اِن

 ( وحمن علَه إذا ... أعانن هللا وأعانه )

 انمبضت أصابعها وولفت َدها فٍ الفراغ بَنهما وامجٓت عَناها

 بالدموع ... جل ما جخشاه أن جحرم منه مجددا وفٍ ذات الوضع

 والولت ... فٍ الولت الذٌ جحجاجه جملبات جسدها بؤكملها وكل ما

داخلها ! انفردت أناملها مجددا وببطء ولربجها ٖ جفهمه وَحدخ  

 منه حجً ٖمست بشرجه وشعرت بجلن الموي الؽرَبة جشدها له

 كالمؽناطَس فٗمست كجفه برلة وصوٖ لشعر صدره وانحنت

 ناحَجه جباعا حجً عانمت ذراعها صدره واجكؤت بخدها علَه

 وأؼمضت عَنَها مبجسمة بحزن وخبؤت مٗمحها فٍ صدره

الجفت ذراعاه حول جسدها َحضنها بموة ووصلجها ما أن  

 كلماجه المرجخَة المبحوحة مبجسما

 " هل فارق النوم عَنَن وعلَنا أن نجحدخ حجً جنامٍ ؟ "

 شدت ذراعها حول خصره ٖزالت جدفن وجهها فٍ صدره

 العارٌ مبجسمة بحَاء وهمست

 " بل أرَد فمط أن أنام هنا "

 ابجسم وارجفعت َداه َحضنها أكثر ما أن جحرن بشكل مابل وفٍ

 لحظة أصبحت هٍ النابمة علً السرَر علً ظهرها وهو فولها

 ونظر لعَنَها لابٗ بابجسامة دافبة

 " لماذا جركجه إذا ْكثر من ساعة وأنت ٖزلت هنا علً السرَر؟"

 جبدلت النظرة فٍ حدلجاها السوداء لٗسجؽراب هامسة



مسجَمظاً ؟ كنت "  " 

 ابجسم وانحنً لخدها َمبله بخدر هامسا

 " بلً فذان َحدخ حَن جبجعدَن فمط وحجً جعودٌ له "

 داعبت أصابعها شعر لفا عنمه ولبٗجه جنزل لعنمها وهمست ببحة

 " إذا أنت لم جنم جَداً هنا أبدا ؟ "

 حرن رأسه نفَا َدفن وجهه فٍ شعرها ولال ما أن رفع رأسه

اونظر لعَنَه  

 كنت سؤطلب لن الطبَب مرؼمة من كثرة ما جدخلَن الحمام "

 " بَن الحَن واِخر

 رفعت أناملها لؽرجها ورفعجها لٓعلً مشججة نظرها عنه جهة

 الشرفة المؽلمة ولالت بهدوء حذر

 " المكان هنا ... ٖ أعلم أشعر بالدوار باسجمرار "

 جحركت أنامله علً خدها الناعم وهمس بابجسامة

كنا فٍ سفَنة لعذرجن لو "  ! " 

 لم جعلك نظرها علً َدها الجٍ كانت جٗمس صدرها العارٌ

 صعودا لعنمها فدفن وجهه فٍ عنمها َنحنٍ له مجددا ووصلها

 همسه الرجولٍ المبحوح بما كانت ججولع أؼلبه

 إن لم جشرفنا وجعكر مزاج كلَنا ؼدا فسَكون شاهَن "

سكٖ محالة .. لن جخفٍ اْمر عنٍ َا ؼ  " 

 نظرت للسمؾ فولهما بصدمة وذراعاها جلجفان حول عنمه جحضنه

 بموة بَنما عادت شفجاه للعبخ ببشرة ذان العنك الناعم .. بهذا

 علم سابما عن حملها إذا ؟ أٖ زال َذكر موعدها ! ارجخت ذراعها

 عنه وما أن ابجعد عنها همست جنظر لوجهه وهو َفارق عنمها

 وخصٗت شعرها الجٍ اخجار بعضها الصعود مع شعر ذلنه



 مجشابكا به

 " كَؾ علمت عنها سابما ؟ "

 رفع أصابعه له َبعده وأمال شفجَه بابجسامة مابلة وهمس

 ناظرا لعَنَها

 جذكرَن لَلة أصبت ونزؾ جرحٍ بالجؤكَد َا أبرع طبَبة "

 " عرفجها حَنها ؟

لبل أن جوجه لبضجها اجسعت حدلجاها السوداء الواسعة بذهول  

 بضربة خفَفة ناحَة صدره لابلة

 " ..... َالن من ولح لهذا صباحا وجدت "

 ولطعت كلماجها جؽطٍ عَنَها بكفها وكؤنها جسجرجع ما حدخ

 جشعر بنعومة شفجَه علً أناملها وهمس مبجسما

 " زوججٍ أم لدَن اعجراض ؟ "

 أبعدت َدها ولالت جنظر لعَنَه المحدلة بها

َن طوَلة والبشر َجؽَرون َا ابن شاهَنالسن "  " 

 اجكؤ بمرفمه بجانب كجفها ولال مبجسما بمكر ناظرا لعَنَها

 " وأنا أعطَجها أسبوع حجً اِن أٖ َكفَها دٖل ؟ "

 ولم َكن جوابها سوي الصمت فٗ مجال للنكران أكثر بل وكان

 الجواب ألسً من صمت كلَهما وجلن اٖحداق الواسعة الفاجنة

جلا بالدموع وكان إبهامه اْسبك ٖنزٖلها من طرؾ جلنجم  

 الرموش الطوَلة ولال مبددا ما اسجطاع لراءجه فَها فورا

 لن َحرم كٗنا منه ولن نجحدخ عن أمر لم َبن أوانه بعد "

 " ولم نجؤكد منه

 ارجفعت أصابعها لوجهها وحضنت َده المحجضنة له وهمست

 ناظرة لعَنَه بحزن وعَنان دامعة



 لن جفعلها َا مطر .. لن جمجلنٍ بها مجددا فمسما أن أفمد "

 " عملٍ هذه المرة ٖ محالة

 أمسن َدها ورفعها لوجهه ولبل باطنها مرارا لبٗت مججابعة

 ودفنها فٍ جهة فكه ولال ناظرا لذان السواد السابح فٍ الدموع

 لن آخذه منن َا ؼسك وكما أخبرجن لن نسجبك اْمور فلن "

 " نجولع حملن من جلن اللَلة فمط

 مسحت بظهر كؾ َدها اْخري علً أنفها هامسة ببحة

 " إن لم َكن سابما فسَكون اِن "

 أبعد َدها ولبل شفجَها لبلة صؽَرة وهمس وبالكاد

 أبعد شفَه عنها

 لن نفجرق ولن آخذ طفلن منن َا ؼسك أخرجٍ هذه اْفكار "

 " من رأسن

ا وهمست وعَناها جمجلا بالدموع مجددانظرت لعَنَه المرَبة منه  

 " جعدنٍ بذلن ومهما حدخ َوماً ؟ "

 اجكؤ بطرؾ جبَنه علً جبَنها الصؽَر وهمس مبجسما َنظر

 لعَنَها

 السم بؤنٍ لن أحرمن من طفلن َا ؼسك ولن آخذه منن "

 " أنت فمط آت لنا به

 ابجسمت من بَن حزنها جطوق عنمه بذراعَها ولبلجه بعمك لبلة

كها إَاها سرَعا جحضن ذراعاه جسدها لجسده بموة ولهفةشار  

 جشبه لبلجهما الشؽوفة جلن والجٍ لطعها رنَن هاجفه المرجفع مما

 جعل ذراعاها جرجخَان وأبعدت شفجَها ببطء لكن أَا من ذلن لم

 َجعله هو َجولؾ واسجمرت لبٗجه المصَرة جداعب شفجَها

 فهمست جبجعد عنه



 " مطر هاجفن "

ذراعها وانحنً نحوها مجددا هامسا شدها من  

 " ٖ جكجرثٍ ْمره "

 لالت جحاول اٖبجعاد مجددا

 " لكنن ٖ جهمله أبدا ولد َكون أمرا مهما "

 فجؤفؾ وجلس ولال بضَك َسجدَر بنصؾ جسده جهة طاولة

 السرَر

 إن كانت ابنجن مجددا فسنرجع اِن فورا فمط ْحطمه "

 " فوق رأسها

 ابجسمت بحزن جرفع الخصٗت الجٍ جناثرت علً وجهها

 ورفعت حمالة الممَص فوق كجفها جنظر له ولد عاد بجسده

 ناحَجها مجَبا علً من كان فٍ الطرؾ اِخر جنظر باسجؽراب

 لحاجبَه المعمودان

 " ماذا بكم .... ؟ "

 وسكت للَٗ َسجمع لمن لال فٍ الطرؾ اِخر

لؽن عن أٌ أمر طارئ َحدخآسؾ سَدٌ لكنن طلبت أن نب "  

 هنا ونحن مع حفَد الزعَم شراع فٍ المسجشفً من أكثر من

 " ...ساعة ، لم أكن أرَد إ

 " ما به الكاسر ؟ "

 أمسكت الجالسة أمامه للبها وارجفعت أنامل َدها اْخري

 جؽطٍ بظهرها شفجَها ما أن سمعت جلن الكلمات من شفجَه

 وما أن لال بضَك

كه هل فمد عمله ؟ولما َجركه َمس "  " 

 امجدت َدها لَده الممسكة بالهاجؾ ٖ شعورَا فؤمسكها



 برفك بَده اْخري ولال لمن فٍ الطرؾ اِخر

 " أرجعوهما للمنزل ما أن َسمحوا له بالمؽادرة "

 وما أن أبعد الهاجؾ عن أذنه أمسكت َده مجددا وهمست

 ونظراجها الوجلة مركزة علً عَنَه

 " ما به ابنٍ ؟ "

ل الهاجؾ لَده اْخري وشد علً أناملها لابٗنم  

 " هو بخَر َا ؼسك ٖ جملمٍ "

 سحبت َدها من َده لابلة بملك

 " ٖ لَس بخَر خذنٍ له اِن َا مطر "

 اسجدار فٍ جلوسه أكثر ممابٗ لها وأمسن ذراعَها العارَجان

 ولال بجدَة ناظرا لعَنَها

سَرجعؼسك ابنن بخَر .. إنه مجرد جرح فٍ َده و "  

 " للمنزل اِن

 لكنها لم جسمع شَبا مما لال وؼادرت السرَر جنظر حولها

 كمن َبحخ عن شٍء ٖ َعرؾ ما َكون وحَن أدركت ذلن

 أمسكت رأسها وهمست بضَاع حزَن

 " َا رب ٖ جفجعنٍ فٍ الكاسر مرجَن َا رب "

 ؼادر السرَر أَضا وأمسن ذراعَها وأدارها ناحَجه لابٗ بجدَة

 ؼسك جولفٍ عن لول ذلن ... أخبرجن أنه بخَر .. ألسم أنه "

 " مجرد جرح فٍ َده وهو بخَر أٖ جصدلَننٍ ؟

 رفعت ؼرجها لٓعلً لبل ان جحررها بجحرر أناملها منها

 وأمسكت َده بموة لابلة

 بلً أصدلن لكنٍ أرَد رإَجه اِن وفورا َا مطر أرجون "

 " لن أرجاح مالم أراه أمامٍ



مك وأمسن وجهها ولبل جبَنها وضمها لحضنهجنهد بع  

 َدفنها فَه بموة ولبل رأسها لابٗ

 حسنا سجرَه اِن فمط أمهلَنٍ للَٗ حجً َحضروا لن "

 " ثَابا وَجهزوا طابرة خاصة

* 

* 

* 

 وضع الملعمة علً طرؾ طبمه واجكؤ علً ظهر الكرسٍ جرجسم

نجباهعلً طرؾ شفجَه ابجسامة رجولَة خفَفة ممَزة َسجمع با  

 للجٍ كانت جؤكل وججحدخ جحكٍ له وبعشوابَة مجداخلة وكؤنه لن

 ججح لها الفرصة مجددا لجروٌ له كل جلن اْحداخ جبجسم جارة

 وجضحن جارة أخري جرافمها حركة َدها وهٍ جمَل رأسها جهة

 كجفها أحَانا مبجسمة جنظر لجلن العَنَن الجٍ جنظر لعَنَها

ججركها فٍ جمَع جفاصَلها ؼَر بانجباه .. طفلة بلدة حجور لم  

 أنها أصبحت بجسد أكبر وأنضج َصرخ أنوثة فرَدة من نوعها

 .. لكن جلن الطفلة البرَبة الرابعة لم جخرج من روحها وٖ للبها

 ابجسامجها ضحكجها براءجها ... أخذجها جمَعها معها عبر

 . السنَن للمسجمبل وكل شٍء جمَل كانت جنفرد به عن ؼَرها

امرأة أخري وأَا كانت وٖ جلن اٖنجلَزَة ما كان لو كانت  

 لَسجحمل حدَثها خمس دلابك مجواصلة هو الذٌ ٖ َحب

 وٖ مشاركة الرجال فٍ أكثر من اْحادَخ المهمة وعلً أن

 ٖ جطول طبعا لكن هذه ....! جلن السنَن الجٍ عاشها هنا

 بعَدا عن ثرثرجها جلن جبدوا علمجه أن جلن اْحرؾ الصؽَرة

 المجعالبة والشفاه الصؽَرة المبجسمة كانت الجرَاق للكثَر



 مما َعانٍ ولد افجمد ذان البلسم هنا وَبدو أنه لم َكجشؾ

 . ذلن فعلَا إٖ حَن أصبحت هنا فٍ عالمه وحاضره وحَاجه

 نظر لطبمه ورفع ملعمجه مجددا مجَبا علً سإالها

 " ٖ شٍء مهم فٍ ماضَا هنا أحكَه لن مارَا "

لَدها جشد أصابعها علً الملعمة فَها وأؼمضتنظرت   

 عَنَها مجنهدة بحزن بل وجمنت أن لجلت نفسها وما طرحت

 ذان السإال وهٍ من جعرفه منذ طفولجه ٖ أصدلاء له وٖ

 رفاق .. عاش واعجاد علً ذلن وعلً أن َكون وحَدا بَنما

 وجدت هٍ بنات عمها طفلة ثم زهور حَن انجملوا من بلدة

زل والدَها لكن اٖخجٗؾ أنهحجور لمن  ... . 

 لالت بحزن ونظرها علً أصابعها

 " ... الوضع كان مخجلفا ونحن طفٗن ثم حَن كبرنا "

 لطعت كلماجها بجنهَدة خفَفة حزَنة لبل أن ججابع جشد

 أصابعها بموة

 لمد أصبحت أنت رجٗ مهما رابعا جخدم وطنن ووطن "

كلما كبرت كانت ججد ؼَرن ولن أصدلاء بَنما مارَا الطفلة  

 نفسها وحَدة بٗ نفع وٖ شخصَة وٖ حجً وجود ، لمد

 نبذنٍ الجمَع ْنٍ مشوهة من الداخل وحجً والدا زهور

 كان لدَهما جحفظات علً عٗلجنا رؼم أنهما لم َظهرا ذلن

 " َوما لكنٍ أعلم وأري ذلن بوضوح

عورفعت نظراجها الملَبة بالدموع له ما أن ٖحظت بؤنه رف  

 َدَه ونظرت له من بَن دموعها الحارة َخلل أصابعه فٍ

 شعره وصوٖ لعنمه وأمسكه بكلجا َدَه بموة َسند مرفمَه

 بالطاولة جحجه َنظر لٓسفل فؽرست أسنانها فٍ شفجها بموة



 فها هٍ جفسد اْمر مجددا ، حاولت أن ججد صوجها الطبَعٍ

 وهٍ جمول

 جَم ٖ َمكنن أن جلوم نفسن أبدا فؤنا أعلم الناس بمولفن "

 حَنها ، لمد فكرَت وجصرفَت ولررت كرجل لم َفكر فٍ نفسه

 " بل بٍ أنا وما كان إنكارن لجلن الجهمة سَعالج اْمر مطلما

 رفع رأسه ونظر جانبا وابجسم بسخرَة مجمجما

 شَخ المبَلة لال للزعَم مطر أنٍ اعجرفت ولم أعطه "

 " الفرصة لَبربنٍ

 نظرت له من بَن جلن الدموع الدافبة سجَنة مملجَها جحاول

 جنظَم أنفاسها المضطربة وهو َجابع ولد نظر لها ومٗمحه

 جمسوا مع كلماجه

 لكن عمن ما كان لَجولؾ عند ذلن مارَا فؽرضه كان المال "

 وكانوا لَسعوا لفعل أٌ شٍء من أجل ذلن وكنِت سجكونَن

أبنابهم طال الولت أو لصر لكنزوجة ْحد  ... " 

 حرن رأسه بموة وشد علً أسنانه هامسا

 كنت أعلم .... الجهمة كانت سجلجصك بن والحكاَة لن "

 جنساها الناس وٖ حجً زواجنا سَولؾ ما لَل ، ما كان

 لَجعل اْفواه جصمت سوي زواجن من رجل آخر َكشؾ

 " الحمَمة

كرة وهمست من بَنشعرت بملبها انمبض بموة لمجرد الف  

 أنفاسها الجٍ بدأت جخونها أكثر

 " جفكر فٍ فعلها جَم ؟ "

 عمد حاجبَه ولال بضَك

 وجؽضبَن حَن ألول حمماء ؟ لو كنت كذلن ما كنت ْوكل "



 " .. محاٍم ْعوام طوَلة كٍ ٖ َبطلوا عمد زواجنا

 واجكؤ بظهره الكرسٍ وكجؾ ذراعَه ولال ببرود َنظر لعَنَها

رهنا لجملبات مزاجن جرفضَننٍ فٍ كل مرة ألجرب وما كنت "  

 " فَها منن

 نظرت لطبمها ولملعمجها الجٍ حركجها بعشوابَة وجمجمت

 جعاند ابجسامجها الخجولة

 " طعامهم رابع هنا "

 فجمجم الذٌ ابجسم بخفوت ولد اسجند بمرفمَه علً الطاولة

 وانحنً جهجها

 " أجعلمٍ لو لم نكن فٍ هذا المكان ما فعلت بن ؟ "

 نظرت له بصدمة جلصك ظهرها بالكرسٍ مجفلة جرمش ناظرة

 للذٌ عاد للوراء مبجسماً وأمسن ملعمجه وانشؽل بطعامه مجدداً 

 فمدت شفجَها للًَٗ بعبوس ونظرت حولها فهو أصر علً مكان

جه َجعمدمكشوؾ عكس رؼبجها فٍ اْماكن الخاصة المؽلمة وظن  

 ذلن كٍ ٖ َكسبا بعض الخصوصَة لكنه ألر نهاَة اْمر هامسا

 من بَن أسنانه َنظر لها بحنك

 نحن ٖ نجلس فٍ اْماكن المنعزلة حَن نكون فٍ مكان عام )

 ( مارَا .. هل َكفَن هذا ؟

 فجنفست حَنها الصعداء وابجسمت له وكؤنه لَس ؼاضبا منها وٖ

انطفؤت ابجسامجها الشاردة فٍ مٗمحهأنها المسجاءة لبل للَل ،   

 الرجولَة فابمة الوسامة حَن لال ونظره ٖزال علً طعامه

 أكذب علَن مارَا إن لم ألل بؤنٍ فكرت أحَانا فٍ أنٍ أسجمر "

 فٍ ظلمن معٍ بذان الرباط الذٌ بنٍ علً اْكاذَب ْنٍ كنت

انأعلم جَدا ما كنت ججحدثَن عنه وأجولع جَدا ما سَحدخ لن هن  



 " مع مرور اْعوام

 جنملت نظراجها بحزن فٍ مٗمحه وهمست بؤحرؾ بالكاد

 خرجت منها

 " ندمت ؟ "

 حرن رأسه بالنفٍ دون أن َرفعه وٖ أن َنظر لها واسجمر

 َؤكل طعامه فمالت ونظرها لم َفارله

 لكنٍ نسَت كل ذلن جَم ولم أعد أذكره منذ ... منذ دخلت "

لم َفعله أحد لبلن ومنذمنزلنا وواجهت عمٍ لَس بما   

 " أمسكت َدٌ وسحبجنٍ من ذان المكان وخرجت بٍ منه

 وجابعت جنطر لعَنَه الجٍ رفعها لعَنَها ومٗمحه الرجولَة

 الوسَمة ججٗشً جدرَجَا بسبب جلن الدموع الجٍ ؼطت

 مملجَها الذهبَة الواسعة

 لم أعد أذكر كل ذلن وكل ما لاسَجه من الجمَع ما أن "

 أصبحت هنا ورؼم خٗفاجنا السابمة جمَعها واْلم الذٌ

 لاسَجه من حمَمة وجود جلن أنجلَزَة فٍ حَاجن إٖ أنٍ

 " نسَت كل ما جركجه خلفٍ هنان فكَؾ بعد أن أصبحنا معا ؟

 امجدت َده لوجهها ومسح إبهامه الدمعة من رموشها ونزل

 به لشفجَها وكؤنه َمسحها فَها وهمس مبجسما بخفوت

 " إذا لن أري هذه مجدداً مارَا مفهوم ؟ "

 ابجسمت بحزن وأنزلت رأسها لٓسفل مع ابجعاد َده عن وجهها

 وما أن رفعت نظرها له كان َنظر لطبك السلطة الذٌ كان َملبه

 بالشوكة دون أن َؤكل منه فنظرت حولها باسجؽراب لبل أن جدَر

لهمارأسها للخلؾ وولع نظرها فورا علً الطاولة اْلرب   

 وللشمراء الجٍ أنزلت نظرها عنه للكؤس الذٌ جحركه فٍ َدها



 الجٍ كانت ججكا بمرفمها علً الطاولة جحجها وادعت اٖنشؽال به

 ما أن نظرت هٍ لها فعادت بوجهها لٓمام ولجلسجها السابمة

 جشعر باْبخرة بدأت ججصاعد من ذان الشعر البنٍ الناعم الذٌ

رفع كؤس العصَر وشرب منه َججنبكان َؽطٍ رأسها جنظر للذٌ   

 النظر أمامه فنظرت للخلؾ مجددا وبسرعة لم َعنَها أن جكون

 حركجها جلن ؼَر لبمة وهٍ ججلس فٍ مطعم فؽرضها كان أمسان

 بالجٍ كانت جنظر للجالس أمامها مبجسمة بإؼراء جنجظر فمط أن

 جصطادها نظراجه الجٍ كان َجعمد وبشكل واضح أن ٖ جمع علَها ،

 وما أن اكجشفت بؤنها أصبحت مكشوفة لمرافمجه لم جهجم بل

 ورممجها بنظرة جعلجها جشجعل أكثر فرفعت لها لبضجها مجعمدة

 جرَها خاجم الزواج فَها جنظر لها بؽضب واسجدارت بعدها علً

 الفور ونظرت للجالس أمامها والذٌ جابع حَنها كل ما حدخ

َنجظر ما َجولع جَدا أمامه ولد نجح ببراعة فٍ أن َظهر العكس  

 وما حدخ بالفعل حَن لالت الجٍ جململت فٍ جلسجها بضَك

 " جَم "

 رفع نظره لها ونظر لعَنَها فنظرت جانبا لبل أن جنظر للطعام

 جحجها ولالت

 " هل أطلب منن طلبا ٖ جرفضه هذه المرة ؟ "

 وكما جولع ها هٍ علً اسجعداد ْن جحارب وهو ضحَجها بالطبع

 وها هٍ سجبدأ المعركة ، كجؾ ذراعَه لصدره ولال ببرود

 " جمَل ... وكم طلب هذا الذٌ رفضجه لن َا جاحدة ؟ "

 ضمت أصابعها فٍ لبضة واحدة جرَحها علً الطاولة

 ولالت بضَك

 لل كم مرة طلب شَبا ولم جرفضه .. أنت جسجخدم كلمة "



 " ٖ أكثر من أٌ كلمة أخري فٍ لؽاجن جمَعها

با وجمجم ببرودنظر جان  

 " إذا ... ٖ "

 ضربت بمبضجها بخفة علً الطاولة جحجها ولالت بذات ضَمها

 " أرأَت نفسن ؟ أنت ٖ جسعً أبدا ٔرضاء كلَنا بعدل "

 نظر لها ولال بضَك مماثل

 " صدق الصادق فَما لال ... جكفرن العشَر "

 أشارت لنفسها لابلة بحنك

 " أنا جمصد ؟ "

بساعدَه علً الطاولة ولال بابجسامة باردةانحنً جهجها َسند   

 " ٖ الموجودة خلفن "

 اشجدت أصابعها مجددا فٍ لبضة واحدة فوق الطاولة وما أن

 كانت سججحدخ سبمها ولد عاد لجلوسه السابك وأمسن ملعمجه

 لابٗ بانزعاج

 " هَا مارَا باهلل علَن ٖ مزاج لٍ للشجار معن اِن "

 لالت من فورها وبضَك

جل فؤنا الجٍ جفجعل الشجارات دابماأ "  " 

 رفع نطره لها ولال بضَك مماثل َشَر بالشوكة فٍ َده

 " أجعلمٍ لو رمَت هذه الشوكة هكذا اِن ماذا سجصَب ؟ "

 لالت جملده وبنزق

 " المرأة الموجودة خلفٍ بالطبع "

 ضرب بطرؾ الشوكة علً الطاولة جحجه ولال بحنك

 ها أنت ذكَة فَكفٍ افجعاٖ للمشكٗت جعالبَننٍ علً ما "

 " ٖ دخل لٍ به



 لالت بحنك

 " سججلس مكانٍ إذا "

 دفع الكرسٍ للخلؾ وهو َمؾ لابٗ

 " بل سنؽادر هذا المكان سَدة كنعان َرضَن هذا ؟ "

 رمت المندَل من َدها بموة واسجَاء ما أن مسحت به شفجَها

نه نظرت باسجؽراب لَده الجٍوولفت وما أن جحرن من مكا  

 مدها ناحَجها وهو َسجدَر حول الطاولة فمدت َدها وأمسكجها

 وهٍ جؽادر كرسَها أَضا وما أن مرا لرب الطاولة المجاورة

 لؾ ساعده حول خصرها فرفعت نظرها مبجسمة له فكان َنظر

 لمدخل المطعم بعَدا فرممت الجٍ مرت بمربها بنظرة

 ( احجرلٍ مكانن )

جها جلن النظرة بواحدة حالدة ججاهلجها جماما ، وما أنوبادل  

 وصٗ السَارة وانطلما مؽادران المكان جحدخ لبلها ْنه َجكهن

 جَدا بما سجمول ولما سَنجهٍ فمال بجدَة ونظره علً الطرَك

 أمامه

 مارَا علَن أن جفهمٍ أمرا مهما عن النساء هنا فٗ وجود "

ت بجمَع أنواعهن .. جواعدلرجل محدد فٍ حَاجهن إنهن عاهرا  

 رجٗ ٖ جعرفه جنام معه وَفجرلا صباحا ٖ أحد فَهما َعرؾ اسم

 اِخر ْنهما اجفما علً ذلن ... َعجبها هذا الرجل وذان وذان

 " واِخر فلن نصنع مشكلة بسبب إحداهن كلما خرجنا معا

 نظرت له جزم شفجَها بحنك ولالت ما أن حررجهما

لٍ الرجال فٍ المطعم بل لن أنتلكنها لم جنظر لبا "  " 

 همس بجوعد ألرب للجهدَد َحرن أصابعه علً الممود

 " مارَاااا "



 فجؤففت ونظرت جهة النافذة مكجفة ذراعَها وهمست بجذمر

 " ها هٍ مارَا سجخرس نهابَا "

 لال بابجسامة جانبَة َرممها بطرؾ عَنَه

 " ولن جمول ما هو الطلب الذٌ كانت سجطلبه ؟ "

 أصدرت صوجا بكلمة ٖ دون أن جفجح فمها وٖ أن ججحدخ فؤدار

 الممود لابٗ

 " جَد ٖ جذكرَه ٖحما إذا "

 اسجدارت جهجه بسرعة ولالت بضَك

 " بل سؤلول اِن وافعل ما َحلو لن "

 نظر لها ولال بجملك

 " أنت من لرر الصمت أنا لم أطلب منن ذلن "

 جنهدت بضَك لبل أن جمول بؤمل َحجضر

 " ....عمٍ حارثة أخبرنٍ عن حفل خطو "

 " ٖ مارَا "

 كان جوابه مباشرا بل وآمراً من لبل أن جنهٍ حدَثها وهو َعود

 بنظره للطرَك فمالت بضَك جرالب نصؾ وجهه الممابل لها

 " ! أرأَت نفسن وججهمنٍ بالنكران "

 شد أصابعه الطوَلة علً الممود لابٗ بضَك مماثل

ا ما جعلمَن بؤنٍ سؤرفضهْنن جطلبَن دابم "  " 

 لالت من فورها وبضَك أشد

 " بل ْنن جرفض كل شٍء "

 " لننهٍ هذا النماش الجافه مارَا "

 صرخ بجلن الكلمات بؽضب فمالت ودون اهجمام وبؽضب مماثل

 جشَر لنفسها



 " هل ما ألوله جافه ؟ "

 نظر لها لبل أن َعود بنظره للطرَك لابٗ بحنك

مارَا فلننهٍ الحدَخ فٍ اْمر بل ما ألوله أنا "  " 

 لالت بضَك

 " اصمت أنت أنا سؤجحدخ وأرَد حضور الحفل "

 " اذهبٍ لن أمنعن "

 لالها بحدة مشَرا برأسه للبعَد فمالت باسجهجان

 " وحدٌ ؟ "

 نطر لها ولال بذات ضَمه

 ٖ بالطبع فلن جمودٌ سَارجن لبرَسجول وحدن سؤرمَن أنا "

 هنان وأؼادر بالرؼم من أنٍ لست راض عن الجرابن منهم

 " أَضا وهذا فمط كٍ ٖ جمولٍ بؤنٍ أرفض ما جطلبَن

 ضربت علً فخذها بمبضجها لابلة باحججاج

 " أنا لست كَس لمامة جرمَنٍ وجرحل "

 لوح بَده فٍ وجهها لابٗ بجملك

 حسنا جَد هذا فمط ما أزعجن ؟ ٖ بؤس آسؾ سؤرمَن "

هار فٍ حفلهم السخَؾ ذان وأؼادركبالة أز  " 

 نظرت له بؤسً رؼم الحدة فٍ كلماجها لابلة

 " جَم أنت جسجمر فٍ ججرَحٍ ألسم وٖ جهجم لمشاعرٌ "

 ولفت سَارجهم عند أشارة الضوبَة حَنها ونظر لها ولال بجدَة

 مارَا أنا أرفضهم وٖ أرَد رإَجهم أبدا ... ظننجن جفهمَن "

 " ذلن دون أن أشرحه

 لالت من فورها

 بلً أفهمه وأشعر به لكن رواح صدَمن وساندرَن "



 " صدَمجٍ وسنكون هنان من أجلهما

 نظر لٕشارة الحمراء لبل أن َجمجم ببرود

 " أنا أساسا ٖ أحب جلن الفجاة وٖ أعجرؾ بها صدَمة لن "

 لالت محججة وٖزالت جنظر له

 " وما ذنبٍ أنا إن كنت ٖ جحب صدَمجٍ ؟ "

لعَنَها ولال بجملك نظر  

 " علَن اٖخجَار بَننا طبعا "

 نظرت له بصدمة لبرهة لبل أن جمول

 " وأنا ٖ أحب صدَمن وعلَن أن جخجار "

 نظر للطرَك وهو َنطلك بالسَارة مجددا ولال ببرود

 " حسنا لن أراه مجددا ولن أجحدخ معه لمد اخجرجن مارَا "

 لكمت ذراعه بمبضجها بحنك ونظرت جهة نافذجها ججكا بذلنها

 علً لبضجها جنظر للشوارع المزدحمة بعبوس جججنب النظر للذٌ

 كان َمود ببطء َسرق نظره ناحَجها كل حَن ، وما أن شعرت

 بملمس أصابعه علً شحمة أذنها حركة كجفها ورمت َده عنها

عن الطرَك بضَك فؤعادها للممود مبجسما ولم َبعد نظره  .. 

 وما هٍ إٖ لحظات وأعاد حركجه مجددا لكنه أمسكها هذه المرة

 بسبابجه وإبهامه َشدها منها برفك ولال ناظرا لما َظهر له

 من مٗمحها

 " أجعلمٍ بمن جذكرَننٍ وأنت ؼاضبة هكذا ؟ "

 انحرؾ رأسها للَٗ ونظرت له بطرؾ عَنَها فداعبت أصابعه

َعَد َده للممود ولال بشرود فٍ أطراؾ خصٗت ؼرجها لبل أن  

 الطرَك أمامه

 " بوالدجٍ حَن كانت جؽضب منٍ ْجلن "



 شعرت بملبها انمبض بموة وبؽمامة داكنة كجمت علً صدرها

 وامجٓت عَناها الواسعة بالدموع رؼما عنها وهٍ جنظر ناحَجه

 وهمست جنظر لنصؾ وجهه الممابل لها

منذ رحلت وٖزلت أراها فٍ كم أحبها وأشجاق لها وكم افجمدجها "  

 " منامٍ حجً اِن

 ولم جسجؽرب لحظة الصمت جلن الجٍ عمت المكان لعدم جعلَمه

 علً اْمر بل وكانت مولنة من أنه لن َجحدخ عنه ، وخان

 جولعاجها بالفعل هذه المرة وهو َمول بجمود ونظره علً الطرَك

َا علَنأشعر بؤنها جموت مجدداً كلما رأَت واحدا منهم مار "  

 " أن جفهمَنٍ

 لالت بصوت ضعَؾ ٖزالت جنظر لنصؾ وجهه من بَن دموعها

 " أفهمن جَم بل وأعذرن لكن رواح من دعان وهو صدَمن "

 رفع َده أمام وجهه وكؤنه َحدثها أمامه ولَس ٖ َنظر ناحَجها

 أبدا لابٗ بحنك

 ودخولٍ لمنازلهم معناه واحد مارَا فلم أفعلها سابما سوي "

جَن كٗهما من أجلن وسؤفعلها اِن من أجلن أَضا لكنٍلمر  

 " من سَحدد ولت ذهابنا ومؽادرجنا مفهوم ؟

 اجسعت ابجسامجها برضً من بَن كل ذان البإس والحزن ولالت

 " ... موافمة "

 ومسحت عَنَها بموة وجابعت جمسن ضحكجها

 " هل َمكننٍ جمبَل خدن كشكر فمط ؟ "

 رممها بطرؾ عَنَه ولال ببرود

 " ٖ بالطبع ممنوع َكفَن أن سمحت لن بالجلوس هنا "

 ضحكت وججاهلت رفضه منحنَة ناحَجه وطولت عنمه ولبلت خده



 واجكؤت برأسها علً كجفه ولالت مبجسمة

 " سؤفعل هذا أَضا رؼما عنن "

* 

* 

*  

 

* 

* 

َنظرولؾ أمام باب الؽرفة وابجسم مسجندا بَده علً إطاره   

 للوالفة عند النافذة مجكبة علً زجاجها بجبَنها جنظر للخارج

 بشرود جحضن نفسها بذراعَها وجنملت نظراجه من شعرها

جسدها المموج الطوَل نزوٖ لفسجانها المصَر َحجضن بنعومة  

 المسجدَر ، جحرن من مكانه والجرب منها حجً كان خلفها جماما

مس فٍ أذنها بحنانوحضنها جلجؾ ذراعاه حول ذراعَها وه  

 " ما بها ثنانَة رعد شاردة الذهن وحزَنة هكذا ؟ "

 وما أن رفعت َدها لوجهها ابجعد عنها وأدارها ناحَجه ولال َنظر

 لعَنَها بصدمة

 " !! ٖ .. ٖ .. ٖ فٍ اْمر دموع أَضا آسجٍ باهلل علَن "

 وحضنها بموة من فوره ولبل شعرها ورأسها ودفنها فٍ حضنه

لال ما فهمه جَدابموة و  

 " اشجمت لهم آسجرَا ؟ "

 الجفت ذراعاها حول خصره بموة ججكا بجانب وجهها علً صدره

 وهمست ببحة بكاء

 أجل وكثَرا َا رعد .. اشجمت لشمَمجٍ وأبنابهما .. ْشمابٍ "



 " وعابٗجهم وحجً ساجٍ ورؼماً عن كل ما حدخ

 نظر لها ومسحت أطراؾ ظهر أنامله علً وجنجها ولال

 هل آخذن لهم لجزورَهم ؟ سؤخاطر بفعلها فمط ٖ أري "

 " هذه الدموع حبَبجٍ

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه من بَن دموعها وهمست بعد شهمة

 بكاء صؽَرة

 ٖ بالطبع أجرَد أن أخسرن ؟ أحبهم أجل وأشجاق لهم لكنٍ "

 " سؤخجارن علَهم ما حََت َا رعد

 سحبها لحضنه مجددا وحضنها بموة لابٗ

 " حبَبجٍ أنت آسجٍ من دونن عالمٍ ٖ طعم له مطلما "

 طولت ذراعاها خصره بموة ولالت ببحة بكاء جدفن مٗمحها

 فٍ صدره

 وأنا معن حَثما سجكون لكنٍ أخشً فعٗ أن جكبر الفجوة بَننا "

 " وبَن العرب واحرم منهم أو منن فؤعَش وابنن من دونن

ا أن اسجوعب ما لالتأبعد شفجَه لَجحدخ فجحجرجا مكانهما م  

 وأبعدها عنه لابٗ بصدمة

 " ! إ.. ابن من ؟ هل للت ابنٍ "

 ابجسمت من بَن دموعها وهمست جمسح بظهر كفها عَنَها

 العسلَة الواسعة

 أجل ألم أخبرن ؟ الطبَبة أكدت لٍ باْمس لكنن لم جكن "

 " هنا البارحة

بهاوصرخت ضاحكة ما أن رفعها عن اْرض بَن ذراعَه ودار   

 حول نفسه دورة كاملة مجمسكة به بموة كٍ ٖ جمع ولالت بضحكة

 " رعد أنزلنٍ "



 لكنه خرج بها من الؽرفة وعبر الممر منادَا بسعادة

 " عمجٍ ... عمجٍَََ "

 وجوجه بها جهة المطبخ السفلٍ مججاهٗ احججاجها الضاحن

 حجً وصل للجٍ خرجت من هنان مسرعة جنظر لهما باسجؽراب

 فدار بها حولها لابٗ بسعادة

 شراع لادم عمجٍ ... وأخَرا سؤحمل ابنٍ بَن َداٌ ومن "

 " هذه المرأة جحدَدا

 نظرت لهما مبجسمة بعَنَن دامعة حامدة هللا بهمس ولالت

 ججبعه بنظرها فلم َكجفٍ بعد من الدوران بها

 " أنزلها هَا وٖ جولعها وجمجل ابنن بنفسن "

جفَها بذراعه لبل أن َدفنها فٍ حضنهأنزلها حَنها وحضن ك  

 َضمها بذراعَه بموة ولال بسعادة ناظرا للجٍ كانت جنظر

 لهما مبجسمة

 أفمد حَاجٍ إن فمدجها عمجٍ .. ها أنا الولها لكم من اِن "

 " فٗ َلمنٍ أحد إن حدخ ذلن

 ٖمست َدها ذراعه ولالت بحنان

ا علً اِخرٖ فرق هللا بَنكما بنٍ وٖ أبكً عَنا أحدكم "  " 

 وجابعت مبجسمة جنظر لهما وٖزال َرفض أن ججرن حضنه

 " وماذا إن كانت فجاة ؟ "

 ضحن وأبعدها عنه وأمسن وجهها ولبل جبَنها ولال

 ناظرا لعَنَها

 علٍ أن أكون عادٖ حَنها وسنسمَها علً اسم جدجها لكنن "

 لن جسجطَعٍ نطمه بشكل صحَح عمجٍ لبل أن َصبح

 " عمرها عامَن



 نظرت له عمجه باسجؽراب بَنما ضحكت الجٍ لكمت صدره

 بمبضجها ونامت فَه وحضنت خصره بذراعَها بموة لابلة

 " َكفٍ أن جكون ابنجن وسمها أنت ما جرَد "

 ابجسم ورفع نظره للجٍ لالت وابجسامجها جخجفٍ جدرَجَا

 ماذا حدخ فٍ موضوع شمَمن رماح ؟ حاله ٖ َعحبنٍ بنٍ "

نصؾ السعادة الجٍ حظَت بها أنت أخَراوكم أجمنً له   " 

 لال وَده جمسح علً شعر النابمة فٍ حضنه

 كان َفجرض أن نعمد لرآنهما هذه الفجرة عمجٍ لكن "

 ؼسك ها هٍ جسججم مع زوجها فٍ بَنبان وجبدو

 " رحلجهما طوَلة

 جنهدت الوالفة أمامهما وأشاحت بوجهها جانبا فمال بجدَة

 عمجٍ ؼسك سعادجها مع ذان الرجل ْنها جحبه ولم جسجطع "

 السنَن الماضَة أن جنسَها إَاه اعجرفنا بذلن أم رفضناه

 وَفجرض أن سعادجها ما َهمنا جمَعا فَكفَها ما لاسجه

 " أعواما طوَلة

 وكان جعلَمها جنهَدة مجضاَمة أخري لبل أن جنظر له لابلة

اح فلست أري وجودالمهم اِن اجركنا فٍ موضوع رم "  

 ؼسك ضرورَا إن كانت رحلجهما سجطول فؤملنا كبَر فٍ

 أن جؽَر جلن الفجاة أفكاره حول العملَة لعله َجرَها وَسجعَد

 " عافَجه مجددا

 لال بجدَة

 عمجٍ ما َهمنٍ اِن أن َكون رماح سعَدا مع المرأة الجٍ "

ما َحبها واسجعادة لدرجه علً المشٍ ذان أمر هللا وحده َعلم  

 " الخَر فَه وإن كانت العملَة سجحممه أم ٖ



 جنهدت بؤسً لابلة

 لعلنا نري ابجسامة وضحكة رماح المدَمة .. لسما أنٍ اشجمت "

 " لها فمد فمدها مع والده وسالَه

 جنهد الوالؾ أمامها بحزن وما أن كان سَجحدخ لاطعه رنَن

وةهاجفه فؤخرجه من جَبه لحظة ابجعاد الجٍ كان َحضنها بم  

 ونظر ٖسم المجصل لبل أن َجَب لابٗ

 " أجل َا جَما "

 وصله صوجها الملك فورا

 خالٍ رعد أنا فٍ المسجشفً .. الكاسر أصَب فٍ َده ولم "

 أسجطع اٖجصال بوالدٌ وهو فٍ الداخل منذ أكثر من ساعة وٖ

 " أعلم ما الذٌ َمكننٍ فعله

لالنظر للوالفجَن لربه جنظران لمٗمحه باسجؽراب و  

 " وما خطورة إصابجه ؟ "

 " ٖ أعلم إنه ممص الجملَم الكهربابٍ ولد نزفت َده كثَرا "

 شجم هامسا وجوجه جهة الباب لابٗ

 " أنا لادم "

 فلحمجا به اللجان ولفجا ما أن سبمت َد إحداهما اْخري لكم سجرجه

 وأولفجه لابلة

 " ماذا حدخ َا رعد بماذا أخبرجن جَما ؟ "

 نظر لها أوٖ ولال وهو َسجدَر مؽادرا من جدَد

 ٖ شٍء خطر عمجٍ الكاسر أصَبت َده وجَما معه فٍ "

 " المسجشفً لوحدها

 فؤمسكت َده مولفة له مجددا ولالت

 ٖ شٍء خطر وججصل بن ؟ وجنملب مٗمحن هكذا "



 " !! وجخرج فورا

 نظر لها ولال بضَك

 " عمجٍ باهلل علَن ٖ جهولٍ اْمور "

الت مججاهلة ما لالل  

 " سؤذهب معن "

 " ....عمجٍ أ "

 لاطعجه بإصرار

 " سجؤخذنٍ معن اِن َا رعد ْراه بنفسٍ وأجؤكد "

 . جؤفؾ وخضع ٔصرارها وٖ حل أمامه

* 

* 

* 

 أؼلك باب الشمة وجمدم َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه نحو الجٍ سارت

 للخلؾ ممابلة له جرفع سبابجها لابلة بابجسامة

نت رجل والرجل ٖ َجراجع عن كلمجه ٖ جنسً ذلنجَم أ "  " 

 واصل سَره باججاهها لابٗ

 " حذرجن سابما من اٖلجراب منٍ ... فعلت أم لم أفعل ؟ "

 الجصك ظهرها بباب ؼرفجها المؽلك خلفها ورفعت َدَها

 باسجسٗم لابلة

 " ...حسنا لن أفعلها مجددا ألسم لن و "

 شهمت ضاحكة ما أن وصل عندها وشدها من خصرها لجسده

 بساعده َلفه حوله بموة بَنما فجح بَده اْخري ممبض الباب

 خلفها وسار بها للداخل وأدار َده مؽلما الباب خلؾ ظهره

 وانحنً ورفعها بَن ذراعَه وخطوجَن فمط وكانت مرمَة علً



لَٗالسرَر وما أن رفعت جسدها بمرفمَها وزحفت للخلؾ ل  

 لجبجعد ارجدت لٓسفل علً السرَر بموة بسبب أصابعه الجٍ الجفت

 حول كجفَها وثبجها علَه وانحنً فولها َثبت ركبجه بحافة السرَر

 فرفعت َدَها لكجفَه وأمسكجه لابلة

 " جَم انجظر أرجون دعنا نجفاهم أوٖ "

 أبعد َدَها وأدارهما خلؾ خصرها َثبجهما بَد واحدة محكمة

َده اْخري لسجرة الفسجان وأبعد طرفها بحركة واحدةوارجفعت   

 وانحنً ناحَجها أكثر وما أن شعرت بملمس شفجَه علً بشرة

 نحرها الناعمة همست بصعوبة

 " جَم أنت وعدجنٍ "

 وحَن لم َسججب لكلماجها عبخ شفجَه َواصل طرَمه نزوٖ

 حركت جسدها من اْعلً واسجطاعت جحرَر َدها بذلن فرفعجها

ه والجفت أصابعها حول لماش لمَصه جحاول إبعاده مجمجمةلكجف  

 " جَم اسجمع لٍ ولنجفاهم أوٖ "

 رفع رأسه ونظر لها وهمس بجدَة وَده جرفع فسجانها جٗمس

 فخذها صعودا

 " هَا لولٍ أسبابن وألنعَنٍ "

 أؼمضت عَنها ججنفس بصعوبة وأصابعه جٗمس خصرها

ظرت لعَنَه وهمستالعارٌ بنعومة وما أن فجحت عَنَها ن  

 من بَن أنفاسها

 " سجعرض نفسن للخطر بهذا "

 رفع لدمه اْخري عن اْرض وما أن نزل بجسده علً جسدها

 شعر بارججافه كفراشة مبللة الجناحَن جحجه فارجسمت علً طرؾ

 شفجَه ابجسامة صؽَرة وهو َهمس



 " لن نفجرض اْسوأ "

 ؼرست أسنانها فٍ طرؾ شفجها وأؼمضت عَنَها أمام نظراجه

 وابجسامجه المابلة ٖسجسٗمها الجدرَجٍ له ورفع فسجانها ونزعه

 عنها بحركة مجمنة وجسللت َداه لظهرها وحضنها بموة وعادت

 شفجَه للعبخ بنعومة علً عنمها فعادت جلن الشفاه المشدودة

 بجوجر للهمس مجددا

... ماذا إن حملت ؟ جَم نحن لم نحطت "  " 

 طوق جسدها بذراعَه بموة أكثر لبٗجه جرجفع ْذنها وهمس

 " ٖبؤس وأنا أرَد طفٗ "

 وعادت لبٗجه الشؽوفة المجٗحمة لسحك جلن البشرة البَضاء

 الناعمة فارجخت َداها كما جسدها بَن ذراعَه وانهارت بالٍ

ا سجصله نهاَةلواها لمماومجه وهذا ما كان كٗهما أكَدا من أنه  

 اْمر فابجسم بانجصار وانجملت شفجاه لشفجَها وبالفعل سرعان ما

 انسالت معه فٍ لبٗت شؽوفة مججالَة أصابعها ججخلل شعر لفا

 . عنمه واْخري جشد َالة لمَصه من الخلؾ بموة

 وسرعان ما ابجعد عنها والفا بمفزة سرَعة َجبادٖن نظرة

المجعالبة وسحبت اللحاؾ مصدومة من بَن أنفاسهما الموَة  

 علً جسدها بسرعة جؽطَه وجعالت أنفاسها أكثر جنظر له ولد

 !... أدار وجهه للخلؾ بعد أن فجح أحدهم باب الشمة من الخارج

 وما أن جحركت جلن الخطوات بالكعب النسابٍ المرجفع فٍ الخارج

 اجسعت عَناها المحدلة به بذهول فشد أصابعه فٍ لبضة واحدة

مسا وهو َسجدَر فولفت مسرعة وأمسكت ذراعه جولفهوشجم ها  

 وما أن نظر ناحَجها رفعت َدها لشفجَه جزَل عن طرفها أحمر

 الشفاه الزهرٌ الذٌ جرن أثرا علَها فؤمسن َدها وأبعدها بموة



 مٗمحه الؽاضبة ٖ جنبا بالخَر بجاجا واسجدار للباب مجددا

وهمست ناظرة فاسجدارت أمامه وولفت بَنهما وأمسكت ذراعَه  

 لعَنَه وعَناها جمجلا بالدموع جدرَجَا

 أنا لست علً اسجعداد ْفمدن جَم وٌْ سبب كان فجهورن "

 " اِن لن َخدم كلَنا

 وحَن لم َعلك ولم َجحرن من مكانه أَضا رفعت إبهامها لشفجَه

 ومسحت بالٍ الحمرة منهما ورفعت أورالا من مذكرجها بسرعة

 ووضعجها فٍ َده ورفعت فسجانها وجوجهت لباب الؽرفة أوٖ

 وفجحجه للَٗ وببطء جسمع صوت جلن الخطوات جهة ؼرفجه فٍ

 الجانب اِخر وجوجهت بعدها للحمام فورا ودخلت وأؼلمجه خلفها

 جرالبها نظرات الذٌ جركجه والفا مكانه فجؤفؾ َشد أصابعه علً

ْخري فٍ شعره بعنؾاْوراق فَها بموة ومرر أصابع َده ا  

 َحاول جرجَبه ونظر لممَصه ونفضه بؽضب حَن اكجشؾ بؤنه فمد

 زرَن من َالجه وانجهً اْمر والجفت للباب َنظر بؽضب للجٍ

 فجحجه بموة ودفعجه للداخل دفعا ونظرت له بصدمة وكؤنها لم

 جكن ججولع أن ججده لوحده هنان وٖ خارج سرَر الؽرفة

ق فٍ َده ثم لباب الحمام حَخ صوتوانجملت نظراجها لٓورا  

 المَاه المجدفمة بموة مما َعنٍ بؤن الموجودة داخله جسجحم

 ! والوالؾ هنا َنجظرها لَس إٖ

 " من أَن أخذت مفجاح الشمة لوسٍ ؟ "

 لالها بؤحرؾ مشدودة من بَن أسنانه .. كلمات ججاهلجها كما

كججاهلت ؼضبه الواضح وكؤنه ٖ حل لها ؼَره ولالت بضَ  

 أَضا ولد جمدمت للداخل

 جخرجا للعشاء معا ولم جفعلها معٍ َوما جَموثٍ وججحجج "



 " فٍ كل مرة

 " المفجاح لوسٍ "

 مد َده لها صارخا فَها بجلن الكلمات بؽضب فنظرت له بصمت

 وما أن صرخ مجددا

 " المفجااااح "

 حجً جؤففت بضَك وفجحت حمَبة فسجانها الحمراء وأخرجت

ة معدنَة ومدجهما له فصرخجه جلن كانت كفَلةمفجاحَن فٍ حلم  

 لَس بجعلها جخضع ْوامره فمط بل وبجعل الوالفة خلؾ الباب

 جضم لبضجها لرب شفجَها وكؤنها كانت موجهة لها هٍ ،

 وأؼمضت عَنَها وكؤنها جلمت صفعة حَن عٗ صراخه الؽاضب

 مجددا فوق صوت الماء المندفع بموة لربها

 لَس جَم من جخضعه امرأة ْوامرها لوسَانا .. ولست أنا من "

 جحركه امرأة كانت من جكون .. ولَس الوالؾ أمامن اِن من

 َسمح ْحد بالجدخل فَما َخصه ... ٖ أحد مفهوم ؟ وباب الشمة

 " ٖ جدخلَه من دون إذنٍ وإن وجدجه مفجوحا

ٖ جهجمفعٗ الصراخ المحجج من الطرؾ اِخر أَضا وكؤنها   

 أساسا لؽضبه

 َكفَن صراخا بٍ .. أنت خطَبٍ جَموثٍ ما الخطؤ فٍ "

 " أن أملن مفجاحا لشمجن

 فصرخ مجددا

 ذلن حَن أكون أنا راض عن ذلن ، هل سؤلجن أنت أَن "

 جكونَن وهل جبعجن أخنمن هكذا ؟ ٖ عٗلة لن بٍ لوسٍ

 " وإن وجدت إحداهن نابمة فٍ حضنٍ

رلاء بصدمة لبل أن جهمس صاحبجهافاجسعت جلن العَنان الز  



 " ...ماذا جعنٍ بٗ عٗلة لٍ ؟ أنت جت "

 لاطعها بؽضب

 " أَن كنت البارحة لوسٍ هل لن أن ججَبٍ ؟ "

 نظرت له بصدمة أشد وبصمت لبرهة لبل أن جمول محججة

 .. كنا نخَم مجمو.. كنا فٍ... أنت رفضت أن جكون معنا "

 " أخبرجن ورفضت بسبب عملن

ده لابٗ بضَكلوح بَ  

 .. أخبارن ٖ جخفً عنٍ لوسٍ كما جصلن جحركاجٍ بدلة "

 " لَكن معلوما لدَن فمط

 ضربت لدمها باْرض لابلة

 أنت من َدفعنٍ لذلن .. إنن جرفض حجً أن نجشارن فٍ لبلة "

 َفعلها المخطوبان طوال الولت ، أنت جهملنٍ كؤنثً جحبطنٍ

 " وجشعرنٍ بالنمص

 لال من فوره وضَمه َزداد حدة " ولما ٖ َرضَن أن أفعل

 " أنا ذلن وعلَا فمط أن أكون وفَا ؟

 لالت سرَعا وبموة

 " ْنن من َرفض "

 فصرخ فَها من فوره

 " ٖ ججحججٍ لوسٍ "

 الجربت منه وحضنجه جطوق عنمه بذراعَها بموة ولبلت خده

 هامسة باعجذار

ا لن َجكرر ذلن ، لمد كانأهذا ما أؼضبن ؟ آسفة حبَبٍ لسم "  

 " مجرد لهو ومزاح

 أبعد َدَها عنه بموة وود لو لال ما فٍ للبه وبؤنه لم َعنَه شٍء



 مما فعلت وجفعل لكنه وكالعادة ؼادر وجركها بل ووجهجه كانت

 باب الشمة الذٌ ضربه خلفه بموة زلزلت الجدران وجركها خلفه

شاب مثلما فعلتججآكل ؼَظا فلم جرضخ نفسها وجنزل كرامجها ل  

 معه فهٍ أساسا لم َجذبها رجل مثله من لبل وما حدخ البارحة

 . ْنها كانت ثملة وجعلم جَدا من سَكون أوشً بها

 نظرت بسرعة جهة باب الحمام الذٌ انفجح فجؤة وللوالفة أمامه

 جنظر لها بصدمة لجولعها بؤنها ؼادرت أَضا وكم حمدت هللا أنها

  الفسجان وأن شعرها لد جبلل عندماكانت جلبس روب الحمام ٖ

 فجحت مَاه حوض اٖسجحمام مما أظهرها اِن بمظهر من كانت

 جسجحم فعٗ ، وكانت هٍ من كسر الصمت جواجه نظراجها

 المشبعة بالحمد لابلة

 " ...مرحبا لوسٍ .. هل جر "

 " جظنَنٍ ؼبَة سؤصدق أنن لم جسمعٍ صراخه الؽاضب "

رغ ؼضبها منه بها .. أجل فهٍ لنلاطعجها بمسوة وكؤنها جف  

 جسجطَع فعل ذلن معه ، لسما ٖ َجبرها علً جحملها ؼَر

 سٗمجه لما اسجحملت كل هذا ، لالت ببرود مجعمد

 " ....سمعت لكنٍ لم أكن أ "

 لاطعجها مجددا وبؤمر

 " أنت فعٗ جحبَن خطَبن ذان ؟ "

 نظرت لها بذهول ولد جابعت جلن من لبل أن جعلك

 ! أنجما لم جججمعا معا طَلة اَْام الماضَة ! لم جخرجا معا "

 " لم َؤجٍ هنا ! لم جذهبٍ له ولم ججمابٗ وٖ فٍ الجامعة ؟

 أخفت الصدمة من مٗمحها بصعوبة فلم جكن ججولع أن َكونا

 مرالبان أَضا وها هٍ شكها ناحَجها لم َنجهٍ لما كانت لجفعل



كَن ، لالت بشبه همسكل هذا فمط لججؤكد من عٗلجها و  

 " جشاجرنا مجددا ولم أراه "

 الجربت منها خطوجَن ولالت جنظر لعَنَها

 أجعلمٍ َا فجاة أنا ٖ أصدق كل هذا .. أنت ججٗعبَن بذان "

 الشاب فمط لجؽطٍ علً أفعالن ومشاعرن الحمَمَة الجٍ

 " لَست موجهة له أساسا

همسففؽرت فاها وشفجَها الرلَمجان بصدمة لبل أن ج  

 " ...كَن ٖ "

 فماطعجها كالعادة لابلة بضَك

 لد جنطلٍ حَلن هذه علً الرجال لكن لَس علً "

 امرأة مثلن ، ؼرضن من كل هذا الحصول علً جَموثٍ

 الشاب الَونانٍ الذٌ َفوق خطَبن الوسَم وسامة

 وجسجخدمَن جمَع الحَل للحصول علَه دون أن َشعر كلَهما

ح لن بلمس شعرة من رأسهونسَت بؤن له خطَبة لن جسم  " 

 حركت رأسها بموة لابلة

 ؼَر صحَح ... ما جمولَنه لَس صحَحا فكَن وجَم "

 أبناء خالة وصدَمان أَضا وما كانا لَسمحا لهذا بؤن َحدخ

 " وإن أردجه أنا كما جمولَن

 أشارت بسبابجها فٍ وجهها لابلة

رةوانت ابنة خالجهما كلَهما ...؟ أجعلمٍ بؤنه حولن داب "  

 " حمراء كبَرة بالنسبة لٍ وسر علَا أن أكجشفه

 رالبجها نظراجها باسجؽراب وهٍ جدور حولها بحركة بطَبة

 ولد جابعت هجومها المباؼت لابلة بجدَة

 مارٌ الفجاة أَطالَة الجٍ اخجفت ولَل بؤنها ماجت منجحرة "



 بسبب حبها لرجل لم َبادلها جلن المشاعر وجرحها ورفضها

 أمام المٓ .. ثم ظهرت مجددا فمن هو ذان الرجل وأَن كنت

 مارٌ جلن الفجرة ؟ لما َصر جَموثٍ علً مناداجن مارَه كما

 " جصرَن أنت علً اسم جَم ؟

 لالت بجدَة أَضا جججنب النظر لها بما أنها لم جعد أمامها

 مباشره

 الجمَع َنادَه كذلن وَخجصرون اسمه كما أن مارَه اسم "

خطَبٍ كَن وماضَا أمر َخصنٍ وحدٌ ٖ وجود َسجخدمه  

 " لخطَبن فَه فهو َعَش هنا بَنما كنت أنا فٍ إَطالَا

 لم جعلك جلن لكن نظرات الشن لم جؽادر عَنَها ما أن كانت

 أمامها مجددا وٖ نظرات الجوجس من الممابلة لها فبحثها

 عن الحمابك معناه أنها لد جُكجشؾ ... لد جَكجشؾ بؤنها لَست

 مارٌ دفَسنت أَطالَا إذا فجَم لَس جَموثٍ فالكون َونانٍ

 اْب إَطالٍ اْم وأنهما لَسا أبناء اثنَن من الشمَمات

 أَطالَات الثٗثة الٗجٍ جزوجن من رجال من دول مخجلفة ،

 جلن الفكرة وحدها كادت جرسل عملها للجنون فمالت سرَعا

 " ماذا جرَدَن منٍ َا لوسٍ ؟ "

من فورهالالت جلن   

 جبجعدٌ عنه وْبعد مكان ممكن ٖ أن ججولفٍ فمط عن "

 " حركاجن الطفولَة الجٍ جسحبَه بها نحون

 نظرت لها بصدمة لبل أن جمول

 " ظنونن جمَعها خاطبة وجَم لن َعجبه إن علم "

 كان جهدَدا واضحا ولها ان جفهمه كما جشاء ، ولم َجؤخر

 رد جلن والواثك أَضا



إن أخبرجه فسؤبعدن بطرَمة لن جعجبنلن َعلم ْنن  "  

 " والخَار لن مارٌ

 وأجبعت جهدَدها ذان بابجسامة واثمة وكؤنها ججحداها

 أن جنفذ جهدَدها وجخبره فعٗ ، ؼادرت بعدها من أمامها

 وما أن وصلت الباب ولفت واسجدارت ناحَجها جنظر

 لمفاها ولالت

 آه أجل ثمة حبَبة لدَمة له وأنت صدَمة طفولجه فمن "

 " جكون جلن ؟

 فزمت شفجَها بموة لبل أن جحررهما ولالت دون أن جلجفت لها

 " ٖ أعلم "

 لالجها بحزم ودون جردد فوصلها صوجها سرَعا وبما ججولع جَدا

 " جوابن هذا َعنٍ بؤنن كاذبة "

 فاسجدارت ناحَجها ولالت أَضا وبإصرار

ست كاذبة فجَم بالفعل ؼادر إَطالَا منذ أعوام وعاش فٍل "  

 الَونان شابا فما َدرَنٍ من الجٍ أحبها ! أنا لم أهجم َوما

 " بخصوصَاجه

 شدت أصابعها علً الحمَبة اْنَمة فٍ َدَها ولالت جنظر

 لعَنَها

 أنا أهجم وسؤعلم وبؤٌ طرَمة كانت من جكون جلن المرأة "

لَه حجً اِنالجٍ لم جفمد جؤثَرها ع  " 

 أنهت عبارجها جلن ونظراجها ٖ ججرن عَنَها وكؤنها جمول لها

 ( إن كانت أنت فلن أرحمن أبدا )

 . ولها أن ججولع منها الكثَر

 انهارت جالسة علً السرَر ما أن ؼادرت جلن الخطوات



 بصاحبجها وخبؤت وجهها فٍ كفَها ما أن سمعت باب الشمة

صورجها من مخَلجها أَضا اؼلك خلفها وكؤنها جرَد طرد  

 ولٓبد ، رفعت ؼرجها الرطبة لٓعلً بؤصابعها وارجمت

 للخلؾ علً السرَر جشد شعرها بؤصابعها بموة مؽمضة

 عَنَها الجٍ انسابت دموعها من طرفَهما ببطء وؼطجهما

 بظهر كفها ما أن جعالت شهماجها الصؽَرة المججالَة فٍ

 . عبرات مجمطعة احججت علً صمود أضلعها

* 

* 

* 

 كجفت ذراعَها لصدرها ونظرت جهة النافذة مجؤففة بجذمر

 ففوق بعد المسافة وطول الرحلة الجٍ جكاد جصل للثٗخ ساعات

 والركوب مع سابك فَحكم علَن بالخرس نهابَا علَهم فوق كل

 ذلن زَارة منزل جلن العابلة بل جلن المرأة الجٍ اخجارها زوجة

 له وفضلها علَها هٍ ابنة عمجه وحبَبجه ْعوام خلت ! ٖ جفهم

 لما علَهم الذهاب لهم ولطع كل جلن المسافة من حوران

 للعمران ؟ فلجذهب عمجه لوحدها والجٍ َضعها فٍ ممام والدجه

 كما َمول ... أم ْنه ٖ أحد له سَكون علَه وضعهم كلوحات فنَة

فضونه أو سَهجمون لهذافٍ الواجهة ؟ حمماء وهل كانوا سَر  ! 

 من َرفص ربَس جهاز مخابرات البٗد بؤكملها وأحد ألرب رجال

 مطر شاهَن وإن ذهب لهم لوحده أو أرسل وفدا ولم َروه

 أساساً ، شدت علً أسنانها بؽَظ ونظرت للجانب اِخر ولوالدجها

 الجالسة بجوارها جضع حفَدجها فٍ حجرها ججحدثان عن كل ما

حالهما طوال الطرَك بَنما َجلس ابنها فٍ اْمام َمرون به وهذا  



 بجوار السابك والذٌ ججاوز عمره الخمسَن عاما ولد جلبه عمَر

 مإخرا من أجل كل ما َحجاجونه أو للخروج إن أرادوا ولم َمنع

 والدجها بوجوده إٖ بعد عناء ْنه َجؽَب عن المنزل أؼلب النهار

 . وحججها كانت بؤنهم ٖ َحجاجونه

ففت نفسا طوَٗ آخر وعادت بنظرها لنافذجها مجددا ، اْمرجؤ  

 اَٖجابٍ الوحَد فٍ كل هذا والذٌ َروح عن نفسها للَٗ أنه لم

 َؤخذهم إلً هنان بنفسه فجكفَهم هذه أهانة لادمون من دونه

 فٍ أول زَارة لفرد من عابلجه فهو بالكاد وجد ولجا لَحدخ

انجظارهم ٔعٗمهم مسبما عمجه فٍ الهاجؾ وَخبرها بؤنهم فٍ  

 بمدومهم حجً أنه لم َطلب شراء أٌ هداَا لهم وَبدوا أنه نسٍ

 ذلن وهٍ نجحت فٍ إلناع والدجها أن ٖ جعلمه باْمر بما أنها

 جعرفها جَدا لن ججصرؾ فٍ ماله وهو لَس موجوداً ولم جخبره

 . رؼم أنه ٖ َحاسبها علَه أبدا

سَارجهم جلن البوابة الحدَدَةرفعت نظرها عالَا ما أن اججازت   

 الخضراء الضخمة الواسعة والعالَة والمفجوحة علً مصراعَها

 مججازَن أسوار مدَنة العمران .. المدَنة الجٍ مزجت الخضرة

 الطبَعَة باْلوان الخضراء اٖصطناعَة والبَاض الناصع فٍ كل

 مبنً فَها ... مشهد جعل اْعَن فٍ جلن السَارة جلجفت له وذان

 حال كل من َدخلها ْول مرة رؼم رإَجهم للكثَر من الصور

 والمشاهد الجلفزَونَة لها لكن لرإَجها والعا أمام العَان طعم

 ولون آخر وشعور مخجلؾ جماما ، كما الجٍ طافت نظراجها فٍ

 كل شٍء حولها اِن لكنها نظرت له من زاوَة مخجلفة جماما

و المرأة الجٍ امجلكت هذهعن البمَة فؤول ما سافر له جفكَرها ه  

 المملكة وبنجها .. ابنة زعَم صنوان سابما وربَس البٗد فَما بعد



 وزوجة زعَم الحالن سابما وربَس البٗد حالَا مما جعلها ججمجم

 بحسرة

 " نساء ولدن وفٍ أفواههن مٗعك من ذهب "

 لَصلها الجعلَك من الجٍ سمعت جمجمجها جلن بوضوح بل وَبدو

ٍ جهدَها بالمثل وبنبرة باردة ودون أن جنظر لهاجولعجها وه  

 " من َمجنع بما لدَه فسَري نفسه ملكا "

 رممجها بطرؾ عَنَها بضَك لبل أن جنظر لٓمام ولم جعلك بشٍء

 فهٍ جعرؾ لسان والدجها جَدا ولن جسجطَع هزَمجها وٖ إلناعها

دنبؤفكارها فما الخطؤ فَما جمول وجفكر ؟ بعض النساء بالفعل ول  

 لَؤمرن وجنفذ أوامرهن ولَعشن أمَرات بل وملكات علً وجه

 اْرض والبعض العكس جماما حجً أن من جخدمها امرأة مثلها

 ولَس عَبا أن َجمنً أنسان لنفسه اْفضل وأن َسعً له إن

 . وجد الفرصة أو الوسَلة

 حدلت عَناها باسجؽراب فٍ المنزل الذٌ جولفت سَارجهم أمام

ججازوا بوابجه الحدَدَة الخضراء البسَطة مثلهبابه ما أن ا  !! 

 أهذه العابلة حما من اخجار عمَر أن َناسبهم ! ٖ َبدوا أنهم

 من بسطاء الناس بل من اَْسر حاٖ لكن لَس بمكانجه ولَس

 !! ما َجولع المرء من ربَس المخابرات أن َخجار مناسبجهم

بل لَست أولهاوهذه كانت أول اْفكار الجٍ جعلجها جحجرق ٖ   

 فهٍ ومنذ علمت بموضوع خطبجه ٔحداهن وهٍ جكاد ججحول

 لرماد ، ولفت بجانب والدجها كارهة لكل شٍء حولها جمسن

 َد ابنجها بموة لبل أن َفجح لهما باب المنزل وكانت فٍ

 اسجمبالهما المرأة الجٍ ججاوزت السجَن عاما بعباءة

 مطرزة طوَلة وأنَمة وكان اسجمبالها لهما مفعما بالحفاوة



 والجرحَب وكؤنه لم َزرهم أحد أبداً ، وما أن أصبحوا فٍ

 الداخل بدأت جلن النظرات الباردة واْحداق السوداء بالبحخ

 عن أٌ شخص آخر سَكون فٍ اسجمبالهم واكجشفت بؤنه

كٖ أحد أبدا حَن وصلت بهم لصالة واسعة بصالون أنَ  

 وجدَد علً ما َبدو ، وما أن جلسوا حجً لالت الجٍ لم

 جسجطع صبراً 

 " َبدوا أنه ٖ أحد ؼَرن فٍ اسجمبالنا ؟ "

 لم جكن نظرة الخجل من جلن المرأة وحدها ما أكد لها ولاحجها

 بل ووكز والدجها لها بمرفمها والذٌ ججاهلجه جماما بَنما لالت

 الجٍ جحدثت بؤدب

ٖ واحدة منهن جسكن العمران أو لرَبا منبناجٍ المجزوجات و "  

 هنا ونحن لم نعلم عن زَارجكم إٖ من ولت لرَب وٖ زوجات

 أبناء لدٌ فابناٌ من زوجٍ اْول واحد منهما فمط مجزوج

 وَسكن وعابلجه فٍ جَمور أما ابنٍ من زوجٍ الحالٍ فمد

 جزوج مرجَن لكن لم َكجب هللا لزواجَه أن َنجحا وهو شبه

لَاعازب حا  " 

 ونظرت فورا للجٍ لوت شفجَها بعدم رضا وما أن كانت والدجها

 سججحدخ موضحة ومعجذرة سبمجها لابلة بسخرَة وابجسامة

 شامجة

 " َبدوا أن الطٗق طمس لدَكم "

 لجلجم جملجها جلن الجالسجان معها احداهما من الصدمة واْخري

ادرتمن حجم جلن أهانة مما جعلها جمؾ ودون شعور منها وؼ  

 معجذرة لجسجعجل ابنجها فؤجً جلن ما كانت جنجظره وججولعه جماما

 حَن نظرت لها الجالسة بمربها ولالت بضَك



 َبدوا لٍ أنن جركت مفجاح لسانن فٍ المنزل هنان وأنه "

 " َحجاج للمطع

 نظرت لها باسجنكار ولالت بضَك

 وما للجه َُمطع علَه لسانٍ ؟ أم َعجبن أنه لم َكن فٍ "

 اسجمبالنا أحد سوي جلن العجوز وكؤنهم َسخرون منا ولدَها

 " فرَك من النساء اللواجٍ أنجبجهن

 لالت جنظر لها بحدة

 ذلن لَس سببا لجمولٍ ما للجه وهٍ وضحت عذرهم ثم نحن "

 " هنا من أجل خطَبة عمَر ولَس شمَماجها

 أشاحت بوجهها عنها مجؤففة فمد سمعت خطوات جمجرب منهم

  لحظات ودخلت المرأة الجٍ ؼادرت منذ للَل ججبعهاوما هٍ إٖ

 شابة جعلت عَناها جنفجحان بصدمة ما أن ولعجا علَها فمد جعرفت

 علً هذا الوجه سرَعا وأدركت فٍ لمح البصر بؤنها ذاجها المرأة

 الجٍ كانت فٍ الصورة فٍ جلن الجرَدة الجٍ وجدجها فٍ ؼرفجه

اخجارها .. جلَلة َونس سابما ...!! إذا هذه هٍ المرأة الجٍ  

 طلَمة رماح شراع والجٍ دارت حولها الشابعات ْسابَع ٖ بل

 ْعوام منذ جزوجها وجركها فٍ منزل عابلجها ... !! ابنة خالة

 شمَمجهم من والدهم ؼسك شراع وصدَمجها الممربة والجٍ جم

 عزلها حجً عن منصبها من جمعَة الؽسك بعد طٗلها والشابعات

حولها ... واِن وبعد كل ذلن َخطبها أحد أهم رجالالجٍ دارت   

 .!! البٗد ومن لم َسبك له الزواج

 بدأت الؽَرة جؤكل ذان الجسد كما جؤكل النار الحطب ونظراجها

 .. جرالبها وهٍ جدخل ... المرأة الجٍ جنالضها فٍ كل شٍء

 لون الشعر البنٍ الطوَل والذٌ ججمعه جهة كجفها ومن



ججمنً أن جلمسه وإن لمرة فٍ حَاجنكثافجه ونعومجه   .. 

 عَنان مشابهجان له فٍ اللون واسعجان باسجدارة واضحة

 وممَزة بل ولون الحاجبان أَضا مثلهما جمسن ؼرجها الكثَفة

 كما َبدوا بمشبن لم َسجطع السَطرة علَها فانزلمت منها

 خصٗت علً جبَنها وطرؾ وجهها .. أنؾ صؽَر مسجمَم

 مدبب وشفاه مجساوَة وؼمازجان جزَنان ذان الوجه الدابرٌ

 ظهرجا بوضوح ما أن زمت شفجَها فٍ خط رلَك ... عكسها

 جماما بالفعل وفٍ كل شٍء ! هٍ ذات الشعر اْسود المصَر

 والعَنان السوداء مثله جماما .. الوجه الطوَل والوجنجان

رٌ ممَزالمرجفعجان فهذه حجً وجهها ممجلا للَٗ بشكل داب  

 بل وجسد ممجلا للَٗ مجناسك مع طولها رؼم لصره ... أَخجار

 امرأة منالضة لها لهذا الحد ! ألم َعد وٖ َجذبه فٍ النساء ما

 !! أحبه فَها َوما !! هذه لم جكن كجولعاجها أبداً ! ابنة صنوان

 آه أجل هذه جنحدر جذورها من لبابل ؼزَر والجٍ كانت جسكن

ل واكجسبوا من سماجها الكثَر فهذه أخذتحدود الحالن ْجَا  

 لون الشعر والعَنان واسجدارة الوجه واْنؾ الصؽَر من لبابل

 صنوان وسرلت البالٍ من الحالن فكانت هكذا بمزَج ؼرَب كما

 . ؼَرها ما أن جداخلت بعض اْنساب بعد جوحَد البٗد

منرالبجها جلن العَنان المحجمنجان بالؽضب والؽَرة وهٍ جمجرب   

 والدجها أوٖ وجسلم علَها وعلً شفجَها ابجسامة صؽَرة شعرت

 ! بالجكلؾ الواضح فَها وكؤنها مجبرة علً إهدابها لهم

 بل ومجاملة لَس إٖ ! هذه مؽجرة بنفسها أم جكبر أو جعجرؾ

 ! َكون هذا ! هذه إذا الجٍ جركجن جنجظر موافمجها َْام َا عمَر

فٍ رأسها وهٍ جسلم علَهاكانت جلن هٍ اْفكار الجٍ جدور   



 ممبلة خدها وبعبارات مخجصرة باردة نافست برود جلن اْحداق

 البنَة الواسعة وجلست مججاهلة لَدها الجٍ مدجها لها مصافحة

 فانمبضت جلن اْصابع البَضاء فٍ لبضة واحدة وجلست صاحبجها

 حَخ طلبت منها الجٍ لالت مبجسمة

. حمدا هلل الذٌ أحَانٍ حجًجعالٍ واجلسٍ بمربٍ َا جلَلة .. "  

 " رأَت عروس ابن شمَمٍ الوحَد

 فجمجمت الجٍ جململت فٍ جلوسها

 " خطَبجه أمٍ فهما لم َجزوجا بعد "

 فكان الججاهل من نصَبها هٍ هذه المرة بل والمزَد كان فٍ

 انجظارها حَن لالت والدجها معرفة

 " هذه بثَنة ابنجٍ الوحَدة َا جلَلة وهٍ مطلمة ولدَها طفٗن "

 فنظرت لها باسجَاء بَنما لم جنظر لها والدجها بجاجا ، كان علَها

 جولع هذا وبؤنها لن جفوجها لها وكؤنهم هم عابلجها ولَست هٍ

 .! ابنجها وحَدجها كما جمول

لةأهدجها الجالسة علً َسار والدجها ابجسامة صؽَرة مجام  

 مجمجمة

 " جشرفت بمعرفجن َا بثَنة "

 بَنما لالت والدجها والجالسة علً ممربة منهم

 عوضن هللا خَرا َا ابنجٍ فالطٗق ٖ َعنٍ نهاَة حَاة المرأة "

 وأنا أمامن جطلمت وجزوجت وأنجبت وعوضنٍ هللا برجل أفضل

 " من السابك

 حركت شفجَها بامجعاض لبل أن جمول

ل واضح فٍ أَضا فٍأجل معن حك والدلَ "  .. " 

 " أَن ذهب ابنن فهو لم َدخل معنا ؟ "



 لاطعجها والدجها موجهة نظرات جهدَد لوَة لعَنَها فجؤففت

 بصمت ونظرت جهة ابنجها الجالسة بمربها لبل أن جنظر للفراغ

 مجمجمة ببرود

 ٖ أعلم جركجه وشمَمجه َدخٗن خلفٍ ... سَكون مع "

 " السابك بالجؤكَد

كانت سججحدخ والضَك باد علً مٗمحها لاطعجها الجٍوما أن   

 لالت مبجسمة

 ٖ جملمٍ هو فٍ مجلس الرجال لمد أخبرنٍ وثاب بؤنه أدخله "

 معه هنان حَن وجده جالسا مع السابك فٍ السَارة فَبدوا أن

 " حفَدن َخجل كثَرا وَكبر لبل أوانه

 فجؽَرت مٗمحها لٗسجرخاء ونظرت لها لابلة بابجسامة

 أجل فبالرؼم من أنه فٍ العاشرة جفكَره أكبر من سنه .. حجً "

 أن عمَر َعجمد علَه فٍ الكثَر من اْمور وكؤنه َجرن رجٗ

 " ورابه فٍ المنزل

 وانخرطجا فٍ حدَخ طوَل سرعان ما انسجمجا فَه بَنما لم

 جشاركهما المرأجان اْصؽر سناً فبَنما اكجفت إحداهما بالنظر

 لَدَها فٍ حجرها بصمت كان لٓخري من الضَك واٖمجعاض

 ما منعها سوي عن مرالبة جلن الجالسة بصمت وهدوء حجً

 . أنها لم جشرب أو جؤكل شَبا مما جلبجه خادمجهم

 جصاعدت اْبخرة من رأسها فٍ سحب كثَفة لم َشعر بها

 أحد ؼَرها بالطبع حَن جؽَر الحدَخ عن مكان سكنهم لبل

ا لحوران وبدأت والدجها ججحدخ وبكل فخر عنأن َنجملو  

 لرَجهم المدَمة جلن ونظرت لها بعَنَن مجسعة من الصدمة

 حَن لالت مبجسمة وكؤنها جلمٍ دعابة



 ما أجملها من أَام كانت جلن رؼم أن منازلنا من طَن "

 وحَاجنا عشناها فٍ فمر إٖ أن جلن البلدات لم ججخلً عن

ون بالكرم وحسن اْخٗق حجًعاداجها وٖزال أهلها َجسم  

 الَوم رؼم أن أحوالهم جحسنت مإخرا ومنازلنا أصبح لها سمؾ

 وطلَت جدرانها بعدما ؼطجها طبمة إسمنت جدَدة لكن ذلن لم

 " َؽَر فٍ نفوسنا شَبا

 لالت الممابلة لهما فٍ الجانب اِخر مبجسمة

 معن حك فالمري ٖ َجؽَر أهلها بسهولة عكس ما َحدخ فٍ "

دن فحَاجهم جناسبنا نحن العجابز أما صؽار السن فالعكسالم  

 " جماما ومن الظلم سجنهم فَها بٗ دراسة وٖ جعلَم

 فمالت من فورها معجرضة

 بل أري جربَة أبنابهم أفضل ورجالهم أنضج وأحنن من أشباه "

 النساء الذَن َججولون فٍ العاصمة هنان َصَبونن بالؽثَان

إن كان مخالفا لهم فجؤكدٌ من أنهكلما رأَت أحدا منهم ، و  

 لم َنشا وَجربً هنان ، أما المدارس باجت مشكلة من الماضٍ

 بعد أن أمر الزعَم مطر ببنابها فٍ جمَع المري والبلدات ولن

 " َمجصر الجعلَم علً المراحل اٖبجدابَة فمط

 وحمدت هللا أن انجمل حدَثهما عن ابن شاهَن هذه المرة عن

َفعل كحدَخ الجمَع فٍ جلن البٗد وآخرهاعودجه وما فعل و  

 محاوٖجه لدمج الثنانََن مع العرب وكؤنهم لَسوا من صنوان

 ومدنهم جلن الجٍ جحاصرها جَوشه ودباباجه ولد َمجحمها فٍ

 أٌ ولت مدمرا إَاها وزاجا ابنابها فٍ السجون !! ولم َولؾ

 حدَثهما الطوَل المجحمس ذان سوي الخادمة الجٍ ولفت عند

 الباب ونادت سَدجها وؼادرت ججبعها جلن المرأة وؼابت لولت



 لبل أن جرجع وجلست مكانها لابلة بابجسامة

 ما كان علَكم أن جكلفوا أنفسكم بجلب كل هذا .. َكفٍ ما "

 " جلبه عمَر سابما فمد أؼرلها وؼمرنا بكرمه

 وأنمذت ذات المرأة جلن العَنان من الخروج من مكانهما من

جابعت بذات ابجسامجها الصدمة حَن  

 عمَر لال بؤنكم مؽادرون لبل المؽرب رؼم أنه أرسل السابك "

 لحوران بعد وصولكم ! وبالرؼم من إصرار وثاب ووالده

 " لججناولوا العشاء معنا لكنه رفض

 ففهمت سرَعا بؤنه أصبح هنا معهم وبؤنه من جلب كل ما ججحدخ

نه فضل أشؽالهعنه وهٍ من ظنت بؤنه ججاهل أو نسٍ ذلن وبؤ  

 ومهامه علً مرافمجهم ولَس من فكر فٍ كل شٍء وكان لرَبا

 من هنا فطلب من السابك جلبهم ولحك هو بهم بدٖ من أن َجلبهم

 من حوران وهٍ وبكل ؼباء ظنجه ٖ َهجم لمشاعرهم وٖ ٖجباع

 أصول اللبالة معهم وكانت مخطبة وكل الخطؤ حَن اعجمدت بؤن

فٍ عمَر وإن الملَل .. وكَؾ لها أنالسلطة والمال ؼَروا   

 جسجؽرب ذلن فهو لم َبخل علَها وعلً عمجه بل وأبنابها

 . من رجل ٖ َمرب له فكَؾ بالجٍ سَجزوجها

 شعرت بالنَران جشجعل فٍ جوفها أكثر وما كان من مجال

 للجنفَس عنها سوي فَهما فمالت جنظر حولها باسجعٗء

 " ....من الؽرَب أن عمَر اخجا "

ماطعجها مجددا الجٍ لالت ناظرة لها بوعَدف  

 " ٖ ججركٍ ابنجن جبجعد .. جعلمَن جَدا بمشاؼبجها "

 فزمت شفجَها ونظرت للجٍ أصبحت لدماها الصؽَرجان وحذابها

 الزهرٌ اْنَك علً اْرض جحجها فرفعجها وأجلسجها مكانها



 بعنؾ لابلة من لبل أن ججد والدجها مجاٖ لمماطعها

 " وإن ابجعدت ما الذٌ سجفسده هنا مثٗ نخشً علَه ؟ "

 لجلجم كلماجها الموَة جلن الجمَع هنان ورد الفعل الوحَد كان

 من الجٍ ولفت علً طولها وؼادرت المكان جرالبها جلن العَنان

 الكارهة والجٍ جمجمت صاحبجها بهمس خافت حانك

 " َا لن من مجعجرفة ٖ جساوَن وٖ نعاله "

* 

* 

* 

* 

* 

 عبر الممر بخطوات سرَعة ومن اٖنجشار اْمنٍ الواسع فَه علم

 بؤنه وصل لممصده دون أن َنظر لٗفجات المعلمة بَنما أفسح له

 الطرَك من علموا هوَجه وأنه ممن ٖ َمكن منعهم عن اججَاز

 المكان ، وما أن وصل عند الوالفة لرب أحد اْبواب المؽلمة

شعرت به أسرع الخطً نحوهاوالجٍ الجفجت نحوه فور أن   

 ججبعه عمجه ولال ما أن وصل عندها

 " ألم َخرج بعد ؟ "

 أشارت برأسها نفَا وامجٓت عَناها بالدموع هامسة ببحة

 " لم َخرج ٖ هو وٖ الطبَب حجً اِن ! أنا للمة علَه َا رعد "

 نظر لباب جانباً لبل أن َنظر لها مجددا ولال

الملك والبكاء َا جَما ؟ألَس جرحا فٍ َده فلما  "  " 

 لالت جمسن عبرجها بصعوبة

 ولما لم َؽادر ؼرفة الطبَب حجً اِن ؟ لمد نزفت َده كثَرا "



 وحَن وصلنا إلً هنا كان لون أصابعه بدأ َجحول للون اْزرق ،

 " أخشً أن الجرح أضر بؤربطة َده

 حاول إخفاء للمه عنهما وجنفس بعمك مجمجما

جَما وجولفٍ عن البكاءفلنجفاءل خَرا َا  "  " 

 وما أن الجفت للجٍ كانت جمؾ بصمت خلفه ارجفع نظره لنهاَة

 الممر حَخ جمدم مجموعة من الحرس الشخصٍ لبل أن َظهر من

 بَنهم من الجربا نحوهم مسرعان فالجفجت عمجه أَضاً حَن ٖحظت

 بؤن نظره انحرؾ عنها لشٍء ما خلفها وجوجهت نظرات الصدمة

 لثٗثجهم نحو الجٍ كانت جلبس عباءة سوداء وحجاب أبَض مزَن

 بحواؾ من الدانجَل العرَض من ذات اللون ولد جخلت عن

 الحجاب اْسود ! بل وعن السواد الجام الذٌ ججمسن به منذ أشهر

 ومهما كان السبب ! مشهد أسعد شخصَن فٍ ذان المكان

بشرجها البَضاءوخاصة الجٍ لم جراها بهذا اللون من لبل َزَد   

 نماًء ورلة بَنما لم َرق الوضع للشخص الثالخ والصامت بَنهم

 والجٍ رالبجها نظراجها ما أن ولفت أمامهم باسجهجان بل والَد

 الجٍ كانت جمسن بذراعها والذراع المحَطة بكجفَها للوالؾ

 مٗصماً لها ولد لالت بملك نظراجها جنجمل بَنهم

 " أَن هو الكاسر وما به ؟ "

 لبل أن جسجمر علً رعد جحدَداً وارججفت َدها وهٍ جرفعها لكم

 سجرجه والجفت أناملها حوله بموة وارججؾ صوجها جباعا هامسة

 " أَن ابنٍ ...؟ ماذا حدخ له ؟ "

 ولبل أن َصدر عنه أٌ جواب نظرت جهة الباب المؽلك وجوجهت

 نحوه مبجعدة عن الذٌ سبمت َده لها وأمسن بذراعها لابٗ

سك انجظرٌ لنفهم منهم أوٖؼ "  " 



 فسحبت ذراعها منه والجفجت لهم لابلة

 " أنجظر ماذا ..! أَن هو ابنٍ ؟ "

 كانت َداها الجٍ جمبضها ببعضها جرججفان كما مملجَها السوداء

 المسجدَرة الواسعة الجٍ كانت ججشجت بضَاع وارججفت شفجاها

 وهٍ جهمس لبل أن جسجدَر نحو الباب مجدداً 

ن ... أرَد ابنٍكاذبو "  " 

 فلحك بها رعد بَنما نظرات اٖسجؽراب لم ججرن اللذان َحدلان

 بها لبل أن َجبادٖها معا بَنما لم َكن ذان حال من لحك بها

 فوحده وعمجه الوالفة بعَدا بعض الشٍء َعلمون ما جكون جلن

 الحالة وسببها وهٍ جعلمها الشبه مرضٍ بالطفل الذٌ ربجه

ه كل ما كبججه داخلها ْعوام من فمد واحجَاجوأفرؼت فٍ حبها ل  

 وفراق فمحبجها لشمَمها الذٌ فمدجه لبل أن جراه والزوج الذٌ

 جركها وهاجر دون حجً أن َشرح لها أسبابه آخذا ابنجها حدَثة

 الوٖدة معه جاركَن فٍ روحها فجوة عمَمة وفراؼا موحشا وللبا

 جرَحا ضمدت جراحه النازفة ْعوام بحبها واهجماها بذان

 الرضَع الذٌ كان َشاركها حجً سرَرها لَٗ وهو طفل ، من ُطبع

 فٍ ذاكرجه وحده بكابها الصامت لَٗ وهٍ جحضنه ... ذكري ما

 كان لؽَره أن َحملها ْنه لم َري أحداً ؼَره جلن الدموع الجٍ

ه ولسنوات أن َرجع ذانجركت فٍ روحه حزنا عمَما جمنً مع  

 الرجل وَداوٌ جراحها وإن كان هو السبب فَها .. أن َمنحهم

 هدَة لم َهبها لهم المدر أبدا وهٍ رإَجها جضحن بصدق وجبجسم

 ابجسامة حمَمَة ٖ دموع وٖ حزن فَها .. أن َجعله َري ؼسك

 الجٍ سمع حكاَاجهم عنها فمط ولد ُدفنت خلؾ الماضٍ منذ ذان

عادت لهم فَه وحَدة محرومة حجً من طفلها الذٌ الَوم الذٌ  



 . كان َكبر فٍ أحشابها

 أمسن رعد بَدها من ممبض الباب وشد علً أصابعها ولال

 بهدوء كٍ ٖ َزَد من انفعالها ناظرا لنصؾ وجهها الممابل له

 مجرد جرح فٍ َده َا ؼسك ومإكد سَخَطونه له وَؽادر "

 " معنا

خري ومسحت بظهر كفها المرججؾانزلت رأسها ورفعت َدها اْ  

 أنفها والدمعة الجٍ انزلمت علَه وهمست ببحة

 " أرَد أن أراه ... اِن َا رعد "

 جنهد بعمك مؽمضا عَنَه لبل أن َنظر للذٌ الجرب منهما بل

 ومنها جحدَدا وأمسكت َداه بذراعَها وأدارها ناحَجه والجفت

نظره علًأصابعه حول رأسها وهو َدفن مٗمحها فٍ صدره   

 الوالؾ أمامه والذٌ همس له

 " علَها أن جراه َا مطر "

 وعلم فورا بؤنه فهم رسالجه بل والحالة الجٍ جمر بها حَنها ولما

 َصعب علَهم إلناعها بؤنه بخَر .. بل ولم َجرن له الباب خلفه

 مجاٖ لَمول أو َشرح المزَد وهو َفجح فجؤة لجنجمل اْنظار

 جمَعها له وللذٌ خرج منه ونظر لهم باسجؽراب ٖججماعهم

 هنان جمَعهم ورفع َده الملفوفة بالشاش لشعره ولال مبجسما

 َحاول جحرَن أصابعها داخله " ما كل هذا ؟ جَد أثبجم لٍ بؤنٍ

 " شخص مهم لدَكم جمَعا

 وكان رعد من اسجطاع اججَاز الصمت أوٖ ولد لال باسجؽراب

فٍ الداخل حجً اِن ما الذٌ جفعله "  ! " 

 جالت نظراجه بَنهم لبل أن َمول مبجسما بإحراج

 " كنت أسجعلم من الطبَب عن مهنجه "



 وجابع بحماس ناظرا للجٍ لم ججخطً صدمجها بعد

 إنه رابع أمٍ لم َبخل علَا بالمعلومات الرابعة الجٍ "

 " .... جعلجنٍ

 فماطعجه ما أن وجدت صوجها لابلة بضَك

....!! ججرن الجمَع َنجظر هنا منشؽٗ وأنت ججحدخ معلومات "  

 " ! مع الطبَب عن مهنجه

 اجسعت عَناه لبل أن َمول مبررا

 " .....أمٍ أ "

 فماطعجه مجددا وبلهجة أشد هذه المرة

 ثم كم مرة حذرجن من اسجخدام ذان الممص أم نسَت ما حدخ "

 " معن سابما ؟ مجً سججعلم أن جبجعد عما ٖ وظَفة لن فَه

 لال مجددا

 " ...أمٍ "

 وكان مصَره كمحاوٖجه السابمة وهٍ جصرخ به

 اصمت ... منذ طفولجن وأنت جبحخ عن مسببات المشكٗت ، كم "

 " مرة أخبرجن أن جلن اْدوات خطرة

 " .... آسؾ أمٍ "

 لالها مجنهدا بعمك بل وصادرة من الملب لكنها لم ججد أٌ صداً 

 لدي الجٍ لالت بحدة

ؾ ولن َجكرر هذا مجددا رؼم أنٍ أَضا كررت هذهأجل آس "  

 الجملة مرارا وبٗ نفع فؤنت لن ججولؾ عن عبخ اْطفال هذا

 " حجً ججسبب فٍ بجر َدن

 وما أن كان سَجحدخ سبمجه لابلة بضَك

 أصمت ... هذه لَست المرة اْولً وٖ حجً العاشرة َا كاسر "



 الجٍ جحشر أنفن فَها فٍ أشَاء ٖ جخصن ولَست لسنن وَنجهٍ

 " اْمر بكارثة فٍ كل مرة

 نظر لها بؤسً وما أن حرن شفجَه لَجحدخ كجمت كلماجه وكلماجها

 معها وهٍ جشده لحضنها بموة وكؤنها لَست الجٍ كانت جصرخ

 به وجعنفه بشدة لبل للَل بل وهمست بؤلم جؽمض عَنَها

ن جشعرنٍ بمرارة فمدن فٍ كل مرة جعرضمجً سجفهم بؤن "  

 فَها نفسن للخطر ... مجً سجفهم ذلن َا كاسر ؟ جولؾ عن

 " إحَاء ذكري موت والدن فٍ للبٍ مرارا

 فشد َدَه حول جسدها َحضنها بموة بَنما أحاطت لبٗجها رأسه

 .... وصدؼه جحضنه بموة أكبر وكؤنها كانت جكاد جفمده ولٓبد

ؼلب جلن اْعَن المحَطة بهما إبجداءً مشهد بخ الحزن فٍ أ  

 بصاحب الَد الجٍ مسحت علً كجفها مرورا لذراعها وصوٖ للجٍ

 ... ( اخجلط الحزن فٍ مملجَها الزرلاء الواسعة بمرارة ) الفمد

 أجل من افجمدت كل هذا طوال عمرها ولم جعرفه من كٗهما كلما

مرأة الجٍجعرضت للخطر هكذا مثله وهو الذٌ جعلم اِن جلن ال  

 أنجبجها هٍ كامل جفاصَل حَاجه وطفولجه وبجمَع جفاصَلها بَنما

 عاشت هٍ وحَدة جمرَبا جفجمدهما حجً ولت اْلم رؼم أن أحدهما

 كان موجودا ، رالبت عَناها السابحة فٍ الدموع الذٌ أبعدها عنه

 بهمسه لبضع كلمات فٍ أذنها لبل أن َؽادر بها من هنان جحَط

كجطوَك جلن الحراسة لهما َبجعدون عبر الممرذراعه كجفاها   

 الطوَل لَسرق نظراجها جلن رنَن هاجفها فٍ جَبها فؤخرججه

 ونظرت ٖسم المجصل لبل أن جسكت رنَنه وجعَده لجَبها مجمجمة

 بحنك

 " لم أجدن حَن اجصلت بن ما الذٌ سؤفعله بن اِن ؟ "



 وانجملت نظراجها سرَعا للذٌ لال

لكما للمنزل لبل أن آخذ عمجٍ لمنزلٍهَا علَا أن أوص "  " 

 فجحركت الجٍ سحبت الكاسر من َده مجبرا لابلة فٍ أول خروج

 لها من صمجها بل وفٍ أول رد فعل لها

 " بل علَه المؽادرة معنا َكفَه هذا الجرح المخَؾ حالَا "

 وؼادرت به مججاهلة كلماجه المجذمرة عن أنه لم َعد طفٗ وأن

 جرحه لَس كما ججصوره وجركا خلفهما جلن النظرات المجفاوجة

 بَن الحنك واٖسجؽراب لبل أن َجفل ذان الجسد الصؽَر ما أن

 لال الوالؾ لربها ممربا وجهه منها بطرَمة مفاجبة

 " وأنت ما جدَدن أَضا ؟ "

 نظرت له مجفلة جرمش بعَنَها لبل أن جمول وبكل بساطة

زوجٖ شٍء مهم طبعا فمد ج "  " 

 نظر لها باسجؽراب لبل أن َمول

 " !!... جزوج جزوج "

 حركت رأسها بنعم مبجسمة جمسن ضحكجها بصعوبة وهٍ جنظر

 لمٗمحه المصدومة ولد لال بعد صمت لحظة وكؤنه َحاول جمع

 الكلمات

 " مجؤكدة ؟ "

 فحركت كجفَها مبجسمة وكؤنها ٖ جهجم فهمس بعدم اسجَعاب

 " و ... وأنت ....؟ "

ركت كجفَها مجددا ومجمجمةح  

 " جزوجت أَضا وانجهً كل شٍء "

 اجسعت عَناه بصدمة ولال

 " !جزوجت ممن ومجً ؟ "



 أمسكت ضحكجها بصعوبة ولالت بابجسامجها اٖ مبالَة مجددا

 " ممن اخجاره لٍ والدٌ بالطبع "

 فحرن َده أمام وجهها ولال سرَعا

" آخر هكذا وجكوهَا ٖ جلعبٍ بعملٍ َا طفلة كَؾ ججزوجَن ب .... " 

 وسكت فجؤة َنظر لها بصدمة وكؤنه َجرجم شَبا ما فٍ عمله

 فابجسمت مومبة له بخفة بؤن ما َفكر فَه والعٍ فضحن وشدها

 لحضنه دون شعور منه لابٗ

 " َا مشاؼبة فعلجها بالرجل إذا ....! ها لد أجان صدق حدَثٍ "

 وسرعان ما سحبها من َدها مؽادرا بها من هنان لابٗ

 هَا لمنزلٍ أنت أَضا فعلَا أن أعلم بكل شٍء منن ومفصٗ "

 " لنحجفل بانجصارنا معا

 وؼادر بها ججبعه مبجسمة فمن حمه بالفعل أن َحجفل بإنجازاجه

 معها فمخططاجه كانت ناجحة بالفعل وهو من دفعه لخطبجها لما

د َفعلهاكان سَجركه الجرد  . 

* 

* 

* 

 اججاز بسَارجه باب المنزل بملَل ما أن أصبحا أمامه وما أن

 أولفها نظر للجٍ كانت جنظر لَدَها فٍ حجرها بصمت فكل ما

 همست به وهما َؽادران المسجشفً أن َجلبها إلً هنا لمنزل

 رعد وهو لم َعارضها لم َسؤل ولم َنالشها اْمر وكان الصمت

َحاول أَا منهما كسره رفَمهما حجً وصٗ لم  . 

 رالب بصمت انفراج شفجَها وسحبها للهواء ببطء منهما َجخلل

 جسدها مالبا ربجَها لبل أن جزفره دفعة واحدة وخرجت الكلمات



 من بَنها مجؤنَة ٖزالت جنظر لَدَها الجٍ بدأت جشد أصابعها

 ببعضها لابلة بشبه همس

 " ..... علَا أن أبجعد لبعض الولت ثم "

أت اْحرؾ جماجل باسجماجه لجخرج من بَن جماطع أنفاسهاوبد  

 ٖزالت جرالب نظراجه بشؽؾ الشفاه الجابهة بَن أنفاسها وكلماجها

 وانسدال جلن اْجفان والرموش الكثَفة جخفٍ أؼلب سواد مملجَها

 عنه وعاد بنظره لشفجَها حَن همست مجابعة

نجحدخلد َكون حَنها ثمة مجال لنفجح الجرح النازؾ و "  " 

 فكان هو من سحب نفسا طوَٗ حَنها مؽمضا عَنَه لبل أن

 َفجحهما وَنظر لها مجددا فهو َشعر بكل ذلن وَعَش مؤساجها

 جماما بالرؼم من أنها ٖ جراه سوي السبب فَها .. َفهمها وَجفهم

 مولفها فهو من سبك وجن جنونه بل وآذاها أَضا بمسوجه حَن

 عاش مولفا ٖ َعجبره مشابها بهذا بل ألل منه بدرجات فاجهمها

 . ودون رحمة بالخَانة

 رفع َده وٖمست أنامله طرؾ وجنجها فؤطبمت جلن اْجفان

 والرموش جخفٍ عَنَها سرَعا وابجسمت جلن العَنان جرالبها

 وانحنٍ نحوها مبعدا أصابعه للَٗ وخجم بنعومة شفجَه مكانها

هاوهمس مبجعدا عن  

 " سؤنجظر َا ؼسك "

 واسجوي جالسا مكانه لكن َده لم جبجعد عنها كما لم ججركها نظراجه

 ممررا إبهامه علً طرؾ حجابها اْبَض المزَن بالدانجَل

 والفصوص الصؽَرة الٗمعة حَن لال َحرن إصبعه علَه نزوٖ

 أعلم بؤنن ما كنت لجرجدَه لوٖ انشؽالن بما حدخ للكاسر لكنن "

بالفعل لنزع ذان السواد َا ؼسك فملبن أنمً منه وإن جحجاجَن  



 " كان ملَبا بالحزن

 ونجح فٍ سرلة نظرها له هذه المرة ... نظرة كانت كما َجولع

 جماما كسَرة جؽشوها ؼمامة حزن سوداء فالت سواد جلن اْحداق

 الواسعة والجٍ سرعان ما امجٓت بالدموع لبل أن جهمس

 صاحبجها

والدٌ شراع وببشاعة ٖزالوا طلماءلَس ومن لجلوا  "  ... " 

 واخجنمت كلماجها خلؾ عبرجها الجٍ سجنجها وسط أضلعها

 بصعوبة فالجفت أصابعه خلؾ رأسها ولربها منه مع الجرابه ولبّل

 جبَنها بعمك لبل أن َنظر لعَنَها الدامعة وهمس بجدَة

 لن َهربوا بفعلجهم جلن طوَٗ َا ؼسك .. هٍ مسؤلة ولت "

إٖ وسَفجضح أمرهملَس   " 

 رفعت رموشها المشبعة المبللة وامجٓت عَناها مجددا بالدموع

 ونظرت لعَنَه هامسة بعبرة

 " حَنها أعدن أن أنزعه فٗ ججؤخر فٍ فعلها َا مطر "

 فابجسم لها بحنان .. بدؾء .. بمحبة لبل أن َنحنٍ جهجها أكثر

طت فرَسة لهوسرلجهما جلن المبلة الرلَمة سرَعا فسرعان ما سم  

 وكالعادة .. ٖ جفهم مجً سجشعر باٖكجفاء من ذان المذاق .. من

 ! طعم جلن الشفجَن ومن الؽوص فٍ ذان الشعور بشؽؾ كالمنومة

 بل ومجً سجشعر باٖكجفاء من هذا الرجل ؟

 ورؼم كل ذلن كانت هٍ من لطع جلن اللحظات الحمَمة مبعدة

 شفجَها ببطء وكؤنها جنزعها انجزاعا من كلَهما ونزل نظرها

 لذلنه وأؼمضت عَنَها ببطء ما أن همس ولم َبجعد عنها بعد

 إبهامه َداعب نعومة شفجَها

 " ٖ ججركَنٍ أشجاق لها كثَرا َا ؼسك "



 أنزلت رأسها فٍ صمت واشجدت أصابعها علٍ أصابعه الجٍ ٖ

لبل أن ججركها أَضا وجسجدَر جعلم كَؾ أصبحت فٍ كفها أساسا !  

 لباب السَارة وجفجحه ونزلت وأؼلمجه خلفها وؼادرت جهة عجبات

 باب المنزل الجٍ صعدجها ودخلت دون أن جلجفت خلفها علً الرؼم

 من أنها لم جسمع صوت جلن السَارة الفاخرة جؽادر من مكانها ،

جهاوكانت وجهجها سٗلم المنزل فورا بل وهدفها الوحَد باب ؼرف  

 الذٌ دخلت وأؼلمجه خلفها واجكؤت بظهرها علَه جنظر لٓعلً

 وأؼمضت عَنَها ببطء جسمع هذه المرة بالفعل صوت هدَر

 سَارجه وهو َؽادر وكؤنه جؤكد من أنها أصبحت فٍ ؼرفجها فٍ

 . اْعلً وبات مطمبنا

 رفعت ظهر أناملها لشفجَها وؼطجها بها وانسابت الدموع الحارة

رموش الطوَلة المطبمة جنزلك علً طرؾمن طرؾ جلن ال  

 وجنجَها ببطء ... وكم كرهت حَنها ذان الشعور الممَت باٖحجَاج

 له وكؤنه َؤخذ معه روحها مؽادرا وَجركها جوفاء خاوَة ضابعة

 . ومشججة

 ... ٖمست أنامل َدها اْخري رحمها برفك فهٍ جعلم السبب جَدا

شابها مجددا َربطها بهإنه ما َنمو وَكبر هنا لطعة منه فٍ أح  

 مهما فرلجهما المسافات بل وَجعلها جشجاق له وهو بمربها

 . فكَؾ إن ابجعد ؟

 أنزلت رأسها وحضنت أناملها شفجَها جمسكها بموة لبل أن ججوجه

 مسرعة جهة باب الحمام ودخلجه فورا وجهجها المؽسلة الرخامَة

المحاوٖتالجٍ كانت فٍ انجظارها وكؤنها ججولع لدومها وبدأت   

 المسجمَجة ٔخراج ما لَس له وجود أساسا فٍ معدجها حجً فمدت

 جلن اْحشاء اْمل جماما فاجكؤت بطرؾ جبَنها علً ساعدها



 الذٌ كانت جرَحه علً طرؾ المؽسلة جسحب أنفاسها بصعوبة

 نظرها علً المَاه المنسحبة داخلها فٍ دوامات مجناسمة وكؤنها

 جؤخذها معها للمجهول ، لم جعرؾ هذا أبدا فٍ حملها بابنجها ولم

 جخجبره وكؤنها لَست هٍ ذاجها من حملجها ومنه ! وهذا ما

 ٖ ججد له جفسَرا ؟

 ولفت ببطء ونزعت حجابها ورمجه جانبا لبل أن جدس أناملها

 جحت المَاه ورفعت ما جمعجه بهم منه لوجهها ورمجه علَه رمَا

مرات حجً أشبعجه بالمَاه جماما لَجرن آثاره وكررت ذلن عدة  

 علَه وعلً خصٗت بسَطة من شعرها الذٌ انفن من عمدجه

 . مجناثرا علً ظهرها وذراعَها

 ؼادرت الحمام وسارت جهة سرَرها لم جنظر وٖ ناحَة الجٍ كانت

 والفة لرب باب الؽرفة المفجوح والجٍ لم جكن موجودة ولت

ا أن رأجها جخرجدخولها ولد لالت محرجة م  

 آسفة َا ؼسك طرلت الباب ولم ججَبٍ وكنت أود سإالن "

 " .... عن الكاسر كَؾ هٍ حالجه فرعد لم

 وانمطعت الكلمات من شفجَها جنظر باسجؽراب للجٍ جلست

 بجنهَدة جعب لابلة

 " هو بخَر آسجرَا "

 لم جعلك جرالبها بذات جلن النظرات المسجؽربة وهٍ جرفع ؼرجها

ا بؤصابع كلجا َدَها ولمٗمحها الشاحبة فالجربت منهاعن وجهه  

 لابلة بملك

 " ؼسك هل أنت بخَر ؟ "

 فكان جوابها إَماءة صامجه فمط لبل أن جنظر لٓسفل لجخفٍ جلن

 الؽرة الطوَلة المدرجة أؼلب مٗمحها عنها فالجربت منها أكثر



 وسحبت الكرسٍ للَٗ وجلست علَه ممابلة لها ولالت

جعبة وشاحبة ! مجؤكدة من أنن بخَر ؟جبدَن م "  " 

 ورالبت بفضول خالطه الكثَر من اٖسجؽراب مٗمحها ورموشها

 المسدله لٓسفل جنظر ْناملها الجٍ جمبضها بموة وجحركت شفجاها

 الجافة ببطء هامسة

 " أنا حامل َا آسجرَا "

 وكان رد فعلها اْول أن نظرت لها بصدمة لبل أن جنطلك

 ضحكجها ... الضحكة الجٍ لم جسجطع إمساكها رؼم خروجها

 مجمطعة منخفضة .. وكانت فٍ مواجهجها سرَعا جلن النظرات

 الحانمة للجالسة أمامها فمالت جحاول الجحكم بها بصعوبة

 اعذرَنٍ َا ؼسك لكنكما أؼرب شخصَن عرفجهما ! من َري "

 " حروبكما وَسمع رأَن به ٖ َصدق ما جمولَن اِن

 رفعت ؼرجها خلؾ أذنَها بعنؾ لابلة بضَك

 وهل كان اْمر بَدٌ ؟ هل َجرن لن الرجل فرصة "

 " لجرفضٍ وجمررٌ

 وجؤففت بحنك حَن اسجفالت لما جموله وكجفت ذراعَها لصدرها

 ونظرت جانبا فوصلها صوت الجالسة أمامها هادبا مبجسما

 لَس ْننا نفجمد الفرص َحدخ ذلن َا ؼسك بل حَن جعشك "

 " المرأة الرجل وبعنؾ ألَس كذلن ؟

 لم جعلك ولد دست مٗمحها فٍ كفَها جسند مرفمَها بركبجَها

 ورفعجهم لٓعلً لججخلل أناملها ؼرجها فمالت الجالسة أمامها

 مجددا

 " وما لررجما بشؤن هذا ..؟ هل أخبرجه ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ مجمجمة



كل شٍء دابماٖ .. لكنه َعلم بالجؤكَد فهو َعلم عن  "  " 

 لالت الجالسة أمامها من فورها

 أمور كثَرة سَكون علَها أن ججؽَر اِن َا ؼسك من أجل "

 " طفلن لبل الجمَع

 اشجدت جلن اْنامل علً شعرها أكثر وخرجت الحروؾ من شفجَها

 مشدودة خاوَة لم جرفع رأسها وٖ نظرها بها

 " ابنٍ من حمٍ "

 فجنهدت جلن لابلة

 ٖ أحد َنكر ذلن لكن حَن فمدت ابنجن سابما كانت من "

 " حمن أَضا َا ؼسك

 فرفعت حَنها رأسها ونطرها لها لابلة بضَك

 " ما كان فٍ الماضٍ جؽَر اِن كما جؽَرت البٗد معه "

 لالت جواجهها بالحمَمة الجٍ ٖ َمكنها نكرانها

لن علَنلكنه َسجطَع فعلها وأنت جعلمَن ذلن جَدا َا ؼسك لذ "  

 أن جفكرٌ فَه وأن ٖ َحرم من أحدكما .. ٖ جكررا مؤساة شمَمجه

 " فالحل بَدكما فمط

 مٓت الدموع عَنَها جنظر لها بصمت ... الدموع الجٍ سرعان

 ما مسحجها لبل أن جمنحها شرؾ رإَجها جعانك وجنجَها وأبعدت

 نظرها عنها جشد َدَها فٍ حجرها بموة فمالت بهدوء

فن َا ؼسك لكن صدلَنٍ َصعب علَا جصدَكأجفهم مول "  

 " أن الزعَم مطر لد َفعلها

 وبالكاد وصلها همسها الكسَر المبحوح ٖزالت جشَح

 بنظرها عنها

 " لكنه اعجرؾ آسجرَا "



 فمالت بجدَة جرالب مٗمحها الفاجنة الحزَنة

 وهذا ما ٖ أسجطَع اسجَعابه فٍ اْمر فنحن من عرفناه لدَما "

وسار بَن نساء ثنان وأنت من سبك ورأَجهم بنفسنودخل مدننا   

 ولسما لم جراه عَنٍ َنظر ٔحداهن وٖ جحدخ معها بل وكان

 رمزا للرجل النبَل الشرَؾ لذلن لم أجد ٖعجرافه مكاناً أبدا فٍ

 " الولابع الجٍ رأجها عَنٍ

 أدارات وجهها بسرعة ونظرت لها لابلة جشَر لنفسها

وأمام المٓ لَذبح روحٍ و كرامجٍ وما الذٌ سَجعله َعجرؾ "  " 

 لالت من فورها

 سَكون لدَه جبرَر لٓمر بالجؤكَد فهل حاول شرح اْمر لن ؟ "

 " هل علمت أسبابه ؟

 حركت رأسها بالنفٍ لبل أن جمول بضَك ؼلفه الكثَر من المرارة

 ما جلن اْسباب الجٍ جشفع للرجل خَانجه لن ؟ ما الذٌ سَمدمه "

 وَشرحه ! هل جرضَها لنفسن آسجٍ ؟ هل جؽفرٌ لرعد وجسجمعٍ

 " لجبرَره إن فعلها ؟

 نظرت لها بصمت ولم جعلك فعادت لدفن رأسها بَن َدَها وهمست

 بمرارة

 مشججة آسجرَا ولم أعد أعلم فعٗ ما الصواب من الخطؤ فٍ "

 عٗلجنا وما علَا فعله فكَؾ واِن بعدما بات ثمة طفل بَننا

ضحَة جدَدة ٌْ فشل لجلن العٗلة مسجمبٗ إن اسجمرتسَكون   

 " علً أسس هشة وانعدام الثمة

 رفعت َدها لكجفها وٖمسجه برفك لابلة

 ... امنحَه الفرصة إذا َا ؼسك بل وامنحٍ الفرصة لكلَكما "

 " اسجمعٍ ْسبابه فلن جكون ألسً مما سبك



َدها نزوٖلم جعلك ولم جرفع رأسها أَضا فجابعت بجدَة جمسح ب  

 من كجفها لذراعها

 أفهمن جَدا وأعلم بؤن فجح الجراح ألسً من الشعور بها ذاجها "

 وأنه ٖ شٍء َشفع للرجل أن جكون امرأة أخري بَنكما لكن اْمر

 َسجحك َا ؼسك لَس من أجله وٖ من أجل مشاعرن ناحَجه فمط

 " بل ومن أجل ابنكما الذٌ ٖ ذنب له فٍ كل ما حدخ

علً ما لالت أَضاً بل أبعدت َدَها عن رأسها ودفنتلم جعلك   

 عَنَها فٍ كفها واخجنمت جلن العبرة فٍ صدرها جبن بَن أضلعها

 بوضوح جفضح جلن الدموع الجٍ ٖ جراها فولفت وجلست بجانبها

 وحضنها بموة فهذه المرة اْولً الجٍ ججحدثان فَها هكذا

لة بالفعل فهٍ لمكصدَمجَن كشمَمجَن بل وكفردَن من ذات العاب  

 جكن جراها سوي بعَدة صامجة مشججة حزَنة رؼم كل جلن الموة

 والبرود والٗمباٖة الجٍ جؽلؾ نفسها بها كما أنها جشعر بها حما

 وإن لم جعش ذات المولؾ فهٍ مثلها امرأة أحبت وبجنون جعلم

 معنً الجرح والخذٖن وإن لم جخجبره ، مسحت َدها علً شعرها

 لابلة بحزن

 أنت جحبَنه َا ؼسك ومشاعرن نحوه َمكنها مساعدجن "

 لسماعه ولجججازا جلن العمبة معا فاْمر صعب لكنه لَس

 " مسجحَٗ صدلَنٍ

 وما أن أنهت عبارجها جلن وابجعدت عنها لالت مبجسمة جرالبها

 وهٍ جمسح عَنَها بموة جنزل رأسها لٓسفل

 انظرٌ كَؾ أنسجنٍ فرحجٍ بطفلن أن اخبرن عن طفل شمَمن "

 " الذٌ َبحخ له عن مكان بَنكم أَضا

 فرفعت وجهها لها حَنها ونظرت لها بصدمة من بَن جلن



 الدموع الجٍ ٖزالت جبلل رموشها لبل أن جهمس بابجسامة

 كسرت حزن جلن المٗمح والشفجَن

 " أنت حامل آسجرَا ؟ "

بجسمة فحضنجها بموة من فورها ولالت بسعادةأومؤت لها بنعم م  

 َا إلهٍ ما أروعه من خبر آسجرَا ... وأخَرا حصل شمَمٍ "

 " علً كل ما حرم منه ْعوام

 بادلجها الحضن لابلة بابجسامة

 " أجل وها هو اخجار له اسم شراع من اِن "

 وعضت طرؾ شفجها بموة جوبخ نفسها ما أن ٖحظت اشجداد

اش لمَصها وٖزالت جحضنها لبل أن جبجعد عنهاأناملها علً لم  

 هامسة بعبرة لم جسجطع كجمانها

 " اْحمك من أخبره بؤنها لَست فجاة ؟ "

 فرالبجها بحزن وهٍ ججاهد ٔخفاء حزنها ومرارجها فولفت ولالت

 مبجسمة جحاول أَضا أن جبدد كل ذان الجو الكبَب

 " اجركَه َواجه الوالع المرَر إذا "

ؽادرة جهة البابوجابعت م  

 " سؤجركن لجنامٍ وجرجاحٍ للَٗ "

 وؼادرت مؽلمة إَاه خلفها بهدوء جرالبها جلن العَنان السابحة فٍ

 الدموع لبل أن جنحنٍ صاحبجها علً مٗءة السرَر جحجها جدفن

 وجهها وعبرجها فَها واشجدت أناملها حول لماشها بموة وهمست

 ببكاء موجع

وحٍ وجركجن وما رحلت وجركجنٍلَجنٍ اسجطعت أن أهبن ر "  

 " َا والدٌ الحبَب

* 



* 

* 

* 

* 

 ضربت باب السَارة خلفها ما أن ركبجها مججاهلة جلن النظرات

 الجٍ رممجها بها والدجها والجٍ أصرت علً أن جركب فٍ الخلؾ

 وججرن حفَدها َجلس فٍ الكرسٍ اْمامٍ عكس ما أراد ابن

 شمَمها واحجراما لها ، وما أن ؼادرت سَارجهم بوابة ذان المنزل

 حجً لالت بضَك ومججاهلة كل شٍء .. ؼضب والدجها منها

 ولاحجها وجرأجها واْهم من كل ذلن فضحها لمشاعرها أمامه

 مجددا حَن اندفعت جلن الكلمات من شفجَها ودون رادع وكؤن

َدها الملوحة بؽضب ؼَرة المرأة بداخلها ما َحرن لسانها لبل  

 ٖ أعلم َا عمَر ججلب عمجن هنا لجهان أم ماذا ؟ أنا ٖ أرضً "

 ً  لوالدجٍ بذلن إن كنت أنت جرضاه لها ولن نمول لٍ فؤنا أساسا

 " أجَت مجبرة

 وما أن أنهت حدَثها الؽاضب ذان نظرت لجلن العَنان السوداء فٍ

جحدَدا والجٍ المرآة أمامهم والجٍ ارجفعت جنطر للجالسة بجانبها  

 ججاهلت مناداجها لها باسمها آمرة لجصمت فهٍ جنجظر فمط سماع

 ذان الصوت الرجولٍ العمَك المجزن والذٌ كما جولعت سرعان

 ما مٓ صمت السَارة حَن لال صاحبه بجدَة ونظره ٖزال مركزا

 علً عمجه

 " هل ثمة من أهانن أو أخطؤ فٍ حمن هنان عمجٍ ؟ "

سبمجها الجٍ لالت ما جحدثت من أجل لوله وما أن كانت سججحدخ  

 جحدَدا



 بلً حدخ فما معنً أن ٖ َكون أحد فٍ اسجمبالنا ؼَر جلن "

 العجوز وابنجها وأن ججلس معنا جلن المؽرورة ٖ ججحدخ وٖ جنظر

 لنا وحجً اٖبجسامة ججبر نفسها علً الجكرم بها علَنا وكؤننا

ركجنا ولم جكلؾنشحذ رضاها عنا ثم وبكل ولاحة ؼادرت وج  

 نفسها وٖ بجودَعنا عند مؽادرجنا وجعذرت والدجها بؤنها وجدجها

 " فٍ الحمام وكؤننا أطفال أمامها جظننا سنصدق ذلن

 وسحبت نفسا عمَما لبل أن ججابع منمذة بالٍ كرامجها المهدورة

 أمامه كٍ ٖ َفسر السبب الحمَمٍ لكل ما لالت

 َمكنن أن ججزوج من أٌ امرأة فٍ البٗد لكن كهذه لن جحجرم "

 أهلن وٖ ضَوفن مسجمبٗ سجكون أخطؤت اٖخجَار فابحخ لن

 " عن ؼَرها

 وأنهت حدَثها الؽاضب ذان جسحب أنفاسها بموة ٖزالت جنظر

 لجلن اْهداب السوداء فٍ المرآة والجٍ لم جرجفع وجكشؾ لها عن

ومجددا للجالسة بجانبها جنظر لها بحدة عَنَه بل نظر هذه المرة  

 ولال

 " صحَح هذا عمجٍ ؟ "

 فجحدثت حَنها الجٍ نظرت له وأصابعها جمرص فخذ ابنجها بموة

 جعلجها جخرس من اْلم لابلة

 بل أعجبجنٍ الفجاة بنٍ وإن كان لٍ ابن ما كنت ْخطب ؼَرها "

مدها كماله ، إنها خلولة للَلة كٗم وجبدوا جلن طباعها ولم ججع  

 " أنها جمَلة ومرجبة جناسبن جماما

 وجابعت جرمك الجالسة بمربها بطرؾ عَنَها ومن جعلم كٗهما

 بؤنها لن جسجطَع لول الحمَمة وما فعلت ولالت هنان له خجٗ منه

 لَس إٖ فكَؾ جخبره بؤفعال ابنجها المشَنة



 ووالدجها أخبرجنا بنفسها بؤن بناجها َسكن خارج العمران "

عهن كما زوجة ابنها وبؤنن لم جبلؽهم مبكرا ٔبٗؼهم والبالٍجمَ  

 " للفجاة أسبابها فَه بالجؤكَد

 فانجملت نظراجه بَنها وبَن الجٍ كانت جنظر جهة النافذة بصمت

 حانك لبل أن َعود بنظره لها وابجسمت لها جلن العَنان السوداء

 لبل أن َمول صاحبها

مجٍ وأنا أفهم جَدا وأجفهممن الجَد أن كان هذا رأَن بها ع "  

 ظروفها وما مرت به فإن صدر عنها ما أزعجن فؤنا أعجذر نَابة

 عنها واسجحملَها من أجلٍ عمجٍ فهٍ مخجلفة عن ذلن جماما

 " وسجعرفَنها فٍ المسجمبل جَدا

 فنظرت له جلن العَنان بحب وابجسامة ودود لبل أن جمجد َدها

 لكجفه أمامها ولالت بحنان

 " جعلها هللا من نصَبن بنٍ وألر عَناٌ برإَة أبنابكما لرَبا "

 ً  بَنما كانت النظرات المجمدة ؼضباً وحمدا وؼَرة بل وألماً وندما

 من نصَب الجالسة بجوارها ٖزالت جنظر لجلن العَنان الجٍ لم

 َنظر صاحبها ناحَجها بجاجاً وكؤنها شخص ٖ وجود وٖ لَمة له

عمجه أن جإكده له وكؤنها كاذبة ! ثم ومافحجً كٗمها طلب من   

 أن لالت خٗفها صدلها فورا ٖ وَعجذر منها نَابةً عنها بل وَطلب

 منها أن جسجحملها من أجله !! هل سرلت للبه وعمله لهذه

 الدرجة ! أهو علً اسجعداد لجحمل جمَع جصرفاجها فمط

 لجكون له ؟ امجٓت عَناها بدموع المهر والحسرة .. دموع

لندم والخسران .. ٖ بل دموع الشفمة علً نفسها لبل أنا  

 جسجدَر لَس بوجهها فمط بل وبكامل جسدها ناحَة النافدة

 . جحاول إخماد البركان المشجعل داخلها وإخفاء دموعها عنهم



 وكان البالٍ فٍ انجظارها وكؤنه َنمصها لهر ومعاناة حَن لال

رع فرعٍالجالس خلؾ الممود وهو َدخل بالسَارة لشا  

 لدٌ منزل هنا اشجرَجه مإخرا من أجل زَارات جلَلة لعابلجها "

 مسجمبٗ وسنبات فَه اللَلة فالرحلة مجددا لحوران سجكون

 " مجعبة لن وللطفلَن عمجٍ

 ! وزاد علً كل ذلن أن ججاهل ذكرها وكؤنها ٖ ججعب مثٗ

 بل وكؤنها شخص ٖ مكان وٖ وجود له مما جعلها ججمنً

لفزت من جلن السَارة الفاخرة وماجت جحت عجٗجها لحظجها أن  . 

 ولم َكن الوضع حَخ المكان الذٌ جركوه خلفهم بؤفضل منه وثمة

 بركان ؼاضب َمدؾ حممه هنان أَضا والوالفة لرب سرَر

 ابنجها جوبخها بعنؾ وؼضب مرددة

 ألم َكن بإمكانن الجصرؾ بلبالة معهم جلن الدلابك المعدودة "

 " حجً َؽادوا

 وسحبت أنفاسها بؽضب جنظر للجٍ رمت السوار والخاجم فٍ

 الدرج لبل أن جؽلمه بموة فهٍ من أجبرجها حجً علً ارجدابهما

 ولت نزولها ونظرت لها ولالت بضَك

 وما الخطؤ الذٌ فعلجه أمٍ فمد اسجمبلت عابلجه المولرة "

 وجلست معهم كما جرَدون .. هل كان علَا جمبَل أَدَهم

 " امجنانا لهم علً جواضعهم لزَارجنا ؟

 لالت الجٍ لم َخؾ ؼضبها شَبا

 بل أن ججصرفٍ معهم كجلَلة الجٍ نعرفها وَعرفها الجمَع "

 وربَجها بنفسٍ جحجرم الكبَر وجمدر الصؽَر وججحلً بؤخٗق كرم

 " الضَافة أكثر من ؼَرها

 فلوحت بَدها لابلة بضَك



عرض وجمثَلَة أفضلآسفة أمٍ لم َكن بإمكانٍ جمدَم  "  

 " من جلن .. أم لم جرٌ بنفسن ولم جسمعٍ ما جموله ابنجها

 لالت من فورها وبضَك

 وإن َكن هم ضَوفنا وألارب خطَبن لن نركز علً جصرفات "

 " جلن المرأة فؤنت سججزوجَنه هو ولَس هٍ

 لالت بضَك مماثل

 وسؤعَش معهم أمٍ ألَس كذلن ؟ وأنت أكثر من َفهم ولاسً "

نً من جدخٗت أهل الزوج فٍ حَاجن حجً دمروها نهابَاوعا  

 وطردون من حَاة ابنهم نهاَة اْمر آخذَن ابنَن منن ، ألم جرٌ

 نظراجها المجعالَة والمشمبزة لكل شٍء حولها وكؤنها ججلس فٍ

 حاوَة نفاَات ولَس منزٖ لضَِت أنت وابنجن وخادمجكم نهارا

لجسخر نهاَة اْمر من كامٗ فٍ جرجَبه وجنظَفه ٖسجمبالهم  

 وضعنا ممارنة بابن خالها ذان ... عذرا أمٍ أنا ما كان َمكننٍ

 اسجحمال اهانجها جلن لنا وخروجٍ دون أن أجحدخ كان

 " وحده َكفٍ لجعلم بؤنه كرما منٍ لَس إٖ

 لالت بضَك أشد

 كنت نزلت لجودَع عمجه علً اْلل فهٍ لم جخطا معن فٍ "

ن حكت عن حَاجهم السابمة وعن فمرهمشٍء بل وبلسانها وأمام  

 " وعن أن خطَبن من أخرجهم من كل ذلن لمنزله

 شدت لبضجها بموة حجً آلمجها َدها ولالت بحدة

 " ٖ جمولٍ خطَبن أمٍ وجولفٍ عن نسبه لٍ "

 واجهجها بحدة أشد لابلة

 بل خطَبن ورؼما عنن وسننادَه بزوجن لرَبا فهو جحدخ مع "

 والدن وشمَمن عن عمد لرانكما ، كنت أعلم ومنذ البداَة أن ما



 َؽضبن لَس ما لالت وفعلت ابنة عمجه وأنت من لم جهجم َوما لما

 " لَل وَمال عنها ْعوام

 لوحت بَدها لابلة بضَك

 ٖ أرَده أمٍ ٖ أرَد أن أجزوج .. ٖ أرَد رجاٖ وٖ أٌ "

لماذا ؟رباط َربطنٍ بؤحدهم لما ٖ جفهمون هذا   " 

 لالت من فورها وبؽضب

 ْنن ٖ جمولَن ما َسجوعبه أٌ عمل َا ابنة والدجن فلَس ثمة "

 فجاة ٖ جرَد أن ججزوج وجنجب أبناء وأن جرفض ذان الرجل وبها

 " عمل كبالٍ البشر

 أشارت لنفسها جضرب بؤطراؾ أصابعها ضربا علً صدرها

 لابلة بحنك

واعجبرونٍ مجنونة أو أَا أنا أمٍ ... أنا ٖ أرَد كل ذلن "  

 " كان ذلن

 نظرت لها بصدمة والجربت منها وأمسكجها من ذراعَها ونظرت

 لعَنها بذعر لابلة

 إن سبك وحدخ شٍء ما بَنن وبَن ابن شراع فجحدثٍ عنه "

 اِن لَعلم والدن لبل أن جصلٍ بفضَحجن للرجل وجدفنٍ رإوسنا

 " فٍ الجراب

هٍ هذه المرة ولالت باسجنكارفكانت نظرات الصدمة من نصَبها   

 أمٍ ما هذا الذٌ جمولَنه ! ابنجن هذه الجٍ ربَجها وججهمَنها "

 " فٍ أخٗلها

 فجركت ذراعَها لابلة بضَك

 " ما بن إذا ؟ "

 وجابعت جعد بؤصابعها ونظرها علً عَنَها



 إن كان سحرا أخذنان لمن َزَله وإن كانت عَنا رلَنان وإن "

 كان جنونا فلَس ثمة عٗج له سوي شمَمن وثاب َدق عنمن

 " وَخرس هذا اللسان لٓبد

 شعرت بكلماجها جحرلها كالنَران فمالت ناظرة لها بؤسً

 ٖ أعلم لما ٖ جرون به إٖ مزاَاه ؟ ألم جفكروا للحظة بؤنه "

 سَكون هدفا لٗؼجَال إن من المعارضَن أو المجطرفَن وجرجع

أو أن َهاجر مجددا وَجركنٍ خلفه مطلمة كما فعل لن ابنجن أرملة  

 ً  " زعَمه وصدَمه مع ؼسك سابما

 فضربت الوالفة فولها َدَدها ببعضهما جمسكهم عند وسطها

 لابلة بضَك

 لن َجؽَر وضعن حَنها فإن طلمن سجرجعَن كما اخجرت لنفسن "

 اِن وأنت جطلبَن الطٗق بنفسن من ابن شراع وإن مات فلست

ة فٍ البٗد وٖ ججحججٍ بما هللا وحده َعلم حدوثهأول أرمل  

 " من عدمه

 وما أن كانت سججحدخ لاطعجها جرفع سبابجها لابلة بجهدَد ؼاضب

 لسما َا جلَلة إن أخجلجنا مع الرجل بعدما أعلمناه بموافمجن "

 أنٍ أنا من سَجصرؾ فٍ اْمر وسؤطلب بنفسٍ من شمَمن لابد

علها إٖ إن طلبجها أنا منهأن َجدخل وجعرفَه جَدا لن َف  .. 

 وٖ جنسٍ َا ابنة َونس ما سَكون مولؾ والدن وشمَمن

 " وثاب إن الؽَت الخطبة وعلموا أنن السبب

 وما أن أنهت حدَثها ذان ؼادرت الؽرفة ضاربة بابها خلفها

 جاركة الجالسة فوق سرَرها مكانها ججآكل ؼضبا .. من اسجلت

رة جلن الؽرة الكثَفة ورمجهمشبن الشعر من شعرها بعنؾ محر  

 علً الطاولة بموة وأمسكت هاجفها جنظر له بَن َدَها فٗ حل



 أمامها سوي مواجهة ذان الرجل فإن كان نبَٗ وكرَم أخٗق كما

 َمولون عنه فسَفهم من نفسه بؤنها ٖ جرَد أن ججزوجه وأنها

 وافمت مكرهة ومجبرة ، وما أن وصلت لرلمه من الرسالة الجٍ

ها لها سابما من أجل رباسة الجمعَة جولفت جنظر له منأرسل  

 بَن الدموع الجٍ مٓت عَنَها ججذكر كلمات والدجها اٖخَرة وما

 سجواجهه إن هٍ فعلجها وأنهت هذه الخطبة ، رمت الهاجؾ من

 . َدها ودفنت وجهها فٍ كفَها جدفن دموعها وبكابها الموجع فَها

* 

* 

* 

 دخلوا المنزل أربعجهم َكجسٍ الججهم مٗمحهم وْسباب مجفاوجة

 سوي الذٌ شمت ابجسامجه وجهه َنظر للجٍ كانت فٍ اسجمبالهم

 ما أن نزلت السٗلم البَضاء العرَضة والجٍ لالت ناظرة

 لعَنَه جحدَدا

 " ؼسك هنا فٍ ؼرفجها "

 فاخجفت ابجسامجه جلن جدرَجَا وكان الصمت جواب الجمَع ولد

 جبادل الكاسر والوالفة لربه نظرات اٖسجؽراب فلم َجولع أحد

 منهم أن َؽادر بها من هنان لَجلبها إلً هنا ! وكان من ؼادر

 المكان أوٖ هٍ عمجهم والجٍ جبعجها نظرات الجمَع وهٍ ججحرن

 مجمجمة بهمسات مجضاَمة لم َفهمها أٌ منهم ووجهجها ممر

السٗلم من فوره وما أنؼرفة رماح بَنما كانت وجهة الكاسر   

 فكرت الجٍ جركها خلفه فٍ اللحاق به أولفجها الَد الجٍ الجفت

 أصابعها حول معصمها وسحبها صاحبها جهة الممر الؽربٍ لابٗ

 " أنت بَننا حدَخ ما أوٖ ثم جصعدَن لها "



 وسار بها حجً دخٗ مكجبه والجفت وأدارها لجمؾ ممابلة له ولال

خ مفصٗ .. أرَد أن أعلم اِن كَؾ ولعهَا احكٍ لٍ ما حد "  

 " الفؤر فٍ المصَدة

 ابجسمت جلن المٗمح الجمَلة وصاحبجها جمول ضاحكة

 " لم َمع فهو كان فَها أساسا "

 نظر لها باسجؽراب فضحكت وبدأت جسرد علَه ما حدخ بالجفصَل

 مٗمحه جنجمل مع حدَثها من الدهشة للحماس للججهم حَن

لمت فَها الؽاضبة منها فٍ اْعلً وخبًوصلت للحطة الجٍ ع  

 كل ذان الحماس وهٍ جهمس بإحباط منزلة كجفَها

 وها هٍ هنا وعلَا مواجهجها وأنا من ظننت بؤنها لن جكون هنا "

 " وسؤهرب من مواجهة كلَهما

 لال وٖزال محدلا فَها باسجؽراب

 " والدن كان َعلم إذا ؟ "

 حركت رأسها بأَجاب وهمست بؤسً

 " مإكد َعلم بما أن جدٌ َعلم وذكر ذان الملهً "

 حرن رأسه مجنهدا ولم َعلك بادئ اْمر لكن جلن المٗمح المحبطة

 الجمَلة والعَنان المحدلة فَه بؤمل جعلجه َخرج من صمجه لابٗ

 حسنا أنت فٍ مؤزق مزدوج اِن لكن مواجهة والدن سجكون "

ؽضب منن أو َعالبناَْسر بما أنه َعلم كل ذان الولت ولم َ  

 " أما والدجن فسجحجاجَن لولت لَهدئ ؼضبها منن بالجؤكَد

 لربت حاجباها الرلَمان لابلة بحزن

 " أؼادر لمنزل والدٌ جعنٍ وٖ أجحدخ معها اِن ؟ "

 حرن كجفَه لابٗ

 كان سَكون خَارا سلَما إن ؼادرت من المسجشفً هنان فورا "



ؼادرت وذان وإن لم َعجبهالكن اِن هٍ سجعلم بؤنن كنت هنا و  

 " فسَجرحها بالجؤكَد

 عبست مٗمحها أكثر وجمجمت بؤسً

 " أجل معن حك "

 أمسكت َداه بكجفَها ولال بجدَة

 لن َحبن أحد مثلها َا جَما كما لن َصلح ذان الشرخ أحد مثلن "

 " مهما جدخلنا وأنا من َعرؾ والدجن جَدا وجربً معها

بإحباط فمد حطمت كلماجه جلنأسدلت جفنَها لٓسفل وجنهدت   

 اْمل فٍ داخلها بؤنه ثمة من سَساعدها وإن كان الكاسر فهٍ

 كما لال هم أكثر من َعرفها وَعلم عن طباعها عن ؼضبها وطرق

 إخماده لكن المهمة لن جكون سهلة علَها أبدا وإن كانت جحبها

 فالمولؾ لم َكن سهٗ وهٍ كانت ؼاضبة بشدة وٖ جعلم إن كانت

جهما جعلجها جهدئ للَٗ أم زادت اْمور سوءا ، جحسد والدهارحل  

 أحَانا علً شجاعجه فٍ مواجهة ؼضبها وكؤنه َدرس جَدا طرق

 . احجوابه وإخماده وإن كانت محاوٖجه ؼالبا ٖ جزَده إٖ اشجعاٖ

 أفالت من شرودها الحزَن ورفعت نظرها بالذٌ ربجت َده علً

 كجفها ونظرت بحزن ٖبجسامجه وإَماءجه الخفَفة برأسه مشجعا

 لها فجنهدت باسجسٗم وؼادرت من عنده فٍ صمت مججازة

 الرواق الطوَل فٍ شرود حزَن حجً كانت فٍ بهو المنزل

 الواسع واججازت الوالفة هنان مكانها الذٌ جركوها فَه جنظر

ٍ الطرَمةلها باسجؽراب حجً صعدت السٗلم جفكَرها منحسر ف  

 الجٍ سججعلها جؽفر لها وجنسً ؼضبها منها وٖزالت حجً اِن

 جشعر بجلن الصفعة جحرق وجنجها بشدة كلما جذكرجها وجمَع

 عباراجها الؽاضبة جلن جعاد وججكرر فٍ أذنَها



 أجل فاللوم لَس علَه وٖ علَن َا ربَس البٗد وٖ علً جدها )

كانة لدَها جخبرها بؤمر كهذابل علَها هٍ الجٍ لم ججعل لوالدجها م  

 ، كانت لالت َا جدار ثمة أمر َحدخ من وراء ظهرن وأنا شرَكة

 فَه لكنها ٖ ججؽَر أبداً فلو كنت أنا من أردجها أن ججزوج لرفضت

 ( وأخبرت والدها فهٍ ابنجه ولَست ابنجٍ

 أصمجٍ أنا ٖ ابنة لٍ مطلما أنا ابنٍ الكاسر الذٌ ربَجه َحجرم )

رأٍَ ٖ أحد َنالشه فَما ألول وٖ أعمامه وٖ جده حَنلراراجٍ و  

 ( كان حَاً .. أنت ٖ أعرفن أنت ابنة مطر شاهَن فمط

 شدت لبضجَها بموة وألم ٖزالت جصعد عجبات السٗلم ببطء

 جنظر لها جحجها بحزن وهٍ ججذكر مجددا ما حدخ .. لمد كان

ها بلؼضبا مدمرا وجهجه ناحَة الجمَع .. هٍ ووالدها وجد  

 وحجً لاسم لم َنجو من جلن الضربات الماسَة وهٍ ججهمه فٍ

 أفكاره ولرارجه جنعجها بالطفولَة فكَؾ اِن ولد اخجفوا جمَعهم

 وسجكون لوحدها فٍ مواجهة ؼضبها منها ؟ لكنها وكما لال رعد

 بمؽادرجها أو حجً ببمابها دون الجحدخ معها سجكون فٍ مولؾ

لجَن وكؤنها ٖ جهجم لؽضبها أوسخَؾ وسججرحها فٍ كٗ الحا  

 . رأَها فَما حدخ

 ولفت ما أن وصلت لرب الباب المفجوح وجنفست بعمك جسمع

 عبارات الرجاء من الضحَة اْخري الجٍ سبمجها وهو الكاسر

 وَبدوا بؤنه َحاول الجحدخ معها واٖعجذار منها وأنها جججاهله

 وهذا لن َكون مإشرا جَدا علً أطٗق ، حزمت أمرها وجمدمت

 من الباب فهذه المواجهة ٖ مهرب لها منها ولن ججرن والدجها

 . ؼاضبة بسببها أبدا وإن جحدت والدها والجمَع

 وما أن أصبحت أمام باب الؽرفة وجدت ما جولعجه جَدا والجالسة



جهها جانباعلً طرؾ السرَر جكجؾ َدَها لصدرها مشَحة بو  

 عن الوالؾ أمامها َردد برجاء ودون َؤس فاردا ذراعَه للَٗ

 أمٍ للت لسما لن ألجرب من أدوات أولبن العمال مجددا "

 " وأنٍ أعجرؾ بخطبٍ .. ٖ جكونٍ لاسَة معٍ هكذا

 وحَن لم َبدر منها أٌ جعلَك كان سَحاول مجددا ودون َبس

ود ودون أن جنظر لهبالطبع لكنها سبمجه هذه المرة لابلة ببر  

 " للت وأعَد مجعبة وأرَد أن أنام "

 فؤحنً حَنها كجفَه مجنهدا بَؤس وؼادر فٍ صمت مججازا الجٍ

 أومؤ لها برأسه نفَا لجعذل عن فكرة الجحدخ معها اِن ومهما

 كان نوع الحدَخ ذان وجبعجه نظراجها المحبطة حجٍ اخجفً عند

 . آخر الممر

 " أؼلمٍ الباب "

جؤة جنظر لصاحبة جلن العبارة الخاوَة والجالسة مكانهاأجفلت ف  

 وعلً ذات حالها السابك فجموست شفجاها بحزن وعزمت علً أن

 جحذو حذو شمَمها فهٍ فٍ نظرها اِن حاولت علً اْلل لوٖ

 أولفها صوجها الحازم لبل أن جفكر فٍ جنفَذ ذلن

 " ادخلٍ وأؼلمٍ الباب َا جَما "

َنَها لبل أن ججمدم بخطوات بطَبة نحوفجنفست بعمك مؽمضة ع  

 الداخل وأؼلمت الباب خلفها لجصبح فٍ مواجهة جلن العَنَن

 السوداء المحدلة بها لبل أن جمول صاحبجها بجدَة

 " أنت موافمة فعٗ علً ذان الرجل َا جَما ؟ "

 جاهت اْحرؾ من شفجَها المنفرججان الجمَلجان وجٗحمت أنفاسها

ؤنها لم جعرؾ لؽة الكٗم َوما ورحمجهابجماطعات لصَرة وك  

 الجالسة هنان حَن لالت دون أن جنجظرها أكثر وبذات



 نبرجها الجادة

 " هل أنت ممجنعة فعٗ بما حدخ ؟ "

 فهمست حَنها وبرجاء حزَن

 " ....أمٍ أ "

 " أجَبٍ سإالٍ َا جَما "

 لاطعجها بحزم فامجٓت عَناها بالدموع سرَعا وجرددت اْحرؾ

 بَن شفجَها لابلة

 هو ... لمد أنمد حَاجٍ أمٍ وفعل أمرا ما كان لَفعله أحد من "

 " ...أجلٍ ولم َكن َعلم حجً من أكون و

 وكسرت العبرة صوجها الحزَن وهٍ ججابع

 لمد أحببجه أمٍ وجمنَت أن الجمَجه مجددا وما كنت أجخَل "

 " أن أجده هنا وأن َكون هو

وعها لجلن المٗمح والَد الجٍونظرت برجاء حزَن من بَن دم  

 ارجفعت ناحَجها جمدها لها لبل أن جهمس جلن الشفاه الجمَلة

 " جعالٍ بنَجٍ "

 فجماطرت الدموع من جلن اْحداق الزرلاء الواسعة وجحركت

 نحوها مسرعة وجلست بجانبها ونامت فٍ حضنها جحَطها جلن

المدفونالذراعان بموة ، أجل علَها أن ٖ ججعلها ضحَة ؼصبها   

 مجددا ودابما ... أجل اِن جفهم معنً ما كان َحاول الجمَع

 شرحه لها بالطرق الجٍ كانت جراها هٍ مجحفة فٍ حمها جارحة

 لاسَة بل وخاطبة أَضا فهٍ مثلها جماما لم جخجر َوما مصَرها

 وذنبها الوحَد أنها امجلكت أحٗما وأرادت جحمَمها بل ونصبت

لن جلمٍ باللوم علَها فٍ هذا بَنما جؽفرسعادجها بؤكملها فَها ،   

 للجمَع .. لن ججعل منها مجنفسا لؽضبها من ذان الرجل وهٍ الجٍ



 لم جسجطع جنفَسه به فهذا لن َجدٌ فٍ شٍء سوي فٍ اٖنحدار

 . بعٗلجهما لهوة سحَمة

 نظرت لها وهٍ جبجعد عنها وحدلت بها جلن العَنان الزرلاء

َة المرججفةالجمَلة وهمست الشفاه الزهر  

 ... أنا مولنة فمط من أنه له أسباب ٖ َسجطَع شرحها لٍ أمٍ "

 " أنا أثك به حما

 مسحت أناملها علً طرؾ وجهها جرالبها جلن العَنان بحزن

 وهمست

 " ٖ جمنحَها لرجل مثله َا جَما أبداً فلَسوا جمَعهم سواء "

 انسابت الدموع من عَنَها مجددا فبمدر ما أشعرجها بالسعادة

 ْنها جوصَها بؤن جثك به دابما إٖ أنها سببت ألما كبَرا داخلها

 وهٍ جإكد لها أَضا بؤن ٖ جثك فٍ رجل ؼَر والدها أٌ أنها

 جمصد نفسها مثلها جماما ، أمسكت َدها ولبلت باطن كفها

 وحضنجها جهة وجنجها لابلة بحزن

 أرَد فعٗ أن جكونٍ راضَة أمٍ أو لن َجمعنٍ وذان الرجل "

 " منزل وٖ حَاة وسؤخبر والدٌ بذلن وإن ؼضب منٍ

 سحبت َدها منها ونظرت لٓسفل جرالبها جلن العَنان الحزَنة

 الدامعة وخرج صوجها هادبا

 .. ٖ جكونٍ سببا فٍ أٌ مشاكل بَنكما وٖ من أجلٍ َا جَما "

َندم َوما علً اجخاذه لمرار مجهور كهذا وأجمنً فعٗ أن ٖ  " 

 جموست شفجاها بؤسً فرأَها َبدوا لم َجؽَر أبدا ، لالت بهدوء

 مشابه وإن شابه الكثَر من الحزن

 هو وعدنٍ أن َمؾ فٍ صفٍ وأنٍ لن اظلم مع من سَزوجنٍ "

 " إَاه وكابنا من َكون وإن كنت المخطبة



 رفعت نظرها لها وهٍ جمول بجدَة

َكون إنصافا حَن ٖ َكون فٍ للبن شَبا لذان الرجل َاذان  "  

 " جَما فحَنها لن َداوٌ والدن جراحن وٖ أٌ شخص آخر

 نظرت لها بحزن ولم جسجطع نكران ذلن وما أن كانت سججحدخ

 لاطعجها لابلة بحزن مشابه وَدها جمسح علً شعرها

 لنؤمل فمط أن َكون لدرن أفضل من والدجن ومن جدجن "

لدجن لبلهاوجدة وا  " 

 مٓت الدموع عَنَها مجددا ونامت فٍ حضنها من فورها

 وحضنت خصرها بموة لابلة بؤسً حزَن

 ... لنعجبر أن كل واحدة منهن جزوجت رجٗ عظَما َحبها "

 " فمط ألدار هللا من فرلجهم

* 

* 

* 

 أؼلك باب درج المكجب بعنؾ وفجح بالٍ اْدراج بحثا عنها بل

 وأرفؾ المكجبة رؼم َمَنه من أنه وضعها فٍ ذان الدرج جحدَدا

 منذ أعطجه إَاها ولم َخرجها من مكانها منذ ذان الَوم فهٍ

 من طلبت منه أن ٖ َفجحها إٖ فٍ وجود جده وها هو َدفع ثمن

 جصرفاجه النبَلة فٍ هذه العابلة ، ضرب باب المكجب بموة وهو

جكون زَزفون الفاعلة رؼم أنهَخرج مؽادرا جناحه بؤكمله ، لن   

 َجمنً ذلن علً أن َكون الشخص الذٌ َضن من فعلها فعٗ

 فزَزفون لن جعطَه إَاها إن كانت سجرجعها حجً أنها لم جسؤله

 . ماذا حدخ بشؤنها

 وصل باب الجناح الذٌ ما أن كان سَدَر ممبضه لَفجحه انفجح



ساخرة لابٗ أمامه علً اجساعه وظهر أمامه الذٌ لابله بابجسامة  

 " ما هذه الزَارة المفاجبة علً ؼَر العادة ؟ "

 فكان جوابه أن مد َده لَالجه والجفت أصابعه حولها ودفعه للداخل

 بموة لم َسجطع مماومجها وضرب الباب خلفه لبل أن َدَره حوله

 وَولفه علَه ولال من بَن أسنانه ناظرا لمٗمحه المجؤلمة

 " أَن اْوراق َا نجَب ؟ "

 واشجدت أصابعه علً َالجه أكثر َكاد َحطم أسنانه من الشد علَها

 َنظر لجلن اٖبجسامة المسجفزة الجٍ أهداه إَاها وكؤنه َإكد له

 بؤنه الفاعل وهذا ما كان واثما منه فَبدو أن جناحه َجعرض

 للجفجَش وبشكل دابم إن كان هو الفاعل أم والدجه أو إحدي

. المهم أنها بالفعل باجت لدَهالخادمات بؤوامر من أحدهما .  

 اِن وَعلم بما َوجد فَها ، همس من بَن أسنانه ولبضجه

 أصبحت جحت ذلنه الذٌ رفعه عالَا بسبب ارجفاعها له

 " أَن هٍ َا نجَب جحدخ لبل أن أحطم لن هذه اْسنان المذرة "

 لكن جلن اٖبجسامة لم جؽادر جلن المٗمح وذان الوجه وصاحبه

رَهمس بانجصا  

 " بح .... انجهت ... أحرلجها فٗ ججعب نفسن "

 فسحبه بعَدا عن الباب لبل أن َضربه علَه بموة صارخا

 " بل لدَن وسجخرجها اِن "

 فنظرت له جلن العَنان النصؾ مفجوحجان والذٌ لم َخفً

 عنه أنَن صاحبها المجؤلم لبل أن َمول بصعوبة

 أخبرجن أن ٖ ججعب نفسن فما فَها بات لدٌ وأصبحت "

 " بٗ أهمَة فؤحرلجها وانجهً أمرها

 وكان رده أن سحبه مجددا وضربه بموة أكبر علً الباب خلفه



 مججاهٗ صرخجه المجؤلمة بالفعل هذه المرة ووجه له لكمة جهة

 معدجه مباشرة جعلجه َنحنٍ لٓسفل بؤلم ، ولم َكن َنوٌ إَماؾ

دأه حجً َخرج منه بجلن اْوراق أو َمجله وٖ حَن عٗما ب  

 الطرق علً الباب أمامه لبل أن َفجحه أحدهم َحاول دفع ذان

 الجسد الذٌ َعَمه عن فجحه فؤمسن بَالجه مجددا ورفعه ودفع

 به الباب مؽلما إَاه بجسده فمد علم هوَة الموجودة خلفه

دع ابنهاما أن سمع صوجها صارخة بؤمر لَجركها جدخل وَ  

 لبل أن َجؽَر مسار كلماجها للسباب والشجابم الموجهة له

 جحدَدا وهو َزَدها اشجعالها بسبب اللكمات الجٍ انهالت

 علً جسد ابنها مجددا بمبضجه َسمع معها بوضوح صوت

 أنَنه المجؤلم والمكجوم مججاهٗ حجً جهدَداجها بؤن ججصل

حجً بجده وجخبره وهو مسجمر فٍ لكمه وضربه بمدمه  

 خارت لواه فرفعه رافعا وجهه له فمال صاحب جلن المٗمح

 المجؤلمة والوجه الملٍء بالدماء َنظر له وكؤنه لم َجلمً

 كل ذان الضرب سوي من نبرة اْلم فٍ صوجه هامسا بسخرَة

 أخبرجن أن ٖ ججعب نفسن فالؽبٍ وحده من َضع مؽلفا فٍ "

لد جعل منمكجبه دون أن َفجحه وَعلم ما فَه فٍ منزل   

 " جمَع ساكنَه أعداًء له

 فرماه ضاربا له علً الباب خلفه محررا له لَس من لبضجه

 فمط بل ومن ضرباجه الموجعة المججالَة الجٍ َراه هذه المرة

 أضعؾ من سابماجها فٍ مواجهجها فمد كان َكاد َكون ندا لوَا

 له ، كما سمحت حركجه جلن للوالفة فٍ الخارج بؤن جفجح الباب

 للَٗ وجدخل ولد ركضت فورا جهة ابنها وجلست بجواره علً

 اْرض وحضنت كجفَه لبل أن جرفع نظرها له صارخة بكره



 كسر هللا َدَن َا مرَض َا مجخلؾ أهذا ما جفعله بشمَمن ؟ "

 " .... أبرز عضٗجن علً من هم

 فجركها وخرج دون أن َهجم لسماع بالٍ كلماجها ووجهجه السٗلم

نه علً الفور ووجهجه هذه المرة كانت بابا آخر لكنالذٌ نزل م  

 لؽرفة ولَس لجناح والذٌ ما أن طرله أدار ممبضه ودخل لَصبح

 هذه المرة فٍ مواجهة مٗمح باردة أخري لكن أنثوَة أنعم وأرق

 من جلن ، لال ودون ممدمات

 " اْوراق ... لمد سرلها نجَب من مكجبٍ "

المملجان الممابلجان له لسحبلججحول جلن الزرلة الصافَة فٍ   

 ؼاضبة سرَعا ولد لالت صاحبجها بضَك

 " َا لن من أحمك "

 عدل سجرجه بعنؾ ولابٗ بضَك

 أحمك أجل لكنت فجحجها ولرأجها وحدٌ لبل أن أنجظر الفرصة "

 الجٍ سججمعنٍ بشخص بت ٖ أراه سوي ْجشاجر معه وَجرن

 " أحدنا اِخر

وجهها جانبا فهذا إذا سببجعالبت أنفاسها بؽضب وأشاحت ب  

 معرفجه بكل جلن اْمور ، سحما سَكون علم عن إسحاق أَضا

 وعن أمور ما كان َجب أن جصل له وَعلمها لكن إصٗح اْمر

 اِن مسجحَل وفات أوان الندم علً ما حدخ ، بهذا إذا جم

 اسجدراج مربَجها بل وَبدوا جم الضؽط علَها لجعجرؾ وهذا سر

هجها لها فٍ حدَثها المصور ذان وفمدت الصلةالرسالة الجٍ وج  

 بَنها وبَن مطر شاهَن وأصبحت فٍ َد عدوها المجهول اِن

 والذٌ إن علم بكل جلن اْمور سجكون أولعت نفسها فٍ حفرة

 . عمَمة لن جسجطَع الخروج منها أبدا



 " ما الذٌ جحوَه جلن اْوراق َا زَزفون ؟ "

انت فَه فرفعت نظراجها لهأخرجها صوجه العمَك الجاد مما ك  

 ونظرت لعَنَه بضَاع نظرة رآها سابما ولمرة واحدة فمط كانت

 حَن زارجه فٍ منزل عابلة إَلَنا الرَفٍ جلن اللَلة الجٍ لن َنساها

 ما عاش حَن احجاججه ولجؤت له وهو رفضها وبكل لسوة ،

 نظرة سرعان ما أخفجها وببراعة لجعود لجلن الزرلة برودة

 الشجاء ما أن لالت بجمود

 " لم َعد ذلن َعنَن َا ولاص ومنذ ولت "

 رمجه بجلن الكلمات الباردة الماسَة ودون رحمة جذكره مجددا

 بخذٖنه لها ورفضها سابما فشد لبضجَه بموة بجانب جسده ولال

 ناظرا لعَنَها

 بل َعنَنٍ كما السابك جماما ومؽادرجٍ المنزل لَس "

 " .... معناه أنٍ

 " ... أصمت "

 لاطعجه بؤمر ؼاضب فمال بؽضب أشد مججاهٗ لها

 لن أصمت وسجسجمعَن لٍ ولن أجولؾ عن البحخ خلؾ جرَمجا "

 ماضَن َا زَزفون حجً اثبت براءجن أو جركت المضاء والمانون

 " بل وهذه العابلة ولٓبد

 نظرت له بؽضب ورفض لاطع وهٍ من َعلم جَدا معنً أن جظهر

ٍ شمَمها خلؾ لطبان السجن ولٓبد فمالتبراءجها وهو رم  

 رامَة َدها جانبا

 أخبرجن مرارا أن جبجعد عنٍ وعن حَاجٍ وعن ماضٍ وٖ "

 " عٗلة لن بكل ما حدخ فَه

 لال بإصرار محدلا فٍ عَنَها الؽاضبة



 لن أبجعد حجً َحدخ ما جعلمَنه جَدا َا زَزفون ولن جدخلٍ "

 " محاكم برَطانَا وأنا حٍ أجنفس

 " وفر كرم أخٗلن هذا لبالٍ نسابن أنا ٖ أحجاجه "

 لالجها بحدة ولسوة مجعمدة كل حرؾ فَها وكما جولعت جماما بل

 وكما أرادت لال ومن فوره وبضَك

 جلن المرأة ٖ أعرفها ولم أرها سابما وكلها كانت لعبة "

 " ... من جلن

 فماطعجه بضَك أشد من لبل أن َنهٍ حدَثه

 أخبرجن مرارا بؤن حَاجن الخاصة ٖ جعنَنٍ .. أنا لست زوججن "

 " وٖ حبَبجن جشرح وجوضح اْمر لٍ

 وما أن كان سَجحدخ لاطعجه صارخة فَه بؽضب

 ٖ أرَدن فٍ حَاجٍ َا ولاص .... أكرهن أٖ كرامة لدَن "

 " مطلما ؟ أٖ رجولة وكبرَاء لدَن ؟

وٖ جعلم بؤن ولعها علَه وجهت له كلماجها جلن جحرله بها كالسم  

 كان أشد وألسً مما جولعت وجخطط بكثَر ، كان علَها فعل ذلن

 فعلَه أن َبجعد عن ماضَها وعن شمَمها الوحَد فلن جسمح أبدا

 بؤن َكون مصَره السجن وإن دخلجه هٍ وأفنت عمرها فَه ، أجل

 ذان هو السبب ولن جسمح ْفكار أخري بؤن جسَطر علَها

هذا الرجل أَضا من المجهول الذٌ َجخلص منوبؤنها جحمٍ   

 جمَع الممربَن لها وممن َحاولون مساعدجها ْنه سَكون

 ضحَجه المادمة بكل جؤكَد والموت مصَره كالبمَة جماما ... هو

 من َخجار لنفسه كل هذا فلَجحمل إذا ولَبجعد عن شمَمها .. هذا

ء حجً هٍفمط ما جرَد .. أجل سٗمة إسحاق فمط والبمَة للفنا  

 . نفسها



 اسجدار صاحب ذان الجسد الطوَل وؼادر الؽرفة فٍ صمت وذان

 ما كانت ججولعه من رجل مثله وجهت له كجلن الكلمات ، وما أن

 اؼلك ذان الباب خلفه بهدوء أؼمضت عَنَها مجنهدة بعمك

 واسجدارت جهة النافذة فورا جنظر للسماء الزرلاء الصافَة

عنها جلن اللحظة ، رفعت َدها والبعَدة كابجعاد كل شٍء  

 ... وٖمست أناملها وكفها مكان للبها برلة وبطء جشعر به هنا

 نعم إنه َنبض هنان مثله جماما فهو ٖزال علً لَد الحَاة وفٍ

 مكان ما ٖ َبدوا لها بعَدا أبدا .. مجؤكدة من ذلن وهذا كل ما

فٍ َعنَها وجحجاجه أن جعلم بؤنه بخَر وبؤنه ٖزال موجودا  

 . هذا العالم

 أطبمت رموشها الكثَفة مخفَة جلن اْحداق الزرلاء خلفها بل

 وجلن الدمعة الَجَمة الجٍ سبحت بَنهما وظهرت صورجه أمامها

 فورا وفٍ آخر مرة رأجه فَها لبل أعوام بعَدة ولبل أن َفجرلا

 مجددا َحضنها بموة َدفنها فٍ حضنه باكَة وجسد ذان الرجل

 ملمً لربهما جثة هامدة جسبح فٍ دمابها ٖ جعلم من منهما كان

 َواسٍ اِخر َضمد جراحه َخفؾ من ذعره وَطمبنه ؟ فكٗهما

 . كان َبكٍ بصمت َجؤلم بصمت وَموت ببطء

 جحركت من مكانها جمسح عَناها بموة ووجهجها باب الؽرفة فجحجه

الذٌوخرجت وما أن كانت فٍ بهو المنزل جوجهت جهة السلم   

 صعدت عجباجه مسرعة حجً كانت عند باب الجناح الذٌ فجحجه

 . ودخلت دون أن جطرله

* 

* 

*  



 

* 

* 

 فجح باب الشمة ودخل وواجهه الظٗم الدامس فورا سوي ما جسلل

 من نور الباب الذٌ فجحه للجو مجمثٗ فٍ جلن اْضواء الصفراء

واسجمرت الباهجة وؼضن جبَنه حدلجاه السوداء جججول فٍ المكان  

 حَخ اسجطاع جمدَر رابحة عطرها المنبعخ من المكان فهٍ هنا

 ولَست فٍ ؼرفجها هو مجؤكد من ذلن ! أؼلك باب الشمة َدَر َده

 خلؾ جسده دون أن َنظر له وجحسست أصابعه الجدار وعم

 النور المكان ما أن ٖمست زر أنارة وولع نظره فورا وحَخ

منكمشة جحضن هاجفها ونابمةجولع علً الجالسة فوق اْرَكة   

 خصٗت ؼرجها جؽطٍ عَنَها وجزء من شعرها َنساب بنعومة

 علً عنمها وذلنها لمَٗن رأسها علً ظهر اْرَكة ، وضع

 الكَس من َده والجرب منها وما أن وصل عندها انحنً ناحَجها

 وحملها برفك وما أن اسجوي والفا وجحركت خطواجه ناحَة

نمه وطولجه بذراعَها وابجسمت ٖزالتؼرفجها جسللت َدها لع  

 جؽمض عَنَها فابجسم ودفع الباب بمدمه ولال ببرود َدخل بها

 " إن كنت أعلم أنن مسجَمظة لما حملجن َا ممثلة "

 جعلمت بعنمه أكثر ججكا برأسها علً كجفه ولالت مبجسمة وٖزالت

 عَناها مؽمضجان

 " هذا عمابن علً إؼٗلن لهاجفن فمط ،بمٍ جؤخرن لهذا الولت "

 وشهمت بضحكة حَن رماها علً السرَر وأبعدت شعرها عن

 وجهها ونظرت له فولها َمسن خصره النحَل بَدَه لبل أن

 َمول بجدَة



 ْنه كان علَا أن ابجعد عنن مارَا وأنا ؼاضب .. علَن أن "

أرَدن أن جرَه جفهمٍ بؤنه ثمة جَم آخر مجوحش ٖ  

 " حَن َؽضب

 جذكرت فورا صراخه الؽاضب ذان والذٌ أسكنها الرعب وهٍ

 لَست المعنَة به ولربت حاجباها الرلَمان هامسة برفض

 " ٖ جَم أنت لست مجوحش لما جمول ذلن "

 أشاح بوجهه جانبا لبل أن َمول

 بلً وؼضبٍ الحمَمٍ َدمر كل شٍء مارَا هذه حمَمجٍ "

 " أنا لست مٗكا

 جنملت نظراجها الحزَنة فٍ مٗمحه ولالت بصوت منخفض

 " جمَعنا لسنا مٗبكة "

 حرن رأسه بالنفٍ ممررا أصابعه فٍ شعره ما أن عاد

 بنظره لها وهمس

 " أوخٍ مارَا إسٍ "

 فعبست مٗمحها الجمَلة حَن لم جفهم سوي أول كلمة مما لال

 ولالت وهٍ ججلس

؟وأَن أمضَت هذا الولت بؤكمله  "  " 

 فنظر لها مضَما عَنَه لبل أن َمول ببرود

 " جحمَك هذا مارَا ؟ "

 حركت كجفَها لابلة

 " ٖ بالطبع هو سإال ولَس لن إٖ أن ججَب "

 جمجم بابجسامة جانبَة بسبب جملجها الماطعة جلن

 " فٍ ملهً لَلٍ "

 اجسعت عَناها بصدمة وهمست



 " كاذب "

 جمجم مجددا

 " أجعرفَننٍ أكذب من لبل "

 ضربت بمبضجها علً فخذها لجلوسها مجربعة ولالت بضَك

 " لماذا ؟ "

 لال من فوره وبذات بروده

 " أنت سؤلت وأنا أجبت وجحمَك مطول ممنوع "

 ارججؾ صوجها وهٍ جمول بؤسً

 " كنت معها ؟ "

 " ٖ بالطبع "

 لالها سرَعا وبٗمباٖة فمالت ولبضجها جشجد أكثر

 " مع من ؼَرها إذا ؟ "

 حرن رأسه ولال بحنك ما أن نظر لعَنَها مجددا

 " ! أهذا كل ما َعنَن فٍ اْمر المرأة الجٍ امضَت اللَل معها "

 لالت وجلن العبرة سجَنة أضلعها ججد لها مكانا فٍ صوجها الحانك

 " جَم جحدخ فورا لبل أن أرمَن من الشرفة وألحك بن "

موة لبل أن َنظر لها مجددا ولالرفع رأسه عالَا وجنفس ب  

 " مع رجل َا مجملكة "

 مسحت عَنَها بظهر كفها بموة ولالت سرَعا وبضَك

 "ورجل فٍ ملهً لَلٍ لماذا !؟ "

 فرد َدَه وذراعَه مبرزا ذان الصدر العرَض من جحت سجرجه

 الرمادَة المفجوحة لابٗ بضَك مماثل

أفضل مزاجْنها مهمة أجلجها كثَرا وكنت اللَلة فٍ  "  

 " لفعلها ْن السهرة انجهت بؤن حطمت وجهه بمبضجٍ



 نظرت له بصدمة مجفلة لبل أن جبجسم ابجسامة كرجونَة

 مجسعة لابلة

 " ومزاجن اِن أفضل ألَس كذلن ؟ "

 أمسن خصره بَدَه وانحنً للَٗ نحوها لابٗ بوعَد

 " أجل بعض الشٍء لكن إعادجه كما كان ٖ أسهل منه "

 فرمشت بعَنَها دون أن جعلك فخرجت منه ضحكة صؽَرة

 مكجومة ولال مجوجها لباب الؽرفة

 " ثمة ما أحضرجه لن "

 وؼادر جنظر له باسجؽراب ولمكانه بعده ثم له ما أن دخل الؽرفة

 مجددا َحمل كَسا ورلَا فٍ َده فهو لم َفعلها سابما لَفكر فٍ

ن الؽضب ! نظرتفعلها اِن وهو َخرج من هنا كجلة مشجعلة م  

 بفضول للكَس الذٌ فجحه وما أن أخرج ما فَه بَده اْخري

 شهمت بضحكة جنظر للدمَة المماشَة الجٍ رفعها لمسجوي

 وجهه َنظر لها مبجسما جنظر ضاحكة للدمَة بسالَها الطوَلجان

 !! ولد وصل طولها لمرفمه َمسكها من إحدي جدَلجَها الشمراء

جنظر لها ولد عادت للضحنوما أن رماها لها أمسكجها   

 مجددا لابلة

 " ! ٖزلت جذكر "

 رمً الكَس الفارغ جهجها أَضا لابٗ ببرود

 " بالطبع أذكر وهذا وعد لطعجه لن ها أنا أفٍ به "

 نظرت للدمَة مبجسمة جكاد دموعها جخونها وهٍ ججذكر حَن

 وصلجهم اْخبار فٍ بلدجهم عن الدمً الجٍ لام رجال مطر شاهَن

عها علً اْطفال فٍ الهازان وأصبح حدَثها الذٌ ٖ َنجهٍبجوزَ  

 عن الدمَة الجٍ سَحضرها لها فٍ المسجمبل جشبه الدمً الجاهزة



 الجٍ لم جراها َوما وها هٍ كما طلبجها فٍ الماضٍ شمراء

 بفسجان أحمر وعَنان زرلاء وسالان طوَلجان ْنه بالطبع كان

جسمطَسخر من لصر سالَها حَن كانت ججعثر و  . 

 نملت نظرها منها له ولالت جمسن ضحكجها

 " وأنت دخلت بنفسن للمججر لجشجرَها ؟ "

 وكما جولعت جماما زم شفجَه بضَك لبل أن َحررهما لابٗ

 ومن ؼَرٌ مثٗ ؟ ولن أن ججخَلٍ ذان المشهد السخَؾ وأنا "

 أطلب دمَة بمواصفات سخَفة .. لمد لالت البابعة ضاحكة بؤن

 " ابنجٍ مدللة كثَرا

 ضحكت كثَرا وحضنجها جحنٍ رأسها جهة رأسها ولالت مبجسمة

 إنها رابعة ولم أمجلن شبَهة لها وٖ بعد جوحَد البٗد وانجمالنا "

 " لمنزل عابلجٍ ، لم أمجلن دمَة وأنا صؽَرة أبدا

 أشار لها بإصبعه فٍ حضنها ولال بجمود

جانبن كالشبح كلها هٍ إذا وٖ أرَد أن أراها جنام ب "  

 " صباح أو أحرلجها

 ضحكت ولالت جلوح بها فٍ الهواء جمسكها من َدها

 " أثمة من َعطٍ هدَة وَشجرط بشؤنها ؟ "

 لال مؽادرا

 " بلً أنا "

 فابجسمت بحزن جنظر له بحب فكم جعشك هذا العابس علً

 الدوام ، مسحت عَنَها بموة وهمست لبل أن َخرج

 " جَم "

فت لها فمالت وبالكاد خرج صوجهافولؾ مكانه والج  

 " من أَن حصلت جلن المرأة علً المفجاح ؟ "



 وٖحظت بوضوح اشجداد فكَه لبل أن َهمس من بَن أسنانه

 " من الشركة المصنعة له "

 نظرت له بصدمة هامسة

 " ! الشركة المصنعة "

 لال من فوره وبضَك

إٖ أنٍ أجل .. جولعت هذا فٍ البداَة ورؼم اسجبعادٌ لٓمر "  

 اشجرَت لفٗ فرنسٍ الصنع وججنبت اٖنجلَزٌ لكن أمثالهم ٖ

 " شٍء َمؾ أمام ما َرَدونه

 شعرت بملبها انمبض بموة بسبب كلماجه اْخَرة وجذكرت حدَثها

 وجهدَدها فمالت بجوجس جنطر لعَنَه

 .... ٖزالت جشن بؤمرنا جَم وجبحخ عن حبَبة لدَمة لن إنها "

حاول جعلن جحبنٍ وأسرلن منهاإنها ججولع بؤنٍ أ  " 

 نظر لعَنَها بصمت ولم َعلك فرطبت شفجَها بطرؾ لسانها

 وهمست بحذر

 " ...جَم أنا سؤ "

 " أصمجٍ مارَا "

 جولفت الكلمات علً طرؾ شفجَها جنظر له بعَنَن دامعة وسبابجه

 علً شفجَه َنظر لها بضَك وجابع ولم َبعد إصبعه

 لن أسمعها منن مارَا ولن ججركٍ المكان الذٌ أكون "

 " فَه مفهوم

 اخجنمت بعبرجها هامسة

 " ....لكنها لالت بؤ "

 لاطعها مجددا وبحدة

 ٖ جخبرَنٍ بما جمول جلن الجافهة مارَا ... ٖ ججحدثٍ "



 " عنها أمامٍ

 ورمً إصبعه جانبا مجابعا بؽضب

معا مارَا لن أكونإن انجهت حَاجٍ فٍ الؽد سنكون الَوم  "  

 " شاهر كنعان آخر أجفهمَن هذا ؟

 ضربت بمبضجها علً فخذها لابلة بضَك جكاد جخجنك بعبرجها

 " جولؾ عن الجحدخ عن موجن جَم جولؾ "

 أشار لها بسبابجه لابٗ ما جحاول فعٗ الهرب من الجفكَر فَه دابما

تأنجٍ من سججولفَن عن الجهرب من الحمَمة مارَا فؤنا وأن "  

 " ... عمر أحدنا لد َكون ألصر من اِخر .. المدر اخجار لنا هذا

 ورمً إصبعه جانبا مجددا وهو َجابع

 أربعة أعوام مرت كنت خٗلها أنجظر لرارا بإحضارن هنا "

 وَجؤجل جحت مسمً سخَؾ المهمات والمخاطر والموت وما كنت

 موافما أبدا علً جركن هنان لهذه اْسباب الجٍ ما شفعت

ن سبمونٍلم  " 

 جبدلت نظراجها للدهشة فهل كان َخطط فعٗ لجلبها منذ كانت

 فٍ الخامسة عشرة وزعَمه من منعه ! والحمَمة الصادمة كانت

 ٖزالت فٍ طرَمها لها وهو َجابع بحزم

 لسما لكان ابنٍ منن اِن عمره ثٗثة أعوام وما كنت اسجمعت "

 لكل جلن الجرهات .. جموت جإذَها جضر نفسن ... ضحٍ .. انجظر

 احمَها منن ونفسن منها فبسبب كل هذه الخرافات ماجت ...

 " والدجٍ اهماًٖ وحزناً ولهراً 

 لالت بؤسً جنظر لعَنَه بعَنَن بدأت جؽشوهما سحب الدموع

 جَم ٖ جسمح لماضَن وحزنن علً والدجن وجرحن من والدن "

حاضرن ومسجمبلن ... أنا ٖ أرَد أن أخسرنأن َدمرا   " 



 وجٗحمت أنفاسها جسجن جلن العبرة فٍ صدرها جنظر للذٌ الجرب

 منها فنظرت له فولها ولالت بعَنَن دامعة مججاهلة ؼضبه

 ونظراجه الحانمة

 " ... جَم ٖ جحرمنٍ منن أرجون "

 وأؼمضت عَنَها بموة ما أن انحنً ناحَجها ممسكا كجفَها بموة

 آلمجها ودفعها نحو السرَر خلفها ودمعجها جفارق طرؾ عَنَها

 وهمست بؤلم دون أن جفجحهما

 إن كان علً أحدنا أن َموت فعلَها أن جكون أنا أوٖ وإن كان "

 " ... علً أحدنا أن َفارق اِخر فعلَه أن َكون أنت

 فمطع كلماجها بمبلجه العنَفة وكؤنه َجبرها علً الصمت والجولؾ

ن أٌ حدَخ فٍ اْمر َضؽط شفجَه وَمسو فٍ لبلجه أكثرجماما ع  

 حجً وصله أنَنها المجؤلم بسبب خشونجه جلن فحررها منه مبعداً 

 شفجَه ببطء ونظر لعَنَها الدامعة وهمس َسحب أنفاسه بموة

 مكانن هنا مارَا مفهوم ... لرار لم أسمح وٖ لمطر شاهَن "

 " أن َنالشنٍ فَه فٗ جؽضبَنٍ منن

ن أنهً عبارجه جلن اسجوي والفا وأوٖها ظهره وؼادروما أ  

 فؤولفه صوجها المنخفض مجددا

 " أَن سجذهب ؟ "

 فؤدار وجهه فمط ولابلها جانبه ولال ببرود

 لؽرفجٍ طبعا وإن الجربت من هنان لطعت سالَن "

 " أجفهمَن هذا ؟

 فابجسمت من بَن دموعها وحزنها جرالبه حجً اخجفً خلؾ الباب

والذٌ جركه هكذا خلفه بعدما همس بؤمر مؽادراالمفجوح   

 " ٖ جؽلمَه "



 مسحت عَنَها بظهر كفها جنظر للسمؾ بحزن وأؼمضت عَنَها

 ببط ججنفس بعمك ...وعالمها ٖ َساوٌ شَبا من دونه وٖ جرَد أن

 جكون إٖ معه لكنها جخشً فمدانه .. جخشً الموت الذٌ ٖ َخشاه

 هو وٖ َفكر فَه .. جإمن بؤنه حمَمة لكن َصعب علَها أن

 ججعاَش مع فكرة أن جكون هٍ السبب فَها ، فجحت عَنَها الملَبة

 بالدموع ونظرت للسمؾ ووضعت َدها علً صدرها هامسة بعبرة

 وأنفاس مجمطعة

 َا رب إن كجب ْحدنا أن َموت فخذ روحٍ لبله َا رب ... َا "

به .. وحدن من جعلم فلَس لبشر أن َجخَلرب أنت من جعلم كم أح  

 " كم َكون ذلن

 وارجفعت َدها لشفجَها وؼطجهما بظهر أناملها جمسن شهماجها

 الباكَة وما أن نظرت جانبا جسللت َدها للدمَة النابمة بجانبها

 وسحبجها نحوها وجلست جبعد شعرها عن وجهها جمسح دموعها

ججذكر ذان الَوم البعَد بموة ونظرت لها بَن َدَها وابجسمت بحزن  

 وكؤنه اِن حجً مٗمحه ٖزالت جحفظها وهو َجكا بَدَه علً

 الرصَؾ خلفه وَنظر للسماء الزرلاء الصافَة وهو َمول

 لسما حَن سَصبح لدٌ مال كثَر أن أشجرٌ لن واحدة )

 ( هل َكفَن هذا ؟

 فدارت حوله لابلة بسعادة

حصان وفساجَنوجشجرٌ لٍ منزٖ جمَٗ ودراجة وعربة ب )  

 ( ...كثَرة وحلوي و

 فماطعها بانزعاج وهو َمؾ

 ( من أخبرن بؤنٍ سؤكون لصاً حَن سؤكبر )

 ابجسمت بضحكة صؽَرة جؽلبت علً حزنها ونظرت جهة الباب



 لبل أن جعود بنظرها للدمَة فٍ َدَها وما أن عادت بنظرها له

 مجددا ولفت وجوجهت نحوه وولفت أمامه ونظرت حَخ باب

ه النصؾ مفجوح أَضا وها هو َؤخذ أول احجَاطات سٗمجهاؼرفج  

 رؼم وجوده هنا ! نظرت للدمَة فٍ َدها ثم لباب ؼرفجه مجددا

 وابجسمت جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها وجحركت بخطوات

 خافجة حافَة المدمَن حجً وصلت الباب وولفت مجكبة بكجفها

 علً إطاره جنظر بحب مبجسمة للذٌ كان نابما علً السرَر َؽطٍ

 نصؾ جسده بلحاؾ السرَر ونصفه العلوٌ عارٌ َرَح ساعده

 علً عَنَه وشعره الرطب َلمع جحت الضوء المجسلل من النافذة

 لربه وٖزالت جسجؽرب مجً وكَؾ َسجحم هذا الرجل فٍ ولت

 ! لَاسٍ هكذا

أفصل لنؼادرٌ كاملة بسالَن مارَا  "  " 

 ابجسمت بحزن واجكؤت برأسها أَضا علً إطار الباب

 وهمست برلة

 " لم أشكرن علً الهدَة "

 رفع ساعده عن وجهه وأداره جحت رأسه ولال بجمود

 ناظرا للسمؾ

 أجعلمٍ أمراً ؟ إن وصلت سرَرٌ وأمسكت بن فلن جؽادرَه لبل "

ةالصباح ولن َولفنٍ شٍء مارَا ولسما إن دخلت جلن المرأ  

 " علَنا مجددا أن البلن أمامها

 أجفلت جنظر له بصدمة وما أن أدار رأسه ونظر لها رفع

 سبابجه هامسا

 " لسما "

 عبست مٗمحها الجمَلة ونفضت الدمَة فٍ َدها جمد شفجَها



 بعبوس فججاهلها ناظرا للسمؾ مجددا بل وؼطً عَنَه بساعده

حرن لدمَهامن جدَد فمفزت جلن الشَاطَن الصؽَرة فٍ رأسها ج  

 نحو الداخل بخطوات خافجة وما أن كانت فوله أمسكت ابجسامجها

 بؤسنانها جنظر لشفجَه الجٍ مالت بابجسامة صؽَرة واكجشافه

 لوجودها لم َجعلها ججراجع أبدا بل انحنت نحوه ببطء حجً داعبت

 أنفاسها وجهه ولبلت خده برلة وهمست ما أن أبعدت شفجَها

 " أحبن "

حَن أمسن برسؽها ما أن ابجعدت وشدها منهوصرخت ضاحكة   

 بموة أولعجها علً صدره والجفت ذراعه وساعده حول كجفَها

 َثبجها بموة فمالت بضحكة جحاول الفكان منه

 " جَم اجركنٍ سؤؼادر ألسم لن "

 لؾ ذراعه اِخر حول خصرها أَضا هامسا من بَن أسنانه

 " ولن جعجب لدمان الباب ؟ "

 لالت بصعوبة جحاول رفع جسدها بعَدا عنه

 " ٖ ورب الكعبة "

 جركها حَنها فابجعدت عنه مسرعة جهة باب الؽرفة وولفت هنان

 جبعد ؼرجها المجبعثرة علً وجهها ونظرت له مبجسمة بمشاكسة

 ورفعت َدها لشفجَها وأرسلت له لبلة وهمست مبجسمة

 " أحبن بحجم العالم بؤكمله "

َا اللحاؾ عنه حجٍ ركضت ضاحكة ودخلتوما أن جلس رام  

 ؼرفجها واندست جحت لحاؾ سرَرها وضمت الدمَة لحضنها

 بموة هامسة بابجسامة

 سَكون علَه رإَجها صباحا حجً جكثر هداَاه وأنسً هدَجه "

 " اْولً بالطبع



* 

* 

* 

 ما أن كانت فٍ الداخل ولفت مكانها جنظر للجالس لرب النافذة

جمسح الدماء عن الجرح فٍ وجنجه والجٍ ووالدجه ججلس بجواره  

 ولفت ما أن رأجها ولالت بضَك

 " ما الذٌ جرَدَنه أنت أَضاً ؟ أٖ َكفٍ ما فعله عشَمن "

 وكان رد فعلها أن ججاهلجها مبعدة نظرها عنها للجالس مكانه

 ولالت ببرود

 " علَنا أن نجحدخ "

 فجحدثت جلن الؽاضبة مجددا لابلة بضَك أشد

عن ابنٍ أنت أَضا َكفَه مرضً عملََن وابجعدٌ  " ... " 

 " أمٍ أجركَنا لوحدنا للَٗ "

 نظرت له باسجنكار ما أن لال جلن الكلمات وفٍ أول خروج له من

 صمجه منذ ؼادر ذان بالرؼم من كل ما كانت جمول وجسب وجشجم

 أمامه ، وما أن كانت سججحدخ سبمها لابٗ ببرود

 " أنا لست طفٗ وأعلم جَدا ما أفعله "

 فجنفست بضَك نفسا لوَا ؼاضبا جشد لبضجَها بجانب جسدها

 بموة لبل أن ججحرن من مكانها .. وما أن كانت لرب الوالفة عند

 الباب المفجوح ولفت ونظرت لها بحمد هامسة

 " لن أنسً لن ولذان الطفل ما فعله به اِن أبدا ألسم بذلن "

بة الباب خلفها عمدا من خلؾ الجٍ لم جهجم وٖوؼادرت ضار  

 بحدَثها وجهدَدها نظرها علً الجالس مكانه والذٌ َبدوا جلمً

 ضربا مبرحا من الذٌ جاء َسججوبها بعده ولالت بجمود



 " من أخبرت عن الموجود فٍ جلن اْوراق ؟ "

 وحَن لم َجب ٖزال َنظر لها جلن النظرة الكسولة المسجفزة

فجَه ابجسامجه الكرَهة المعجادة والجٍ جراهنَرسم علً ش  

 علً أنه لن َجمنها سواه لالت وبإصرار

 " من ؼَر والدجن َعلم َا نجَب ؟ "

 " إن كنت جمصدَن جدن فلم َعلم "

 لالها بسخرَة وكؤنه َسجخؾ بها فشدت لبضجَها بموة

 لابلة بضَك

 " جدن ولَس جدٌ ولَس عنه أجحدخ فله أرسلجها أساسا "

علً أسنانها بؽَض حَن رفع رأسه ضاحكا وما أنوشدت   

 نظر لها لال ساخرا

 " جكذبَن َا حفَدة الخماصَة وججلونَن كحسنن جماما كل بلون "

 لالت من فورها وببرود

 " ٖ شٍء َضطرنٍ للكذب وٖ حجً ْبرر ْمثالن "

 أراح َده وساعده علً الطاولة جحجه ولال بذات سخرَجه

الفعل أعطَجها لذان المحامٍ الفاشلحسنا سنفجرض بؤنن ب "  

 فمط لَوصلها لجده ولَس جدن بالطبع فما كان ؼرضن من

 كل ذلن إذا ؟ لما جكشفَن له عن أمور حدثت فٍ الماضٍ

 " جلها َخص أموات جواروا جحت الجراب

 لالت من فورها وببرود أشد

 ذان أمر ٖ َعنَن فؤجب عن سإالٍ لبل أن جبدأ "

 " بطرح اْسبلة

 حرن فكه السفلٍ بَده بمٗمح مجؤلمة ولال ما أن أبعد َده

 " من جخشَن أن َعلم إذا ؟ آه خالن ذان ؟ "



 جصلبت مٗمحها وهٍ جهمس

 " هل اعطَجها له ؟ "

 حرن رأسه بالنفٍ من فوره لابٗ

 " ٖ ولم أخبره شَبا "

 نظرت له بشن لبرهة لبل أن جمول بجدَة

َننا َا نجَب وعلَن أنٖ جفعل إذا فهو خارج كل ما ب "  

 " جفٍ بوعودن وجكون علً اٖجفاق بَننا

 نظر لها بصمت للحظة لبل أن َمول

 " موافك لكن بشرط "

 وجابع ما أن طال صمجها جنجظره دون أن جعلك

 لن جصل لجدٌ أَضا ولن َعلم ما فَها وٖ حفَده "

 " المفضل ذان

 فشدت لبضجها بموة لابلة بضَك

الٍ جرابمه ؟ لن َموت وهو َجهلها أبداولما ٖ َعلم عن ب "  " 

 ابجسم بسخرَة مجمجما

 " لن َإنبه ضمَره إن كان ذان ما جصبَن له "

 " وما الذٌ جصبوا له أنت ؟ "

 لالجها سرَعا ومباشرة فولؾ وجحرن نحوها وإن كان واضحا فٍ

 مشَجه جلن أنه َحرن إحدي سالَه بصعوبة ودار حولها لابٗ

له حفَدان جإام من ابن الخماصَة لن َحمك لن َعلم أوٖ بؤن "  

 " ذلن هو له هذا أوٖ واْهم أما البالٍ فٗ َخصن أبدا

 لالت ببرود ججبعه بنظرها

 " أهذا كل ما جفكر فَه ... والدن ؟ "

 ولؾ أمامها ولال



 " ٖ لَس هو بالجؤكَد فكل مسبول عن أفعاله "

 فمالت بشن جنظر لعَنَه

 أنت جخفٍ شَبا وججملص من أجابة ...! لن أصدق بؤن "

 " ذان َكون السبب اْساسٍ أنا لست ؼبَة

 ابجسم بسخرَة ورفع َده لشعرها ولال َبرم خصلة منه بَن

 أصابعه وبذات ابجسامجه جلن ونظره علً عَنَها

 لَس فٍ صالحن أن جكشفٍ أورالن من اِن َا جمَلة فٗزال "

ا وهدفٍ ٖ َشبه هدفن البجة ٖ جنسٍ ذلنالولت طوَٗ أمامن  " 

 رفعت َدها واسجلت شعرها منه بعنؾ لابلة بضَك

 " هدفن ٖ َعنَنٍ "

 دس َدَه فٍ جَبَه ولال

 أعلم وأحاول فعٗ أن أصدق لكن هدفنا واحد وإن اخجلؾ "

 " فمصالحنا مشجركة

 لالت بعد صمت لحظة

حصل علًأنت جسجخدمنٍ ْؼراضن الجافهة فمط أنا لم أ "  

 " شٍء من اجفالنا ذان

 حرن كجفَه لابٗ بابجسامة مابلة

 ْنن لم جطلبٍ شَبا حجً اِن َا جمَلة ... أنت ٖزلت "

 " جدرسَن عدون فمط أو جبحثَن عنه

 نظرت له بصمت ولم جعلك ... من َفكر بؤن هذا الرجل أحمك

 وؼبٍ فسَكون هو كذلن فَبدوا أن الموجود فوق جسده َجحرن

حَنما َرَد هو ذلن ، لالت جنظر لعَنَه مباشرةفعٗ   

وٖ أظنه عمٗجُكسحرون أوراق ملكَة أسهمٍ فٍ شركة  "  

 " صعبا علَن



 رفع رأسه ضاحكا لبل أن َنظر لها ولال

 لَس اْمر كما جظنَن َا فاجنة لكن لن ما جرَدَن فمط أمهلَنٍ "

 " بعض الولت

جصَد لفرَسجهوجابع ولد بدأ بالجحرن حولها مجدداً كذبب َ  

سجكون بعَدة عن خط هجومنداسىلث وٖ جنسٍ شركة  "  " 

 همست بابجسامة ساخرة

 " لن ذلن "

 ولؾ خلفها مباشرة ولال هامسا جهة أذنها الجٍ َخفَها ذان

 الشعر اْشمر الطوَل

 أود أن أصدلن لكن ذلن مسجحَل فٗ جنسٍ بؤنٍ "

 " حذرجن مسبما

 دارت ناحَجه دورة كاملة حجً أصبحت ممابلة له ومدت

 َدها له لابلة

 " نفذ جهدَداجن حَنها "

 نمل نظره من عَنَها لَدها باسجؽراب فمالت

 " أعطنٍ اْوراق "

 رفع نظره لعَنَها مجددا ولال ولد عاد لسخرَجه المسجفزة

 " ألم َخبرن حلَفن المدَم بؤن أمرها لد انجهً ؟ "

ضَك لبل أن جحررهما لابلةزمت شفجَها ب  

 لم َخبرنٍ شَبا ولن أصدق ذلن فمد ججخلص من أٌ واحدة "

 " منها إٖ رسالة إسحاق فؤعطنٍ إَاها ْنها جخصنٍ وحدٌ

 جحرن نحو باب ما فٍ جلن الردهة الواسعة الفاخرة ودون أن

 َعلك وما هٍ إٖ لحظات وخرج وفٍ َده ظرؾ ورلٍ مده لها

ه جلن اٖبجسامة الساخرة فؤخذجه منهفٍ صمت ٖ جفارق شفجَ  



 بسحبة واحدة فؤمال رأسه ولرب شفجَه من أذنها مجددا وهمس

 بذات سخرَجه

 ٖ جثمٍ مجددا فَمن ٖ َمكنه فعل شٍء من أجلن كٍ ٖ جنجهٍ "

 " نهاَة كل مرأة دخلت عالمه

 وكان جعلَمها نظرة باردة ٖمبالَة أهدجه إَاها لبل أن جخرج

ن فلن َجدٌ مع أمثاله الشرح والجفسَر ولنمؽادرة من هنا  

 . جفعلها فٍ جمَع اْحوال ولن جهجم

* 

* 

* 

 خببت نصؾ وجهها بكجؾ الجالسة بجانبها جنظر بعَن واحدة

 للجالس بعَدا والذٌ ضحن بصمت رافعا رأسه لٓعلً بسبب

 حركجها جلن لبل أن َدعٍ اٖنشؽال بهاجفه ما أن أمسكت

 أطراؾ أناملها الرلَمة البَضاء بثوب الجالسة لربها

 هامسة برلة جشبهها

 " أمٍ "

 وما أن الجفجت لها المٗصمة لها جعطَها ظهرها جمرَبا رفعت

 نظرها وحدلت جلن اْحداق الرمادَة بعَنَها السوداء لابلة

 بذات همسها الرلَك

 " هل أصعد لؽرفجٍ ؟ "

عا ومن لبل أن جصلفابجسمت لها جلن المٗمح بحب سرَ  

 جلن اٖبجسامة لشفَها لابلة

 لماذا َا َمامة ؟ الَوم والؽد إجازجن من الدروس الجٍ "

 ! جؤخذَنها وأنت جسجنَن نفسن فٍ ؼرفجن كثَرا مإخرا



 " أرَدن أن جشاركٍ عابلجن حَاجها صؽَرجٍ

 وكان جوابها أن ابجسمت لها ابجسامة جشبه ابجسامجها بل وجشبه

َلة البرَبة فنملت نظرها منها فورا للجالس ممابٗمٗمحها الجم  

 لهم فٍ الجهة اْخري ونظرت له مضَمة عَنَها فكان علً

 حاله السابك منسجم جماما مع هاجفه فؤبعدت نظرها عنه حَنها ،

 وبَنما عادت جوزاء لٗنشؽال مع الخادمة الجالسة أمامها

لجالسةجدون فٍ ٖبحة طوَلة ما جملَه علَها عادت أَضا ا  

 بجانبها لسرلة النظرات المجمطعة جهة الذٌ اجكا برأسه

 علً ساعده هذه المرة ثانَا َده خلؾ رأسه وَرفع لدمَه

 فوق اْرَكة الجٍ أصبح شبه مسجلٍك علَها بالعرض َنصب

 ساق علً اْخري ونظره عاد لٗلجصاق بها جزَن شفجَه

ه وأشارذات جلن اٖبجسامة اللعوب وما أن حرن هاجفه فٍ َد  

 لها به بمعنً جعالٍ أرَن شَبا حجً اخجبؤت عنه مجددا بجسد

 والدجه وعادت لشد ثوبها وما أن الجفجت لها لالت

 جنظر ْصابعها

 " أرَد مراجعة بعض الدروس أمٍ فهل جسمحَن لٍ "

 فنظرت لها بشن لبل أن جدَر رأسها وجنظر للذٌ لم َبمٍ

 هنان سوي مكانه الخالٍ منه وجالت بنظرها فٍ المكان

 الواسع لبل أن جعود به لها لابلة بابجسامة

 " كما جشابَن َا َمامة .. أردجن فمط أن ججسلٍ للَٗ معنا "

 فابجسمت لها بدورها ولبلت خدها وؼادرت فٍ صمت ووجهجها

 السلم المرَب منهم والذٌ ما أن كانت أعٗه جسارعت خطواجها

جً وجدت نفسها أمام باب ؼرفجها ففجحجه سرَعا ودخلت لجمفزح  

 بشهمة فزعة ما أن ولع نظرها علً الوالؾ فٍ الداخل َنجظرها



 .. مكجفا ذراعَه لصدره َنظر لها مبجسما جلن اٖبجسامة الماكرة

 وما أن فكرت فٍ الفرار راكضة حجً أولفجها َده وأصابعه

بها نحو الداخل ولالالطوَلة الجٍ الجفت حول ساعدها وسح  

 مؽلما الباب بَده اْخري وبضربة واحدة

 انجظرٌ هنا للَٗ ... كنت أعلم أن نهاَجٍ فٍ هذه العابلة "

 " سجكون علً َدَن

 وما أن أدارها ناحَجه نظر لعَنَها الرمادَة الواسعة .. جلن المطعة

 الفضَة الٗمعة َحَطها صفا رموش بنَة كثَفة وجفن واسع

بسَطة وممَزة عند طرفه لجعطٍ ذان الحزن فَهما معنابانحناءة   

 مخجلفا ؼرَبا ورابعا أَضا ججمع شعرها المموج للخلؾ كما

 وجمسن جلن الؽرة المجنونة بمشبن كرَسجالٍ عرَض سامحا لذان

 الوجه الدابرٌ والعَنان الواسعة والمٗمح الصؽَرة الرلَمة

 . بالبروز أكثر

ع عَنَها المحدلجان فَه بذعرجرن ذراعها ما أن مٓت الدمو  

 ورفع َدَه بجانب وجهه لابٗ بابجسامة

 انجظرٌ للَٗ أنا هنا فمط ْشرح لن اْمر فٗ ججسببٍ فٍ "

 " طردٌ من المنزل فسجفعلها جوزاء ودون جراجع إن أخبرجها

 وجابع من فوره منزٖ َدَه َدسهما فٍ جَبٍ بنطلونه

ك وأخبرجنكان اْمر مزحة فمط َمامجٍ كما سب "  " 

 زمت شفجَها الرلَمجان لبل أن جهمس بصوت مجمطع

 " ما جلن الصورة إذا ؟ "

 رفع كجفَه لابٗ بابجسامة

 " ٖ شٍء ... إنها فمط ٖ شٍء "

 لربت حاجباها البنَان الطوَٗن وهمست باسجؽراب



 " وماذا َفعٗن إذا ؟ "

 لال َمسن ضحكجه

 " وأنا مثلن جماماً ٖ أعلم "

 نظرت له بشن لبرهة لبل أن جمول

 " وما َفعل الزوجان ؟ "

 وجبدلت نظرجها لٗسجؽراب ما أن رفع رأسه ضاحكا لبل

 أن َنظر لها مجددا ولال بضحكة صؽَرة

 " ٖ شٍء ... َجشاجران طوال النهار ثم َنامان وفمط "

 حركت حدلجَها بجفكَر لبل أن جنظر له مجددا لابلة

جشاجران دابماوالدٌ وزوججه كانا َ "  " 

 ضحن من فوره ولال

 أجل كما أخبرجن .. وفٍ اْحَان الملَلة الجٍ ٖ َجشاجران "

 " فَها َمكنهما إنجاب بعض اْوٖد

 نظرت له بشن للَٗ لبل أن جمول

 " وكَؾ َنجبونهم ؟ "

 وجحولت نظراجها البرَبة للحنك حَن عاد للضحن مجددا فؤخرج

ص خدها َؽرس أسنانه البَضاءَده من جَبه ومدها لوجهها ولر  

 فٍ طرؾ شفجه وما أن أبعد َده لبل إصبعَه ولال

 ما أروعن من فجاة ... ومن اْفضل أن ٖ جعلمٍ منٍ "

 " كٍ ٖ ننام كلَنا فٍ الشارع

 نظرت له جلن اْحداق الرمادَة باسجؽراب وعدم اسجَعاب

 مجددا فضحن ولال

اء شاهَن أو جدخلَمكننا الجحدخ عن اْمر عندما جموت جوز "  

 فٍ ؼَبوبة طوَلة أو َطردها أَوب الشعاب من هنا .. وطبعا كل



 " واحدة منهم جبدوا لٍ مسجحَلة أكثر من اْخري

 فسرعان ما جبدلت جلن النظرات فٍ عَنَها للحزن وظنه بسبب

 ما لال حجً لالت ببحة والدموع جمٓ عَنَها

 ... ماذا عن َمان ؟وأنت وعدجنٍ أن جبحخ عنه وجحضره "

 " هل هو مَت وجخفون اْمر عنٍ ؟

 نظر لها بذهول ولال

 ٖ بالطبع ما هذه اْفكار السوداء َا فجاة ! هو حٍ َرزق "

 " وفٍ الجنوب كما أخبرجن ألسم لن

 اخجنك صوجها بعبرجها ولالت ببحة بكاء

د أن أراه أبان أرجونإذا لما ٖ َؤجٍ لزَارجٍ ؟ أرَ "  " 

 وضع َده علً للبه وجؤوه لبل أن َمول

 آه َا للب أبان ... حاظر سجرَه رؼما عنه وعن أبناء "

 " ؼَلوان جمَعهم

 فمسحت عَنَها جرجسم ابجسامة صؽَرة علً مٗمحها الحزَنة

 البرَبة فؽمز لها لابٗ

 " لكن ثمة شرط طبعا "

ل بابجسامة صؽَرةمسحت عَنَها بموة ونظرت له بصمت فما  

 علَن أن ٖ جخبرٌ والدجن جلن عن أٌ شٍء مما دار بَننا وعن "

 " جلن الصور جحدَدا اجفمنا

 أومؤت برأسها موافمة من فورها وَعلم جَدا أهمَة رإَة شمَمها

 بالنسبة لها وبؤنها لن جخل باٖجفاق ورؼم ذلن لال رافعا

 سبابجه بَنهما

اجفاق بَننا أبدا حاذرٌ َا َمامة فإن علمت فٗ "  " 

 فحركت رأسها نفَا من فورها ودون أن ججحدخ فابجسم ولرص



 وجنجها مجددا ولبل أصابعه وهو َججازها خارجا من الؽرفة الجٍ

 جرن بابها خلفه مفجوحا ونظرها َجبعه حجً اخجفً حاجباها

 البنَان الرلَمان َمجربا من بعضهما ببطء جرجسم علً مٗمحها

ا بعض اٖسجؽراب ججذكر حدَثه السابكنظرة جفكَر خالطه  

 والحالٍ وجمجمت بعبوس

 " !! ولما والدجه ووالده ٖ َجشاجران أبدا "

 وسرعان ما ظهرت جلن الصورة أمام عَنَها مجددا والوجهان

 الشبه ملجصمان ببعضهما وجلن النظرة فٍ عَنَهما وشعرت

 سرَعا بذان اْلم الؽرَب فٍ معدجها فحركت رأسها بموة

 وجحركت من مكانها مؽادرة الؽرفة وما أن اججازت الممر الطوَل

 كانت فٍ وجهها الجٍ خرجت أساسا للبحخ عنها والجٍ لم ججرن

 لها مجاٖ ٖ لججحدخ وٖ لجسؤل وهٍ جسحبها من َدها لابلة

 " جعالٍ لمد بدأ البرنامج "

 وسحبجها معها راكضة حجً كانجا لرب الؽرفة المخصصة للجلفاز

مجبرة إَاها علً الولوؾ لبل أن جدخٗ ونظرت لها لابلة فولفت  

 " بثَنة هل أسؤلن عن أمر وججَبَنٍ عنه ؟ "

 فمالت جلن من فورها ملوحة بَدها

 ٖ بالطبع فمإكد َخص الدراسة وأنا من علَها أن جسؤلن "

 "ٖ أنت

 مدت شفجَها بعبوس ولالت

 " ٖ هو ٖ َخص الدراسة أبدا "

فنضرت لٓسفل مبعدة نظرها عنها لبل نظرت لها باسجؽراب  

 أن جنظر لها مجددا ولالت بجردد

 " بثَنة ما الذٌ َحدخ بَن الزوجَن ؟ "



 لجزداد جلن النظرات المسجؽربة جحدَما فَها لبل أن جنفجر صاحبجها

 ضاحكة فضربجها بمبضجها علً كجفها مجمجمة بعبوس

ل عنهوما الذٌ ألوله َضحن هكذا ؟ ما المضحن فَما أسؤ "  " 

 وما أن أنهت الوالفة أمامها نوبة ضحكها الطوَلة لالت جمسن

 نفسها عن الضحن مجددا

 " حما ٖ جعلمَن ما َحدخ بَن الزوجَن َا َمامة ؟ "

 جمجمت باسجَاء

 " إن كنت أعلم ما سؤلت "

 وما أن كانت الوالفة أمامها سججحدخ بلعت كلماجها كما لسانها

معهما فٍ المكان والجٍ لالت جنظرمعها جنظر للجٍ أصبحت فجؤة   

 لهما باسجؽراب

 " ما هدا الذٌ جسؤل عنه وٖ جعلمه ؟ "

 فضحكت الجٍ دارت بجسدها جَدا لجمابلها ولالت ضاحكة

 " ! هذه َمامة جسؤل ما الذٌ َحدخ بَن الزوجان ..جصورٌ ذلن"

 وأمسكت فمها بَدها جنظر بذعر لجلن العَنان السوداء الجٍ حدلت

 فَها بصدمة خالطها ؼضب مخَؾ وما كان من خَار أمامها

 سوي الهرب بالطبع واٖخجفاء فٍ لمح البصر جاركة حمم جلن

 العَنان ججبعها حجً اخجفت لبل أن جنظر للجٍ لالت لها عالدة

 حاجبَها

 " لما جسؤلَن عن ذلن َا َمامة "

 فؤجفلت جنظر لها بارجبان فهٍ لم جري مطلما جلن النظرة فٍ

َنَها فجرة وجودها معهم هنا بالرؼم من أنها ٖ جمارن أبدا بجلنع  

 الجٍ خصت بها ابنجها فمالت بجوجس

 " هل اْمر سٍء أمٍ ؟ "



 ً  لالت الممابلة لها ومٗمحها ٖ جزداد إٖ لسوة وضَما

 " أبان من جحدخ معن فٍ اْمر ؟ "

 نظرت لها بصدمة لبل أن جحرن رأسها بالنفٍ ودون أن ججحدخ

الت جنظر لها بشنفم  

 " مجؤكدة َا َمامة ؟ أعرفن ٖ جكذبَن أبدا "

 حدلت فَها بصمت ججذكر كٗمه واجفالهما... لكنها بالفعل ٖ جكذب

 ( وٖ جحب الكذب أبدا وكان َمان َنهاها عنه دابما ... ) َمان

 عند جلن النمطة وعند شمَمها انهارت جمَع معجمداجها جلن بل

بخفوت جشد سبابجَها ببعضهماومشاعرها أَضا فهمست   

 " ٖ أمٍ لم َفعل "

 فمالت من فورها

 " لما السإال إذا َا َمامة ؟ "

 لالت بعد صمت لحظة

 " جساءلت فمط وأردت أن أعلم "

 نظرت لها بصمت وجفكَر فلن جمجنع أبدا بؤنها سؤلت من نفسها

 هكذا لكانت جحدثت عن اْمر سابما ! جعلم بؤنها عاشت معزولة

 جماما عن كل ما َربطها بالعالم الخارجٍ وحجً هنا لم جخرج أبدا

 والجلفاز هٍ من جحدد المنوات الجٍ ججابعانهما فَه وجمنع عنهما

 الهواجؾ واٖنجرنت ولن ججد أبدا ما َجعل جلن اْسبلة جدور فٍ

 ذهنها أما ابنجها جلن فجذهب للمدرسة وفٍ جلن اْمكنة ٖ حدود

مجصر الجعلَم فَها علً الدراسة والمعلماتللمعرفة أبدا وٖ َ  

 خصوصا أنها جضعها فٍ مدرسة عامة حالها حال شمَمَها سابما

 فهٍ جكره المدارس الخاصة وأن ٖ َحجن أبنابها بعامة الناس

 وَكونوا مثلهم ، فمن هذا الذٌ زرع جلن اْفكار فٍ رأسها إن لم



أبدا لما أخرجتجكن بثَنة ؟ لكنها جعرؾ َمامة جَدا هٍ ٖ جكذب   

 . ذان الولح من دابرة اجهامها أبدا

 أحاطت كجفاها بذراعها وسارت بها خارججان من هنان لابلة

 إذا ٖ جسؤلٍ عن ذلن مجددا وٖ جفكرٌ فَه فؤوانه لم َحن "

 " بعد وَحجاج لولت طوَل

* 

* 

* 

* 

* 

 أدارت الصَنَة الحدَدَة الواسعة بَد جحاول بالَد اْخري جمع

بالماء لججكون العجَنة الجٍ باجت جشن بؤن جحصل علَهاالدلَك   

 والجالس هنان َنظر لها هكذا وٖ جفهم ما به الَوم وما أرجعه

 مبكرا علً ؼَر العادة َجلس هنان ومنذ ولت ! بل كان شبه

 مضطجع َثنٍ الوسادة جحت مرفمه َنصب إحدي ركبجَه بَنما

مطبخ منذ رجوعهَثنٍ ساله اِخر جحجها وَجلس معها هنا فٍ ال  

 وٖ جفارلها نظراجه الجٍ كانت جٗحظها وإن لم جنظر ناحَجه حجً

 أربكها وهذا حالها منذ أصبح هنا وها هٍ جحاول جمع العجَن

 مع بعضه بجكرار والذٌ وكؤنها ْول مرة جعجنه ولَست جفعلها

 منذ عرفت شمَمها جسار وزوججه حجً أصبحت جلمه وجسبكه

 .!! فٍ لحظات

 " ماَرَن "

 أؼمصت عَنَها مجنهدة بعمك فها هو علً اْلل لرر أن َخرج

 من صمجه ولد جفهم علً اْلل سبب هذه الزَارة المبكرة



 والنظرات الؽرَبة ، نظرت ناحَجه وأجبرت شفجَها علً رسم

 ابجسامة صؽَرة فلن جسجطَع الجحدخ علً ما َبدوا وٖ بكلمة

عنها َنظر لعود المش فٍ نعم ، وكم حمدت هللا أن أبعد نظره  

 َده وهو َمول

 أنت لم جطلبٍ شَبا لنفسن أبدا منذ جزوجنا ... أٖ جحجاجَن "

 " ْشَاء لد ٖ نهجم لها نحن الرجال ؟

 نظرت له باسجؽراب وكانت لجفسر كٗمه ذان مََٗن الجفاسَر لوٖ

 جابع وٖزال َنظر لجلن المشة الذهبَة فٍ َده

بما من طلبات زوجاجهم الجٍ ٖ جنجهٍالمجزوجون َشجكون دا "  

 " وٖ أران جطلبَن شَباً أبداً 

 فزحفت جلن اٖبجسامة الصادلة لشفجَها لبل أن ججحول لضحكة

 صؽَرة وهٍ جمول

 " !وهل َزعجن أن ٖ أكون مجطلبة مزعجة مثلهن ؟ "

 رفع نطره لها ولال

 بل أخشً أنن جفعلَن ذلن من أجلٍ فمط وجحرمَن نفسن "

ط حمولن علٍمن أبس  " 

 َا إلهٍ من َسمح لها فمط بؤن جمبّل هذا الرجل بَن عَنَه شكرا

 وامجنانا فمط علً كلماجه وإن لم َنفذها ، لالت جنظر لَدَها

 والعجَن الذٌ بدأ َجؾ علً أصابع َمناها

 ٖ شٍء َنمصنٍ َا َمان ألسم لن بل ولدٌ أكثر مما "

 " أحجاج واعجدت

ت جججنب النظر لهوجابعت جكجم ضحكجها ٖزال  

 وَبدوا أنه علَن أن جحمد هللا أن ٖ جَران وٖ أصدلاء لنا لما "

 .. رحمجن أبدا من سؤذهب لجلن وسجؤجٍ لزَارجٍ اْخري



 " هذا إن اضفنا له حفٗت الزفاؾ

 وصلها صوجه فورا

 وهذا جزء مما أظلمن فَه َا ماَرَن وَبدوا أنه علَنا فعٗ "

 اٖنجمال من هنا بل ومن الجنوب بؤكمله لججمكنٍ من العَش بَن

 الناس كؤٌ امرأة مثلن لكن أمهلَنٍ حجً أجد فرصة عمل

 " مناسبة بعَدا عن الجنوب واْراضٍ الزراعَة

 نظرت له سرَعا وبصدمة لابلة

 ما هذا الذٌ جموله َا َمان ! بل وأَن سججد فرص أفضل من "

ا مثلن بؤن ذلن لن َحدخ ... ثم أنا لستهنا ؟ أنت جعلم جَدا وأن  

 منزعجة من وضعٍ هنا ومعجادة علً العَش وحَدة .. من أخبرن

 بؤنٍ أحجاج لجَران أو حجً لصدَمات ؟ أنا كنت أمزح فمط حَن

 " للت ذلن

 حدلت فَها جلن العَنان الرمادَة بجمود ولال بجدَة

َعَشأعلم بؤنن جمولَن ذلن فمط من أجلٍ ٖ أحد َحب أن  "  

 " وحَدا ومنبوذا .. ٖ جحاولٍ إلناعٍ بذلن

 وما أن كانت سججحدخ معجرضة لاطعها من فوره

 لد أكون من انجشلن من الشارع وحجً من مخالب أعمامن "

 أولبن لكنٍ لست من وفر لن الحَاة الجٍ جنجظرها أٌ امرأة من

 " الرجل الذٌ ججزوجه

ا ولد شردت عَناهأبعدت شفجَها لججحدخ لكنه كان اْسبك ومجدد  

 للفراغ بوجوم كبَب

 أنا أعلم بنفسٍ منن َا ماَرَن ٖ َمكن ٖمرأة أن جعجمد علٍ "

 " ْنٍ سؤخذلها نهاَة اْمر بسبب عجزٌ واسجسٗمٍ

 حركت رأسها نفَا وكؤنه َراها وعَناها المحدلجان به َؽمرها



 اْسً والحزن ولالت معجرضة

لم وإجحاؾ هكذا ؟ٖ أعلم علً أٌ أساس جصؾ نفسن بظ "  

 مجؤكدة من أن والدجن جوفَت وهٍ فخورة بن وشمَمجن من بعدها

 " ....ومن سجكو

 لاطعها مجددا وهو َسجوٌ جالسا وٖزال َججنب النظر لها وكؤنه

 َخفٍ جلن النظرات الؽارلة فٍ اْلم

 أخبرجن بؤنٍ عكس ما جظنَن ولم ألدم شَبا لهما وخذلت "

 " شمَمجٍ بٍ .. هذا هو أنا مهما حاولت أن أكون العكس

 وولؾ من فوره جرالبه نظراجها المسجؽربة من حدَثه ولال

 مجوجها نحوها " لما ٖ ججركَنا من الحدَخ عن كل هذا فثمة

 " ما علَن رإَجه

 نظرت له باسجؽراب وهو َجلس بجوارها مجربعا ومد َده لَدها

بها نحوه بَنما كانت َده اْخريالَسري والنظَفة وأمسكها وسح  

 جخرج شَبا ما من جَب بنطلونه دسه فورا فٍ إصبعها لابٗ

 " هذا من أبسط حمولن الجٍ لم أوفرها لن فٍ ولجها المناسب "

 رفعت َدها ونظرت لخاجم الزواج الذهبٍ البسَط الذٌ دمج

 اللونَن الفضٍ والذهبٍ مزَن بفصوص صؽَرة جدا لبل أن

الذٌ كان َنظر لها مبجسما وما أن عادت بنظرهاجرفعه مجددا ب  

 له َزَن إصبعها اْبَض الطوَل امجٓت عَناها بالدموع جنظر لما

 لم جمجلكه فٍ حَاجها فكَؾ أن َكون خاجم زواج وهٍ الجٍ لم

 ججولعه َوماً !! حضنت َدها جلن بَدها اْخري جضمهما لصدرها

هٍ جهمسجنظر له بعَنَن دامعة وبالكاد خرج صوجها و  

 " شكرا لن َا َمان "

 وسرعان ما ارجمت فٍ حضنه والجفت ذراعها حول خصره



 بموة لابلة مجددا

 شكرا لن َا َمان ... َا من ججمنً كل امرأة فٍ الوجود أن "

 " جحظً بمثَل لن

 ودست وجهها فٍ صدره ما أن شعرت بؤصابعه وكفه جٗمس

بل أن َجكا بذلنهشعرها وبجلن المبلة الطوَلة العمَمة لرأسها ل  

 علَه هامسا

 " لد َجؽَر رأَن هذا بٍ َوما "

 حركت رأسها بالنفٍ ٖزالت جدفن وجهها فٍ صدره وهمست جشد

 ذراعَها حول خصره بموة أكبر

 " لن َجؽَر أبدا ومهما حدخ ألسم لن "

 فلم َكن جعلَمه الجالٍ بضع كلمات محبطة كسابمجها وٖ أن

وؼادر فٍ صمت ككل مرة بلأبعدها عن حضنه ولبل جبَنها   

 أن جخللت جلن اْصابع الرجولَة الطوَلة شعرها اْشمر جبعده

 عن طرؾ وجهها .. وارججؾ جسدها بوضوح وازداد جعلمها به

 وكؤنها سجسمط فٍ الفراغ حَن شعرت بنعومة شفجَه علً

 صدؼها فٍ لبٗت رلَمة ناعمة مججالَة جعلجها جهوٌ للماع ولد

 نزلت جباعا لطرؾ وجنجها وانحنً أكثر نحو عنمها ونحرها

 َمبلهما بشؽؾ َزَد من احجضانها وبموة جعلجها جنهار عاجزة

 أمامه وعلمت حَنها بؤن حمَمجها بل وكذبجها جلن شارفت علً

 . نهاَجها وبؤنها من سجخذله بها ٖ هو ومن سجخسره ولرَبا جدا

طوله حَن عٗ صوتانجفضت مبجعدة عنه بَنما ولؾ هو علً   

 الباب الحدَدٌ فٍ طرلات مرجفعة وكؤنه َكاد َخلع من مكانه

 فرفعت نظراجها الوجلة به جحاول جرجَب خصٗت شعرها الؽجرٌ

 الطوَل والجٍ جبعثرت مع ولوفه مخرجاً أصابعه منه وكان َنظر



 جهة باب المطبخ حَخ َصلهم الصوت الذٌ لم َجولؾ للحظة

أن جحرن ناحَجه ولفت ولحمت به وأمسكتمزلزٖ الجدران ، وما   

 بَده لابلة

 إن كان شعَب أو أحد أشمابه فسؤذهب معن إلً حَخ "

 " سَؤخذونن

 فالجفت لها وفن َده منها ولال بضَك ناظرا لعَنَها

 ماَرَن جولفٍ عن الجنون فمد َكون أحد العمال .. ابمٍ "

 " هنا وٖ جخرجٍ أو ؼضبت منن

ؼادر المكان جاركا إَاها خلفه جودعه وما أن أنهً عبارجه جلن  

 عَناها الدامعة ٖ جعلم مجً سجرحمها همومها وٖ جخشً فٍ كل

 . مرة َخرج فَها من هنا وإن لعمله بؤنها لن جراه مجدداً 

* 

* 

* 

 نظرت لشاشة هاجفها ووضعجه علً الوضع الصامت ودسجه

جعلمفٍ جَب بجامجها مجددا ولم ججب ولن جفعلها أبدا فعلَه أن َ  

 الدرس ذان اْحمك وٖ َكررها مجددا فهٍ لم ججصل به حَنها

 إٖ ْنها جحجاجه بالفعل .. ٖ وكررت اٖجصال مرارا مما َإكد

 له ضرورة أن َجَب علَها وكل ما فعله حَنها أن أرسل لها

 بؤنه مشؽول وبؤن ججصل بعمها صمر أو برعد إن كان اْمر

 ضرورَا .. أهو زوجها أم رعد ؟ أم حجً عم والدها ؟ وْنها

 جعلم بؤنه لن َسجطَع المجٍء هنا لمنزل والدجها اسجمرت

 . فٍ عنادها

 عادت بنظرها للعبة فٍ َد الكاسر مججاهلة مجددا اهجزازه فٍ



 جَبها .. ولم َكن وضعها مخجلفا عن الجالسة علً مبعدة منهم

خرؾ فَبدوا بؤنها وابنجهاَفصلها عنهم حاجز زجاجٍ مز  

 مجفمجان علً معالبة الرجال وهٍ جملب هاجفها أَضا دون أن

 ججَب علً الذٌ كان لد حاول للمرة الثالثة حَنها وعادت

 بنظرها مجددا للجٍ كانت جشرح لها والملم فٍ َدها عن الموجود

 فٍ الورلة جحجها لكنه َبدوا اجخذ أسلوبا آخر هذه المرة وبؤنه

عنادا عن زوج ابنجه وهو َرسل لها رسالة بدٖ من لَس بؤلل  

 أن َجصل فرفعت هاجفها مجددا وفجحجها ونظرت ْحرفها

 المخجصرة

 ( نجناول العشاء معا اللَلة ؟ )

 فؤرسلت ومن فورها

( ٖ ) 

 ولم َجؤخر رده أبدا وكما جولعت

 سآخذن من منزل رعد وارجعن له ولن نخل باٖجفاق)

 ( َا مجحفة

إصرارفؤرسلت وب  

 ( ٖ ... وكن نزَها َا مطر )

 جعلم بؤنه َفهم جَدا ما جعنٍ كما جعلم جَدا بؤنه َفعل ما َرَد

 . دابما وإن رفضت وعاندت

 " َبدوا أنن مشؽولة سَدجٍ ؟ "

 رفعت نظرها بالجالسة أمامها والوجه الدابرٌ ببشرجه البَضاء

لهاالنمَة َلجؾ حوله حجاب لرمزٌ َشبه لون شفجَها .. نظرت   

 مبجسمة بإحراج ألرب لٕعجذار ولالت

 " لم أعد كذلن اِن وَمكننا مجابعة ما كنا نجحدخ عنه "



 فحركت جلن كجفَها لابلة

 اْمر لن َنجح هكذا سَدجٍ ما لم نجفك وحفل اٖفججاح "

 " بات لرَبا جدا وٖ ولت أمامنا

 جنهدت بؤسً و فركت جبَنها بؤصابعها جنظر لٓوراق المجناثرة

 بَنهما ووصلها صوجها بعد لحظات لصَرة

 الجمَع مجفك علً ذلن سَدجٍ ومهمجٍ كانت محاولة إلناعن "

 " وَبدوا لٍ لم َنجح اْمر

 رفعت رأسها ونظرها لها ولالت مجنهدة باسجسٗم

 " من الصعب أن جمؾ ضد الجمَع ... حسنا أنا أسجسلم "

 فابجسمت جلن من فورها ولالت

ٖ جملمٍ وأعدن أن نراعٍ جمَع البنود سَنجح اْمر سَدجٍ "  

 " الجٍ كانت سبب رفضن

 أومؤت برأسها بهزة خفَفة مجمجمة

 " أجمنً ذلن بالفعل وأن ٖ نواجه أٌ مشكٗت مسجمبٗ "

 ولفت جلن وبدأت بجمع اْوراق بَنهما لابلة

 لن َحدخ ذلن سَدجٍ بما أننا لم نخالؾ المانون والدولة علً "

ل .. كونٍ مطمبنةاطٗع بكل ما نفع  " 

 واسجوت والفة جحضن اْوراق الجٍ جلبجها معها جنظر للجٍ ولفت

 أَضا ولالت مبجسمة

 " شكرا لن سَدجٍ وآسفة حما ٔضاعة الكثَر من ولجن "

 لالت بابجسامة جشبه ابجسامجها

 بل أنا من علَها شكرن واٖعجذار َكفٍ أن نفذجم طلبٍ "

منزلٍبحضور من َنوب عنهم وَؤجٍ هنا ل  " 

 لالت الممابلة لها باحجرام



 نحن فٍ الخدمة دابما سَدجٍ ولم َوجه أٌ من الشركاء "

 " أٌ اعجراض علً هذا

 وصافحجها مؽادرة بعدما شكرجها مجددا بؤدب واحجرام بَنما

 رافمجها هٍ حجً ؼادرت من باب المنزل خطواجها اْنَمة جشبه

 زَها الرسمٍ الممَز ، وما أن أؼلمت الباب خلفها جحركت نحو

 الداخل ووصلت بمرب اللذان كانا وكالعادة َجشاجران علً جلن

 اللعبة ألكجرونَة السخَفة وبالرؼم من أصابة فٍ َد أحدهما

 فحركت رأسها بَؤس منهما لبل أن جمول ببرود

 " أنجما أٖ جكبران أبدا ؟ "

ناحَجها بعبوس وجد الجالس ملجصما بها وما أن نظرت جَما  

 الفرصة لسرلجها من بَن َدها ولفز والفا بها علً نظراجها

 الحانمة له فولها وكان الجعلَك من رعد الذٌ لال ضاحكا

 " ٖ َبدوا ذلن حجً َكون ثمة من أصؽر منهما "

 فنظرت ناحَجه فورا وكما جولعت ضحن من فوره وؼمز لها

اْرضَة الرخامَة جحجها سواء من شدةفشعرت بؤنها أصبحت و  

 أحراج ونملت نظرها فورا للجالسة علً مسافة لرَبة منه

 والجٍ حركت كجفَها من فورها مبجسمة فزمت شفجَها جنظر لها

 بضَك جلن الثرثارة ، بَنما جحدخ من لم َكفه إحراجا ذان علً

 ما َبدو ووصلها صوجه الباسم لابٗ

خلٍ َوما وأبدا بَن زوجان مجخاصمانآسجرَا علَن أن ٖ ججد "  

 ْنن سجشعرَن دوما بؤنن مع الطرؾ الخاسر ونهاَة اْمر

 " جكجشفٍ بؤنن وحدن من كان كذلن

 فشدت أصابعها فٍ لبضة واحدة لبل أن جحركهم بعشوابَة وما

 أن نظرت له كان وكما جولعت َنظر لها مبجسما بجسلَة وعلَها



َنجظرها من أحراج المزَد فما أن ججولع كل ذلن بالطبع وٖزال  

 معنً وضعها هذا سوي أنهما ..... َا إلهٍ جل ما جخشاه أن

 َفكروا كما فكرت عمجهم سابما بؤنه كان َدخل منازلهم لؽرفجها

 . مجسلٗ

 أشاحت بوجهها مججاهلة نظراجه جلن دون أن جعلك علً ما لال

 وجحركت من هنان وؼادرت ووجهجها السلم الذٌ صعدجه من

 فورها فجشارن رعد وزوججه ضحكة صؽَرة بَنما جبادل الكاسر

 والجالسة أمامه نظرات اٖسجؽراب لبل أن جنظر جَما نحوهما

 لابلة

 " ماذا هنان !؟ "

 فضحن رعد ولال

 " انشؽٗ بلعبجكما جلن وٖ ججدخٗ فَما ٖ َخص اْطفال "

 فنظرت له بضَك جمسن خصرها بَدَها ولم جكن نظرة الكاسر

 بؤلل منها فضحن مجددا ولال ناظرا للجالسة لربه

 " لم أخبرن حبَبجٍ فجَما جزوجت "

 نظرت له الجالسة علً الكرسٍ المحاذٌ ْرَكجه باسجؽراب ولالت

 " !جزوجت ؟ "

 لبل أن جنمل نظرها لها مجابعة

 " حما جزوجت جَما ...؟ لكن ممن ومجً ؟ "

 فحركت جلن كجفَها مبجسمة ولالت

لوالدٌ .. وكَؾ هذه ٖ جسؤلَنٍ عنها فمن هذامن لرَب  "  

 " الذٌ َفهم كَؾ َزوج مطر شاهَن النساء

 ضحكت جلن من فورها ولالت

 " معن حك والدلَل حدخ معٍ ... مبارن لن علً أٌ حال "



 لالت الجالسة بعَدا بضحكة صؽَرة

 أنت أول شخص َعلم عن اْمر وٖ َنجمد سنٍ وَسجؽرب "

 " اْمر بسببه

جلن أَضا ولالتضحكت   

 " وما المشكلة فٍ ذلن ؟ "

 وجابعت مبجسمة جرمك الجالس لربها بطرؾ عَنَها

 فؤنا حَن كنت فٍ مثل سنن هذا جحدَدا كنت علً اسجعداد ْن "

 أجزوج من أحدهم إن طلب منٍ ذلن لكنه كان َحجاج بالفعل لمطر

 " شاهَن لَفعلها رؼما عنه

مسكها من َدها وسحبهافمفز حَنها المعنٍ باْمر والفا وأ  

 معه لابٗ

 " لما ٖ ججركَنا من هذان الممٗن للَٗ "

 وؼادر بها من هنان ججبعهما جلن النظرات الباسمة لبل أن جنظر

 صاحبجها للوالؾ فولها منسجم جماما مع اللعبة ألكجرونَة فٍ

 َدَه والذٌ ما أن شعر بنظراجها الموجهة له ضحن وجحرن من

 هنان راكضا فالجفجت جنظر له بحنك من خلؾ ظهر الكرسٍ وهو

 َصعد السٗلم ثم ولفت أَضا ووجهجها ذات وجهجه وصعدت

 السٗلم َدَها فٍ جَبٍ بجامجها وما أن وصلت لٓعلً وعبرت

 الممر وجدت نفسها ودون شعور منها أمام باب ؼرفة والدجها

رله خشَة أنوَدها جرجفع له وأدارت الممبض ببطء دون أن جط  

 جكون نابمة وجولظها ، وما أن فجحت الباب للَٗ ظهرت أمامها

 الجٍ كانت جضطجع علً السرَر شبه جالسة جضع مجموعة

 وسابد خلفها مجكبة برأسها عالَا وجمسن عَنَها بؤصابعها

 وجرَح َدها اْخري علً وسطها حَخ معدجها ، وما أن أبعدت



جسمةَدها ونظرت ناحَجها لالت بهدوء مب  

 " إن كان وجودٌ َزعجن أؼادر أمٍ "

 فابجسمت لها جلن المٗمح المجعبة لبل أن جمجد جلن الَد

 ناحَجها وهمست

 " جعالٍ َا جَما "

 فؤؼلمت الباب من فورها مبجسمة بسعادة وجوجهت نحوها مسرعة

 ونامت معها علً سحابة الوسابد الناعمة جلن وحضنت خصرها

ا نظرها علً النافذة والسماء الزرلاءبموة ججكا برأسها علً كجفه  

 الصافَة من خلؾ زجاجها بَنما مسحت جلن اْنامل علً شعرها

 منزلة حجابها عنه فؤؼمضت عَنَها مبجسمة وجركت نفسها لجلن

 المشاعر ... فمط للشعور بذان الحضن الدافا وضربات ذان

 الملب المنجظمة وللشعور بملمس أناملها وحركجها البطَبة علً

عرها فلطالما عاشت وحلمت وجمنت هذا وانجظرجه وهٍ هنانش  

 بعَدة عنها ٖ جعرؾ وٖ كَؾ جكون مٗمحها .. ٖ جسمع صوجها

 ٖ أخبارها وٖ أٌ شٍء سوي ذان الحب والشوق المدفونان لها

 . داخلها َعذبانها باسجمرار

 عبست مٗمحها الجمَلة وجنهدت بضَك حَن لطع صوت هاجفها

عر واللحظات الجمَلة وذان الصمت الذٌ اخجارجاهكل جلن المشا  

 كلَهما فجلست جدس َدها فٍ جَب بجامجها وأخرججه ونظرت

 ٖسم المجصل لبل أن جفجح الخط وجضعه علً أذنها لابلة

 " أجل أبٍ "

 وعضت طرؾ شفجها جنظر للجٍ ارجفعت حدلجاها السوداء جهة

 النافذة ووصلها صوت من الطرؾ اِخر فورا

 " ... مرحبا جَما "



 ولبل أن ججد مجاٖ لججَب جابع ذان الصوت الجهورٌ المبحوح

 " كَؾ هٍ والدجن ؟ "

 فارجسمت ابجسامة رلَمة علً مٗمحها ٖزالت جنظر لذان الجمال

 الساكن الصامت أمامها ولالت بصوت رلَك منخفض

 ٖ أعلم إن كانت بخَر فعٗ لكنها ٖزالت موجودة وهذا "

 " هو المهم

 وعادت لؽرس أسنانها البَضاء الصؽَرة فٍ طرؾ جلن الشفاه

 الزهرَة ما أن اسجدارت المملجان السوداء ناحَجها وعلمت علً

 ما َبدوا جلن الفاجنة النصؾ نابمة علً سرَرها بؤن الحدَخ

 عنها .. وجلن كانت الصورة أمامها بَنما كان الصوت مخجلفا

فورارجولَا عمَما حازماً ولع فٍ أذنها   

 " ما معنً ٖ جعلمَن َا جَما ! أهٍ مرَضة ؟ "

 فابجسمت أمام جلن العَنان النصؾ مفجوحجان والمحدلجان فَها

 ببرود جفهمه جَدا وحركت كجفَها بمعنً ٖ حَلة لدٌ بَنما جابع

 من فٍ الطرؾ اِخر لابٗ

 " هل جناولت طعامها جَدا ؟ "

 فجمجمت من فورها

 " لَس جماما "

ٖ جمولٍ جمٗ مفَدة َمكن فهمها جَما لما "  " 

 عضت طرؾ شفجها مجددا لبل أن جمول

 " بعض السلطة ولطعة لحم صؽَرة فمط "

 وعضت طرؾ لسانها وكؤنها جوبخه ما أن كجفت الجالسة أمامها

 ذراعَها لصدرها وأشاحت بوجهها جهة النافذة البعَدة بَنما كان

 الجوبَخ صارما ممن فٍ الطرؾ اِخر وكؤن الصوت والصورة



 مجفمان علَها

 " وأَن أنجم جمَعكم ججركونها جهمل طعامها هكذا ؟ "

 فؤنزلت كجفَها مجنهدة بإحباط ولالت

 " نحن نحاول جهدنا أبٍ وأنت جعرفها أكثر منا "

 " خالن رعد هنان فٍ المنزل "

 همست من فورها

 " أجل "

اِنحسنا وداعا  "  " 

 نظرت لشاشة هاجفها بعبوس ما أن أؼلك الخط شاركه سرَعا

 ذان الصوت اْنثوٌ البارد لربها

 " أجرَانٍ طفلة أنت ووالدن ؟ "

 نظرت لعَنَها المحدلجان فَها بضَك ولالت بعبوس

 " أمٍ أمامن هو من اجصل وسؤلنٍ هل أكذب علَه مثٗ ؟ "

ة كجفَهاأشاحت بوجهها عنها مجددا فهمست بؤسً منزل  

 " أمٍ ٖ جؽضبٍ منٍ أرجون فٗ ذنب لٍ فٍ هذا "

 وسرعان ما زحفت جلن اٖبجسامة الرلَمة لمٗمحها الجمَلة

 ما أن امجدت لها جلن الَد مجددا فنامت فٍ حضنها فورا

 وشدت ذراعها علً خصرها بموة جؽمض عَنَها بموة هامسة

 " أحبن أمٍ كما لم جحب فجاة والدجها فٍ الوجود "

 وخالطت ابجسامجها سعادة ؼامرة وهٍ جشعر بجلن الشفاه جمبل

 رأسها بحنان وعادت لؽمر نفسها بجلن المشاعر المفعمة بالدؾء

 والعاطفة مجددا .. وكانت أَضا من كسر ذان الصمت ولد رفعت

 رأسها جنظر لها لابلة

 أمٍ هل أسؤلن عن أمر جخبرَنٍ عنه وٖ جؽضبٍ وإن "



 " رفضِت ذلن

ا جلن العَنان لبل أن جحدلا فٍ الفراغ مجددافنظرت له  

 وهٍ جهمس

 " اسؤلٍ َا جَما "

 فابجسمت بسعادة لبل أن جمول مندفعة بحماس

 " احكٍ لٍ ما حدخ حَن الجحمت حدود الحالن فٍ الماضٍ "

 وجٗشت جلن اٖبجسامة جدرَجَا كما حماسها معها ما أن طال

 صمت جلن المٗمح الشاردة بعَدا عنها وفمدت اْمل فٍ أن

 ججَب وكل ما بات َعنَها ولجها أنها لم جؽضب منها لكن جلن

 الشفاه الفاجنة خانت جولعاجها حَن جحركت ببطء وخرجت

 منها الكلمات مجؤنَة جشبه شرود جلن اْحداق الواسعة

لجوادَمكنن سإال والدن عن هذا فؤنا ما أن رمانٍ ذان ا "  

 " من علً ظهره لم أفك إٖ ولد أصبحت فٍ منزله

 فحدلت فَها جلن العَنان بصدمة وصاحبجها ججلس هامسة

 بفضول

 " ! لم َمسكوا بن إذا بل الجواد السبب "

 انعمد حاجباها الرلَمان ونظرجها ججحول للجمود جدرَجَا وكؤنها

 جعَد ذكري ما حدخ وجرفضه ولد جمجمت بضَك

جهم السبببل رصاص أسلح "  " 

 ونظرت ناحَجها ما أن جابعت بذات ضَمها الرلَك مثلها

 " وهكذا كان والدن وأصبح .... َفسد كل ما َخصنٍ وأرَده "

 فخرجت منها ضحكة صؽَرة وكؤنها ٖ جهاجمه أمامها فهٍ وكما

 أخبروها وعلمت عنها لم ججحدخ لط عن جلن الفجرة من حَاجها

ذه الفرصة لجعلم أٌ شٍء عنوكؤنها لَست موجودة فلن جضَع ه  



 ماضَها مع ذان الرجل وكَؾ جعلجه َحبها وَجعلك بها ، لالت

 مبجسمة بحماس

 " وماذا عن زواجكما هل رآن وجحدثجما أوٖ ؟ "

 ولم َكن الجواب مخجلفا عن سابمه وهٍ جبعد نظرها عنها مجددا

 لابلة ببرود

مجهعلَن سإاله هو عن هذه أَضا فمن زؾ لٍ الخبر كان ع "  

 " وأنا هٍ الجٍ لم أراه إٖ بعد زواجنا

 فمدت شفجَها بعبوس لبل أن ججمجم

 " ما كل هذا الجعمَد ! أَن الجشوَك فٍ الحكاَة إذا ؟ "

 لالت الجٍ عادت بنظرها لها مجددا

 " ومن لال أنه ثمة جشوَك فٍ اْمر ؟ "

 وجابعت من فورها وبامجعاض

 " أجرٌ حال والدن اِن هنان فٍ منزلكم ؟ "

 عبست جلن المٗمح الجمَلة أكثر ولم جعلك فجابعت الممابلة لها

 من فورها

 " وهو كذلن فٍ الماضٍ لم َجؽَر شٍء "

 مدت شفجَها بعبوس وإحباط فهٍ لم جحصل علً أٌ شٍء

 بالرؼم من أنها أجابت عن أسبلجها جمَعها ، لمعت فكرة

لررت جنفَذها لبل أن ججراجع فؤخرجت هاجفهاما فٍ رأسها و  

 من جَبها لابلة جبحخ عن رلم معَن لبل ان جمنعها

 علَنا أن نكون عادلَن إذا فمد َكون الطرؾ اِخر "

 " َملن اْجوبة

 وما أن مدت َدها لهاجفها لابلة بضَك

 " جَما ما هذا الذٌ جفعلَنه ؟ "



َدها حجً أبعدت الهاجؾ جهة أذنها اْخري وأمسكت  

 لابلة بابجسامة

 لن أخبره بؤنٍ معن أمٍ ألسم لن .. دعَنا نسجمع لرأَه "

 " فٍ اْمر فمط

 وما أن سمعت صوت الرنَن فٍ الطرؾ اِخر أبعدت الهاجؾ

 عن أذنها وشؽلت مكبر الصوت فهكذا سَكون اْمر أفضل

 ولجسجمعا معا .. وججاهلت بالطبع كل جلن النظرات المجضاَمة

جنطر لهاجفها بحماس والذٌ كما جولعت خرج الموجهة لها  

 منه ذان الصوت الرجولٍ الممَز بجلن البحة العمَمة لابٗ

 " ما بن َا جَما ؟ "

 فرفعت نظرها مبجسمة بالجٍ ٖزالت جخصها بجلن النظرات

 الحانمة ولالت

 آسفة إن أزعججن أبٍ أردت فمط سإالن عن أمر ما فهل "

 " أنت لوحدن اِن

 لال من فوره

 " أجل لوحدٌ ماذا هنان َا جَما ؟ "

 عضت طرؾ شفجها مبجسمة ٖزالت جنظر لجلن العَنان

 المحدلة بها ولالت

 سؤلت والدجٍ سابما عن مؽامرات ماضَها ودخولها "

 ْراضَن فٍ الماضٍ لكنها لم جملن أٌ جواب ْنن

 " من َملكه بالطبع

 " هٍ لالت ذلن ؟ "

ا مجمجمة بابجسامةنظرت لها بطرؾ عَنَه  

 " أجل "



 " وماذا لالت أَضا ؟ "

 ابجسمت بمشاكسة وزحفت للَٗ للوراء هربا من جلن

 النظرات المجوعدة لابلة

 لالت أَضا بؤن وضعن كما هو اِن ؼاببا عن المنزل "

 " طوال الولت ووجودن َشبه ؼَابن

 فخرج صوجه الحاد من ذان الجهاز اْصم فورا

فٍ نصؾ عَنَها بؤنها كاذبة لما ٖ جمولٍ لها "  " 

 فؤمسكت فمها وضحكجها بَدها جنظر للجٍ اجسعت عَناها

 بصدمة وهذا ما كانت ججولعه كٗهما أن َعلم من نفسه

 بؤنها لربها اِن وجسمعه بَنما جابع ذان الصوت الجهورٌ

 مالبا صمت الؽرفة مجددا

 واسؤلَها ولجمر اِن عن السبب الذٌ جعل حبَبة جصاب "

لحمً وجمرض َوما كامٗ فبإجابجها سجعلمَنبا  " 

 فاسجلت جلن الَد الهاجؾ من َدها وأخذجه منها وفصلت

 الخط مجمجمة بضَك

 " ولحة أنت ووالدن "

 فمالت من فورها محججة جضرب فخذها بمبضجها

 ٖ أمٍ هَا أخبرَنٍ أرجون من جكون حبَبة جلن "

 " وما سر إصابجها بالحمً ؟

 رمت لها هاجفها فٍ حجرها لابلة بضَك

 " ؼادرٌ هَا أرَد أن أنام "

 فرفعجه مبجسمة وولفت خارج السرَر ولبلت خدها

 وحضنجها بموة لابلة

 " حسنا سؤجركن جنامَن ... أحبن كثَرا أمٍ "



 وؼادرت من فورها وما أن وصلت الباب وفجحجه

 الجفجت لها فكانت جنظر لها مبجسمة بحنان فابجسمت

رسلت لها لبلة بَدها لبل أن جؽلك الباب وجخجفٍوأ  

 خلفه جاركة جلن العَنان للفراغ والوحدة مجددا والجٍ

 سرعان ما ظهر من بددها ورنَن هاجفها َرجفع جدرَجَا

 فرفعجه وكما جولعت كان اسمه َضٍء شاشجه فشعرت

 بجسدها ججمد ما أن جذكرت ما لال ٖبنجه وذان المولؾ

ت الخط دون أن ججَب وأرسلتوما حدخ حَنها وفصل  

 له فورا ولبل أن َفكر فٍ المحاولة مجددا

 ( لن أنساها لن أبدا َا مطر )

 وكما جولعت كان رده سرَعا

 ( وافمٍ علً الخروج للعشاء لججولؾ الحرب ضدن )

 ( أرسلت ومن فورها ) ٖاااااا

 ورمت هاجفها علً طاولة السرَر وعدلت الوسابد

نها ونامت جؽطٍ حجً رأسها باللحاؾرامَة ببعصها بعَدا ع  . 

* 

* 

* 

 ابجسم وهو َدس هاجفه فٍ جَبه وصعد عجبات الباب

 بخطوات سرَعة واسعة وثابجة حجً كان فٍ الداخل

 وولؾ مكانه ما أن ظهر فٍ وجهه الذٌ لال بحاجبَن معمودَن

 " أَن هٍ ابنجٍ ؟ "

 جنفس بضَك ممسكا خصره بَدَه من جحت سجرجه السوداء

وحة ولال ببرودالمفج  



 " ٖ أصدق بؤنن لم ججصل بها أو بجَما وجعلم "

 لال دجً بذات ضَمه

 " أنا أسؤلن أنت اِن َا مطر ولَس هما "

 جمجم حَنها ببرود

 علَن إذا أن جؽَر صَؽة سإالن للما هٍ هنان فهذا "

 " كان ممصدن بالجؤكَد

 لال من فوره

 جمَعها واحد فلما أخذجها هنان بدٖ من أن جرجعها "

 " إلً هنا وما الذٌ حدخ ؟

 كجؾ ذراعَه لصدره لابٗ

 أخذجها هنان ْنها من طلبت ذلن .. وما حدخ أنها أرادت أن "

 جبجعد لفجرة عن هنا وأنا وافمت وأفهم أسبابها وسججؽَر اْمور

 " بعدها عمٍ أعدن

م اْمر ولالاومؤ برأسه موافما وكؤنه فه  

 " وماذا حدخ بشؤن إسحاق ؟ "

 فجنهد الوالؾ أمامه بعمك لبل أن َمول

 وضعه فٍ جحسن واْطباء لالوا بؤن جسده بدأ َسججَب "

 " لٓجهزة وثمة مإشرات جَدة عن إفالجه لرَبا

 جنملت نظراجه فٍ مٗمحه لبل أن َمول بجوجس

 " هل سَكون بخَر َا مطر ؟ "

ع َده الَمنً فٍ شعره لابٗفن ذراعَه ومرر أصاب  

 ٖ جملك فالحراسة حوله مشددة وَجم الجحمك حجً من "

 " اْطباء الذَن َدخلون له

 علك الممابل له سرَعا



 لكنه لَس هنا لججمكن من حماَجه جَدا َا مطر وأنا "

 " أخشً أن نفمده ... بل أن جفمده شمَمجه

 لال بجدَة

عن حماَجه كن مطمبناوهنان أَضا أذرعنا كثَرة ولن نعجز  "  " 

 اومؤ برأسه بحسنا ولال

 " .... وماذا عن "

 " مطر أَن ابنجن ؟ "

 لَماطعه ذان الصوت الرجولٍ الحانك الذٌ الجحم حدَثهما

 فجؤة فالجفت مطر للوالؾ خلفه َنظر له عالدا حاجبَه لبل

 أن َمول بضَك ملوحا بَده بَنهما

 ما بكم معٍ أَن ابنجٍ وأَن ابنجن ...؟ هل سؤحاسب "

 " علَهما حَا ومَجا ؟

 لال الممابل له

 " َمكنن أن ججَب عن السإال فمط إذا "

 لال وبذات ضَمه

 " فٍ منزل رعد ... فها لد أجبت "

 فشد علً أسنانه هامسا

 " فعلجها جلن المحجالة إذا "

 عمد حاجبَه لابٗ

 " ما بكما ؟ "

ا َدَه وبضَكلال فارد  

 لل ما بها هٍ ولَس بٍ وهٍ جرفض أجابة "

 علً اجصاٖجٍ وجعجصم لدَهم هنان ْنها جعلم بؤنٍ لن أصل لها

 وكل هذا فمط ْنٍ لم اجب علً اجصاٖجها باْمس وأرسلت لها



 " بؤن ججصل برعد أو عمٍ صمر ْنٍ كنت مشؽوٖ

 فظهرت ابجسامة واضحة علً طرؾ شفجٍ الوالؾ أمامه

 والذٌ لال من فوره

 فعلت بن ما جسجحك .. ٖ أراها جحجاج لمن َنصفها "

 " فٍ حَاجها معن مسجمبٗ

 نظر له بضَك وما أن نمل نظره للوالؾ خلفه انفجر

 ضاحكا ولال

 " دمَجٍ الجمَلة جلن جسجحك وساماً بالفعل "

 فؤمسن خصره بَدَه َنظر له بضَك وجحرن مطر

 من هنان جهة ممر مكجبه لابٗ

 " عمٍ اجبعنٍ علَنا الجحدخ عما َخص خروجن من هنا "

 وؼادر بخطوات ثابجة حجً اخجفً عن نظراجهما المسجؽربة

 لبل أن َجبادٖنها معا وجحرن دجً لَلحك به ولحمه ذان

 . من فوره

* 

* 

*  

 

* 

* 

 ما أن وصل الباب الحدَدٌ للمنزل حجً جولؾ الوالؾ فٍ

 الخارج عن الطرق والذٌ َبدوا بؤنه سمع خطواجه وهو

 َمجرب ، فجح الباب علً اجساعه وولؾ َنظر باسجؽراب

 للوالؾ أمامه لبل أن َهمس



 " !! أوَس "

 لال الوالؾ أمامه بضَك َنفض َدَه من الجراب الذٌ علك بهما

 أجل أوَس وطرلت كما َفعل البشر لكنن لم جسمع فمررت "

همجَة اجخاذ أسلوب أكثر  " 

 نظر للحجر الملمً جحت لدمَه وابجسم وهو َرفع نظره له لابٗ

 بضحكة صؽَرة

"  ً  " جَداً فعلت لما كنت سؤخرج لن مطلما

 أمسن خصره بَدَه لابٗ بحنك

 أجل فهذا ما َجعلن جهرب من عملن ... ما كان علٍ وضع "

 " رجل مجزوج كمشرؾ علً العمال

مة لبل أن َمول الوالؾوجشاركا معاً فٍ ضحكة رجولَة عمَ  

 خارج الباب

 " وبهذا أجبرجنٍ علً المجٍء لن هنا َا أحمك "

 وجابع َشَر برأسه خلؾ كجؾ الوالؾ أمامه

 " علَنا الجحدخ فٍ الداخل "

 ً  نظر َمان خلفه لبل أن َنظر له مجددا ولال وهو َبجعد جانبا

 " بالطبع جفضل "

 وما أن خطا ذان خطوجَن نحو الداخل ولؾ ونظر له َؽلك

 الباب وجمجم ببرود

 " أَن هٍ زوججن ؟ "

 دخل لبله لابٗ

ادخل ٖ جملك لن جراها أمامن ... هَا "  " 

 وسار باججاه الؽرفة الوحَدة فٍ المكان وهو َجبعه َنظر للمنزل

 الذٌ بدت النظافة واضحة علَه رؼم لدمه وصؽر مساحجه فجمجم



 َدخل الؽرفة خلفه والجٍ كانت مرجبة أكثر مما مر به خارجها

 " َبدوا أنه كان علَن أن ججزوج منذ ألمت هنا "

 الجفت له الذٌ فهم سبب ما لال ولال مبجسما

 ما كان ٌْ امرأة أن جرضً بكل هذا وججعله نظَفا هكذا "

 ً  " دون أن جرفضه أساسا

ولال َخرج هاجفهوكما جولع ججاهل الوالؾ أمامه حدَثه ذان   

 من جَب سجرجه

 هذا صدَمن أبان أزعجنٍ الَوم وجعرؾ عناده جَدا .. َصر "

 " علً أن َجحدخ معن لبل مؽادرجٍ لحوران

 واجصل به وناوله الهاجؾ من لبل أن َعلك َنظر له باسجؽراب

 فٍ َده وما أن مده نحوه أكثر رفع َده وأخذه منه وَبدوا أن

خط منذ ولت فما أن وضعه علًمن فٍ الطرؾ اِخر فجح ال  

 أذنه حجً سمع صوجه َنادَه فمال من فوره وبملك

 " هل َمامة بخَر ؟ "

 وصله صوجه سرَعا وبضَك

 " َعنَن أمرها حما وإن كانت بخَر أم ٖ وصدَمن من لبلها ؟ "

 جنهد بموة ونظر لٓرض وهو َمول

 ... أنت جعلم جَدا بؤنٍ فمدت هاجفٍ ولت احجراق المنزل "

خبرنٍ ما بها َمامة ؟أ  " 

 وصله ذات الصوت المجضاَك

 ٖ شٍء بها سوي أنها جسؤل عنن طوال الولت وجدمع عَناها "

 " كلما فعلت ذلن وأراهن بؤنها جبكٍ وحدها دابما

 فؤمسن عَنَه بؤصابعه ٖزال رأسه منحن جهة اْرض وظهرت

 صورجها أمامهما فورا وجمجم بحزن



 " هٍ بخَر من دونٍ فما الذٌ جفعله بٍ ؟ "

 " لم أكن أعلم بؤنن أحمك ومؽفل إٖ اِن "

 لال ذان من فوره وبؽضب فجمجم مجددا

 " أنت جمول هذا َا أبان ! لو كان شخصا آخر ؼَرن لعذرجه "

 وصله صوجه الؽاضب مجدداً 

 .. بل ْنن كذلن بالفعل ... شمَمجن جحجاجن وإن كانت معنا "

وجسؤل عنن دون جولؾ بل ولَست سعَدة بسبب ذلن جرَدن  

 " إن كنت جري بؤنها فٍ ؼنً عنن

 أولً الوالؾ أمامه ظهره وسند َده الحرة بالجدار أمامه ولال

 بؤسً نظره علً أصابعه الجٍ لبضها بموة

 " خذلجها بٍ ... لم َعد َمكننٍ وٖ النظر فٍ عَنَها َا أبان "

 ً  لال ذان سرَعا

داً ومجؤكدة من أنن لم جفعل ذلن مجعمداً وثمةهٍ جعرفن جَ "  

 " ما منعن عن الوصول لها .. أنت لم ججعمد فعل ذلن َا َمان

 شعر بؽضبه من نفسه َشجعل أكثر فضرب الجدار بمبضجه لابٗ

 بحرلة

 ماذا إن لم جصل لها أنت ؟ ماذا إن احجرلت مع المنزل وماجت "

إن لم جذهب أنت أو عاشت مشوهة ؟ كل ذلن كان سَحدخ بسببٍ  

 " وجخرجها

 لال من فٍ الطرؾ اِخر ومن فوره

 .. وهللا أرسلنٍ لها كما أرسلن للفجً الذٌ للت بؤنن أنمدجه "

 فإن وصلنا أنا وأنت لها ما الذٌ كان سَحدخ لذان الشاب ؟

 جولؾ عن إلماء اللوم علً نفسن َا َمان فشمَمجن ٖ جنظر لٓمر

ت لنفسن كم لدمت من جضحَات منكما جنظر له أنت .. فانظر أن  



 " أجلها ؟ بل وحجً مسجمبلن وطموحن

 ٖذ بالصمت ولم َعلك َنظر لٓرض جحجه بوجوم كبَب فهو

 َشجاق لها أكثر مما جشجاق هٍ له لكنه ٖزال المذنب فٍ نظر

 نفسه ولم َسجطَع مسامحجها أبدا وٖ َجد لنفسه أٌ عذر بل

 . وَخجل من الولوؾ أمامها والنظر لعَنَها

 " َمان جسمعنٍ ؟ "

 مسح بؤطراؾ أصابعه الدمعة الجٍ بللت رموشه مجمردة علَه

 وهمس بخفوت

 " بلً أسمعن "

 " سجؤجٍ اِن مع أوَس لرإَجها "

 وما أن كان سَجحدخ سبمه ذان الصوت اِمر بل والصارم

لبجها لن بنفسٍَمان ٖ مجال للرفض جسمعنٍ ؟ أو لسما ج "  

 " ولَفعل بٍ أبناء ؼَلوان ما َرَدون

 جنهد نفساً عمَماً طوَٗ ولال بهدوء واجم

 " ٖ َمكننٍ جرن زوججٍ وحدها هنا لَومَن "

 " !! زوججن "

 لال من فوره

 أجل فمد جزوجت من ولت لرَب من فجاة من هنا من الجنوب "

لمنزلوهٍ َجَمة ٖ أحد لها ؼَرٌ وٖ أسجطَع جركها فٍ ا  

 " لوحدها وأنت جعلم كم جسجؽرق المسافة من هنا للحمَراء

 وصله صوجه سرَعا

 اجلبها معن َا رجل جراها شمَمجن وججعرؾ علَها .. هذه "

 " لَست مشكلة

 " ...لكن أ "



 لاطعه بضَك

 ٖ ججحجج َا َمان وأعرؾ دماؼن وأفكاره جَدا لكنت حجزت "

ة لهنا لكنن سجرفضلكما فٍ رحلة علً الطابرة من مطار جَنو  

 " بالطبع كعادجن

 جمجم ببرود

 " سؤرفض بالجؤكَد "

 لال ذان بحنك

 كنت أعلم ذلن َا أحمك لكن ثمة أمل أن جؽَرن جلن المرأة "

 " فٗ أبرع منهن فٍ فعل ذلن

 اسجدار حجً أصبح ممابٗ للوالؾ خلفه ولال بذات بروده

 " لن َؽَرنٍ شٍء وهٍ مثلٍ وأسوأ منٍ "

 وصله صوجه الحانك فوراً 

 " وهذا ما جولعجه فالطَور علً أشباهها جمع بالطبع "

 وجابع دون أن َنجظر جعلَمه

 علَن إذا جلبها معن والمدوم هنا وٖ جملك بشؤن الشركة "

 " الزراعَة فؤوَس سَجولً اْمر وٖ عذر لن اِن

 جنهد باسجسٗم مجمجما

 " سؤري ما َمكن فعله "

نفذت لسمٍ َاَمان وأنت جعرفنٍ جَدا ولسمابل سجؤجٍ أو  "  

 " أن أفعلها

 وجابع مؽلما المجال أمامه ٌْ نماش أو اعجراض

 " أعطٍ الهاجؾ ْوَس "

 فزم شفجَه مجنهدا بضَك ومد الهاجؾ للوالؾ أمامه والذٌ

 ما أن أخذه منه ؼادر الؽرفة بل والمنزل بؤكمله َجحدخ مع من



جه لشركة العاج ولد لررافٍ الطرؾ اِخر وَبدوا عن زَار  

 . وما علَه سوي الجنفَذ

* 

* 

* 

 أمسن بممبض باب الؽرفة الشبه مفجوح وفجحه علً اجساعه

 ٖزال َمسن الممبض فٍ َده ونظر ؼاضناً جبَنه وبحاجبَن

 معمودَن للنابمة علً السرَر بالكاد َظهر من مٗمحها الملَل

والجرب منهابسبب شعرها وؼرجها المجناثرة علً وجهها فدخل   

 وما أن أصبح فولها مد َده ناحَجها واسجل الدمَة المماشَة من

 بَن ذراعَها ورماها خلفه دون اهجمام لمكان سموطها لحظة

 أن لفزت جلن النابمة بفزع جنظر له فولها فؤمسن خصره بَدَه

 مجمجما بضَك

 " ! للت ٖ أراها فٍ السرَر فؤجدها فٍ حضنن "

 رفعت ؼرجها بؤصابعها وَدها اْخري علً صدرها وسحبت

 نفسا لوَا هامسة

 " أفزعجنٍ َا أحمك "

 وسرعان ما عادت لنومجها السابمة ولكن مولَة ظهرها له

 هذه المرة وسحبت اللحاؾ ْعلً كجفَها منكمشة جحجه فانحنً

 نحوها وأمسكها من خصرها وبكل سهولة وبالرؼم من

رفعها وأجلسها مجمجما ببروداضطجاعها علً جانبها   

 الجامعة سَدة مارَا أم سجرسلٍ دمَجن الحمماء جلن "

 " بدٖ عنن

 أبعدت شعرها عن وجهها مجؤففة ودارت ناحَجه ونظرت



 له فولها لابلة بضَك

 أخبرجن باْمس أن محاضرة الَوم جؽَر موعدها وهٍ "

 " بعد ساعجَن ... ما بن مزعج هكذا ؟

ة الباب لابٗ بذات برودهأوٖها ظهره وسار جه  

 " بالكاد َكفَن الولت َا كسولة "

 فعبست مٗمحها جنظر له بضَك لبل أن جمفز من السرَر

 وركضت نحوه مسرعة وأمسكت بذراعه مولفة له لبل أن

 َخرج لابلة

 " انجظر إلً أَن سجذهب ؟ "

 الجفت لها ولال بحنك

ْخرقلن جؽضبٍ بالجؤكَد إن للت بؤنن حمماء كسإالن ا "  " 

 زمت شفجَها جنظر له بضَك فمال مشَرا لها برأسه

 " ولولٍ أَضاً بؤنن ٖ جرٌ المٗبس الجٍ أرجدَها ؟ "

 لالت بحنك

 " بٗ أراها لكن ماذا بشؤن الحفل "

 عمد حاجبَه لابٗ بضَك

 " هل سنذهب له من اِن مارَا ؟ "

 لالت من فورها

 ٖ بالطبع لكنن كلما سافرت من أجل عملن ٖ جبلؽنٍ إٖ "

 " منجصؾ النهار

 جركها ولال مؽادرا الؽرفة

 كونٍ مطمبنة لن أسافر وسؤكون هنا ولن أفوت علَن "

 " ذان الحفل الرابع

 لالت ججبعه



 ٖ ججؤخر إذا فؤنا أعلم جَداً كم جكون المسافة حجً "

لمؽَببرَسجول .. علَن أن جكون هنا لبل ا  " 

 ولؾ والجفت لها َمسن خصره النحَل المشدود بحزام

 بذلة المنظمة السوداء ولال بضَك

 " أٌ أوامر أخري سَدجٍ ؟ "

 ابجسمت ابجسامة واسعة ولالت جنظر لعَنَه

 " ٖ هذا كل شٍء "

 وما أن رفع حاجبه َنظر لعَنَها جراجعت للخلؾ وابجسمت

 له ملوحة بَدها لابلة

جفاقها أنا أنفذ اٖ "  " 

 فابجسم وأوٖها ظهره مؽلما الباب خلفه وهو َخرج

 فضحكت وجوجهت نحو ؼرفجها لابلة بضحكة

 " كم أعشك هذا اْحمك "

 وما أن دخلت الؽرفة جلست علً حافة السرَر وأمسكت

 بهاجفها جصارع نفسها لفعلها لكنها جعلم جَداً ما سجكون النجَجة

لجفكَر ، نظرت للهاجؾ فٍوعلَها أن ٖ جفكر فٍ ذلن وٖ مجرد ا  

 َدَها لبعض الولت لبل أن جبحخ عن رلم كنانة فكَؾ لم جفكر

 فٍ هذا سابما ! وضعت الهاجؾ علً أذنها جسجمع لرنَنه

 فٍ الطرؾ اِخر حجً أجابها الصوت اْنثوٌ الباسم

 " مرحبا مارَه "

 لالت مبجسمة

 مرحبا كنانة ... أنت فٍ المطار بالجؤكَد فمجً َكون "

 " ولت خروجن من هنان ؟

 وصلها صوجها بعد برهة



 " عند منجصؾ النهار جمرَبا "

 عبست مٗمحها الرلَمة وأنزلت كجفَها مجمجمة بإحباط

 " ٖ فابدة من هذا إذا "

 " ما بن مارَه ؟ لد أخرج الَوم مبكرا فهل أخدمن بؤٌ شٍء "

 ابجسمت من فورها لابلة

نا بل شخص آخررابع ... سجخدمَننٍ أجل لكن لَس أ "  " 

 وصلها صوجها سرَعا مجمجمة ببرود

 إن كان زوجن ذان فاعذلٍ عن الفكرة وجنبَنٍ "

 " اٖحجكان به رجاءً 

 جنهدت بؤسً لابلة

 " ٖ لَس هو أعنٍ بل ساندرَن "

 " ! ما بها ساندٌ "

 لالت بهدوء

 َفجرض أنن جعلمَن ما بها بما أنه الَوم حفل خطوبجهما "

ٍ منزلهم فسجكون اِن مسجاءة وحزَنة بلفمومٍ بزَارجها ف  

 " وفٍ شجار مع جمَع أفراد عابلجها

 لالت جلن من فورها

 أجل معن حك كَؾ فاجنٍ الجفكَر فٍ هذا ؟ سؤمر بمنزلهم "

 " لبل الذهاب لمنزلٍ

 وجابعت من فورها

 " هل أخدمن فٍ أمر آخر مارَه "

ملالت مبجسمة جدس َدها اْخري فٍ خصٗت شعرها الناع  

 " ٖ شكرا لن هذا فمط "

 وما أن أنهت اٖجصال معها رمت الهاجؾ جانبا وولفت وجوجهت



 جهة الدمَة المرمَة علً اْرض والجٍ داسها ذان الؽاضب علً

 الدوام بحذابه اْسود الثمَل وهو َخرج وجراهن علً أنه َجعمد

 فعلها ، رفعجها ونظرت لمٗمحها الشمراء الباسمة لابلة

 بضحكة صؽَرة

 علَن أن جعجادٌ علَه فهو هكذا دابما ... لكنه رابع "

 " ألَس كذلن ؟

 ضحكت ولفزت بها علً السرَر ونامت جحضنها بموة وؼطت

 جسدها باللحاؾ فؤمامها بعض الولت لجنام للًَٗ لبل موعد

 . المحاضرة

* 

* 

* 

 دست هاجفها فٍ جَب سجرجها وكجفت ذراعَها لصدرها وجؤففت

وَٗ جضرب بطرؾ حذابها علً اْرض بنفاذ صبر وٖنفسا ط  

 جفهم ما به جؤخر كل هذا الولت فلن جسجطَع مؽادرة المطار ما لم

 َسمح لها بذلن وهو طلب أن جنجظره حجً َرجع لمكجبه وها هٍ

 جراه اخجفً ولن َعود ، لم جكن جرَد البماء حجً ولت نزول طابرة

جحظً بشرؾ وإن سماعذان الوسَم المؽرور لكن َبدوا أنها س  

 صوجها جهبط وإن كان ذان الصوت ٖ َسمع هنا لكنها جشعر به

 طنَناً مرجفعاً فٍ للبها لبل أذنَها ، وهذا حالها جحجرق بصمت كما

 جسَر فٍ مكانها بَنما سَادة الطَار ؼَهم أَوب الشعاب أصبح

 اِن برجبة طَار محجرؾ بعد إنماذه للطابرة وكل جلن اْرواح فٍ

جه الماضَة واْولً بَنما من َجلس بجانبه اِن كمساعد لهرحل  

 لد لاد الطابرة فٍ رحٗت جدرَبَة أكثر منه وٖزال لم َنل شرؾ



 أن َكون طَاراً بعد ! وكؤن جلن الجَنات الموجودة داخلهم جهبهم

 لدرات مخجلفة عن البمَة لد أورثجها لهم والدجهم جلن لَكونوا

اهَن المعروفَن منذ جدهم اْول وحجًامجدادا ْبطال عابلة الش  

 آخر فرد فَهم وهو ذان اْسطورة الذٌ َمود بٗداً كاملة منمذا

 إَاها من الضَاع بعدما أنمذها ومنذ أعوام من حرب أهلَة كانت

 . جؤكلها كما جؤكل النَران الهشَم

 نظرت جهة الباب الذٌ انفجح بسرعة وشهمت بصمت شهمة لم

 جسجطع كجمانها وٖ الجحكم فَها حَن ظهر لها الذٌ دار حوله

 ببطء بعدما فجحه وولؾ َنظر لها بابجسامة ساخرة ... صاحب

 .. البذلة الزرلاء الممَزة والجٍ ٖزالت لبعجها فوق رأسه

 بل والجٍ َزَدها هذا الجسد جحدَدا روعة وجمَزاً فكَؾ

ة والممَزةإن اشجركت معها جلن المٗمح الحادة الوسام  ! 

 " ممن جخجببَن هنا ؟ "

 كان الوالؾ عند الباب ٖزال َنظر لها بجركَز بل وبجسلَة

 من كسر ذان الصمت الذٌ أعمب شهمجها المكجومة بجملجه

 الساخرة جلن والجٍ جعلجها وبكل سهولة جشجعل لابلة

 أنا ٖ أخجبا وهذا مكان عملٍ .. فما جفعله أنت فٍ "

نه لَس مكانن ؟مكجب المرحل الجوٌ ْ  " 

 وسحبت نفسا لوَا وكجمجه داخل صدرها حَن دخل ذان الجسد

 أكثر بإؼٗله للباب وشعرت بجسدها َرجعد بل وَجملص وكؤنه

 َؽلك باب ؼرفة نومهما ولَس مكجب مساعدة مدَرها فٍ مطار

 كبَر ومعروؾ كهذا ! بل وما زاد اْمر سوءا الجرابه منها َدس

مجما بسخرَةَده فٍ جَب بنطلونه مج  

 َمكننٍ الجواجد حَخ أرَد هنا وأنت جعلمَن ذلن جَدا .. أما لما "



 " فمد جبت أبحخ عن الفؤر المخجبا عن اْنظار بالطبع

 فجراجعت خطوة للخلؾ ٖ شعورَا لابلة بضَك

 " لست فؤراً وٖ شٍء َضطرنٍ لٗخجباء "

 وكجمت شهمجها بصعوبة حَن الجصك جسدها بالخزانة الحدَدَة

 خلفها وأصبحت محاصرة من الذٌ ولؾ أمامها مباشرة ونظر

 لعَنَها وجسللت اٖبجسامة الساخرة لجلن اْحداق البنَة جباعا

 ولد همس

 " وٖ بطلبن من ربَسن مؽادرة المطار فور وصولن ؟ "

 لم جسجطع إخفاء الصدمة فٍ عَناها المحدلجان به فلم جكن ججولع

أَكون سؤل عنها ؟ زمتأن َعلم ! لكن كَؾ ومن أخبره !   

 شفجَها بموة لبل أن جشد لبضجَها لابلة بضَك

 ....ذلن ْن ... ْنه لدٌ ما أفعله فمرَبٍ وصدَمجٍ الَوم َكو "

 " أو لما اخبرن بما ٖ َخصن

 وأؼمضت عَنَها وسحبت نفسا عمَما حَن وضع َده علً

 حدَد رؾ الخزانة بجانب رأسها ومال ناحَجها لابٗ بجدَة

 " كنانة لما هذا العداء أنا ٖ أفهم ؟ "

 فمالت دون أن جفجح عَنَها وٖ أن جنظر له وٖ َعنَها ما

 سَفهم وَحلل من ذان

 " ! لٍ جوجه هذا السإال "

 وازداد شدها علً جفنَها جشعر بؤنفاسها جولفت جماما حَن

 شعرت بدؾء أنفاسه علً بشرجها وهو َهمس بحدة

َهلن بالطبع ْنن السبب ف "  " 

 وما أن فجحت عَنَها ونظرت بحنك واسجهجان لعَنَه المرَبجان

 منها سبمها من لبل أن جفكر فٍ اٖحججاج مشَرا لوجهها



 بسبابجه

 أجل أنت فمن الجٍ ؼضبت وفعلت كل ما فعلجه حَن لم أحضر "

 " الحفل لسبب لٍ العذر فَه

 بلؽت رَمها وإن بصعوبة ولالت بسخرَة

كحول الزابدة عذر رابعآه معن حك فجرعات ال "  " 

 لالت ذلن رؼم جحذَر رواح لها والشخص الوحَد الذٌ أخبرجه

 بكل ما حدخ ْنه أساسا كان َعلم منذ جخلفه عن الحفل فٍ منزلهم

 وهو من نصحها بل وحذرها من اجخاذ ذلن كورلة ضده كٍ ٖ

 جمع فرَسة ظنونها الخاطبة به مجددا وججد نفسها المذنبة وهو

جحكم فٍ خَوط اللعبة كما َرَد مجدداً .. خاصة أنهالبرٌء فَ  

 اسجعان بمحام َعرفه هنان ولال بؤنه صدَك لشمَمه المدعو

 أبان كما له ولولاص وسؤله عنه فمدح فَه مجلدات طوَلة

 وأنكر أن َكون من ذان النوع أبداً ، لكن اسجفزازه لها وثمجه

هٍ علًالكبَرة فٍ نفسه جعلجها ججهور وجمول كل ذلن بل و  

 . اسجعداد لمول المزَد إن اسجمر َشعرها بالنمص أمامه هكذا

 وما جولعجه حدخ فعٗ حَن لال ولد أبعد َده واسجمام فٍ ولوفه

 بل وكجؾ ذراعَه لصدره العرَض

 " جَد .. هل سجبلؽَن السلطات عنٍ هذه المرة ؟ "

 وهذا ما لاله رواح حدخ وَبدوا بالفعل لدَه مبرر لوٌ

 َبربه لكنها لن جسجسلم اَضاً ، لالت ببرود

 " ٖ بالطبع فخالن سَموم بواجبه معن مجددا "

 لالجها جذكره بإؼٗله سابما لملؾ المضَة المجعلمة بعطل الطابرة

 كٍ ٖ َدان باجخاذه كمساعد طَار وهو لم َكمل ساعاجه الجدرَبَة

وأبرعبعد ..فإن كان هو َعرؾ جَدا من أَن َحاربها فهٍ مثله   



 منه ، وظنت بؤن جلن الحرب لن جنجهٍ معه بسهولة لكنه خان

 جولعاجها حَن جنهد بضَك وفن ذراعَه داسا لَدَه فٍ جَبٍ

 بنطلونه لابٗ ببرود ومحدلا فٍ عَنَها

 " كنانة ٖزلت أكرر علً هذا العداء اٖ منطمٍ أن َنجهٍ "

كنهاحركت حدلجَها بعَدا عنه وكؤنهما الشٍء الوحَد الذٌ َم  

 الجحكم به ! لو َجولؾ فمط عن إخراج حروؾ اسمها من شفجَه

 وعن العبخ بمشاعرها بحرفَة وإجحاؾ هكذا .. أٖ َعلم بؤنه

 لادر وبمهارة علً بعثرجها وبكل سهولة ؟

 سحما له بل ولها معه فنظرجه الماكرة ما أن عادت بنظرها له

لكنه لم َجرن كانت أكبر دلَل علً أنه لرأ أفكارها الؽبَة جلن ..  

 لها أَضا أٌ مجال ٔنماذ نفسها وٖ المولؾ وهو َمول بابجسامة

 جانبَة ولد نزل بنظره لٓسفل

 " حسنا أنا لست هنا من أجل كل ذلن "

 وجابع َخرج شَبا من جَب سجرجه

 " بل من أجل هذا "

 نظرت باسجؽراب للعلبة السوداء المخملَة الجٍ أمسكها بكلجا

ا موجها إَاها جهجها كاشفا عن خاجم الزواجَدَه وفجحها أمامه  

 الماسٍ الرابع الجمال فَها فالجصمت بالخزانة خلفها أكثر جدس

 َدَها خلؾ ظهرها هامسة بجمود

 " لن ألبسه "

 ورفعت نظرها سرَعا لعَنَه وسبمجه هٍ هذه المرة لبل أن َعلك

 لابلة بضَك

 " ثم هل هذا المكان المناسب فعًٗ لمثل هذه اْمور ؟ "

 لالت ما لالجه وجعلم جَدا بؤنه ٖ جواب لدَه ولن َسجطَع



 فعلها فٍ منزلهم وحَدا هكذا من دون عابلجه لذلن َفعل

 كل هذا وَجركها هٍ لمواجهة جمَع جلن اْسبلة الجٍ

 سجهاجم بها ومن لِبل الجمَع وهو َلبسها خاجم الخطبة

 فٍ المطار ووحدهما وكؤنها لمَطة رموها من ملجؤ

 . لَٓجام ٖ أحد وٖ عابلة لها

 جولعت منه كل شٍء حَنها حجً أن َجبرها علً ارجدابه

 بحسب ما سجؤمره به شخصَجه المجملكة المسَطرة إٖ

 ما حدخ لحظجها وهو َعَده لجَب سجرجه لابٗ بٗمباٖة

ن ولن َمع اللوم علَا اِنٖ بؤس لن اجبرن علً ما ٖ جرَدَ "  " 

 شعرت بؽضبها َسجعر مجدداً بل وبشدة أكبر هذه المرة فها

 هو ومرة أخري َثبت لها بؤن والدجه من جمرر ما ٖ َرَد وبؤنها

 لَست سوي جحفة اعجبت بها فٍ مكان ما وما علَه سوي

 شرابها لها لجصمت عنه .. شدت لبضجَها بموة خلفها جنظر

ود عاكس كل ما َحدخ فٍ داخلهالعَنَه ولالت ببر  

 " ما كان علَن أن ججبر نفسن علً هذا أَضا "

 وٖحظت بوضوح اشجداد فكَه العرَضان ... هل شعر بأهانة ؟

 وماذا عنها هٍ الجٍ لم َجولؾ عن ججرَحها مراراً وكؤنه ٖ

 مشاعر لها ؟ أَحك ذلن له فمط ؟ فلَحجرق إذا .. وذلن ما حدخ

جلَاً حَن خرجت اْحرؾ من بَن أسنانهفعٗ ولد بدا ذان   

 المشدودة

 " أنا ٖ أحد َجحكم بمراراجٍ "

 لالت من فورها ومججاهلة ؼضبه المجولع

 لما لم جكن إذا من لرر كل هذا ؟ لماذا جعمد اْمور وججهمنٍ "

 بذلن رؼم أنه َمكنن إنهاء كل شٍء بكلمة واحدة منن



 " كما جمول ؟

محاصرجه بكل هذا وبؤن ما َفعله كانت جعلم بؤنها لن جسجطَع  

 دابماً هو اسجفزازها أو ما َمودهما لذلن وإن كان فَه خسارجه

 لجولة جدَدة معها وكؤنه َسجمجع بهذا ..! وذان ما حدخ

 حَنها بالفعل حَن جبدلت مٗمحه لٗمباٖة فجؤة وارجسمت

 ً  علً شفجَه ابجسامة ساخرة مجمجما

 " ! عجبا أجفضلَن عصَان أحد والدَن علً فعل ما ٖ جرَدَن "

 فكانت هٍ من شدت علً أسنانها بموة هذه المرة بل وكادت

 جحطمها ؼَضاً لبل أن ججنفس بعمك لابلة بجمود

 " ثمة فرق كبَر بَن العصَان وحرَة اجخاذ المرارات "

 " لما لم ججبرٌ والدَن علً ما ٖ جرَدَنه إذا ؟ "

لَمه سرَعا بل ومدمرا وأصابها به فٍ ممجل .. منكان جع  

 َعطَها المجال لجحطَم هذا الوجه الوسَم لعلها جحطم ؼروره

 .. وثمجه فٍ نفسه معه ! لكنها لن جسجسلم له لن َحلم بها

 لالت ببرود

 ْنن لعبجها بذكاء بالطبع لما كان لهذه الخطبة أٖ منطمَة "

 " أن ججم

سا طوَٗ لبل أن َنظر لهارفع رأسه عالَا وجنفس نف  

 مجددا ورفع َده لمبعجه ونزعها ولال بهدوء وكؤنه

 َجعمد إشعالها

 " ٖزلت جفسدَن اٖمر بؽباء كوَنو ولن جنجحٍ أبدا "

 لالت بضَك

 ٖ أفهم لما جكره أن َخلصن أحدهم مما ٖ جرَد ؟ "

 ٖ أعجمد أن برن بوالدجن َصل لهذا الحد ؟ أو أنن



علً أٌ أمر َرفضهممن َجبره الؽَر   " 

 جمجم ببرود وكؤنها ٖ جشجعل أمامه

 " سبك وجحدثنا عن هذا "

 أؼمضت عَنَها لبرهة مجنهدة بعمك جشعر بجلن الجمرة

 جشجعل فٍ للبها ولن جلوم أحداً علً هذا سوي نفسها

 بالطبع .. ركزت نظرها علً عَنَه وهٍ جمول بجدَة

أنن وحدنلن أكون الوسَلة ٔرضابن لها وجؤكد من  "  

 " من سَندم علً هذا

 لالجها بالرؼم من َمَنها من أنها الخاسر الوحَد

 فٍ اْمر ومن سَخرج بجراح نازفة لن جإثر فَه

 وٖ فٍ والدجه .. بل وأضافت وبحزم

 فلن أجركن ججزوج من أخري وأنا زوججن .. ٖ جفكر "

 " فٍ ذلن مطلما

 وكادت جؽرق فٍ مكانها بل فٍ المَاه الجٍ كانت جشعر

 بها جخرج من مسامات جسدها بؤكمله حَن انحنً

 نحوها وابجسم هامسا وناظرا لعَنَها

 " سجكون أمامن فرصة طوَلة لفعلها إذا "

 وما أن أنهً عبارجه جلن ابجعد عنها ولبس لبعجه

 مجددا ٖزال َنظر لعَنَها مبجسما وؼادر من فوره

ركها خلفه جشجعل ؼَضاً .. فلما لم جإثر به كلماجها ؟وج  

 كانت جسجفزه وبوضوح لَفصح لها أكثر عن المرأة

 الجٍ َرَدها وجرفضها والدجه لكنه لم َفعل بل ولم

 َجؤثر أبدا برفض وجودها فٍ حَاجه ..! ٖ بل وسمح

 .!! لها بؤن ججرب فرصة إزاحجها عن طرَمها



ٍ بمَت ملجصمة بهاجؤففت مبجعدة عن الخزانة الج  

 كالحمماء رؼم مؽادرجه وبدأت بجرجَب شعرها

 ومٗبسها وكؤنها كانت فٍ معركة جسدَة معه

 .. ٖ حرب كلمات خرجت منها خاسرة وكالعادة

 فهذا ما َفعله بها فٍ كل مرة .. َظهر وَخجفٍ

 . جاركا إَاها مبعثرة لَس من الداخل فمط بل ومن الخارج

من ولفت هنا جنجظره كل ذان وما هٍ إٖ لحظات ودخل  

 الولت والذٌ لال مبجسما

 " آه كوَنو اعذرَنٍ َمكنن المؽادرة اِن "

 فجحركت من هنان جنظر لٓرض جحجها واججازجه خارجة

 بخطوات ؼاضبة جمسح عَناها الجٍ أخفت عنه دموع

 المهر السابحة فَهما مججنبة النظر له ، وما أن

مكانها ما أنأصبحت فٍ صالة المسافرَن ولفت   

 ولع نظرها علً الوالؾ مع مجموعة من طالم رحلجه

 والذٌ كان َنظر لها بدوره ولد رفع َده وحَاها بسبابجه

 والوسطً عند طرؾ لبعجه مبجسما فزمت شفجَها جنظر له

 بحنك لبل أن جشَح بوجهها عنه وجحركت من مكانها

 مجددا ولم جنظر ناحَجه أبداً وجهجها باب المطار الربَسٍ

 حجً كانت فٍ موالؾ السَارات وركبت سَارة أجرة

 حامدة هللا فٍ لرارة نفسها أن رحلة العودة لجلن الطابرة

 . وطالمها جكون الَوم ولن جضطر لٗحجكان به وٖ رإَجه مجددا

 ؼادرت المطار ووجهجها لم جكن منزلهم بل منزل آخر

 علَها زَارجه أوًٖ بما أنه ما َزال أمامها بعض الولت

 حجً موعد حفل اللَلة ، وما أن وصلت العنوان الممصود



 وضؽطت زر الجرس حجً فُجح لها الباب سرَعا وولؾ

 أمامها الذٌ ابجسم لها لابٗ

"  ً  " مرحبا كنانة ... جبِت فٍ الولت المناسب جماما

مها ومن جعده فٍ ممامابجسمت بمودة واحجرام للوالؾ أما  

 والدها رؼم أن صلة المرابة بَنهم بعَدة ومعمدة

 فهم عابلة أخري ما َربطهم هو المدعو جَم كنعان

 الذٌ َكون ابن عمها بَنما َكون الوالؾ أمامها اِن

 عم والدجه ، وها هو ما لالجه مارَه حدخ وَحدخ فعٗ

ر مثلهاوالدلَل كلماجه جلن الجٍ لالها فما بها هٍ لم جفك  ! 

 بل وما ٖ جفهمه هو سر رفضها الدابم له ! علً الرؼم

 من جمَع ممَزاجه وثراء عابلجه بل ووسامجه فمد جؽَر

 وبشكل جذرٌ منذ عاد من سفره للدراسة كل جلن

 اْعوام حجً أنها لم ججعرؾ علَه فٍ أول لماء لها به

 حَن كانجا ججسولان معا !! لالت مبجسمة

َن فهل جسَر اْمور بشكل سٍء ؟جبت لزَارة ساندر "  " 

 لال َفجح لها الباب أكثر لجدخل

 " َبدوا لٍ ذلن فهٍ ووالدجها فٍ شجار مسجمر منذ الصباح "

 دخلت مبجسمة واسجؤذنجه لبل أن جسَر َسارا حَخ الممر الذٌ

 سَؤخذها لؽرفة جلن الؽاضبة والجٍ وصلجها أصوات ما جحدخ

 عنه ما أن الجربت من هنان ووالدجها جمول بضَك

 .. سَصل سابمهم خٗل ساعجَن وسجؽادرَن معه "

 " انجهً ولت الحدَخ فٍ كل ذلن ساندٌ

 وما أن وصلت الباب حجٍ جمابلت هٍ والخارجة منه

 والجٍ لالت بضَك ما أن رأجها



 ادخلٍ لها وأفهمَها جَدا مؽبة الجصرؾ بجنون اللَلة "

 " َا كنانة

 وؼادرت مججازة لها ونظراجها ججبعها حجً اخجفت

 وحركت كجفَها مجنهدة لبل أن جدخل حَخ الجالسة

 علً طرؾ سرَرها جنظر لٓسفل مكجفة ذراعَها

 لصدرها جضرب لدمها باْرض بؽضب وكؤنه

 ٖ منفس لها ؼَره ! وما أن رفعت نظرها لها

 أجفلت جنظر لعَنَها المكحلجان باحمرار واضح

لم من الؽضب أم البكاء الذٌ ٖ جعرفه فَهما ولالتلَست جع  

 ساندٌ رجاًء ٖ جنظرٌ لٍ وكؤنٍ رواح وٖ حجً أنٍ "

 " ألرب له

 فؤشاحت بوجهها عنها فٍ صمت وكم حمدت هللا علً ذلن

 فهٍ إن جحدثت جعلم جَداً ما سجموله وسججعل منها مجنفسا

الخشبٍلؽضبها بكل جؤكَد ، الجربت منها وجلست علً الكرسٍ   

 الصؽَر المؽطً بالمماش أمامها ولالت بهدوء جنظر لعَنَها

 " أحَانا علَنا أن نرضخ لرؼبات الؽَر ساندٌ "

 وجابعت ولد أسدلت جفنَها جخفٍ اْلم فٍ مملجَها السوداء

 نكون مجبرَن علً جحمل كل شٍء وحجً جؤذٌ مشاعرنا "

 " من أجل اْشخاص الذَن نحبهم

ع أٌ جعلَك كسابمجها حجً وصلهاولم ججولع منها بالطب  

 صوجها الحانك

 لكنٍ لست علً اسجعداد لبناء جعاسجٍ من أجل أٌ أحد "

 " وٖ والداٌ ... ٖ َمكننٍ أن أكون مثلن َا كنانة

 فرفعت نظراجها المصدومة بها فلم ججولع أن جحلل اْمر بشكل



 صحَح هكذا من اْمور الملَلة الجٍ جعرفها ..! ومعها حك فهٍ

 وفٍ كل اْحوال جدمر كل شٍء وجرضً بجبعات ذلن فمط كٍ

 ٖ ججرح والدَها أو جحرجهما فهل سجندم نهاَة اْمر حما

 وجلمٍ باللوم علَهما ؟

 شردت نظراجها بحزن ولالت وكؤنها جحدخ نفسها ولَست

 جكشؾ دواخلها أمام الؽَر

 لكن الفرق شاسع حَن جكون مشاعرن من الداخل هٍ الجٍ "

وجرفض رفضن لذان الشخص ... ثمة فرق كبَر ساندٌجحاربن   

 " بَن ما َحدخ معن ومعٍ

"  ً  " أخشً أن الوالع العكس جماما

 رفعت نظراجها سرَعا ونظرت باسجؽراب لجلن اْحداق

 الزرلاء الؽاممة والسابحة فٍ الدموع وهمست بجؤنٍ

 " ! ما لصدن بهذا ساندٌ "

 فولفت الجالسة أمامها ولالت

.. ما سر اجصالٖ شٍء . "  

 " والدجن وطلبها منٍ المجٍء لمنزلكم ؟

 ولفت أَضا ولالت باسجؽراب

 " والدجٍ طلبت منن ذلن ؟ "

 حركت كجفَها لابلة ببرود

 أجل وأنا مثلن جماماً اسجؽربت اْمر وخشَت "

 " من الذهاب لها وأنت لسِت فٍ المنزل

 جبدلت مٗمحها للضَك لابلة

دجٍ مثٗ ؟ هٍ لَست مجنونةوما الذٌ سجفعله لن وال "  

 " لجخافٍ منها



 انحنت جهة الطاولة بجانب السرَر ولالت جخرج مشبن

 شعر من الدرج فَه والذٌ فجحجه بعنؾ

 هٍ لَست كذلن بالطبع لكنٍ من سجصاب بالجنون "

 " حَنها وأنت جعلمَن لما

 وولفت علً طولها ولالت ججمع شعرها به وبحركة

 ً  ؼاضبة أَضا

 " لنذهب لها إذا بما أنن أصبحت هنا "

 نظرت لها بصدمة ولالت

 لن جسمح لن والدجن ساندٌ .. بل وسجؽضب منن "

 ً  " ومنٍ أَضا

 أمسكت بَدها وسحبجها معها نحو الباب لابلة

 " ٖ جملمٍ سنؽادر من باب المنزل الخلفٍ "

 لالت ججارٌ خطواجها المسرعة عبر ممر ؼرفجها لجدخل منه

به ِخر مجصل  

 " لكن ماذا بشؤن السابك الذٌ سَكون هنا من أجلن ؟ "

 لالت بضَك جفجح الباب الخشبٍ الذٌ وصلجاه نهاَة الممر

 " ٖ عٗلة لٍ به فلَؽادرا هما معه "

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

 

* 

* 

 رفعت الضفَرة الجٍ لسمت بها شعرها للخلؾ ونظرت لنفسها

ت وجرَد ، وهذافٍ المرآة ... جَد هذا أفضل مما جولع  

 ما وجدجه الحل اْنسب كجسرَحة لشعرها الطوَل ٖ جضطرها



 لزَارة صالونات الججمَل وكل جلن الجفاهات فمد أخذت جزءا

 من شعرها وجمعجه أمام وجهها وظفرجه وما أن أعادجه

 للخلؾ حجً جدرج فٍ مجموعات مجرابطة حول جلن الضفَرة

من ؼرجها الطوَلة وصوٖ لجانبٍ وجهها .. ومع خصلة واحدة  

 للَٗ علً وجهها بدا اْمر ؼاَة فٍ الجمال .. ولن جفكر بالطبع

 فٍ اٖلجفات وجمََمه من الخلؾ بالنظر له فٍ المرآة فمد علمت

 سلفاً بؤن جلن الضفَرة المملوبة فوق بالٍ شعرها المفجوح

 جحجها سجكون نجَججها مذهله ، فجحت درج طاولة الجزََن

العَنَن ثم عادت ورمجها فَه .. اخجارتورفعت علبة كحل   

 ... أحمر شفاه زهرٌ اللون ومررجه علً شفجَها ببطء

 . وفمط انجهً كل شٍء

 .. وبالفعل هٍ لن جحجاج ْكثر من ذلن لجكون ساحرة

 جمَلة بل وفاجنة وهٍ من ورثت جمال جدجها الخماصَة جلن

 حجً كانت نسخة طبك اْصل عنها ، وكم امجلكت جلن من سمات

 الجمال ومنذ كانت صبَة فلم َججاوز عمرها السابعة عشرة

 حَن جزوجها ضرار السلطان بالرؼم من أنه كان مجزوجا

 حَنها إٖ أنه فجن بها ما أن رآها .. فجركت بعدها هذه الفاجنة

 . وإن كانت مشوهة من الداخل وبشكل كامل

فجت جهة الباب الذٌ فُجح فجؤة وظهر من خلفه الذٌالج  

 نظر لها صعودا من فسجانها اللَلكٍ اللون الحرَرٌ والطوَل

 وصوًٖ لعنمها اْبَض الناعم والسلسال المجدلٍ علَه بخواجمه

 وفصوصه الماسَة فٍ جمال ؼرَب وفرَد من نوعه ، وما أن

 وصل نظره لعَنَها صفر بشفجَه وبصوت منخفض

مبجسماوهمس   



 " سؤكون نجم الحفل بسببن "

 فؤدارت عَنَها بعَداً عنه مجنهدة بضَك فدخل والجرب منها

 ورفع لها مرفمه مجمجما بسخرَة

 " سَكون الشرؾ من نصَبٍ هذه المرة أم ٖ أسجحك الملَل ؟ "

 أدارت نظرها ناحَجه ولالت بامجعاض

"  ً  ... لو ججولؾ مرة واحدة عن ذكر شمَمن ذان حَن نكون معا

 " أنت مرَض بكرهن له فعًٗ 

 وكانت ردة فعله أن رفع رأسه ضاحكا فشدت لبضجَها بموة

 وؼضب فهٍ ٖ جفهم هذا المجخلؾ بالفعل فهو َؽضب أحَاناً مما

 ! ججولع العكس وَضحن مما ججولع أن َمد َده علَها بسببه

 هو مبدع فعٗ فٍ اللعب باْعصاب ..!! لالت بضَك

مر ؟ ثم ما َزال الولت باكراً لنكون هنانما المضحن فٍ اْ "  " 

 رفع َده فارداً إَاها بجانب وجهه ولال مبجسما

 وإن َكن فلنكن أول الواصلَن ... ثم وخالن أصبح هنا "

 " فمن ؼَر الٗبك جركه َنجظر

 نظرت له باسجؽراب هامسة

 " ! خالٍ بشَر هنا "

 ولم ججاهد عَنَها أبداً لجمنعها من الجحدَك فَه مطوٖ باسجؽراب

 فمن الفجرة الجٍ عرفت فَها ذان الخال لم َكن رجًٗ اججماعَاً أبدا

 ٖ َحجن بؤحد وٖ أحد َعرفه لَحضر حفٗ كبَراً كهذا ! وجذكرت

 سرَعا بل ومجدداً كلمات ولاص ورأَه فَه بل والشن الذٌ َدور

  جفهم لما زرع فٍ نفسها كل جلن الرهبة منهفٍ ذهنه حوله وٖ

 فهل جفمد الثمة فٍ خالها شمَك والدجها ومن ساعد فٍ إنماذها

 وشمَمها من السجن بسبب كلمات للَلة منه !! بل ولمابه به



 اِن ما سجكون نجابجه وهو من سبك وأخبرها بؤنه اخجفً

 كلَا من بٗده هنان ؟ مما َعنٍ بؤنه َدرس جحركاجه جَداً 

 . بل وسَكون َبحخ عنه بالجؤكَد

 أخرجها من أفكارها جلن بل ومن شرود نظرها للبعَد ملمس ذان

 اْصبع علً طرؾ وجهها ووصلها ذان الصوت الكسول الساخر

 " أَن سافر بالجمَلة خَالها ؟ "

 فؤجفلت مبجعدة عنه ونظرت لعَنَه بصمت لبرهة لبل أن جمول

 " شمَمن ولاص سَكون هنا أَضاً ؟ "

 وما كان منه إٖ أن نظر لها بصدمة لبل أن جنطلك ضحكجه

 المرجفعة والكفَلة بجعلها جحجرق ودون معاناة منه ولد لال

 ما أن عاد بنظره لها وما جولعجه جَداً 

 " أٖ جخجلٍ من سإالٍ عنه مباشرة هكذا ؟ "

 شدت لبضجها بموة وهٍ جمول بضَك

ابماً رأَن بٍأنا ٖ أخجل مما ٖ أخطا فَه وأخبرجن س "  

 ً  " ٖ َهمنٍ كما رأٌ شمَمن ذان أَضا

 ً  حرن َده بجانب وجهه بكسل مجمجما

 " حسناً سنعجبر كٗمن صحَحاً وسؤجَب "

 وأمسن َدها ٖفا أصابعه حولها وأدار ساعده حول ساعدها

 ولال بابجسامة ساخرة خارجاً بها من هنان

 .. بالجؤكَد سَكون هنا فهو الشمَك الوحَد للعرَس بالطبع "

 " بل وثمة مفاجؤة رابعة بانجظاره

* 

* 

* 



 انصاعت لها وؼادرت معها رؼم جصرفها الؽرَب ذان حجً أنها

 ركبت معها سَارة أجري ولم جركبا سَارجها فهل جخطط فعٗ

 للهرب من حفل الخطوبة الذٌ َنجظرها !! حجً أن المسافة بَن

 منزلَهما لن جكون لصَرة وإن كانا فٍ ذات المدَنة ومع كل هذا

 . اٖزدحام ! بل وسَكون ضَوفهم هنان لد بدأوا فٍ الوصول

 ٖ جشعر باٖطمبنان مطلماً وجل ما جخشاه أن جضع نفسها

 وعابلجها فٍ مولؾ محرج مع عمجها بل وجمَع من سَكون

لملت فٍفٍ ذان الحفل ، نظرت لها بطرؾ عَنَها حَن جم  

 جلسجها وجؤففت لابلة

 " ٖ أفهم لما ٖ َشجرٌ لن خطَبن الثرٌ ذان سَارة ؟ "

 فؤدارت عَنَها جانباً مجمجمة أَضاً بل وببرود

 " عندما َشجرٌ لن خطَبن الثرٌ ذان طابرة "

 فاسجدارت بسرعة ناحَجها وكؤن نحلة ما لسعجها لابلة بضَك

 " ٖ جذكرَه أمامٍ "

ها بالمثلنظرت لها وصرخت فَ  

 " وأنت كذلن ٖ جفعلَها "

 فنظرت لعَنَها بجركَز لبرهة لبل أن جمول بجمود وكؤنها

 لَست الؽاضبة المشجعلة جلن

 " كنانة أنت ممجنعة فعٗ بذان الزواج الحجرٌ ؟ "

 فهمست سرَعاً ولد ضَمت عَنَها المحدلجان بعَنَها

 " ٖ أري وضعن أفضل منٍ "

 لوحت بَدها لابلة بإحججاج

 " بل ثمة اخجٗؾ "

 لالت من فورها



 " ٖ لَس هنان أٌ اخجٗؾ فكٗنا ججزوج ضد رؼبجها مجبرة "

 لالت محججة وبشدة أكبر

 ٖ بالطبع فؤنت َمكنن جؽََر كل هذا وبكلمة واحدة منن "

 " فوالدان لن َكونا ضدن أبدا

 ابجسمت جلن الشفاه بسخرَة لابلة

 والسبب ؟ بل وما العذر الذٌ سؤلدمه ! سَنجهٍ مصَرٌ "

 " لمصَرن حَنها بالجؤكَد

 وجابعت ولد عادت لجلوسها السابك جنظر أمامها ومكجفة َدَها

 لصدرها لابلة بؤسً

 بل ووضعن أفضل منٍ فؤنت علً اْلل بإمكانن إبداء رأَن فَه "

 " بل ورفضن له أمامهما بَنما أنا ٖ

العَنان الزرلاء جفنَها حولهما لابلة بشن ضَمت صاحبة جلن  

 " لو أفهم فمط ما حدخ بَنكما وما سبب كل هذه اْلؽاز !؟ "

 فؤخفت صدمجها من شكها وسإالها ببراعة وجمجمت ببرود

 دون أن جنظر لها

 " ٖ شٍء أكثر مما أخبرجن عنه "

 نطرت لها بطرؾ عَنَها مجمجمة

 " وما سر رفض مشاعرن لرفضه إذا ؟ "

ادلجها بنظرة مشابهة جرممها ببرود لابلةب  

 بما أنن كنِت جعَن جَدا ما كنت ألول لن هنان فمإكد جعلمَن "

 " ما للجِه أنِت أَضاً فهٗ فسرِت أَضاً كٗمن ذان لٍ ؟

 فما كان منها إٖ أن نظرت لها بضَك لابلة

 معجوهة أنت وابن عمجن وابن عمن بل وجمَع من َمت "

 " لن بصلة



طع حَنها إمسان نفسها عن الضحن رؼم مزاجها السٍءفلم جسج  

 ومنذ الصباح لكن هذه الفجاة ٖ َصعب علَها فعل ذلن ، فلو جفهم

 فمط ما دخل جَم اِن بالموضوع ؟ بل وجمَع من َمربون

 . ! لها شملجهم بشجمها

 فجحت باب السَارة ما أن جولفت أمام سَاج منزلهم الخارجٍ

 المنخفض ولالت مبجسمة وهٍ جنزل

 أجمل ما فٍ اْمر أننا ولعنا فٍ الحفرة ذاجها معاً فلن جسخرٌ "

 " منٍ مجدداً وكالسابك

 وما أن ولفت خارج السَارة نظرت للجٍ ضربت الباب بموة فٍ

 الجانب اِخر جنظر لها بضَك ججاهلجه جماما وؼادرت جهة باب

م الباب لالت الجٍ أصبحتالمنزل وهٍ خلفها وما أن كانجا أما  

 والفة بجانبها جماماً بل ومجمجمة ببرود

 " ! ٖ أشعر بالراحة البجة لدعوة والدجن لٍ اِن "

 فابجسمت ولم جعلك فنظرة هذه الشمراء لوالدجها لن ججؽَر أبداً ،

 ؼرست مفجاحها فٍ الباب وما أن أدارجه وفجحجه ولفت مكانها

جنظر للموجودَن هنان َملإونمصدومة جامدة كالجمثال الحجرٌ   

 بهو المنزل ! أصدلابهم .. جَرانهم !! بل وحجً زمٗبها الممربون

 !! فٍ عملها والذَن ٖ جفهم كَؾ سبموها إلً هنا

 الزَنة الحمراء الموزعة فٍ المكان ..! الكعكة بطوابمها الخمس

 وحولها ما ٖ َمكن حصره من الحلوي واْطعمة الجٍ لن جرضً

بالجؤكَد أن جشجرَها من الخارجوالدجها   !! 

 كان الجمَع هنان َنظر لها مبجسما بَنما جمدت نظراجها هٍ علً

 شخص واحد وهو الوالؾ بَنهم ٖزال َلبس بذلجه الزرلاء

 الخاصة بالطَران لججعله ممَزا عن جمَع الموجودَن هنان



 ً  . ومن كان َنظر لها أَضا ومبجسما

ؤفضل منها بل وبمخجلؾ عنها وهٍولم َكن حال الوالفة بجانبها ب  

 جحدق أَضاً بذان الشاب الذٌ ما كان ْحد أن ٖ َٗحظه بَنهم

 ولد همست بذهول ما أن وجدت صوجها ونظرها ٖزال علَه

 " ! بربن كنانة أهذا من لم َعجبن فٍ الحفل سابما َا حمماء "

 ً  لبل أن جشهك بصدمة فثمة مفاجؤة كانت فٍ انجظارها هٍ أَضا

ن ظهر لها الوالؾ خلؾ صاحب جلن البذلة الزرلاء بخطوطهاما أ  

 الذهبَة الممَزة والذٌ نظر لها مبجسماً بمكر َدس َدَه فٍ جَبٍ

 بنطلون بذلجه الكحلَة الفاخرة .. شعره مصفؾ بعناَة وذلنه

 . ! َبدوا محلولاً للجو وكؤنه عرَس سَزؾ لزوججه

* 

* 

* 

 أراحت ذلنها علً لبضة َدها جسجند بمرفمها علً ذراع اْرَكة

 جنظر للفراغ بشرود منفصلة جمرَبا عما حولها .. وسرعان ما

 ؼَرت جلسجها ورفعت لدمَها عن اْرض وثنجهما جحجها وفردت

 أصابعها مجكبة بجانب وجهها علً راحة َدها وجنهدت بعمك

نفسها لجهرب منها كٍٖزالت جدور فٍ دوامة مؽلفة كلما عاندت   

 ٖ جفكر فٍ اْمر أكثر خانجها جمَع حواسها كما للبها وعملها

 وجرفها الجَار مجددا فٗ حدَخ آسجرَا َجركها وشؤنها وٖ ابنجها

 .! من بعدها وكؤن كل شٍء مجفك ضدها

 أمالت رأسها للجانب للَٗ وولع نظرها علً الجالس علً كرسَه

علمان بالجلفاز منسجم جماما مع ماالمجحرن نظره كما انجباهه م  

 َمال فَه كعادجه وكؤنها لَست ذات اْخبار جعاد وجكرر علً مدار



 الَوم ! بل وكؤنه مجفك معهم علً جكبَلها واْحادَخ فٍ جلن

 المنوات أخبارَة َدور حول ذات النمطة جمرَبا وهٍ محاوٖت

ة لمابن شاهَن وبكل الطرق لدمج العرب بالثنانََن فٍ سابم  

 َفعلها ؼَره فٍ الدول الجٍ جسجوطن حدودها جلن المبابل

 المهمشة .. ورؼم كل الصعوبات الجٍ جواجهه والرفض

 ! الشعبٍ الواسع لٓمر إٖ أنه كما َبدو أعند من شعبه

 وكَؾ ورجاله َلوحون بل وَهددون عٗنَة بؤن ما َبمَهم

همفٍ السلطة وجوده هو جحدَدا وأن مؽادرجه جعنٍ مؽادرج  

 ! جمَعاً .. وٖ أحد َفهم أَهددونه أم َهددون شعب البٗد بذلن

 رفعت جفناها الواسعان ورموشها الكثَفة محدلة حَخ جلن

 الشاشة الكبَرة المعلمة علً جدار الؽرفة وحَخ جلن الصورة

 الجٍ جمٓها لصاحب اْكجاؾ العرَضة والمشَة الواثمة باللباس

لمادة الجَوش .. بل والذٌالعسكرٌ المخصص بالرجب العلَا   

 وكؤنه لم َلبسه ؼَره فٍ الجارَخ ! َسَر خلفه مجموعة من

 رجاله وكؤنها لوحة ٖ جكجمل من دون جلن الشخصَات المطابمة

 له .. بل وكؤنه نمل جفاصَله جمَعها لهم ولَس أفكاره ومعجمداجه

 ! فمط

 حركت حدلجاها السوداء الواسعة بعَدا عنه مجنهدة نفسا طوَٗ

 فلما ٖ َساعدون هرموناجها لٗبجعاد عنه ؟ وٖ مناص لها من كل

 ً  هذا بالجؤكَد فرماح وحده الذٌ جراه هنا مجفرغ لجكون معه هربا

 من ؼرفجها ووحدجها الجٍ لم جعرؾ الهرب منها إٖ اِن ! فجمرَبا

 جمَع ساكنٍ ذان المنزل جراهم اللَلة منشؽلون بما ٖ جفهمه

فلم جفهم ما وجود كل أولبن العمال فٍ أو بٗ شٍء كما جري  

 الخارج حجً هذا الولت المجؤخر فالساعة لاربت منجصؾ اللَل



 وكل ما لَل أمامها أنهم من أجل إصٗح أنارة فٍ الحدَمة

 ورعد معهم منذ ولت طوَل ..! وذان حال جَما وأسجرَا بل

 وحجً الكاسر مجؽَبون حَخ ٖ جعلم ولم جهجم فٗ جراهم سوي

حدهم خارج من مكان داخل لّخر وٖ شٍء سوي جلنوأ  

 اٖبجسامات العرَضة الجٍ َهدونها إَاها فٍ صمت فمررت نهاَة

 اْمر أن جكون هنا سجَنة سَاسَة مع هذا الصامت العابس

 فحجً عمجهم جراها ججصرؾ بؽرابة اللَلة وهٍ جمرر النوم منذ

 . ! ولت معجصمة فٍ ؼرفجها لَست جعلم نابمة حما أم ٖ

 نظرت لجسدها ولثَابها وجنهدت بضَك فحجً الضَوؾ المنجظرَن

 والذَن لَل بؤنهم سَكونون هنا ألؽوا زَارجهم كما فهمت منهم

 وبمَت هٍ هكذا كالحمماء بفسجانها الطوَل والحزام العرَض

 . الملجؾ حول خصرها النحَل المسجدَر

نظرهاسجدارت حدلجاها مجددا ناحَة الجالس علً مسافة منها   

 معلك بالجلفاز َحرن جهاز الجحكم فٍ َده بهزات خفَفة وجمجمت

 بعبوس وكؤنه نمله منه لمٗمحها الجمَلة

 " للنا مساء الخَر أم لم نمل سَادة اللواء "

 وكما جولعت رممها بطرؾ عَنَه مضَما إَاهما فٍ نظرة جفهمها

 منذ صؽرهم خاصة وهٍ جنادَه بلمبه ورجبجه لبل ذان الحادخ

شإم الذٌ أفمده سالَه وأفمدهم والدهم ومجؤكدة من أنه َجولعالم  

 .. أن ججحدخ عن موضوع زواجه وجهَنة

 لكن المفاجؤة اْعظم والجٍ لم ججولعها كانت فٍ انجظارها حَن

 جمجم أَضاً وببرود

 " ظننت أن الحوامل َصمجون لٓبد ؟ وهذا ما كان بادَاً علَن "

 فنظرت له بصدمة لم جسجطع إخفابها وٖ ذان اٖحمرار الذٌ طفا



 فوق وجنجَها خجٗ فَبدوا أنه لَست آسجرَا الثرثارة الوحَدة هنا

 . بل وزوجها بدأ َكجسب صفاجها أَضا

 أنمذت نفسها سرَعا من ذان المولؾ ومن النظر لعَنَه حَن

 أشاحت بوجهها عنه هامسة بجمود

لم جكن جعلمبل َنفذن فٍ صمت إن  "  " 

 وكم حمدت هللا أن لطع حدَثهما ذان باب الؽرفة الذٌ فُجح فجؤة

 والجٍ دخلت منه راكضة جهة الجالس علً كرسَه وولفت خلفه

 ممسكة بممبضَه ولالت جدَره جهة الباب وجدفعه نحوه

 " عذرا أمٍ سآخذه لبعض الولت فمط "

ؽربةوجابعت حدَثها خارجة به ججبعهما جلن النظرات المسج  

 " انجظرٌ هنا أمٍ ٖ جؽادرٌ "

 وؼادرا ٖ جسمع سوي صوت كرسَه الكهربابٍ وهمس ابنجها

 !! الذٌ ٖ جفهمه مبجعدان

 حركت كجفَها بعدم اهجمام ورفعت جهاز الجحكم وبدأت جملب

 المنوات بملل حجً لررت الولوؾ ومؽادرة الؽرفة أَضا لجصعد

ما أن وصلت البابلؽرفجها وجؽَر هذه الثَاب علً اْلل ، و  

 ظهرت أمام وجهها الجٍ ضحكت بسبب مفاجؤجها وأوشكجا علً

 اٖصطدام ببعضهما لبل أن جمسن بَدها وسحبجها معها لابلة

 " جعالٍ أمٍ ثمة من فٍ انجظارن هنا "

 فجبعجها مسجؽربة جكاد جركض بها جعبران الممر الطوَل حجً

هة باب المنزلكانجا فٍ البهو الواسع واججهت بها من فورها ج  

 ً  المفجوح وولفت ما أن كانت لرَبة منه جنظر للذٌ ظهر لها والفا

 ً  هنان أمامه فٍ الخارج وكؤنه خرج من ذان الجلفاز لَصبح والعا

 أمامها ! اٖخجٗؾ الوحَد أن لباسه جؽَر وبشكل جذرٌ للبذلة



 السوداء الفاخرة الجٍ ٖ جزَده سوي وسامة وجاذبَة جرسم

 جفاصَل ذان الجسد الطوَل والممَص الناصع البَاض َزَدها

 جماًٖ وجمَزاً ، رفعت نظرها ببطء لمٗمحه لجبجسم لها جلن الشفاه

 والعَنان المحدلة فٍ عَنَها بحب وَده جرجفع نحوها فٍ مشهد

 لن جنساه حَاجها وما عاشت َشبه أحٗم كل امرأة فٍ الوجود لد

شبه بجاجاً من جراهم حولها وٖ جعرفهرسمت ْمنَاجها فارساً ٖ َ  

 . سوي فٍ أمنَاجها الفجَة الَجَمة

 زحفت اٖبجسامة لمٗمحها وشفجاها الجمَلجان ببطء ومٓت

 الدموع عَنَها ما أن مد َده لها أكثر هامسا بابجسامة

 رجولَة ممَزة

 " جعالٍ َا للب مطر "

كانتفجحركت لدماها نحوه جمودانها دون إذن وٖ سإال حجً   

 أمامه ورفعت َدها لَده فؤمسكها من فوره ورفعها لشفجَه ولبلها

 برلة َنظر لعَنَها فهمست ناظرة لعَنَه

 " خنت اٖجفاق َا ابن شاهَن .. ٖ جنسً هذا "

 سحبها نحوه لابٗ بابجسامة

 " لن جخرجٍ من هنا وأنا عند اٖجفاق َا ظالمة "

إدراكها وَده ولربها من جسده بسرعة لم جسجطع منعها وٖ  

 وساعده َلجفان حول خصرها َلصمها به بَنما داعبت أنامل َده

 اْخري طرؾ وجهها ولد انحنً له ممبٗ وجنجها برلة لُبلة

 طوَلة وهمس محركاً شفجَه ناحَة أذنها

 " اشجمت لن "

 فؤنزلت رأسها جحاول اٖبجعاد عنه حامدة هللا فٍ سرها أنه لم َري

لفة جنظر لهما من بعَد مبجسمة بسعادة لمهذا سوي ابنجهما والوا  



 جعرفها حَاجها لبل أن جمجرب منهما لابلة

 " هَا أبٍ الجمَع فٍ انجظارنا "

 وما أن رفعت الوالفة أمامها نظراجها المسجؽربة له شهمت بصدمة

 ولد انحنً لٓسفل ورفعها بَن ذراعَه ونزل بها عجبات الباب

 . المرجفعة

* 

* 

* 

 حضن رأسه بَدَه ججخلل أصابعه الطوَلة شعره وجنهد بعمك

 مؽمضا عَنَه لبل أن َفجحهما مجددا وَمع نظره فورا علً

 شاشة هاجفه المرمٍ فوق الطاولة جحجه وعلً جلن اْحرؾ

 جحدَداً من بَن جمَع اْسطر فَها

 أمانة نوجنؽهام فٍ انجظارن عند جسر جشَلسٍ الساعة )

 (  ججؤخرالسادسة مساًء ... ٖ

 ما هذا بحك هللا ! هل لذان الشٍء وجود بالفعل ؟ فٍ أٌ لانون

 َسمحون بأجرام فٍ حك البشر هكذا ؟ أٖ َنمصه مصابب

 ومشكٗت ؟ ألَس َكفَه شمَمجه الجٍ وضعها فٍ عنمه لَجخلص

 هو منها وَجركها له لَجد نفسه اِن فٍ المصَبة أخري ؟

ه ودسه فٍ جَب سجرجهولؾ مسجؽفرا هللا بهمس ورفع هاجف  

 ونظر للساعة فٍ معصمه مجوجهاً جهة باب الشمة فبالكاد

 سَكفَه الولت للوصول ، أؼلك الباب ونظر فوراً للباب المجاور

 ! له والمؽلك َؽلفه الهدوء الجام وكؤنه لَس ثمة أحد خلفه

 لو َفهم فمط كَؾ جفكر هذه المرأة فهو بات َخشً حجً من

ٍ لَست طباعها ! منعها من الذهابهدوبها الؽرَب هذا فه  



 للشركة مجدداً بل ومن الخروج وَحضر لها طعامها بنفسه

 ولم جعجرض ..! لم جحجج ..! بل ولم جصرخ كعادجها جسبه وجمَع

 العرب معه !! ٖزال َنجابه الشن حَالها ومجؤكد من أنها فعلت

 أو ججهز لكارثة ما سجمع علً رأس أحدهم وكم َخشً أن

 . َكون هو

 أولً ذان الباب ظهره كما جلن اْفكار جمَعها ونزل السٗلم

 بخطوات سرَعة ووجهجه سَارجه الجٍ ركبها وانطلك من فوره

 فعلَه الوصول للمكان المحدد أوًٖ ومن ثم اٖنجمال لبرَسجول

 بما أنه سَكون عند جسر جشَلسٍ أٌ ؼرب لندن وٖ َمكنه

َد فلن َدرن الحفلالعودة هنا ومن ثم اٖججاه ؼرباً من جد  

 حَنها ولن َسلم من لسان شمَمجه أبداً فٗ حل أمامه سوي

 أخذ جلن اْمانة الجدَدة المعلمة فٍ عنمه معه للحفل فطرَمهما

 . واحد وهو الخَار اْنسب لججنب ؼضب شمَمجه وعجاب ابنها

 كانت رحلجه عبر جلن الشوارع اْسوأ علً أطٗق فلم ججركه

ً جلن اْفكار المج زاحمة فٍ رأسه حجً بات َشعر بها ألماً لوَا  

 فٍ صدؼَه َبحخ عن ماذا ٖ َعلم ؟ بل عّما لَس له وجود

 أساساً فَه ، جباطؤت حركة سَارجه ما أن كان عند الجسر ولم

 َحجاج اْمر منه ْن َعبر مسافة طوَلة حجً ظهرت له الوالفة

فهاعند الجهة الَمنً من سَاجه مولَة ظهرها لكل شٍء خل  

 جمؾ ممابلة لمَاه النهر الممجدة للبعَد .. صاحبة السجرة الربَعَة

 الطوَلة الزرلاء الؽاممة والمجماَلة مع النسَم مجناسمة جماما مع

 ذان الجسد الرشَك والبطلون الجَنز الطوَل مجصلة بملنسوة

 جؽطٍ رأسها بالكامل لجبرز أكثر أنالة جلن السجرة الفاخرة لجكشؾ

اَا مفاجآت مطر شاهَن العدَدة وهو ثراء هذهله عن أول خب  



 الشابة بالجؤكَد بل وذولها الرفَع فٍ اخجَار حجً نوع المماش

 الذٌ جشجرَه ! شملجها نظراجه مجددا ... طولها َبدوا له لم

 َججاوز المجر ونصؾ ! إن اسجثنَنا بالطبع كعب الحذاء المرجفع

 .!! والذٌ ججفنن النساء فٍ منافسة بعضهن فَه

 أولؾ السَارة ونزل منها والفاً علً طوله وجحركت خطواجه

 ببطء ناحَجها عَناه جضَمان جباعاً وكؤنه سَخجرق ذان المماش

 الذٌ َؽطٍ رأسها بل وجمَع ما َحَل بَنه وبَن مٗمحها لَري

 . ما َخبا له المدعو مطر شاهَن أَضاً حجً َكجب نهاَجه بَدَه

خطواجه علً ممربة من دس َدَه فٍ جَبٍ سجرجه ولد جولفت  

 الجٍ ما أن شعرت به حجً اسجدارت ببطء لجصبح ممابلة له

 لَكجشؾ أن ما جخفَه بجلن المبعة لَس شعرها فمط ولد

 وصلت حوافها ِخر جبَنها بل ونّظارات سوداء كبَرة

 وأنَمة جحمل شعار ماركة مشهورة جعرفها دون أٌ جفكَر

 . ما أن َمع نظرن علَها

للشٍء الوحَد البارز له من جلن المٗمح اْنثوَة انجملت نظراجه  

 وهٍ الشفاه المجناسمة الجٍ ارجسمت علَها ابجسامة ساخرة بطَبة

 لججحول نظراجه لما َشبه الصدمة ألرب منه للحَاء الرجولٍ

 الخفَؾ وجلن اْنامل الثلجَة جرجفع لوجهها ولد نزعت

 نظارجها لابلة

 " إذاً أنت الشرَن المنجظر ؟ لست سَباً أبداً  "

* 

* 

* 

 رجبت خصٗت شعرها العسلٍ لبل أن جنجمل أناملها لؽرجها



 الممصوصة وعدلجها أكثر جانبا مٗمسة أطراؾ رموشها وجانب

 وجنجها وابجسمت لنفسها فٍ المرآة لبل أن جرسل لها لبلة

 . صؽَرة

نظرها علً مرادها الجفجت حول نفسها جبحخ بعَنَها حجً ولع  

 وجوجهت نحوه ورفعت الفراء اْبَض الخاص واْنَك ولفجه حول

 كجفَها وأمسكجه بمشبن كرَسجالٍ كلون فسجانها اْحمر الحرَرٌ

 الطوَل فالجو ٖزال َبرد لَٗ بل وَبرد كثَراً ولن جعاود فعلجها

 الؽبَة جلن مرة أخري ، نظرت لنفسها مجدداً فٍ المرآة وكانت

بابا نوَل أنثوَة جمَلة ورلَمة ٖ َنمصها سوي لبعة كدمَة  

 وعربة جطَر بها عالَا ... ضحكت علً أفكارها وجوجهت لحمَبجها

 الحمراء مسجطَلة الشكل الصؽَرة واْنَمة .. رفعجها ودست

 هاجفها فَها وؼادرت الؽرفة جؽلك بابها خلفها ونظرها علً الذٌ

مت علً مٗمحه العابسةفجح باب الؽرفة فٍ الطرؾ اِخر وابجس  

 وهو َؽلك الباب ولم َنجبه لوجودها بعد .. إن كان بدون سبب

 عابس طوال الولت فكَؾ إن كان ثمة واحد بل ولوٌ جداً فٍ

 . نظره

 وما أن أصبح والفاً ممابٗ لها لم جسجطع منع نظراجها من اٖنزٖق

لًعلً جسده فهو ٖ َلبس هذه الثَاب إٖ نادراً رؼم روعجها ع  

 جسده ومع وسامجه الممَزة ! الجربت منه جدس خصٗت شعرها

 خلؾ أذنها مبجسمة جنظر لسجرة بذلجه السوداء الفاخرة مفجوحة

 اْزرار وما أن وصلت عنده ثبجت الحمَبة جحت ذراعها ورفعت

 َدَها لها ولالت جؽلك الزرَن فَها

 " هكذا أفضل ... ٖ ججركها مفجوحة "

 وما أن أؼلمجهم كان اْمر رابعاً كما لالت وأكثر ، ورفعت نظرها



 ً  له ما أن جنهد بضَك َنظر للسجرة مجمجما

 " اجركٍ واحداً علً اْلل مارَا ٖ أحبها هكذا "

 عدلت له ربطة العنك جحجها ورفعت حدلجَها العسلَة الواسعة

 لعَنَه لابلة بابجسامة

هٍ أنا جعجبنٍ هكذا لذان سجبمً كما "  " 

 فجنهد محركاً رأسه وابجسم نهاَة اْمر مسجسلماً فحضنت

 ذراعه والفة بجانبه ولالت مبجسمة

 " واِن َمكننا المؽادرة "

 وولفت مكانها مجراجعة عن لرارها ذان ما أن نظرت لكم

 لمَصه لابلة باسجؽراب

 " لما ٖ جضع اْزرار الخاصة بهما ؟ "

 فؤنزل َده لٓسفل لابًٗ بضجر

ا أعلمه بؤنه حفل خطوبة رواح وابنة ابن عم والدنم "  

 " ٖ أنا وأنت

 عبست مٗمحها ونظراجها المعلمة بمٗمحه وهمست بؤسً

 " حفل خطوبجنا ! بل نحن جزوجنا أَضاً ودون أن نحجفل "

 هرب بنظراجه عن عَنَها ناظراً للبعَد ومجمجما بضَك

 " أٌ حفل كان سَكون ولجها مارَا باهلل علَن "

حكت والدموع جمٓ عَنَها َشابه اْلم فَهما جلن الضحكةض  

 المَجة وهٍ جمول

 " أجل فؤنت وعمٍ احجفلجما باْمر بشكل ممَز َومها "

 وكانت جمصد ضرب عمها له ثم رمَه هو بالحجر علً رأسه فنظر

 لها مضَماً عَنَه ومجمجما بضَك

 " إن كنت جرَدَن أعدنا المشهد اِن "



لَس ثمة أحد ؼَرها هنا سَطبك علَه ذانفنظرت له مجفلة ف  

 المشهد وهو كان َمصدها بالجؤكَد ، مسحت عَنَها بموة وأمسكت

 بَده وسحبجه جهة ؼرفجه الجٍ لالت وهٍ جفجح بابها

 بل ثمة أمر آخر جفعله وهو وضع الزرَن للممَص ومإكد "

 " جملن واحداً 

 لال ببرود ما أن جخلص من لبضجها عند الباب

"  ً  " لم أشجرٌ جلن الجفاهات َوما

 ولفت والجفجت له ولالت

 " لكنكم جملكون إحداها جمَعكم .. هذا أمر ٖ َشجري فمط "

 اجكا بكجفه علً طرؾ الباب ولال بحنك

 ثمة واحد كان هدَة لد ججدَه فٍ الخزانة ولننجهٍ من هذا "

 " بسرعة مارَا

 أمسكت وسطها بَدَها لابلة بضَك

 " هدَة ممن ؟ "

 جمجم من فوره وببرود

 " من امرأة بالطبع "

 وسرعان ما مٓت الدموع جلن اْحداق الذهبَة وضربت اْرض

 بحذابها العالٍ لابلة بعبرة مكجومة

 " ٖ هذا لَس عدًٖ أبدا "

 فجنهد بضَك وجحرن من مكانه وفجح باب الخزانة بموة وأخرج

 منه علبة وضعها فٍ َدها لابٗ بحنك

ً نسَت أن أخ " برن بؤن صاحبجها ججاوزت السبعَن عاما  " 

 فابجسمت حَنها وكؤنها لَست جلن وأخذجها منه وفجحت العلبة

 ونظرت بإعجاب للزرَن الزجاجَان فَها ولالت جخرجهما من



 مكانهما المثبجان فَه

 " جبدوا عجوزاً ثرَة جداً.. بل وذات ذوق رفَع "

أن جنجظر هٍ وثبججهما فٍ كمَه دون أن َعلك علً كٗمها وٖ  

 ذلن وٖ أن َمانع أو َحجج ، وما أن أنهت عملها نظرت له صعودا

 حجً جٗلت عَنَهما ورفعت مرفمها له لابلة بابجسامة واسعة

 وجمَلة مثلها

 " هكذا أصبحت جناسبنٍ "

 وضحكت فورا علً كٗمها بَنما ابجسم الوالؾ أمامها وأمسن

 بذراعها وسحبها نحوه ولبلها بموة لبلة واحدة وجركها سرَعا ما

 أن ابعدت عنه ولد لالت بضَك

 " ماذا جفعل ؟ ألَس هذا ممنوعاً فٍ لانونن الجدَد "

 أمسكها من َدها وسحبها خارجا بها من الؽرفة مجمجماً ببرود

 " ممنوع عنن ولَس عنٍ "

أنه ٖ أمل أبداً فٍوؼادر بها الشمة فورا ججبعه مبجسمة فَبدوا   

 أن َخرجا من هنا كؤٌ رجل وامرأة بل َسَر هكذا وَسحبها

 . خلفه فٍ كل مرة

 : المخرج

 nesrine nina /بملم

 من ولاص إلً زَزفون

 دلَنٍ إلً حبن كَؾ الَسبَلْ 

 َا مْن َسحرجِنٍ ِمن أول ِلماءْ 

َْلْ   حبِن َكاَن كشمعة فٍ عجمة الَل

اءْ وكزوبعَة َرملَة فٍِ الَصْحرَ   

 َحاولت الهُروب مْن َمشاِعرٌ والَرِحَلْ 



َْناِن الَزْرلَاءْ   َوفٍِ ُكِل مرة جَمنعنٍِ َع

 أَنام وأَنَا أْحلٌم بَِشْعِرن الَطِوَلْ 

 وبؤنَاملن جُداِعُب ِوْجِهٍ فٍِ َؼابة َخْضَراءْ 

 أْخبِِرَنٍ ََا ذَات الَوْجِه الَجِمَلْ 

ََْؾ أْنسان َوَٖ أَْلجَِفت إِلًَ الَورَ  اءْ َك  

َْلْ   فَكرت َكثًِرا َطوال اللَ

 َولَم أَِجد َمْهربًا ِسوي البَمَاءْ 

 أُِحبُن وَٖ َمخرج َوٖ بَِدَلْ 

 ِمْن إْنماذ لَلبٍ ِمَن الَشمَاءْ 

  َسؤنَزُع َعْنِن هذَا الِحمْل الثَِمَلْ 

ََْضاءْ   ونَْبدأ َمعًا َصفَحة بَ

 نهــــــــــــــــــاَة الفصل

1الفصل الثالث والعشرون   

 

 ~~ المدخل

 (بملم / طموحه ولكن )أمَمه راجح

 حبَبجٍ شرسة

كمطة ناعمة جبدو لطَفة وجمَلة ورلَمة وهادبة هكذا هٍ كنانة لبل أن جمع فٍ شراكٍ وجصبح 
حبَبجٍ لبل أن جحدثنٍ عَناها بالخذٖن الذٌ جظنه فَنٍ والذٌ بسببه جحولت لمطة شرسة جكشر عن 

ا وججباهً بمخالبها جسعً لجمزَك ما أسعً أنا لبنابه وأنا لها لجلن الجمَلة الشرسة أنا لها لجعود أنَابه
من جدَد فراشة رلَمة ولوَة كجلن الجٍ لابلجنٍ فٍ المطار أول مره مبجسمة أنا لها وسؤنجصر حجما 
 .وسجكون هدَة انجصارٌ لبلة جشبهها وحدها

********* 

حدها ماعبّر عن النار المشجعلة بداخلهاكانت أنفاسها المجٗحمة و  

 ذان الحَن وهٍ جمؾ أمام اٖحجفال المعد من أجلها ودون



 علمها ...!! ٖ بل كان ثمة دلَل آخر ألسً من ذلن وهو شعور

 اٖنكسار الذٌ بدا جلَاً فٍ عَنَها وما هٍ مجؤكدة من أنه لم

لَلةَسجطع لراءجه أحد ؼَر الوالؾ هنان ومن كان منذ ساعات ل  

 فمط َسخر منها وبكل بساطة وهو َمدم عرضه المسرحٍ ذان

 لَوهمها مجدداً بما لم َكن الوالع ! ألهذا هو هنا بل وهإٖء

 جمَعهم ؟ أْجل هذا أّخرها مدَرها هنان مجعمدا ؟ بل ومكالمة

 مارَه .. ؟! زَارة ساندرَن ..؟! هل كانت جُحان مكَدة ما حولهما

أولعت كل واحدة منهما اْخري فَها ؟هما اٖثنجَن وبكل ؼباء   

 فرواح بالجؤكَد كان َعلم بؤن ساندرَن سجفكر فٍ الهرب من الحفل

 ولكٍ َججنب أن َذهب وٖ َجدها فَه جعل منها الطعم لجحضرها

 له بمدمَها بَنما َكسب الجمَع ولجاً بإبعادها هٍ عن هنا

 ... وخصوصاً ذان الذٌ جركجه فٍ المطار وهٍ جؽادر

إحدي طرله الجدَدة ٔذٖلها ؟ لما لم َؤجٍ هنا رأساً وَجعلها أهذه  

 مفاجؤة لها بالفعل دون أن َجخذ ذان اْسلوب فٍ إذٖلها

 واٖسجهزاء بها لجرفض خاجمه ثم جلبسه هنا مرؼمة دون أٌ

 رفض لجنالض نفسها مجدداً ولجثبت له مرة أخري بؤنها لَست

ها لجمؾ أمامه اِنسَدة لراراجها كما سبك واجهمها فٍ وجه  

 . مولؾ البلهاء

 شدت لبضجَها بموة ونظراجها ججبع الذٌ جحرن من هنان ناحَجهما

 ولم َكن سوي رواح فلم جسجطع منع نفسها من النظر لعَنَه

 بعجاب وخَبة أمل لكنه وكالعادة لابل نظرجها جلن بابجسامجه

 المشاكسة رافعاً كجفَه فهدفه لم َكن هٍ علً أٌ حال بل الجٍ

 أمسكها من َدها لبل أن جفكر فعلَاً فٍ الخروج والفرار كما

 ً  جخطط .... لكنه أَضاً لم َؽادر المكان لبل أن َهمس لها مبجسما



 وَده جمبض بموة علً رسػ الجٍ ٖزالت جحاول باسجماجه

 الفكان منه

ن بامرأة جرفضه إن لم َكن َعنَه أمرهاكنانة الرجل ٖ َجمس "  

 فعٗ فلَس ثمة من َسمح بهدر كرامجه وٌْ سبب كان إن لم َكن

 " حمَمَاً وموجوداً 

 دس بعدها صندولاً مخملَاً مسجطَل الشكل فٍ َدها وجابع بصوت

 مرجفع للَٗ وهو َخرج بالجٍ أصبح كجفاها أَضاً فٍ لبضة

 ذراعه الموَة

حفل آخر فٍ انجظاركم سننجظركم هنان فثمة "  " 

 وؼادر جاركاً خلفه ضجَجاً من نوع مخجلؾ لم َكن فٍ رأسها

 وأذنَها فمط بل ومن الموجودَن هنان جمَعهم وعبارات الجهانٍ

 والجصفَك ججداخل وذان الجسد الطوَل المؽطً ببدلة الطَران

 الزرلاء َججه نحوها حجً ولؾ بجانبها مواجهاً للجمَع وجخللت

وَلة الموَة كفها الرلَك الناعم مروراً بؤصابعها وشدأصابعه الط  

 علَها بجملن ذكورٌ فطرٌ جعل جلن الرجفة جسرٌ فٍ جسدها

 بؤكمله ابجداًء من كفها البارد الناعم وصوٖ لملبها المنفعل بجنون

 وجمدم بها نحو الداخل حَخ اسجمبلجها كل جلن الجبرَكات والجهنبات

وٌ الطاؼٍ علً الموجودَن هنانبل والمبٗت من الحضور اْنث  

 وجلن الَد ٖزالت ججمسن بها حجً كانت فٍ مواجهة من امجٓت

 ... عَناها بالدموع ما أن أصبحت جمؾ أمامهم وهم عابلجها

 والداها الحبَبان وجلن النظرة واٖبجسامة فٍ عَنَهما المحبة

 وصوٖ لشمَمها الوحَد وهٍ جري نظرة الفخر فٍ عَنَه فهو

ر ولع فٍ جؤثَر ابن شمَمة مطر شاهَن بالجؤكَدشخص آخ  ... 

 دموع اعجمد كل واحد منهم بالجؤكَد بؤنها دموع الفرح لَس فمط



 بمفاجؤجهم الجٍ َفجرض بؤنها رابعة فٍ نظرها بل وبالوالؾ

 بجانبها وهو َجعل ارجباطهما رسمَا هكذا وبحضور جمَع من

 جربطهم بهم صلة هنا حجً زمٗبها فٍ عملها .. لكن الوالع عكس

 ذلن جماماً فما جحمله بداخلها للب مكسور ومشاعر مشججة جابهة

 بَن كرامجها المجروحة ووٖبها لعابلجها وذان الؽبٍ الموجود

 بداخلها َنبض بجنون كلما الجرب منها هذا الرجل أو لمحجه

 . من بعَد

نها لجمجرب منها وحضنجها بموة وشاركجهاوكان دور والدجها حَ  

 هٍ ذان الحضن رؼم رفض ذان المجمسن بَدها أن َجركها لجكجفٍ

 بَد واحدة فمط وخرج صوت والدجها الحنون مخجلطاً بعبرة بكاء

 " مبارن لن َا كنانة .... مبارن بنَجٍ الؽالَة "

 وخانجها هٍ الكلمات حَنها كما الدموع الجٍ مٓت عَنَها محدلة

 بعَنٍ والدجها ما أن ابعدت عنها وهمست بخفوت وصوت مبحوح

 " لما لم جخبرونٍ أمٍ ؟ "

 لالت الجٍ مسحت عَنَها بمندَل أخرججه من جَب بلوزجها

 ؼَهم من أرادها مفاجؤة لن فما كنت أبداً ْخجار أن نحجفل "

 " وأنت بثَابن الجٍ جخرجَن بها لعملن

دامعةوجابعت بابجسامة جخللت مٗمحها ال  

 كما أن حماجن كانت جصر علً حفل كبَر فٍ أحد الفنادق وأن "

 جحضره هٍ وزوجها ما أن ججناسب الظروؾ مع أعماله لكننا

 رفضنا أن جهجم بكل جلن الشكلَات الجٍ ٖ جعنٍ كلَنا فٍ شٍء

 " فجمَعنا َعلم بظروؾ عمل زوجها

حدخكانت جنظر لها بصدمة لم ججاهد ٔخفابها .. أكل هذا كان َ  

 ! فٍ الخفاء وٖ جعلم



 كانت جٗحظ أنه ثمة اجصاٖت كثَرة ججرٌ بَن والدجها ووالدجه

 لكنها لم ججخَل للحظة أن َكون حفل الخطوبة السبب ؟

 ولما َهجمون بهذا أساساً ولما َجب أن َكون ثمة حفل خطوبة

 !! فٗ ضرورة لذلن فهو لَس حفٗ لزواجهما

حركجه وهو َجوجه بها ناحَةجحركت كالمنومة مؽناطَسَاً مع   

 الطاولة الطوَلة الجٍ كانت ججوسط المكان حجً أن والدها

 !! وشمَمها لم َهنبانها كما فعلت والدجها

 وصل بها لطرؾ الطاولة الجٍ جحلك حولها الجمَع وسحبت َده

 اْخري هدَة رواح من َدها الحرة ووضعها حَخ هداَا الجَران

 وزمٗبها عند المكان المخصص لها من طاولجهم الملَبة باْطعمة

 جلن وجعالً الجصفَك وعبارات الجهنبة حَن جرن َدها وأخرج جلن

 العلبة ذاجها من جَب سجرجه وأخرج الخاجم منها ورفع َدها له

 َمفان جحدَداً أمام الكعكة الضخمة والجٍ كم جمنت لحظجها أن رمت

َها بل وأن رمجها علً اْرض وؼادرتخاجمه وهو فٍ علبجه عل  

 جهة ؼرفجها وجركجهم جمَعاً وكل هذا الحفل لجرَه لبلهم حمَمجه

 لكن اْمر الوحَد الذٌ ٖزال َمنعها هم عابلجها ... ٖ جسجطَع

 فعلها فمط بسببهم ومن أجلهم بل وفعلت كل ما فعلجه سابماً وما

مجً سَسجمراجهمها بؤنها السبب فَه من أجلهما .. لكن حجً   

 هذا ! كم سجهدر من كرامجها أمامه من أجل الجمَع ؟

 ً  كانت لجفعلها بالفعل حَنها ولد جنمبض أناملها ٖ إرادَاً رفضا

 ٖرجداء ذان الطوق الوهمٍ لوٖ أن منعجها الصدمة الجالَة الجٍ

 كانت فٍ انجظارها وهو َرفع َدها الَسري وَدس خاجمه فٍ

رات الجهانٍ من المحَطَن بهماخنصرها أمام الجصفَك وعبا  ... 

 خطوبة !! ٖ لَس هذا ما كانت ججولع فخواجم الخطوبة ٖ َجم



 ارجدابها فٍ هذه الَد ! وما أن رفعت نظراجها المصدومة لعَنَه

 الجفت أصابعه حول َدها ورفعها لشفجَه ولبّلها ونظراجه لم جفارق

ما بؤنها حمماءعَنَها جزَن شفجَه جلن اٖبجسامة الجٍ جخبرها داب  

 مؽفلة وساذجة بل ومدعاة للسخرَة لبل الشفمة .. بَنما همس

 مبعداً َدها ببطء

 كنت هنان ْضعه فٍ إصبعن اِخر ثم نحجفل هنا بنمله لَدن "

 ً  " هذه لكنن لم جسطَعٍ منحٍ ثمجن َوماً وجفسدَن اْمر دابما

 لالت وهٍ جسحب َدها منه

 " ...ٖ لم َكن ذان ؼرضن أبداً  "

 لكن عبارجها الخاوَة المَجة جلن لم ججعل ابجسامجه ججؽَر كما لم

 َعلك علَها وٖ بإنكار اْمر بل ما فعله حَنها أن انحنً ناحَجها

 وطبع لبلة رلَمة طوَلة علً وجنجها جعلت عَناها جؽمضان مع

 انسحاب أنفاسها الموَة لصدرها كما جعلت الجصفَك الحار من

 حولهما َزداد أكثر ، ولم َنجهٍ العبخ بؤعصابها كما مشاعرها

 عند ذان الحد وشفجاه جنجمل من وجنجها ْذنها وهمس فَها

 " زوججٍ ... لٍ وحدٌ َا كنانة "

* 

* 

* 

 اسجدارت لبضجاه حول الطرؾ العلوٌ للممود لبل أن جنزلما إلً

دَنةوسطه وأداره دورة كاملة مجخذاً الطرَك المإدٌ فوراً لم  

 برَسجول وحَخ وجهجهما اْساسَة لجبدأ جلن السَارة الفاخرة

 بمسابمة الرَح علً الطرَك المفجوح والمحفوؾ باْشجار

 والشجَرات ، وعلً الرؼم من جوجَه كامل انجباهه للطرَك أمامه



 وهو َمود كعادجه إٖ أن عَناه لم جؽفل لحظة الجالسة فٍ الكرسٍ

كنه فعلَاً جصنَفها من أٌ نوع منالمجاور له والجٍ لم َعد َم  

 !! النساء جكون بعد أن لامت بجمََمه وبكل جرأة عند الجسر

 ٖزال ٖ َظهر له من مٗمحها الكثَر فٗزالت ججمسن بملنسوة

 ! لمَصها الطوَل الفاخر كما ججمسن بصمجها منذ أن ؼادرا لندن

 انحرؾ نظره ناحَة سالَها ما أن مالت بجسدها ومدت أصابعها

 لحذابها ذو الكعب العرَض المرجفع ومررت سبابجها ببطء بَن

 حزامه وبَن لدمها وكؤنها منزعجة من وجوده أو ؼَر معجادة

 علَه !! وما أن اسجوت جالسة مجدداً أدار مملجَه بعَداً عنها

 للطرَك أمامه مجدداً لكنها سرعان ما عادت وسرلت نظراجه

داء عن عَنَها جخرجهاالجانبَة لها وهٍ جنزع النظارات السو  

 من جحت لبعجها الجٍ ٖزالت جحجب أؼلب مٗمحها عنه وما أن

 أدارجها بَد واحدة لجؽلمها وصله بوضوح همسها الشاجم بلؽة لم

 َفهمها فمد كسرت جلن النظارة الفاخرة علً ما َبدو وهٍ

 جعاملها كؤٌ لطعة أخري رخَصة الثمن مجناسَة أنها جخجلؾ عن

ٍ طرَمة فجحها وطَها !! وهذا مإشر آخر علًمثَٗجها حجً ف  

 أنها ٖ جسجخدم هذه اْشَاء الفاخرة أو ٖ جحبها فما َجبرها علً

 ارجدابها إذاً إن كانت ٖ جعلم أساساً بوجهجهما وبؤنه لن َؤخذها

 لمكان ؼَر منزله ! أم أنها وصلت لدرجة من البذخ المسرؾ

 الذٌ َجعلها ٖ جهجم حجً بالمحافظة علً شٍء بسَط كهذا ؟

 ولم َسجطع منع عَنَه بل وجانب وجهه من اٖنحراؾ ناحَجها ما

 !! أن مررت جلن النظارة بَن َدَها بسرعة خاطفة ثم ... اخجفت

 .! لم جضعها فٍ جَبها ولم جمع منها فؤَن ذهبت بها

وهو َعود بنظرهأبعد نظره ووجهه عنها وجفس نفساً عمَماً   



 وجركَزه للطرَك أمامه فمرالبجه لجحركاجها الساذجة جلن لن جعطَه

 أٌ انطباعات حمماء عنها َكفَه ما جحصل علَه حجً اِن فهٍ

 علً اْلل ٖ جبدو بصفات جلن المجنونة الجٍ جركها خلفه وأولها

 ٖ جذمر وٖ كثرة حدَخ فجلن الؽَسانة كانت ججعله وبكل بساطة

كَزه ما أن جبدأ كلماجها باٖنزٖق مع عجٗت سَارجه وَٖفمد جر  

 ! ججولؾ إٖ بجولفها وإن جدمرت من الطمس الصباحٍ

 " أَمكننٍ اسجخدام هاجفٍ للَٗ ؟ "

 انحرفت مملجاه مجدداً ناحَة ذان الجمثال اْنثوٌ الرشَك والمؽطً

 بمماش أزرق فاخر فٍ أول خروج لها من صمجها المبهم ذان ولم

طع منع نفسه من الجحدَك فَها باسجؽراب وإن كانت ٖ جراهَسج  

 ولم جنظر ناحَجه ولم َري من مٗمحها شَباً فهل بالفعل كان

 َلزمها أن جطلب أذن لذلن ! هل جخشً مثٗ أن جزعجه إن هٍ

 !!.... جحدثت بهاجفها

 ٖ َبدو له أنها من ذان النوع بجاجاً ! ما عرفه من النساء فٍ

محدود جداً أو لنمل أنواع محددة فزوججه السابمةعالمه عدد   

 كانت امرأة بسَطة ٖ جحمل أٌ جعمَدات .. كانت جلن الجٍ َجمناها

 الرجل المماثل لها فٍ كل شٍء جهجم بمٗبسه بطعامه بؤن َنام فٍ

 هدوء وسكَنة وأن َسجَمظ نشَطاً فٍ الصباح لَجد ذان الطعام

ه وٖ َراها وهو َخرج ْنهاالساخن الذٌ جعده بنفسها فٍ انجظار  

 بالطبع جؽسل كل جلن اْطباق .. لجسجمبله مساًء بذات المشهد

 ... الصباحٍ وذان روجَنهما لكل َوم ، ورؼم كل ذلن أحبها

 .. جعلك للبه الملٍء باْلم والهموم بها

 ٖ َعلم ْنها لبلت به وهو ابن الهازان المحكوم علَه بالموت

 والمجهم بالخَانة كما جمَع من جسرٌ ذات دمابه فٍ عرولهم



 أم ْنها كانت من واسً لحظات ضعفه الملَلة الجٍ انهارت فَها

 عزَمجه كرجل صمد أمام كل ذلن ؟

 .. أم ْنها امجلكت ما َجمناه أٌ رجل فٍ امرأة جشاركه مضجعه

 فجَة جمَلة حسناء ما كان لَسجطَع أٌ ناظر لها أن َجد فَها

 عَباً واحداً ....؟

 أم ْن كل ذلن اججمع فَها وزاده أن وهبجه اٖبن الذٌ ما كان

 ٖبن راكان أن َسمح له بالحصول علَه ْنه سَُصلب وبكل

 بساطة علً مرأي من الجمَع كما حدخ مع بالٍ أفراد

 عابلجه ....؟

 وانجماٖ من جلن المرأة الجٍ آلمه موجها كؤلم ابجعاده عنها وعن

جبراً لَجد نفسه مع واحدة أخري جمجحم عالمه وإن كانابنه م  

 .. برباط مزَؾ جخجلؾ عن جلن كل اٖخجٗؾ بل النمَض جماما

 منحلة كاذبة منافمة ومراوؼة ... بل وٖ َمكنه أساساً حصر

 أو جمع عَوبها جلن الجٍ جمثلت فٍ امرأة جسَر علً اْرض

رجَة كامرأة بلججعلن ٖ جري مع كل ذلن أَاً من مزاَاها الخا  

 .... جنجح وببراعة فٍ جعلن جراها كؤبشع امرأة فٍ الوجود

 ومنها انجماٖ لهذه الجالسة بمربه اِن ! من ٖزال َجهل من

 جكون منهما وأَن َجم جصنَفها بَنهما جحدَداً ؟

 . !! وما ألسً أن ججد نفسن فٍ ؼَسانة أخري َا شاهر

َر لوٌ من صدرهلم َسجطع منع ذان الهواء الذٌ خرج كزف  

 ... العرَض فلن َجخَل نفسه أبداً بَن اثنجَن من جلن المرأة

 علً شمَك جلن أن َجد لها حٗ َكفَه هذا اللؽز المابع بجواره

 حالَاً بما أنها لم جخجفٍ من والعه كما كان َجخَل فشرط مطر كان

 ومنذ البداَة أن ذان العمد مرجبط برأٌ الطفٗت ما أن َكبرن ومن



من وجدجه زوجاً لها ألؽٍ العمد فوراً حجً إن لم جكن جعلم رفضت  

 هوَجه ، وإن كان العكس فهو ملزم بالحفاظ علً أمانجه جلن حجً

 َموت وهذه لم َجخلص منها بذان السبب الذٌ وحدها لها الخَار

 !! ..... فَه ولم جرفضه ما أن كبرت إذا

 ! لو َفهم فمط كَؾ جعله ذان المدعو مطر شاهَن َوافك حَنها

 هل حزنه علً زوججه وابنه السبب ؟

 أم ْنه لم َنظر لٓمر سوي من جانب إنسانٍ وبؤنه سَنجهٍ

 فٍ ولت ما ولن جمبل جلن الطفلة الماصر بؤن جرجبط مسجمبٗ

 برجل ٖ َفصلها عن ابنه سوي أعوام فمط ؟

جها بؤن َشعر بؤنه ألوي مما بات علَه ؟أم ْنه كان َحجاج ول  

 بؤن َُشبع ؼرَزجه الحمابَة ذان الولت وكؤنه َؽطٍ شعوره

 بالعجز عن إنماذ عابلجه الصؽَرة جلن مما آلت إلَه بإنماذ جلن

 الطفلة الجٍ ٖ َعرفها وكؤنه َثبت لنفسه بؤنه ٖزال الرجل

 . الشرَؾ الموٌ فٍ نظر نفسه ؟

لهاجؾ الذٌ جدَره بَن أناملها البَضاءأبعد نظره عن َدَها وا  

 الرشَمة ٖزالت جنجظر جوابه الذٌ امجد بطول أفكاره جلن

 وجمجم بهدوء

 " َمكنن فعل ذلن بالجؤكَد "

 كان بذلن اخجصر علَها وعلً نفسه جكرار ذلن مسجمبٗ لكن

 جملَبها لهاجفها اْنثوٌ الجفاصَل اسجمر لبضع لحظات لبل أن

ي نظرها واخجارت سرَعا ما جبحخ عنه لبلجرفعه للَٗ لمسجو  

 أن جدسه جحت لبعة سجرجها ووصله صوجها المنخفض الحازم

 بعض الشٍء

 .. أجل .. هذه أنا "



 " كَؾ جسَر اْمور لدَن ؟

 فرفع حاجبه َرممها بطرؾ عَنَه ... جمَل هذا َبدو رجل من

 !! ججحدخ معه

 أم أنها امرأة من فٍ الطرؾ اِخر ؟

ن هكذا ومن دون ممدمات وٖ جرحَبٖ وَجحادثا  ! 

 بل ومن فٍ الطرؾ اِخر َبدو أن سإالها ذان لم َرق له فمد

 لالت وبعد جنهَدة عمَمة

 " ٖ .. ٖ َمكننٍ الجراجع اِن "

 " ... نعم "

 " ... ٖ .. لَس بعد "

 " ... سؤحاول "

 " وداعا اِن سنجحدخ فَما بعد "

 وهكذا انجهت جلن المكالمة المصَرة الؽامضة الوجهة والهوَة

 فجنهد بعمك وأولً الطرَك ولَادجه كل اهجمامه فٗزال أمامهما

 . ولت طوَل لَصٗ

* 

* 

* 

 رؼم احججاجها ورفضها ومحاوٖجها لَنزلها وٖ َصل بها حَخ

 اشمابها كما فهمت إٖ أنه لم َرضخ وسار مججازا بها حدَمة

واسعة حجً ظهرت لها اْنوار الكثَفة الموزعة فٍ كلالمنزل ال  

 مكان وصوًٖ لٓشجار الجٍ الجفت حولها وكؤن النجوم نزلت من

 السماء مما جعل جلن الحدَمة جسبح فٍ نور لوٌ َشبه ضوء

 النهار ! ولم جفهم جحدَداً ما هذا الذٌ َخططون له فٍ هذا الولت



الصؽَرة المضَبة من الَل !! وما أن أصبحا وسط جلن الكور  

 والمعلمة فٍ الهواء ظهر لها ما هما لادمان من أجله بالجؤكَد

 وهٍ المنصة الخشبَة المرجفعة والمثبجة باْرض جرجفع من

 زواَاها أعمدة مرجفعة جلجؾ حولها أسٗن مضَبة جججمع فولها

 كمبة ملونة وجعلوها طاولة بَضاوَة كبَرة جبدو وزعت علَها

وصوٖ للكإوس الطوَلة الٗمعة كما حامٗت اْطباق وملحماجها  

 الشموع واْزهار الموزعة فٍ بالات جمَلة ومنسمة َجلس

 حولها أشمابها .. رماح ، رعد وزوججه ، الكاسر .. والذَن

 اسجدارت رإوسهم نحوهما فور الجرابه بها وابجسامة السعادة

 . جنَر جلن الوجوه المحببة لها

بعجهما من الداخل والجٍ كانت جسَروما أن دارت حولهما الجٍ ج  

 خلفهما ولم جكن سوي ابنجهما ولؾ وأنزلها ذراعه ٖزالت جحَط

 بخصرها والفة ملجصمة به فحضنجهما من فورها ولالت بسعادة

 ً  وعَناها الجمَلجان جدمعان فرحا

 " مبارن لكما .... كم أنا سعَدة بهذا "

 وجابعت ما أن ابجعدت جمسح عَنَها ودموعها بظهر كفها ناظرة

 لهما َبجسمان لها

 ٖ َضاهٍ سعادجٍ اِن سوي معرفجٍ سابماً بؤنكما ٖ زلجما "

 " زوجان

 فضحن الذٌ اشجدت أصابعه علً ذان الخصر النحَل لابٗ

 " وٖ بَوم رأَجها ؟ "

بة بمبضجهافنظرت له بصدمة لبل أن ججحول نظرجها للجوبَخ ضار  

 فٍ الهواء جنظر له بعبوس فضحن ولم َعلك وانفجحت عَناها

 بصدمة ولد شعرت حَنها بشٍء ما دفعها للخلؾ مبعداً إَاها



 َشدها من ظهر ثوبها ولم َكن سوي الكاسر الذٌ ولؾ مكانها

 أمامهما ونظر لجلن الجٍ كانت ألرب له ممن أنجبجه َحدق فٍ

ٍعَنَها بعَنَن دامعة وهمس بجؤن  

 " حماً أمٍ سَكون لٍ شمَك ؟ أرَد أن أسمعها منن جحدَداً  "

 رفعت َدها لوجهه وامجٓت عَناها بالدموع وأناملها جٗمس

 بشرجه الجٍ شعرت بملمسها ذان فٍ أول مرة رأجه وعرفجه فَها

 ناعمة دافبة وهو بَن َدَها رضَعاً حدَخ وٖدة فؤمسكها بَده

فض ضعَؾ جخنمه عبرةَحضنها لوجهه بموة ولال بصوت منخ  

 بكاء مكجوم

 " لولٍ نعم أمٍ فلن َهب لٍ ذلن أحد ؼَرن "

 شدجه لحضنها وحضنجه بموة ولبلت رأسه جؽمض عَنَها الجٍ

 جماطرت منها الدموع رؼماً عنها فالكاسر أكثر من كانت جخشً

 ردة فعله بسبب هذا الحمل كخوفها حَن عادت ابنجها وهو من

ابن لها ؼَره لكنه خان جولعاجهالَس له والدة ؼَرها وٖ   

 ومخاوفها فٍ الحالجَن وَبدو بالفعل جل ما َعنَه أن َكون له

 عابلة .. أم وأب وأشماء ولن َسجطَع أحد ؼَرها أن َهب له

 . ذلن كما لال

 أبعدجه عنها وأمسكت بوجهه جمسح الدموع من رموشه بإبهامَها

 هامسة ببحة وابجسامة صؽَرة رلَمة كسرت حزن عَنَها الدامعة

 " وماذا إن كانت فجاة أخري ؟ "

 فابجسمت مٗمحه الرجولَة الجٍ بدأت جكجسب جلن الصفات للجو

 ولال بصوت مشابه

 " ٖ َهم فسَؤجٍ شمَمها فَما بعد "

 فاخجلطت ضحكجها الصؽَرة الخجولة بضحكات من َجلسون



أن صفمت جَما بَدَها جنوٌ لول شٍء ماحول الطاولة وما   

 حجً ارجفعت اْبصار جمَعها للسماء السوداء حَن جعالت جلن

 اْصوات المجٗحمة بانفجارات لوَة مع اْضواء الملونة الجٍ

 اخجرلت سوادها الماجم وجصاعدت أصوات كما اضواء ودخان

 ً  اْلعاب النارَة المجسابمة لها من كل مكان بعضها َبدو لرَبا

 جداً والبعض اِخر لد َصل حجً منجصؾ المدَنة وكؤنها ججباعد

 بجدرَج ممصود لجكون لوحة فنَة رابعة أضاءت فٍ جلن اْحداق

 المحدلة بها عالَا كما أضاءت فٍ جلن السماء العالَة سوي من

 جلن النظرات الرجولَة الجٍ جعلمت بعَنٍ الوالفة مٗصمة له

ما أن عاد للسماء سوادها الساكنوكؤنه ٖ َري شَباً ؼَرها ! و  

 واسجدارت ناحَجه حجً ابجسم وأمسن وجهها ولبّل جبَنها وشدها

 لحضنه بموة هامساً فٍ أذنها

 " أهكذا ججركَنٍ آخر من َعلم ؟ "

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه وهمست أَضاً جرجسم علً شفجَها

 ابجسامة جانبَة

"  ً  " بل أنت كنت جعلم لبلهم جمَعا

ا اسجدارت ناحَة الصوت الذٌ ظهر من خلؾوسرعان م  

 الشجَرات المرَبة المنسمة واْشجار المحَطة بها ... صوت

 رجولٍ حانك مَزجه سرَعاً وصاحبه َظهر من هنان لابًٗ 

"  ً  " حجً مجً علَا أن أنجظر ؟ َبدو أنكم نسَجم أمرٌ جماما

 فابجسمت من فورها والدموع جمٓ عَنَها السوداء الواسعة

ةهامس  

 " !!.... أبٍ "

 وركضت نحوه من فورها مؽادرة جلن المنصة الخشبَة لم جنجبه



 أو لم جهجم وٖ بالذٌ كان َمؾ بجانبه وخرج من حَخ خرج هو

 ونامت فٍ حضنه جحَط خصره بذراعَها بموة وحضنها هو من

 فوره ما أن همست مجمجمه

 " اشجمت لن أبٍ "

 ً  لبّل رأسها ولال مبجسما

 إن كنت جشجالَن لٍ بالفعل ما جركت المنزل وابنجن معن "

 " مجناسَجان العجوز الوحَد المسكَن

 فابجعدت عنه ونظرت لعَنَه وجاهت الحروؾ من شفجَها جمسح

 جفنَها والدموع العالمة فٍ رموشها بظهر سبابجها المثنَة جنظر

 له باعجذار وخجل فؤمسن وجهها ولبل جبَنها ونظر لعَنَها

اً بابجسامةهامس  

 " أعلم َا ؼسك وأعذرن أَضا بنَجٍ "

 فنامت فٍ حضنه مجدداً لَجخلل جلن اللحظات الجٍ أحزنت جمَع

 العَون المحدلة بهما صوت الوالؾ بجانبه والذٌ وصل لحظة

 وصوله ولم َكن سوي شمَمه صمر والذٌ لال مبجسماً بحزن

 " هل لٍ بالملَل من هذا َا ؼسك ؟ "

حضن والدها ونظرت له ولد فرد ذراعَه لهاابجعدت حَنها عن   

 لابٗ بابجسامة دافبة

 " هل لوالدن الثالخ من مكان فٍ للبن المسامح ؟ "

 فابجسمت بحزن وعَنان دامعة والجربت منه بخطوات بطَبة

 وكؤنها جسحب لدمَها سحباً ونامت فٍ حضنه مؽمضة عَنَها

هامسا الدامعة جشعر بذراعَه جطولانها بموة ولبّل رأسها  

"  ً  " سامحَنٍ َا ؼسك فما كان اْمر بَدنا جمَعا

 ابجعدت حَنها عن حضنه جنظر لٓرض جمسح عَناها بظهر كفها



 مججنبة الخوض فٍ أٌ حدَخ َخص اْمر فٗزال جرحها من

 إخفابهم نسبها عنها عمَماً ونازفاً وإن ؼفرت لهم وٖ جرَد

جرب منها حَنهاالجحدخ عنه كٍ ٖ جَجرح أحداً وأولهم الذٌ ال  

 وطولت ذراعه كجفَها ومن كانت جمؾ بمربه حَن كانت أعلً

 المنصة ولد لال مبجسماً بثمة رجولَة َشدها بذراعه بجملن

 " هذه ٖ جخص أَا منكم اللَلة "

 وسار بها جهة المنصة المضاءة حجً أطراؾ أرضَجها فٍ مشهد

 من الخَال وصعد بها وجلسا حَخ جلس الجمَع ... جمَع أفراد

 عابلجَها أو الموجود منهم ... رماح ، رعد وزوججه ، الكاسر

 والجالس َبجسم لها عند الطرؾ اِخر للطاولة ، والدها خالها

 صمر وابنجها ... طفلجها الجٍ لم جري السعادة جشع من عَنَها منذ

دها من لم جكن هنان ولها أن جفهمرأجها كما اِن ... عمجها وح  

 . السبب بل ولن ججولع منها ؼَر ذلن

 أنزلت رأسها ونظرها ْطراؾ المفرش الحرَرٌ الفاخر الذٌ كان

 َؽطٍ الطاولة البَضاوَة الطوَلة جزَنه خَوط ذهبَة فٍ نموش

 جصاعدت مع لماشه الناعم فٍ شكل أوراق وأزهار صؽَرة رابعة

جٗشت أمام الدموع الجٍ مٓت حدلجَها الجصمَم لكنها سرعان ما  

 الواسعة وؼابت جماما عما حولها أو ما حول جلن الطاولة

 المضاءة بالشموع الموزعة فٍ حامٗت مذهبة وأنَمة الجفت

 حولها مجموعة كراسٍ عالَة الظهر مشؽولة بإجمان .. وٖ

 لكلمات رماح حَن لال بما ٖ َشبه المزاح أبداً ممارنة بمٗمحه

مججهمة ناظرا ْحدهم جحدَداال  

 علَن فٍ الؽد أن جمدم جبرَراً ممنعاً لشعبن حول هذا اٖحجفال "

 " !! المضٍء والجارَخ ٖ َمد للمناسبات الوطنَة بؤٌ صلة



 فكانت الضحكات المجفرلة ردة فعل الجمَع جمرَبا بَنما اكجفً

 المعنٍ باْمر باٖبجسام دون جعلَك لَجولً رعد زمام اْمور

 وهو َمد ذراعه علً الكرسٍ بجواره والذٌ جحجله زوججه ولال

 بابجسامة ماكرة َنظر لذات الهدؾ

 هذا وهٍ حامل فمط فما سجفعل حَن سجلد ؟ أخشً أن َكون "

 " احجفاٖ بالمذابؾ والصوارَخ ؟

 واخجلطت ضحكجه الرجولَة بنهاَة جملجه من لبل أن َكملها وكان

لال ببرود ناظرا لعَنَه الساخرة الجعلَك هذه المرة من مطر حَن  

 " بالجؤكَد ولن أنت خصَصا سنشحن دبابة روسَة الصنع "

 فامجزجت نظراجه المصدومة بالضحكات المكجومة والجٍ ما أطلك

 عنانها سوي الشهمة الجٍ صدرت من زوججه والجالسة بجانبه

 لَجحول اللون الخفَؾ فٍ وجنجَها ْحمر لانٍ وهٍ جنزل رأسها

 ْسفل بإحراج جعلها ججمنً وبؤمل كسَر أن َنمذ أحدهم المولؾ

 بل أن َنمدها هٍ مؽَراً مسار دفة الحدَخ ِخر لكن ذلن لم َحدخ

 أبداً والجالس بجوارها َلؾ ذراعه حول كجفَها لابٗ بضحكة

 حسنا ٖ مانع لدٌ فثمة من سَجلمً لذَفجها عنٍ علً "

 " ما َبدو

مكانها مبعدة ذراعه عنها وجمجمت فنظرت له بصدمة وجحركت فٍ  

 هامسة بضَك

 هذا بدٖ من أن جخجل من نفسن ! انظر كَؾ احجفل بحملها ؟ "

 " ! هذا ولَس طفلهما اْول

 وحدلت فَه بصدمة حَن لال بصوت سمعه الجمَع

 َا ناكرة ! ومن هذا الذٌ جاب بن المنزل َحملن بوزنن "

 " الثمَل هذا ؟



َداً والمرجفعة بالجعلَمات المجفرلة بلواخجلطت ضحكة الكاسر جحد  

 وبالعرق الذٌ شعرت به َجصبب من كامل جسدها ججمنً ولجها أن

 جخجفٍ فمط من ذان المكان وجاءها المنمذ حَن لال صمر مبجسما

 أنت إذا الثنانَة الجٍ جزوجها ابن شراع ؟ لمد أثرت صخباً كبَراً  "

 " حجً أن البعض كان َكذب الخبر

بضحكة ولد لؾ َدَه وشبن أصابعه خلؾ رأسهلال الكاسر   

 وهو َرفعه

 بل الجٍ فرت من مدن ثنان ودخلت أراضٍ صنوان لجمع فٍ "

 أَدٌ المجمردَن وُدفعت الَرمون مهراً لها ! ... ذان ما كان َجب

 " أن َثَر الضجة اْكبر

 فكانت الضحكة الجالَة نسابَة رلَمة صدرت من الجالسة بجانبه

ها الزرلاء الواسعة لبل أن جسمط علً ضحَجهاوهٍ جدَر حدلجَ  

 ولالت برلة مزجت البسمة مع الجسلَة

 أبٍ ٖ جنسً بؤنن لدمت مدَنجَن كمهور واسجثنَت ابنجن "

 " حَن زوججها

 فابجسم لها ولال

 " َمكنن طلب المهر الذٌ جرَدَنه وعلَه أن َنفذ "

 " فرفعت لبضجها لابلة بحماس " َسسسس

 لبل أن جضع أناملها علً شفجَها بابجسامة محرجة لم جخلو من

 المرح جنمل نظرها بَن اْعَن الباسمة المحدلة بها وكان الجعلك

 من جدها الذٌ نظر لها بطرؾ عَنَه مكجفا ذراعَه لصدره

 ولال ببرود

 " أعان هللا الرجل علَن "

 فرفعت كجفَها بضحكة صؽَرة ولالت



ً  لن أكون ألل لدراً من " والدجٍ ولن َكون بؤلل كرما  

 " من والدٌ

 لال حَنها الكاسر بضحكة

 أخشً أن جطلب آخر إصدار من لعبة ألكجرونَة نزلت "

 " اْسواق

 ً  فرممجه بحنك بَنما لال رعد ضاحكا

 ٖ جسخر من الجٍ أولعجه صرَعاً فٍ حبها فهٍ طفلة "

 " أمامن فمط

جلطتفخرجت شهمجها دون اسجبذان جنظر له بصدمة واخ  

 الضحكات باْحادَخ المجفرلة مجدداً وكؤن كل واحد منهم انصب

 اهجمامه بالجالس بجواره فمط فٍ عالم خاص بهما وفٍ أجواء

 عابلَة جمنً كل واحد منهم أن كانت منذ ولت طوَل بل وأن جمجد

 لٓبد .. باسجثناء الجٍ كانت ٖجزال نظراجها المشبعة بالدموع

جلن اْهداب الطوَلة جسرح فٍ عالم الصامجة بل والسجَنة بَن  

 بعَد كل البعد عن ذلن جفرن كفَها وأناملها الناعمة ببعضها

 فوق الطاولة جحجها وكؤنها جعجصر ألماً َصعب علَها إخراجه بل

 وكجمانه أكثر من ذلن ..أمر لم َكن لَخفً عن الجالس مٗصماً لها

ما أن نظروالذٌ الجزم الصمت مثلها أؼلب الولت .. بل والذٌ   

 ناحَجها ولنصؾ وجهها الممابل له أحاطت ذراعه بكجفَها وأحنً

 رأسه لَصبح وجهه فٍ مسجوي وجهها وهمس برلة رجولَة

 مجؤنَة

 ؼسك ... علَنا أن ننظر لما نكسبه ٖ لما نفمده فمط فجلن "

 " حكمة الخالك فٍ اْرض

 وما أن اكجشؾ أن كلماجه جلن لم جزد اْمر إٖ سوءا وأول لطرة



 جنزلك من وموشها السوداء الكثَفة الناعمة لجسجمر علً كفَها

 المشدودان ببعضهما جنهد بعمك مؽمضاً عَنَه ورفع َده اْخري

 لجحضن أصابعها الطوَلة جانب وجهه وضمها لكجفه بموة ولبل

جواء حَنها وانجملت اْنظاررأسها بعمك لَعم الصمت جلن اْ  

 جمَعها نحوهما ولد عاد لهمسه الخافت جمسح إبهامه الدموع من

 رموشها

 انظرٌ لما جكسبَنه َا ؼسك ... أنا نفسٍ كلما جذكرت والدجٍ "

 الجٍ لم أراها َوماً ووالدٌ الذٌ فمدجه حَن أصبحت كما أراد

ط فٍدابماً صرفت أفكارٌ عن الماضٍ للحاضر وما أن أفكر فم  

 أنن أنت وابنجٍ موجودجان فٍ هذا العالم أشعر بالرضً واٖكجفاء

 فعلَن أن جنظرٌ أنت لها وللكاسر لجعلمٍ بؤن هللا َهبنا مثلما

 " َؤخذ منا

 ارجفعت أناملها لَده الجٍ ٖزالت جعانك بؤناملها وجنجها برلة

 والجفت أصابعها حولها بموة جعلجه َشد علَها أَضا وهو َرفعها

َه وَمبّل ظهر كفها لبل أن َحررها فولفت حَنها وؼادرتلشفج  

 منصجهم الخشبَة المضَبة جلن بل والمكان بؤكمله فٍ صمت

 حجً لم َعد َُري من ذان الجسد اْنثوٌ الرشَك شٍء لَزداد

 ذان الصمت الذٌ ؼلؾ المكان الملٍء بالضحن واْحادَخ منذ

وصخبهم للَل وكؤنها ؼادرت جمَعها معها حاملة ضحكاجهم  ! 

 وكان أول رد فعل لد صدر من الجٍ دفعت كرسَها للخلؾ للَٗ

 لجمؾ لوٖ أولفها الصوت الرجولٍ العمَك اِمر والذٌ لم َكن

 صاحبه سوي رماح

 " اجلسٍ َا جَما ... علَها أن جكون لوحدها اِن "

 ففهمت الرسالة من فورها وهٍ جعود للجلوس بحزن فهإٖء



 الرجال جربوا معها وعرفوها أكثر منها وكانوا علً حك دابما فٍ

 نهَها عن اللحاق بها .. لكنها أرادت فمط أن جطمبن علَها ولن

 ججعلها جشعر بوجودها ولجفهم علً اْلل سبب حزنها ودموعها

 جلن ! رفعت نظراجها الحزَنة بوالدها جحدَداً والجالس عند رأس

ان الحزن العمَك فٍ عَنَها وهٍالطاولة وامجزجت الحَرة بذ  

 جرالب نظراجه الساكنة المحدلة فٍ الفراغ ومن كان وضعه مثلهم

 جماماً لم َفكر وٖ فٍ اللحاق بها وجساءلت عما حدخ وما الذٌ

 همس به لها وإن كان .....؟

 ولم َجؤخر الجواب عنها أكثر من ذلن منمذاً إَاها من دوامة

العمَك الخشن صمت اْجواءجساإٖجها حَن اخجرق صوت رعد   

 وكؤنه َوجه حدَثه لشخص معَن فٍ جلن المجموعة بَنما نظره

 َهَم للبعَد بشرود حزَن

 ؼسك لم ولن جسجطَع جخطٍ ذكري وفاة والدٌ وبؤنها فمدجه "

 لٓبد وٖ الكاسر من لبله ... لَس ْننا لم نحاول بل ْن للبها

 " وعملها َرفضان ذلن

الدموع الدافبة عَنَها فها هم َثبجون لها فنظرت له بحزن ومٓت  

 !!... مجددا بؤنها آخر شخص َمكنه فهمها دون جوضَح

 وانجملت نظراجها سرَعاً لشخص معَن وهو جدها دجً ومن كان

 حدَخ رعد َعنَه بكل جؤكَد ولم جسجطع لراءة شٍء فٍ نظراجه

 المركزة علً حركة إبهامه علً ممبض الشوكة الفضَة الٗمعة

سجمرة علً الطاولة جحجه ضمن المجموعة المرجبة بؤنالةالم  

 علَها فمد كانت جلن النظرة مشوشة ؼامضة لم جري فَها الؽضب

 ! وٖ الجفهم وٖ أٌ شٍء َمكن لراءجه

 بَنما أضاؾ رماح بذات النبرة العمَمة الجٍ لم َجاهد ٔخفاء



 لمحة الحزن فَها

مهما امجدتهٍ لم جسجطع جخطٍ فمدها لزوجها وابنجها  "  

 اْعوام ... ذان وهما ضمن اْحَاء فكَؾ بمن لم َعد لهم وجود

 " ! سوي فٍ للبها المذبوح

 لَؽشً الحزن ذان المكان أكثر كما الصمت الكبَب وكان الجعلَك

 من صمر والذٌ لال بهدوء مبدداً كل جلن الشكون َوزع نظراجه

 بَن رماح ورعد

 حسناً .... ٖ علَكما َا أبناء شراع أنجما لسجما ملزمان "

 ً  " بجوضَح اْمر له ودجً ٖ َفكر فَما جعجمدانه مطلما

 لججحول أؼلب جلن النظرات المحدلة به للصدمة وإن لم َكن كذلن

 فاٖسجؽراب كان فرَسجها بسبب جصرَحه أو جوضَحه المباشر

ع فَها أسرة مشججةهكذا وكؤنه َرفع الرسمَات عن جلسة جججم  

 !..... من أعوام طوَلة

 أو لَست الحمَمة كذلن ؟

 سإال جال فٍ جلن العمول جمَعها فلما َحجاجون بالفعل لجزََن

 العبارات وجنمَمها خشَة لسوة حمَمجها ؟

 لكن ما َجول بذان الرأس لم َكن لَعرفه أحد كصاحبه والذٌ

َد حَخخرج من صمجه المبهم أخَراً وهو َرفع بصره للبع  

 جشابكات أوراق الشجَرات الخضراء الٗمعة جحت اْضواء جمٓ

 اْحواض المنسمة ولد لال بهدوء نالض لسوة كلماجه علَه لبلهم

 ٖ أنكر لَطعاً بؤن شعور الؽَرة جملكنٍ وْعوام وما كان ذان "

 بإرادجٍ فوالدكم هو الرجل الوحَد الذٌ امجلن كل ما فمدجه وعشت

داً منفَاً وبعَداً عن كل شٍء وجَما كانت الشٍءمحروماً منه وحَ  

 الوحَد الذٌ مٓ جلن الهوة فَما بعد فوحدها الشٍء الذٌ كان



 سَكون له وصار لٍ .... أنا لم أكره شراع صنوان َوماً لكنٍ

 نظرت له فمط كما َنظر كل واحد منكم لمن َمجن ما هو ملن

 " له وَجمناه وَعَش محروماً منه

جلن كالضرب بالسَاط بالنسبة للجمَع مما جعلكانت عباراجه   

 اْعَن جمَعها جحدق فَه وبصمت بَنما من حاول جبدَد كل ذلن

 كان وبكل جؤكَد الكاسر والذٌ لال مجعمداً وبابجسامة واسعة

 وبحماس

 أجل َا إلهٍ .... حَن كنت صؽَراً رفضت والدجٍ أن جشجرٌ "

والجٍ كانتلٍ دارجة كانت جعرض فٍ واجهة أحد المحٗت   

 جسحر عَون اْطفال جمَعهم بَنما َعجز أباءهم عن دفع ثمنها

 وكانت حججها بؤن الجباهٍ بهذه اْشَاء أمام من هم ألل منا

 جرَمة بشعة وحَن فوجبت َوماً باخجفابها من واجهة ذان المحل

 اصبت بإحباط مرَع لكن المفاجؤة لم جكن هنان بل أن من امجلكها

 .... كان َدرس فٍ ذات مدرسجٍ لَسجخدمها وسَلة نمله المفضلة

 " كنت كلما رأَجه جمنَت أن َمع من علَها وَموت

 شهمة جَما المكجومة كان ما أَمظه من سبات حدَثه المسجرسل

 عن ذكرَاجه الجعَسة كما َسمَها وَجهم أكثر شخص َحبه فٍ

ربجهالجسبب فَها ذات الولت وهٍ المرأة الجٍ أرضعجه و  .... 

 نظرة واحدة باججاهها كانت كفَلة بإفهامه بؤنه جسبب بكارثة ما

 بما لال وكاد َؽص برَمه وَموت حَن جذكر آخر كلمات لالها فلم

 َكن فٍ نَجه سوي جوضَح اْمر وبؤنه شعر بشٍء مشابه بسبب

 أمر َشجرَه المال فكَؾ بما هو أعظم من ذلن لكنه أفسد كل شٍء

لم َنمذ المولؾ سوي خروج دجً عن صمجهعلً ما َبدو ... و  

 مجددا وهو َنمل نظراجه بَنهم عابلة شراع جحدَداً لابٗ برزانة



 جشبه شخصَجه الموَة

 أنا لم أكره والدكم مطلماً علَكم أن جصدلوا هذا فثمة فرق شاسع "

 بَن أن جكره شخص ما أو أن جنظر لما لدَه وخسرجه أنت نظرة

وماً الخَار ٖمجٗكه وٖ حَن فمدجه ،حسرة وألم ْنن لم جملن َ  

 ولن أنسً أبداً ما لدمه شراع صنوان لٍ حَن لام بحماَة زوججٍ

 وابنجٍ من الموت معاً وهٍ جنَن فٍ أحشابها وٖ رعاَجه ٖبنجٍ

 لجكون امرأة ناضجة مجكاملة لوَة صادلة ومإمنة .. وحجً حَن

جل سٗمجهاسلمها ٖبن عمها وهو ٖ َعلم من َكون سلمها من أ  

 فمط ٖ من أجل أٌ شٍء آخر وٖ أكذب علَكم أبداً إن للت أنٍ

 " جمنَت أن الجمَجه فٍ حَاجه وعرفجه عن لرب

 وعلت ابجسامة اٖرجَاح كما الرضا مٗمحه الرجولَة الفخمة

 حَن لال رماح مبجسماً بجفهم

 أنت رجل كان لنا الفجر بؤن كانت زوججن وابنجن من "

عبارة لالها والدٌ لٍ لبل وفاجه ولم أفهم عابلجنا ... جلن  

 ممصده منها إٖ الَوم فهو علم بالجؤكَد وبطرَمة ما بؤنن

 " ٖزلت علً لَد الحَاة

 واكجسً اٖرجَاح للوب جمَع المجحلمَن حول جلن الطاولة حَنها

 ولَس المعنٍ باْمر وحده فرماح جحدَداً من كان َُخشً من ردة

 فعله وبالنسبة لهم جمَعاً ... بَنما ولؾ مطر حَنها وؼادر حَخ

 اخجفت من اسجؽرب اؼلبهم كَؾ لم َمرر ذلن وَلحك بها حجً

 . ! اِن

 وما أن فارلجه نظرات ابنجه المحبة حجً ارجكزت علً رماح

 جحدَداً ولالت بضَك جمثَلٍ جمسن خصرها بَدَها لجبدد ذان

 الجو المشحون



منعجنٍ أنا ؟لما سمحت له و "  " 

 فرممها بطرؾ عَنَه ولال ببرود

 سَد دجً الحالن ألَس ثمة فرد من عابلجكم لَس هنا "

 " أم أنٍ مخطا ؟

 ضحن دجً ولال َنظر أَضاً للجٍ كانت جنظر لهما بصدمة

 لم أكن أراه ممجنعاً أبداً بهذا لوٖ جهدَدها السابك له بؤن "

 " ٖ َدخل منزلكم كما لال

داً بَنما لالت هٍ ملوحة بَدها بضَكوضحن دجً مجد  

 " ألجله إن فعلها فذان لَس اجفالنا "

 وكانت الضحكة من نصَب رعد حَنها ولال َهددها بسبابجه

 اسمعٍ هَه ٖ جحجكٍ بزوججٍ كثَراً ٖ أرَدها أن جصبح "

 " أمرأة مجمردة

 فؤمسكت خصرها بَدَها مجدداً بَنما انجملت نظراجها العابسة

وجوه الضاحكة ولالت ما أن اسجمر نظرها علًبَن جلن ال  

 أحدهم جحدَدا

 " عمٍ صمر ٖ جكن معهم ضدٌ أَضا "

 ضحن صمر ولال فاردا َدَه

 لو أنن سمحِت له بدخول هذا المنزل لكان لدَن من َدافع "

 " عنن وبشراسة اِن

 فمالت من فورها وبحدة

 " ٖ لن َحدخ ذلن .. وإن فعلها لما رآنٍ ما عاش "

 نظر حَنها رماح عالَاً ولال بضحكة مكجومة

 " حمدا هلل ... اللهم جنبنا نساء عابلة الشاهَن "

* 



* 

*  

 

* 

* 
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 مسحت بماَا الدموع من رموشها وإن كانت لم جعد جنزل من

 عَنَها ما أن شعرت بجلن الخطوات الثمَلة جمجرب منها وعادت

ا لٓسفلٖحجضان نفسها بذراعها اْخري أَضاً وأحنت رأسه  

 للًَٗ ما أن جولفت خطواجه خلفها جماماً ، أؼمضت عَنَها

 وجنفست بعمك نفساً حمل عطره الرجولٍ لكل خلَة فٍ جسدها

 لجرججؾ كٌل علً حده لَس بسبب ذان العطر الموٌ الممَز فمط

 بل وبسبب الَدان اللجان ٖمسجا ذراعَها بنعومة وجحركت علً

ً حضنت أصابعه َدَهالماش أكمام فسجانها الحرَرٌ حج  

 الممسكجان بمرفمَها وأصبحت فٍ حضنه جماماً جشعر حجً

 بضربات للبه الثابجة جخجرق ظهرها الملجصك به وعلمت أنفاسها

 حَخ ٖ جعلم ما أن مال برأسه لجصبح شفجَه فٍ مسجوي أذنها

 وشعرت بؤنفاسه جخجرق لماش حجابها الناعم كما جحرق بشرة

لاسَة من كثرة ما كانت جمسح الدموع وجنجها المشجعلة بحمرة  

 المنزلمة فولها ووجدت ذان الهواء العالك فٍ مكان ما فٍ صدرها

 لجخرجه فٍ زفرة مجؤنَة حَن جسربت كلماجه مع الهواء الرطب

 حولهما بطَبة دافبة وعمَمة كما بحجه الرجولَة الممَزة

 وهو َهمس

 " كان علَا أن أكجسح عزلجن وٖ جسؤلٍ لما "



 فاكجفت فمط بؤن أرخت أناملها سامحة ْصابعه الطوَلة أن

 جحضنها ولد شد علَها بموة وٖزالت علً وضعها السابك بل

 واكجفت بكل ذلن وبوضعهما ذان َحضنها ممسكاً بَدَها بَنما

 ٖزالت جحضن هٍ نفسها بَدَها جلن لم جعلك علً ما لال لم

حظات من ماذاججحدخ ولم َفعل هو ذلن وكؤنها جسرق جلن الل  

 ٖ جعلم ؟ منه من نفسها من حاضرهما أم من أٖ شٍء الذٌ

 لطالما آلت أحٗمها إلَه ؟ لذلن اكجفت حَنها فمط بالشعور به

 بدؾء جسده وحرارة أنفاسه ٖ شٍء حولهما سوي أصوات

 حفَؾ اْوراق الخضراء المجرالصة مع النسَم واْزهار الملونة

مَاه النافورة الحجرَة فٍ مكان ما الجٍ مٓ عبمها المكان وصوت  

 لربهما وكؤنها جحدخ اللَل والممر وكل شٍء ٖ َسمع عنهما فمن

 َروٌ لصص العشاق حَن جحوٌ اْلم والفراق والفمد سواها ؟

 من َفهم ذان الصمت الذٌ حمل كل آٖم الماضٍ ومآسَه سوي

 .اْشَاء الجٍ ٖ جعرؾ إٖ الصمت ؟

ة العَنَن وٖزالت أصابعها سجَنةاحجضنت نفسها أكثر مؽَمض  

 َدَه فجعله ذلن َزَد من احجضانه لها بشدة أكبر ٖزالت جسجمع

 ْنفاسه الدافبة الجٍ جشعل وجنجها وصدؼها بحرارة جشبه فمط

 حبها واحجَاجها واشجَالها إلَه بالرؼم من كل شٍء وحجً من

 . ألمها الطوَل منه

عَه سرَعاً واسجدارتابجعدت عنه مجفلة كما حررها هو من ذرا  

 ناحَجه ونظرت باسجؽراب لنصؾ وجهه الممابل لها ْنه كان َنظر

 جانباً حَخ صوت جلن الخطوات الجٍ كانت جَعبر الممشً الحجرٌ

 ! باججاههما

 وما أن نظر ناحَجها لرأت فٍ عَنَه ما ججولعه جماماً وهو



 الجساإل المدجج بالخطر عن هوَة صاحب جلن الخطوات

َعلم بؤن من جركوهم خلفهم هنان لن َفكر أحد منهمفكٗهما   

 فٍ اللحاق بهما

 بل ولن َسلن هذا اٖججاه وإن فعلها ! ومإكد أن جمَع من

 َعملون هنان وصلجهم أوامر مسبمة بعدم الججول وٖ اٖلجراب

 ً  !! اللَلة خصوصا

 نزلت بنظراجها المسجؽربة لَده الجٍ مررها ببطء جحت طرؾ

 سجرجه السفلٍ فارجفع ضجَج ضربات للبها الصاخبة ْذنَها

 وشعرت بالذعر فهو بالجؤكَد َحمل مسدساً هنان لكن ما هذا الذٌ

 ! َجعله َفكر فٍ اسجخدامه هنا فٍ منزل محاط بالحراسة المشددة

 من هذا الذٌ َخشً أن َخجرق الحاجز اْمنٍ الموٌ الذٌ

 ! َطولهم به واخجاره بنفسه

ظراجها المجوجسة حَخ ٖزال َنظر وحَخ الخطوات الجٍانجملت ن  

 أصبح ٖ َفصلهم عنها سوي حاجز من الشجَرات المنسمة بعناَة

 لَؽطٍ طولها كل ما جخفَه خلفها وارججؾ جسدها بموة حَن مد

 َده لَدها وسحبها نحوه لحظة أن ظهر لهما من كان لد اجبع

وهو َسَر نحوهماأسلوباً بارعاً فٍ الجشوَك واللعب باْعصاب   

 بجلن الخطوات البطَبة المجؤنَة وكؤنه ٖ شٍء لدَه ولَصل مجً ما

 ! أراد

 " !!! عمجٍ "

 كانت ؼسك من كسر ذان الصمت المشحون الذٌ جٗ ظهور ذان

 الجسد النحَل لهما لجكشؾ أنوار الحدَمة المنجشرة حولهم

 جفاصَله كما جلن المٗمح المججهمة بعبوس واضح ونظراجها

لباردة ججنمل بَنهما لبل أن جنزل لَدَهما الممسكجان ببعضهماا  



 بموة لحظة أن دس مطر مسدسه فٍ مكانه وما أن عادت بنظرها

 لعَنٍ الجٍ كانت ٖجزال جنظر لها باسجؽراب لالت بجمود

 أجل عمجن ... من كنت ججولعَن مثٗ لَمجله زوجن برصاصة "

 " من مسدسه؟

ا مٗمحها الجمَلة الشاحبة بذعرفرفعت َدها اْخري ومسحت به  

 لم َؽادرها بعد مسجؽفره هللا بهمس خافت مرججؾ بَنما لم جنجظر

 الوالفة ممابلة لهما أٌ جعلَك من كلَهما وهٍ ججابع ببرود

 ونظرها َنجمل بَنهما

 بما أن أمور العابلة العالمة جمَعها سوَت كما أري فهل أعلم "

 " ما مكان جبران من كل هذا ؟

 وهنا انمبضت أنامل ؼسك بموة مع انمباض للبها وسط أضلعها

 لَس فمط بسبب ما لالت بل وما اسجطاعت اسجشعاره من الوالؾ

 مٗصما لها وإن لم جنظر له فَمكنها أن جشعر بموجة الؽضب

 السوداء جلن الجٍ عبرت مسامات جسده والجٍ اخجرلت لماش

ملها علً أصابعهبدلجه السوداء الفاخرة لجصل إلَها فشدت أنا  

 الجٍ ٖزالت جلجؾ حول كفها بجملن حمابٍ لوٌ راجَة أن َفهم

 إشارجها جلن وٖ َخرج من صمجه الممَت ذان وهٍ واثمة من ذلن

 لكن ما جخشاه فعٗ أن ٖ َنصاع لَس أن ٖ َفهم .. وكم حمدت

 هللا حَن الجزم الصمت ولم َعلك بَنما ججنبت هٍ النظر لمٗمحه

م حجً اِن ما َرجسم علَها وٖ أٌ نظرة جلن الجٍ كانالجٍ ٖ جعل  

 َوجهها للوالفة ممابلة لهما جرفع رأسها بشموخ وكؤنهما َمفان

 أمام لاٍض فٍ لاعة محكمة موحشة ٖ َوجد فَها ؼَرهم

 ثٗثجهم ! ولم جكن جعلم بؤن نظراجه حَنها لم جكن جحمل سوي

نهما حجرَنالجمود الجام ... الجمود فمط ٖ شٍء آخر وكؤ  



 . أسودَن جامدَن

 كان علَها أن ججولع هذا منذ زمن وأن عمجها كانت جنجظر فمط

 الفرصة المواجَة الجٍ حظَت بها اِن كما جرَد وبؤنها لن جصمت

 طوَٗ وجكجفٍ فمط بجلن العبارات الطابشة الجٍ كانت جرمَهم

 بها دون اسجثناء وهٍ أولهم وها هٍ اخجارت الولت والمكان

اسبَن بالفعل لذلن كان علَها هٍ جولٍ المهمة وعلً هذهالمن  

 المسؤلة المعمدة أن جنجهٍ بالفعل فمالت بصبر ونبرة جعلجها مجزنة

 لدر أمكان لكن الجمود كان ألوي وانجصر علَها ونظرها لم

 َفارق جلن العَنان الؽاضبة

 عمجٍ جبران هو من بات َرفضنا .. لمد حاولت الجحدخ معه "

ولم َجب ثم أؼلك هاجفه نهابَاً وَبدو جخلص منه وٖمراراً   

 " .....َمكنن لوم أ

 فماطعجها مجعمدة جججاهل النظر لها كما سماعها ونظرها ٖزال

 مركز علً الوالؾ بثمة وصمت

 رأَنا عدلن مع أبناء شراع واحداً واحداً ومع أبناء شعبن "

 واسمن بات مرجبطاً بالعدل لدَهم وفٍ كل مكان وحان دوره اِن

 فؤنصفه بما عرفه الجمَع عنن وٖ جكن ظالماً َا ابن عابلة

 " الشاهَن الشرفاء

 جنفست حَنها الوالفة بجانبه بعمك جمسح بؤطراؾ أصابع َدها

 الحرة علً جبَنها وكم كانت ممجنة له أنه ٖزال َلجزم صمت

ابعها ٖزالت جزَد من الشد علً َده أكثر ٖزالتاْموات ذان وأص  

 ججرجاه فٍ صمت ججؤمل بالفعل أن َسجوعبه ولالت فٍ محاولة

 جدَدة ما أن رفعت نظرها بالجٍ ٖزالت جحدق فٍ جلن العَنان

 السوداء الجامدة



 " .... عمجٍ ما بَنٍ وبَن جبران ٖ دخل لمطر "

 " أصمجٍ َا ؼسك "

اِمرة جلن وجابعت من فورها جنظر ألجمجها عبارجها الحادة  

 لها بضَك

 أنا ٖ أرَد سماع ما بت أحفظه عن ظهر للب منذ أعوام بل "

 " ... أن أسمع رأَه

 وجابعت أَضاً ولد نملت نظرها له مجدداً وحدخ ما كانت جخشاه

 ؼسك وججولعه بالفعل وهٍ جهاجمه بحدة

 " أم ٖ حدَخ للرجال حَن جذهب بعمولهم النساء ؟ "

 فنظرت لها بصدمة ولم جسجطع منع شفجَها من اٖنفراج فٍ

 شهمة صامجة فهٍ جولعت أن جوجه له كلمات لاسَة جؽلبت فَها

 ! مشاعرها نحو ابن شمَمها لكن لَس بهذه الطرَمة المجنونة

 درجة أن جنسً من َكون هذا الوالؾ أمامها جوجه له إهانة كجلن

راماً لهوأعظم رجال البٗد وأكبرهم َنحنون احج  ! 

 وعلمت حَنها أن اْمور سجنحدر نحو اْسوأ فرفعت نظرها به

 سرَعاً وهمست بخفوت جنظر لنصؾ وجهه الممابل لها ولمٗمحه

 الجامدة جمود الصخر

 " مطر أرجون "

 ً  جعلم بؤنه أكثر رجل عرفجه َجحلً بالحكمة لما كان لاد جَوشا

أبنابها لكنها ووحد بٗداً ممزلة ونزع أحماداً عمَاء من نفوس  

 جعلم أَضاً بؤنه َفمد عمله ورجاحجه جلن إن كان اسم جبران فٍ

 اْمر ولَست جخشً علً عمجها وجهور لسانها منه فهٍ جعلم

 بؤنه لن َإذَها مهما لالت لكنها جخشً علً جبران فهٍ ٖ جصدق

 بؤنه حجً اللحظة لم َؤمر بجلب رأسه محموًٖ علً نصل حربة



 . سٗحه الرشاش وجخشً بالفعل أن َجهور وَفعلها فٍ أٌ لحظة

 كانت نظراجها الراجَة ملجصمة بنصؾ وجهه الممابل لها وحدخ ما

 خشَجه فعٗ حَن ارجخت أصابعه وحرر َدها من لبضجه لحظة أن

 جحركت شفجاه ولال بجمود

 " لَس مطر شاهَن من ججحكم به النساء وٖ جحركه "

من فورها وبحزم فمالت الممابلة له  

 " .....إذا أرَد أن "

 وأجفلت بصمت حَن لاطعها بحزم رجولٍ َشبه شخصَة

 المحارب المدَم فَه

 َمكنن اٖسجماع لٍ فمط اِن فمد سمعت ما لدَن وٖ داعٍ "

 " لجكراره

 وألجمجها جماماً كلماجه الماسَة الحادة جلن ورأت حَنها بالفعل

.. وكان المزَد فٍ انجظارها مطر شاهَن الذٌ سمعت عنه ْعوام  

 ولد جابع بذات النبرة الموَة الحازمة

 إن كان ثمة من لدَه حك َسجوفَه من اِخر وكنُت عادًٖ كما "

 " جطلبَن لكان ابن شمَمن ذان جحت الجراب اِن

 وكانت عبارجه جلن بل وآخر كلمات فَها ما جعل عَنا الوالفة

عَنَها جمسكهما أمامه ججسعان بذهول بَنما أؼمضت ؼسك  

 بؤصابع َدها بموة ورأسها منحٍن لٓسفل وجابع وكما جولعت

 وبنبرة ؼاضبة هذه المرة

 فؤٌ حك هذا الذٌ ججشدلون به وأٌ ابن لشراع صنوان "

 " هذا الذٌ ٖ َسجحك سوي الموت ؟

 فارججؾ جسدها بموة وهٍ جَنزل بؤناملها لشفجَها من شدة ولع

كما ارججؾ بوضوح جسد الوالفة هنانكلماجه ومن الفكرة جحدَداً   



 منجفضاً بؽضب وضربت أوامره عرض الحابط وهٍ جصرخ

 بانفعال

 لَس لبشر أن َمرر مصَر ؼَره ومجً سَموت ! ما ذنب "

 جبران سوي أنه كؽَره حلم حلماً وأراد أن َناله بؤشرؾ

 " الطرق ؟

 وكان ذان ما زاد النار اشجعاًٖ وبالرؼم من اْصابع الجٍ أمسكت

 بمماش سجرجه عند مرفمه وعبارات الرجاء الهامس للوالفة

 بجانبه إٖ أن ذلن لم َولؾ سَل كلماجه الجٍ خرجت بعنؾ

 ذنبه أنه خان وطنه وشرفه ووالده ومبادبه .. بل وسعً لبلها "

! فمن َري أن ما هو لجدمَر حَاة ؼَره بدافع جملكٍ مرَض  

 حك لؽَره ملكاً له لَس سوي أحمك مؽفل َفجمر للحكمة

 " وحسن الجصرؾ

 كانت كلماجه كسهام مسمومة َلمَها علً اجهاماجها فجرسلها لعالم

 اْموات وْنها لم جسجطع مواجهجه بالموة الجٍ واجهها بها

ٍوَملكها جؽَرت وجهة هدفها ومرمً نبالها للوالفة بجانبه .. فه  

 من علَها أن جُهاجم دون أن جدافع عن نفسها بالطبع كما حدخ

 حَنها وهٍ جنظر لها لابلة بضَك

 هو لم َبنٍ ذلن من أوهام وٖ نظر لما هو لَس ملكاً له "

 َا ؼسك ألَس كذلن ؟ لما ٖ جعجرفٍ بالحمَمة كاملة ؟ من ظلم

 " جبران فٍ هذا ومن هو الظالم الحمَمٍ ؟

وع المهر واْسً سرَعاً وإن لم جنزل منهافامجٓت عَناها بدم  

 ونظراجها اِسَة لم جفارق جلن العَنان المحدلة فَها بؽضب وأبت

 الكلمات أن جخرج من شفجَها فجابعت جلدها ودون رحمة

 ألَس من حمه أن َحظً بما جدللون به أنفسكم أبناء "



 " شراع ؟

 ً  وجابعت بمسوة جشَر بسبابجها جانبا

جفلون هنا وجضحكون ألم َفكر أحد منكم أَن َكونبَنما أنجم جح "  

 هو اِن ؟ ما الذٌ َشعر به وما َموت فٍ داخله ؟ جبجسمون كل

 صباح .. َراعٍ أحدكم اِخر وجسعون باسجماجه ْن جضمد

 !.... جراحكم من لبل أن جنزؾ ولم َفكر أٌ منكم به

 كم لَلة نامها وحَداً ممهوراً لَس ثمة من وٖ َمسح علً

 ً  .. كجفه مواسَا

 وصرخت مجابعة بحدة سبابجها جشَر لجلن العَنان الواسعة الدامعة

 هذه المرة

 لمد لجلجموه .... لجلجموه جمَعكم ودون رحمة ومنذ أعوام وكل "

 " ذلن من أجلن َا ابنة دجً الحالن

 فاشجدت لبضجاها بموة وانزلمت أول دمعة من طرؾ رموشها

ا المحجمنه بالدماء وما أن جحركتالكثَفة معانمة احمرار وجنجه  

 شفجَها الجافة ببطء مرججؾ أولفجها اْصابع الطوَلة الجٍ الجفت

 حول كفها البارد كالجلَد مجدداً َكرر ما فعلجه سابماً وهٍ جطلب

 منه الصمت وعدم الجدخل وكؤنه َؤمرها بمنحه ذات الفرصة وهٍ

ؤكَد وفمط ٖجعلم بؤنه ٖزال َجصرؾ معها بجعمل بحكم سنها بالج  

 ؼَر لكنها ٖ جرَد لهذا النماش أن َطول أكثر من ذلن وأن َؤخذ

 ً  منحاً خطر سَدفع جبران وحده ثمنه فهٍ كانت من الجهور سابما

 أن اسجهانت بؽضبه من ذكر اسمه فمط أمامه حَن كانا فٍ منزل

 الشاطا ودافعت عنه بشدة وحاولت جبرَر مولفه واجهام نفسها

لن َشجعل كالبركان وكانت أكَدة حَنها من أنهمكانه فجعلجه بذ  

 علً اسجعداد ٔعطاء أوامره لرجاله لسحبه من وسط معمله إن



 أوصلجه لنمطة فمدان الجحكم بذان الؽضب مما جعلها ججراجع لكنها

 اِن لَست الطرؾ الثانٍ فٍ الحدَخ ولن َسمح لها سوي

ما حدخبالصمت واٖسجماع والموت كمداً ومن كلَهما ، وذان   

 فعٗ حَن لال وبضَك

 اعجمدت بؤن حدَثن أصبح معٍ ولَس معها ؟ وأعجمد أَضا أن "

 محاوٖت اسجؽٗل عاطفجها اْخوَة نحوه لن جنجح معٍ ولن

 " جحطم ؼَرها وهذا ما لن أسمح به

 كان كل واحد من بَنهم ثٗثجهم َعلم بؤنه أصاب الحمَمة فٍ عَنها

ا بحزم ؼاضبلذلن وما أن كانت سججحدخ لاطعه  

 " َمكنن اٖسجماع لٍ فمط فمد سمعت من هذا ما َكفٍ "

 فابجلعت كلماجها كما زمت شفجَها فٍ صمت بَنما جابع هو بذات

 نبرجه الحازمة الحانمة

 ٖ حك ٖبن شمَمن لدٌ وٖ َمكنكم اسجخدام ورلة موافمجها "

 الزواج به سابماً ضدٌ فٍ كل مرة فهٍ كانت زوججٍ منذ كانت

 طفلة وما من حك لشمَمن بؤن َزوجها وٌْ كان وهو َعلم ابنة

 " ... من جكون ومن هم عابلجها واْحك بجمرَر ذلن

 ورفع سبابجه وهو َجابع بحدة

 ولسما إن علمت حَنها فمط بؤنه َخطط لفعلها وٌْ رجل كان "

 لكنت دككت مدنكم دكاً وحولجها لنَران فؤخبارها لم جكن جخفً

بَنكم وجواسَسٍ ضمن من َخدمونكمعنٍ وإن كانت   

 " لَل نهار

 حدلت فَه جلن العَنان الٗمعجان جحت الضوء الخافت بصدمة بَنما

 جابع هو ؼَر مكجرخ بالحمابك الجٍ أخفجها السنَن عنهم لَكشفها

 اِن ولال بذات حزمه الؽاضب



 ؼسك عاشت فٍ منزلٍ وزوجة لٍ لثٗخ أشهر لبل أن "

ولم اجبرها علً شٍء هٍ جرفضه أو ٖ ججمعنٍ بها ؼرفة واحدة  

 جرَده ونامت فٍ سرَرٌ راضَة ، وإن هٍ أخبرجنٍ وإن بكلمة

 واحدة فمط بؤنها جرَد رجًٗ آخر ما كنت ْلمسها ما حََت .. كما

 ٖ َحك ْحد أن َلومها علً ذلن فهو لرارها لَس لرار ابن

أنشمَمن ذان وٖ لرارٌ وٖ لرارن أنت فما من أحد َحك له   

 " .. َوجه مشاعر ؼَره كما َرَد

 وكان هو من أشار لها بسبابجه حَنها وفٍ نصؾ عَنَها وهو

 َجابع بحدة

 وابن شمَمن ذان ولجعلمٍ فمط بؤنٍ إن اسجخدمت العدل معه "

 فؤلل ما سَناله هو حكم إعدام عسكرٌ ... هذه العدالة المضابَة

 " فمط إن اسجثنَنا اْمور الشخصَة العالمة بالطبع

 ألجمجها عباراجه الهجومَة جلن بل والحمابك الصرَحة فَها والجٍ

 ما كان ْحد أن َنكرها وَبدو بؤنها اخجارت الند اْلوي منها

 بجمَع حججه ومن لن جحركه أو جلجمه العواطؾ وٖ اٖمجنان

 اججاه جلن العابلة كما َحدخ مع الوالفة لربه والجٍ كانت جنظر لها

 بحزن فحجبت عَناها دموعاً رفضت أن َرَاها لبل أن جسجدَر

 بظهرها وجؽادر من حَخ ظهرت حاملة معها كل جلن الزوبعة الجٍ

 أثارجها فٍ مشاعر كلَهما .. أو هذا ما ظنه أحدهما فمط وهو

 َسجدَر ناحَة الجٍ رفعت عَنَها الدامعة له بصمت فرفع َدَه

ٍ لول ما َجولعه جَداً وأمسن وجهها ولال من لبل أن جفكر ف  

 وأنفاسه المجٗحمة ٖ جعبر سوي عن الؽضب المكبوت الذٌ لم

 َخمد بعد

 ٖ ججحدثٍ بشٍء َا ؼسك ... ٖ أرَد سماع اسمه من شفجَن "



 " جحدَداً واِن بالذات

 فاحجرلت اْنفاس فٍ حنجرجها أَضاً حجً شعرت بؤنها جشجعل

لم سجن الدموع فٍكالحرَك درجة أن آلمجها وبموة أكبر من أ  

 عَنَها المحدلة فٍ جلن العَنان السوداء الجٍ كانت جنظر لها بعناد

 رجولٍ حازم ٖزال َحمل آثار معركجه اْخَرة ولكن شفجَها

 ورؼماً عن كل ذلن جحركت ببطء محررة كل ذان اْلم فٍ حلمها

 هامسة بضعؾ

 " .. لكنه شمَمٍ "

لماجلة المشجعلة فٍفاشجدت أصابعه علً وجهها كما الؽرَزة ا  

 عَنَه ولال بؤحرؾ مشدودة

 أنا ٖ أجحدخ عن مشاعرن اْخوَة اججاهه بل عن مشاعره هو "

 " ولسماً لن أكون أكثر عدًٖ معه كما اِن

 انزلمت الدمعة الَجَمة علً وجنجها الناعمة الجٍ ٖزالت جحجفظ

 بذات اٖحمرار الملجهب وهمست بحزن محدلة فٍ عَنَه

جمجله َا مطر ألَس كذلن ؟أنت لن  "  " 

 نزلت َداه لعنمها ولال بهدوء نالض مزاجه السابك بؤكمله وإن

 كانت كلماجه حملت الكثَر من الجدَة محدلاً فٍ عَنَها الدامعة

 ... لن أفعلها وأنا أعلم بؤنها ما لد َمجلنٍ بداخلن َا ؼسك "

ِنلم أفعلها منذ أربعة عشر عاماً وهو َحاول لجلٍ ْفعلها ا  " 

 فجبدلت نظراجها للحَرة لحظة أن جذبها نحوه وهو َنحنٍ نحوها

 أكثر وطبع لبلة رلَمة دافبة علً شفجَها كانت طوَلة بمدر

 نعومجها ورلجها جعلجها جؽرق فٍ طوفان من المشاعر المجؤججة

 الجٍ لطعها ابجعاده البطٍء عنها بالرؼم من أنه ٖزال َؤسر

 وجهها فٍ حصار كفَه وأصابعه الطوَلة ونظر لعَنَها ولال



 هامساً بجؤنٍ

"  ً  لسماً لن أسلمن ٌْ رجل كان وأنا أعلم بؤنه ٖزال لٍ مكانا

 " وإن صؽَراً فٍ للبن

 وجابع بجدَة زحفت لمٗمحه لبل صوجه

 وإن حدخ َوماً وفعلجها فجؤكدٌ بؤن الموت كان من نصَب ما "

ع أَضاً َا ابنة الشاهَنهو لن وسط هذه اْضل  " 

 مٓت الحَرة العَنان السوداء الفاجنة المعلمة بعَنَه وجرلرلت

 الدموع فَها مجدداً وهٍ جهمس بجوجس

 " !أنت جخَفنٍ َا مطر ... لما جمول هذا ؟ "

 مرر طرؾ إبهامَه جحت رموشها َمسح بماَاً دموعها منها لابٗ

 بذات نبرجه الجادة

ؼسك فلن َجمسن ابن شاهَن بما ٖ َرَدهجلن هٍ الحمَمة َا  "  

 ولن َؤخذ ما هو لَس له ... ٖ َفعلها وإن كان الموت خَاره

 " اِخر

 حدلت جلن العَنان الملَبجان بالحزن واْسً فٍ نظراجه المدججة

 بالجصمَم والجدَة وجهاوي ذان السإال مجددا عند أعجاب شفجَها

معنً هجرانه لها لبل كلالمنفرججان للَٗ فٍ جوهان فاجن .. فما   

 جلن اْعوام إذاً ؟

 هل ْنه لم َكن فٍ للبه من كل هذا شٍء لها ؟

 !فما فٍ للبها له كان جلَاً للعَان فلما جنالض عباراجه أفعاله ؟

 كان ذان ما َحرق للبها مجسرباً مع أوردجها لكنها وكالعادة فضلت

ؽرس فَهأن َموت ذان الجرح داخلها علً أن جري نصل سكَنه َُ   

 ودون رحمة إن طلبت منه جواباً وكان ألسً من كل ذلن فلن

 َداوٌ الجرح حَنها وٖ صمجه الجام ْنه سَكون ألسً من



 الحمَمة ذاجها ، أسدلت جفنَها الواسعان ببطء حَن انزلمت َداه

 أكثر لعنمها وشعرت بملمس شفجَه علً طرؾ شفجَها فٍ لبلة

 صؽَرة دافبة فؤطبمجهما جزدرد رَمها بهدوء ووصلها همسه

 المجؤنٍ

 " لنؽادر من هنا َا ؼسك "

 فرفعت نظرها له وهٍ ججراجع خطوة عنه للوراء محررة نفسها

 من دفا ملمس َدَه وؼضنت جبَنها الصؽَر ممربة حاجبَها فٍ

 نظرة اسجنكار واضحة لكن جلن اٖبجسامة الرجولَة الفخمة

ساحرة لم جسمح لها بالجحدخ عما َجول فٍ ذهنهاوالشفاه ال  

 حَنها وهو َسحبها من َدها لابٗ

 " لن أخرج بن من هنا كما سبك ووعدجن َا مجحفة "

 وجابع ولد جحرن بها من هنان

أجهور كنت أعنٍ أنه علَنا ان نرجع حَخ البمَة لبل أن "  

 " أكثر وَلحك بنا أحدهم

بَضاء فٍ شفجها جمسنوسار َسحبها خلفه جؽرس أسنانها ال  

 ابجسامة محرجة زَنت شفجَها فلن ججخَل أبداً أن َحدخ ذلن

 وَجكرر مولؾ حبَبة ذان اِن فسَموت أحد ثٗثجهم من الصدمة

 . هذه المرة بالجؤكَد ولن َكون هذا المجهور بالطبع

 وصل بها سرَعاً حَخ البمَة وحَخ انضما لذان المجمع العابلٍ

والضحكات الجٍ وصلجهما من بعَد ، وما مجدداً ولجلن اْصوات  

 أن جلسا هربت بنظرها من الجمَع محرجة من انسحابها السابك

 وؼَر الٗبك أو المبَرر ججهل جماماً ما دار من حدَخ بعدها ، وما

 ً  أنمذ مشاعرها المجضاربة حَنها أن الجمَع جصرفوا وكؤن شَبا

ْنثوٌ الرلَكلم َكن .. بَنما أخرجها من دوامجها جلن الصوت ا  



 والذٌ لالت صاحبجه

 " أبٍ مجً سَكون بإمكاننا زَارة منزل الشاطا فٍ بَنبان ؟ "

 فؽضن جبَنه باسجؽراب لابًٗ 

 " أنجم من جمصدَن ؟ "

 فرفعت كجفَها لابلة بابجسامة " أنا والكاسر بالطبع فؤنا

 " مجشولة فعٗ للسباحة فٍ البحر

وابجسامة واسعة جزَنفنظر للكاسر الذٌ حرن رأسه موافماً   

 شفجَه لبل ان َسجوٌ فٍ جلوسه َرَح ظهره لظهر الكرسٍ ولال

 ببرود

 " ممنوع ... ذان المكان شدَد الخصوصَة "

 فحدق الجمَع فَه وبنظرات مجفاوجة عدا الجٍ لم جسجطع رفع

 نظراجها بؤحد حجً اِن ولد أنزلت َدها لجضرب لبضجها علً

 فخذه المرَب منها مسكجة إَاه عن جعل العمول هنان جرسم أبعاداً 

 خَالَة عن جلن اْمور الجٍ َلمح لها والجٍ ٖ جعلم ما جكون سوي

 جلن الثَاب الولحة الجرَبة الجٍ َمٓ بها خزانات الؽرفة ؟

 ولم جكن جعلم بؤنها بجلن الحركة أولعت نفسها فرَسة مصَدجه

إعادجها مكانها فوق الطاولة مبدداً  وهو َمسن َدها َمنعها من  

 جمَع محاوٖجها ٔرجاعها بطرَمة ٖ َٗحظها أحد حجً اسجسلمت

 لَؤسها جماما مجبرة ومجؤففة فٍ صمت ولال رماح حَنها بججهم

 ونبرة باردة

 " ألَس ثمة عشاء هنا ؟ "

 فجعلت جملجه جلن الضحكات جنطلك بجفاوت كما اْحادَخ المجفرلة

جد لنفسها مكاناً فٍ سهرجهم جلن وأخذ حدَخ رماحالجٍ عادت لج  

 َجذب جمَع الجالسَن هنان وهو َسجفسر من الممابل له عند



 الطرؾ البعَد من الطاولة البَضاوَة الشكل والواسعة عّما بات

 محور اهجمامه الوحَد َسجعلم منه عن أؼلب ما لَل وبات َمال

ه وأشبعه بماعلً جلن الشاشات الناطمة بَنما أرضً مطر فضول  

 َحجاج وَزَد َده ٖزالت جحججز جلن الَد واْنامل الناعمة بَنما

 إبهامه َجحرن بنعومة وسط كفها مرسٗ بذلن لشعرَرة مدمرة

 خٗل كل عصب من ذان الجسد النحَل المجناسك وصوٖ لعمودها

 الفمرٌ الذٌ جصلب بجشنج مرَع كادت معه أن جفمد أنفاسها

نها بؤصابع َدها اْخري والجٍ كانت ججكافؤحنت رأسها جفرن جبَ  

 بمرفمها علً الطاولة جحجها ... ثم وكؤن حركجها جلن أعطجه

 أشارة للجمادٌ أكثر وكؤنه َمرأ ما َحدخ داخلها جَداً وَفهمه

 فمد بدأ إبهامه بالعبخ أكثر وصٗ لرسؽها مما جعلها جعاود

حَد الذٌ كانمحاوٖت جحرَر َدها منه .. بل وَبدو بؤنه لَس الو  

 ً  َلحظ ذلن وكم حمدت هللا أن كان ذان الفهم بشكل مخجلؾ جماما

 وما أثبجه صوت والدها حَن وصلها مولفاً ذان النماش السَاسٍ

 العسكرٌ لابٗ

 " ؼسك جبدَن مجعبة ؟ "

 وجبعه جعلَك صمر من لبل أن جفكر فٍ رفع رأسها

 " لست مجبرة علً مساَرجنا إن لم جكونٍ بخَر َا ؼسك "

 كان اٖهجمام واضحاً فٍ نبرة صوجَهما ولم َدخل للبها ذرة شن

 بؤن اْمر َضاَمهم لكنها لم جسجطع أَضا رفع رأسها وٖ النظر

 ٌْ من جلن اْعَن المحدلة بها خشَة أن َمرأ أحدهم ما جسبب

ها .. كما داعب جانب وجههابه العنَد العابخ الجالس مٗصما ل  

 بدؾء جلن اْنفاس المجلفة لٓعصاب حَن همس لها جزَن شفجَه

 ابجسامة ماكرة



 إن كنت مجعبة آخذن لؽرفجن ولن أنزل حجً أجؤكد من "

 " أنن بخَر

 ونجحت حَنها فٍ سحب َدها منه حَخ َبدو أن حدَثه ألهاه عنها

 هامسة من بَن أسنانها

لرب لن من هذاؼرفجن الباردة هنان أ "  " 

 فانطلمت ضحكجه المرجفعة جاعلة جلن النظرات المسجؽربة جسدد

 سهامها نحوهما لبل أن َجلمً ضربة أخري من مرفمها هذه المرة

 فضحن ونظر ناحَة ابنجه وشمَمها الجالس بجوارها ولال مبجسما

 َنمل نظره منهما للجالسة مٗصمة له

اٖذن من مالكه اْساسٍإن أردجما زَارجه فعٗ فعلَكما أخذ  "  

 " ولَس منٍ

 فحدلت فَه جلن العَنان السوداء الواسعة باسجؽراب هو ألرب

 للصدمة فؤراح ذراعه علً كجفَها ولال مبجسماً َنظر لعَنَها

 العمران كانت مهرن َا ؼسك وأنت جنازلت عنها بؤكملها وذان "

 " المنزل هو حك لن ٖ هدَة منٍ وٖ أجفضل به علَن

ٍ عَنَه بصمت لم َسجطع لراءجه أحد ؼَرهما بَنماحدلت ف  

 لاطعهما أحد ابنَهما حَن لال الكاسر مبجسماً بحماس

 " إذا ضمنا الموافمة "

 لَجحول حماسه ذان لعبوس جدرَجٍ ما أن لالت الجٍ نظرت

 لَدَها فٍ حجرها

 " ٖ ممنوع بالطبع "

 فكانت حركجه وجَما الطفولَجان اللجان عبرا بها عن صدمجهما

 المفاجبة واسجَابهما السبب فٍ ضحن الجمَع جمرَباً فلوح الكاسر

 بَده ناحَة مطر فٍ محاولة لٗنجمام لنفسه لابٗ بضَك



 هذه سرلة َا ربَس البٗد ... كَؾ جمدم لزوججن هدَة من "

 " مالنا وجمنعونا عنها ؟

ونظر لها وهو َمولفابجسم مطر   

 هذا هو اٖجهام الذٌ لَس ٌْ ربَس فٍ العالم أن َنمذ نفسه "

 منه .. وٖ جملك هو من مالٍ بالفعل كما أنه وكما سبك وللت حك

 " لها عندٌ ولَس هدَة

 ضمت حَنها جَما َدَها ونظرت عالَا حَخ اْضواء

 المعلمة فولهم ولالت مبجسمة

سؤخجار مهراً لنفسٍ فالخَاراتَا إلهٍ .... لمد احجرت ما  "  

 " كثَرة

 وضحكت ما أن ضحن الجالسَن حولها عدا الجٍ نظرت للجانب

 ً  البعَد مجنهدة بضَك وفٍ صمت بَنما لال رعد مبجسما

 " أعان هللا ذان الشاب علَن بالفعل "

 فكشرت فٍ وجهه بطفولَة جشبهها ولالت جمسن خصرها بَدَها

مهرها الَرمون كاملة وكادتمعن حك جمول هذا فزوججن كان  "  

 أن جموم حرباً فٍ البٗد لجصل إلَن أما أنا فؤعانه هللا علٍ بسبب

 " ! مهر عادٌ

 فضحن ورفع كفَه مسجسلماً َذكرها وبصمت بحدَثه ورماح

 ً  السابك عن نجاجهما من نساء عابلجهم وزاده أن لال مبجسما

 " علَا أن أسجد هلل شكراً بالفعل "

جرَا المكجومة جمسن فمها بحَاء بَنما لمفانفجرت ضحكة أس  

 َخجل الكاسر فٍ فعل ذلن عٗنَة وبصوت مرجفع فضربت فخذها

 بمبضجها ونملت نظرها منه لشخص آخر لابلة بضَك

 " جدٌ لل شَباً فحفَدجن هذه الجٍ جهان طوال الولت "



 ابجسم المعنٍ باْمر ولال

 ٖ جهجمٍ لهم فإن لم جسلبٍ عمله وللبه ما كان لَججرأ علً "

 " خطبجن من والدن وأنت فٍ هذا السن

 فابجسمت برضا ورفعت رأسها بشموخ وأخرج مطر هاجفه من

 جَبه وفٍ نَجه لطع كل ذان الحدَخ فوحده من اسجشعر الجوجر

 العصبٍ للجالسة بجواره جضرب بطرؾ حذابها علً اْرض فٍ

ا ٖزال نظرها بعَداً عن الجمَع ولال ما أنصمت بَنم  

 وضعه علً أذنه

 " أحضروا لنا العشاء "

* 

* 

* 

 ارجمت بجسدها علً الكرسٍ خلفها ما أن سمعت باب المنزل

 َؽلك ونظرت للفوضً حولها بجعاسة فما أن ؼادر آخر ضَوفهم

 حجً دخلت فٍ جدال طوَل مع والدجها الجٍ كانت جصر علً أن

لدها لحفل خطوبة ابن عمجها بَنما جبمً هٍجؽادر هٍ ووا  

 لجنظَؾ المكان الذٌ لن جرضً والدجها لطعاً بؤن ججركه كما هو

 وجؽادر لَبمً لولت عودجهم مجؤخراً وإن كان فَه فمدانها ْحد

 سالَها ، وْنها ٖ جشعر بالرؼبة فٍ فعل أٌ شٍء خارج هذه

ام بهذهالجدران وٖ رإَة أحد أصرت علً أن جبمً هٍ للمَ  

 المهمة ْن والدجها بالطبع لن جرضً وٖ بؤن جموم أشهر شركة

 جنظَؾ فٍ البٗد بذلن فسجعَد جنظَؾ كل شٍء بعدهم بالجؤكَد ،

 ولم جسجطع إلناعهما بسهولة للبماء وكانت حججها اْلوي من

 عناد والدجها بؤن مظهرهم سَكون سَباً حال جؽَبها خاصة أنها لم



ركجه فٍ السابك .. وباْخص أنهم ٖجذهب لحفل افججاح ش  

 َزورون منزل عمجهم جلن إٖ فٍ المناسبات الرسمَة ومنذ عدة

 أعوام ، بَنما جحججت والدجها بؤن أؼلب المدعوَن هنان

 سَكونون من سنها وبؤنها سجمرح أكثر منها حجً كانت الكلمة

 الفاصلة لزوجها الذٌ طلب منها أن ججرن ٖبنجها حرَة اخجَار ما

 .. جرَد فعله وكؤنه لرأ ما َجول بداخلها وكم أسعدها بذلن

 وها هٍ هنا اِن وحدها وكما اخجارت ججلس وسط الكراسٍ

 المبعثرة وبماَا الطعام حجً أن البعض َبدو اخجار اْرضَة

 الخشبَة كمكان مناسب لرمٍ المنادَل الورلَة وبعض علب

 !!... الحلوَات الصؽَرة الملونة وكؤنه حفل أطفال

 الحفل الذٌ ٖ جعلم بما جصفه وآخر ما لد جسمَه به بؤنه حفل

 ٔعٗن زواجها الذٌ لم جكن جعلم عنه أساساً وكؤنها لَست

 !... طرفاً فَه

 لكنها لم جمانع ومنذ البداَة ألَس كذلن ؟ فكل ما َحدخ إذاً 

 . سَعجمد الجمَع بؤنها موافمة علَه

ناعمة ... المٗبس الجٍشدت اناملها بموة علً لماش جنورجها ال  

 لم جؽَرها منذ ؼادرت لعملها صباحاً فهٍ لم جرجدٌ وٖ ثَاب

 عملها المخصصة جلن ْنها كانت سجؽادر المطار خٗل ولت

 لصَر كما طلبت من مدَرها ووافك هو ُمرحباً ومن حمالجها كانت

 جظن بؤن اْمور سارت كما جرَد من جلماء نفسها ولَس كل شٍء

له منذ مجً ٖ جعلمكان مدبراً   ! 

 ولع نظرها علً خاجم الزواج اْنَك فٍ أصبعها وامجٓت عَناها

 بالدموع سرَعاً وهٍ ججذكر الشخص الذٌ ألبسها إَاه والذٌ

 شعرت وجنجها وْول مرة بملمس شفجَه واخجبرت دؾء أنفاسه



 من كل ذان المرب وهو َهمس فٍ أذنها بكل جملن بؤنها أصبحت

هٍ بذلن ٖ الؽَر له وكؤنه َذكرها  ..! 

 جذكرت أول لماء لهما فٍ المطار وكَؾ افججنت به وأفمدها صوابها

 بل وبعثر مشاعرها وعبخ بها بكل سهولة .. لو أن أحدهم أخبرها

 حَنها بؤنهما سَصٗن لهذا وبؤنها سجلبس خاجمه فٍ خنصر َدها

 الَسري لمٓت لاعة اٖسجمبال فٍ ذان المطار بصراخها المبجهج

كنه دمر كل ذلن وأولهم للبها البرٌء المجَم به حَن اخجار وبكلل  

 لسوة أن َواجهها بحمَمة وضعهما وبمشاعره نحوها وهو

 َخبرها بؤنها لَست المرأة الجٍ َرَد وبؤنها مجرد وسَلة جدَدة

 ٔرضاء والدجه ، ججعجب أحَاناً لبراعجه فٍ أداء ذان الدور فلم

 َبدو علَه أبداً بؤنه مجبر وهو َجلمً الجهانٍ من الحضور الضَك

 الذٌ الجؾ حولهما مهنبَن !! أم أنه َمكنه السَطرة علً مشاعره

 كما َفعل مع كل شٍء وأولهم جلن الطابرة الضخمة

 !الجٍ َمودها ؟

 ولفت ومسحت عَناها بظهر كفها بموة ونظرت حَخ علب الهداَا

ا اسم صاحبها وسمط نظرها جحدَداً الجٍ حملت كل واحدة منه  

 علً العلبة المخملَة اْنَفة الزرلاء اللون بحوافها الذهبَة وكؤنها

 لطعة من بذلجه الممَزة جلن والجٍ ولؾ بها بَن الجمَع فٍ أنالة

 وجمَز كم بدا فرَداً من نوعه بَنما جمؾ هٍ بجانبه كطابر رمادٌ

لونة وهٍ جرجدٌباهت وكبَب وسط حدَمة ملَبة باْزهار الم  

 مٗبس الخروج البسَطة لم َجرن لها الحك وٖ بؤن ججؤنك كمن

 هم مثلها أو ألل منها فٍ مثل هذه المناسبة وكؤنه َذكرها مثل

 . كل مرة بؤنها ألل منه وفٍ كل شٍء

 ً  انمبضت أناملها ٖ شعورَا وكؤنها جمنع نفسها المجمنعة أساسا



حوٌ طمماً ماسَاً فاخراً عن اٖلجراب منها وفجحها ... مإكد ج  

 َشبه خاجمه بل ومسجواه المادٌ وعالمه وما هٍ أكَدة منه بؤنه

 لم َشجرَه ولم َخجاره بل ولم جكن فكرجه أساساً ككل شٍء

 َحدخ منذ رأجها والدجه فٍ ذان الحفل لبل أعوام للَلة فلن

 . ججد فٍ داخلها أٌ رؼبة وٖ من باب الفضول لرإَجه

همان جخفٍ جلن النظرة الكبَبة فٍ عَنَها الجٍأسدلت جفنَها المر  

 سرعان ما أرسلت أول لطرجَن حارجَن جسابمجا علً وجنجَها

 الباردجَن ججذكر ما حدخ عندما اعجذر لَؽادر ْن ولت رحلة

 طابرجه لد الجرب ووجدت نفسها فٍ مولؾ سٍء وأمام الجمَع

جٍحَن طلبت منها والدجها مبجسمة بؤن جرافمه للباب الخار  .. 

 وكَؾ كان لها أن جرفض وبؤٌ حجة وهٍ لد أصبحت زوججه فٍ

 مججمع َري ذلن عادَاً وإن من باب الصدالة ؟ فما كان أمامها من

 خَار آخر سوي السَر معه وفٍ صمت حجً كانا عند سَاج

 المنزل المنخفض والمحاط بالشجَرات الجٍ اخجارت أخشابه

 للجسابك علَها فٍ جنسَك رابع ، وكانا عند البوابة الحدَدَة

 الصؽَرة والمنخفضة أَضاً والجٍ جفصلهم عن رصَؾ الشارع

 العرَض ووجدت نفسها فٍ مواجهجه وهو َسجدَر لَمؾ ممابٗ

 لها فاخجارت الهرب بنظرها منه لكل شٍء حولهما كما اخجارت

ع منها عن كل ماالصمت عما َجولعه بالجؤكَد وهو جعلَك ٖذ  

 َحدخ ووصلها صوجه الهادئ حَنها وإن لم َخلو من نبرة الثمة

 المصاحبة له دوما

 " اعجمدت بؤن العداء بَننا لد انجهً فعٗ َا كنانة ؟ "

 وحَن لم جعلك أضاؾ وبعد نفس عمَك اسجطاعت أن جسمعه

 بوضوح وكؤن صبره لد نفذ وفٍ ولت لصَر جدا



ل فٗ َد لٍ فٍ كل هذاإن كنت منزعجة بسبب الحف "  

 " ولم أخجره

 " ...أنت ٖ جخجار شَباً أبداً  "

 ذان كان أول ما لالجه وهٍ جرفع رأسها ونظرها به محدلة فٍ

 عَنَه بجمود .. ومن خٗل نظراجه الجٍ جنملت بَن عَنَها علمت

 بؤنه َحاول جرجمة كلماجها بالشكل الذٌ عنجه جحدَداً وكم جمنً

أن لالللبها الؽبٍ حَنها   

 ( لمد اخجرجن أنتِ  )

 لكنها لن جسمع ذلن بالطبع ْنها لَست الحمَمة وجحركاجه هنا

 جمَعها عبارة عن مجموعة أوامر لد جم جمرَرها مسبماً ، سحبت

 نفسا عمَما وٖزالت محدلة بعَنَه البنَجان اللجان جؤسرانها حجً

 فٍ صمجهما المبهم ولالت حَن طال صمجه الذٌ جعلم بؤنه لن

 َحرر نفسه منه

 أجعلم ما معنً ان َخبرن أحدهم بؤنه جمنً لن أن جسعد بالفعل "

 " فٍ مكان ٖ َجمعكما ؟

 وبلعت ؼصجها كما ألمها مع رَمها وهٍ ججابع بصوت خرج هشا

 هامسا رؼما عنها

 " ذان شعورٌ نحون اِن "

 لالجها بالرؼم من اْلم الذٌ صاحب كلماجها جلن َإذٌ للبها لبل

 كرامجه فمد اكجفت من الصمت وأداء دور السعَدة الراضَة طوال

 ولت ذان الحفل والذٌ لم ججمنه أساساً وهو َعلم ذلن جَداً فلما

 َدعٍ الحمك اِن وبعَداً عن الجمَع ؟

 أؼمضت عَنَها بجنهَدة عمَمة ولم جسمع حَنها سوي صوت

 صرَر البوابة النحاسَة وذان الجسد الطوَل المجناسك



رهاَؽاد  .... 

 ٖ بل هٍ سمعت شَباً ما لبلها ... شَباً َشبه صوجه الجاد الواثك

 مجمجماً وهو َسجدَر مؽادرا

 " لَس أنت من َحدد هذا "

 فؤدارت وجهها ناحَة المكان الذٌ كان فَه وؼادر منه جنظر لجلن

 الجهة بعَنَن ممجلبة بالدموع وكم جمنت حَنها أن ركضت خلفه

ه بالفعل لَس هٍ وٖ حجً هو منوصرخت بملء صوجها بؤن  

 َحدد هذا فحجً مشاعرهما علَها أن ججبلور حسب المسرحَة

 . الهزلَة الجٍ وجدت نفسها فَها

 مسحت بموة الدموع الجٍ ٖ جعلم كَؾ مٓت وجهها هكذا جنظر

 باسجؽراب وجوجس لمفل باب المنزل الذٌ جحرن فجؤة مصدراً 

سجدَر ممبضه وانفجحصوجاً واضحاً فٍ صمت المكان لبل أن َ  

 الباب ببطء كادت أنفاسها أن ججولؾ معه خشَة أن َكون أمراً 

 سَباً لد حدخ مع والدَها ! وهمست باسجؽراب ما أن ظهر لها

 " !! الجسد المجوارٌ خلفه " عثمان

 فابجسم شمَمها الوحَد والذٌ أؼلك الباب دون أن َلجفت له

 والجرب منها لابٗ

لد دخل لن ؟ ما بن وكؤن شبحاً ما "  " 

 لالت جنظر له ونظراجه جججول فٍ المكان الذٌ ٖزال كما جركه

 " ! ظننجن فٍ برَسجول "

 رفع كوب عصَر لم َلمسه أحد بعد وارجشؾ منه الملَل لبل أن

 َمول وهو َنظر له بَن أصابعه الطوَلة

 كان ثمة صدَك لٍ َعانٍ مشكلة ما ولم َعد الولت َكفٍ "

 " ْدرن حفلهم ... سؤجصل برواح فَما بعد وأهنبه



 رالبجه بعَنَن ضَمجَن وهو َرجشؾ بالٍ العصَر فلن جنطلٍ

 حججه علَها أبداً فهو لطالما كان َجد الحجج كٍ ٖ َدخل منزل

 عمجه جلن فلم َججاوز بعد ما حدخ فٍ الماضٍ علً ما َبدو عكس

َوطدا صلة المرابةوالدَهما اللذان احجفظا بالمناسبات الخاصة ل  

 الهشة جلن وجحامل والدهم علً كرامجه بَنما لم َفعل هو ذلن ولن

 جسجؽرب هذا منه فهو شخص حساس للؽاَة وإن كان ٖ َظهر

 ذلن أو ٖ َحب أن َبدو علَه وجصرفه هذا حَال عابلجهم أكبر

 ... دلَل

 العابلة الجٍ شججها وبكل أسؾ أحماد ذان الشاب المؽرور لاسٍ

والمدعو ) جَم الملب  ) . 

 جنهدت بعمك محاولة إخراج نفسها من جلن اْفكار فَكفَها جعاسة

 وأفكاراً جشبهها ونظرت للذٌ وضع الكوب والجرب منها لابٗ

 " ....ولما لم جذهبٍ أنت معهما ؟ ٖ جمولٍ أن وا "

 وبجر جملجه ولد وصل عندها ونظر لعَنَها باسجؽراب لابًٗ 

لذٌ َبكَن ؟كنانة ما بن ! ما ا "  " 

 أنزلت نظرها مع رأسها جنظر لَدَها ولذان الخاجم الٗمع نظرة لو

 أنه رآها لعلم الجواب دون أن َسؤل وهمست بخفوت

 " ٖ شٍء "

 لكن ذان الجواب لم َمنعه كما أنه ٖ َمكنه إلناع أحد فامجدت َده

 لذلنها ورفع وجهها له ولال َنظر لعَنَها وجفنَها المحمران

كنن الكذب بهذا الشؤن َا كنانة فكٗنا لم َعد طفٖٗ َم "  " 

 أبعدت وجهها وحررجه من لبضة أصابعه بَنما اكجفت بالصمت

 فدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولال برَبة َنظر لنصؾ وجهها

 الذٌ جشَحه عنه



 ٖ أفهم ما سبب هذه الدموع وفٍ هذه اللَلة جحدَدا ؟ "

 " ! لمد فاجؤجنٍ مشاعرن

بؤن ذكابه سَدور به حول اْمر حجً َصل للبه فكانكانت جعلم   

 علَها أن ججد عذراً مناسباً لكنها لم جسجطع أَضا منع الدموع من

 الجرلرق فٍ عَنَها حَن نظرت لعَنَه مجدداً لابلة ببحة

 ... لمد ... لم أكن أعلم بؤن اْمور سججطور سرَعا هكذا .... ثم "

 " وأنا أجد حماً أن جرككم والمؽادرة بعَداً أمر َصعب جنفَذه

 فابجسم حَنها مبدداً جمَع مخاوفها وأمسن وجهها بَدَه لابٗ

 ! كَؾ لم جلحِظٍ أو جفهمٍ ذان من مكالمات والدجه ووالدجٍ "

 " أنا جولعت ذلن

 أجل كَؾ كانت من الؽباء بؤن ٖ جٗحظ ؟ وكَؾ كان لها أن جخمن

م جكن أساساً جهجم بمكالماجهما وٖ جسجرق السمع لهاذلن وهٍ ل  

 بل ولم جكن جسؤل والدجها عن فحواها وٖ من باب الفضول ؟

 حجً أنهم لاموا بجؽََر مخططاجهم للحفل وعمد الزواج عدة مرات

 ً  وهٍ كالبلهاء جمؾ فٍ مكانها بَنما َسَر العالم من حولها راسما

 ! خطوط مسجمبلها

معة به حَن مسح إبهاماه علً وجنجَهارفعت نظراجها الدا  

 المحجمنجَن بشدة ولد جابع بذات ابجسامجه

 ثم ومن هذه الجٍ كانت جرَد وججمنً العودة للوطن وإن مع "

 " زوج َؤخذها لوحدها ؟

 هربت من نظراجه مجدداً وٖ جعلم حجً مجً سَحاصرها وسججهرب

 هكذا ! همست بخفوت جشد أصابعها بموة

مر أسهل بكثَر من جنفَذه ... أشعر فعًٗ الحدَخ عن اْ "  

 " بؤنٍ جسرعت



 لالت جملجها اْخَرة بجردد جحدق بعَنَه ولم جشعر بالندم لط

 لجفوهها بذان وإن كانت اْسباب الحمَمَة ٖزالت سجَنة للبها

 .. فهٍ جشعر باٖخجناق فعٗ وجحجاج ْن ججحدخ مع أحدهم

ها مع أحد فحجً رواحوما َزَدها كآبة بؤنها ٖ جسجطَع فعل  

 والوحَد الذٌ َحمل سرها معها لن َجد الولت اِن وٖ

 . لٗسجماع لها

 مٓت الدموع عَنَها مجدداً حَن لال ولد انزلمت َداه عن وجهها

 كنانة أجعَن معنً هذا ؟ أنت فٍ موضع اِن ٖ َسمح بإعادة "

 " النظر لٓمور فمد أصبحت زوججه

 أرجفها سماع جلن الكلمة بطرَمة هٍ نفسها ٖ جفهمها فهل

 ! َفجرض بها أن جسعد بهذا أم جكرهه

 من منهما علَه أن َكون مسَطراً علً اْمر للبها أم عملها ؟

 ذان الجزء الحالم فٍ داخلها والذٌ َرَده وبجملن وإن أراد

 ؼَرها أم ذان الومَض الذٌ َنذرها بالخطر كلما جناست

المرَر ذان مذكراً إَاها بمسجمبلها معه ؟ والعهما  

 لال حَن طال صمجها وبجدَة جشبه نظراجه لعَنَها

 ثم هذا لَس بعذر لججرددٌ َا كنانة وزوجن ركوب الطابرة "

 والسفر بها بالنسبة له كنزهة صباحَة بسَارجه فسَكون بإمكانن

 زَارجنا مجً جشابَن خاصة إن كان كما أشار سَجركن جمارسَن

ة المضَفة فٍ رحٗجه إن أردت ممارسة عملن المحبب وإنمهن  

 " كنت ٖ جحجاجَنه

 حركت رأسها بحَرة وعلمت الكلمات فٍ حلمها ولم جعرؾ ما جمول

 فمال بلهجة ؼامضة أرعبجها

 " أم أنن جعنَن الجمَع بالجسرع َا كنانة ؟ "



 ها هو َحوم حول السبب الحمَمٍ كما كانت ججولع وٖ جرَد لٓمر

َجطور أكثر من ذلن ، لالت بشبه همسأن   

 نحن ٖ نعرفه ... ٖ نعرفهم ... أعنٍ أننا ... أنا خابفة من "

 " خوض الججربة وأشعر بؤنٍ حوصرت فٍ ولت لَاسٍ

 فحرن رأسه بالنفٍ وكؤنه َوصل الجواب ْفكارها لبل أذنَها ولال

 بجدَة وَداه جمسكان بذراعَها بموة

ة بؤننا سلمنان لذان الشاب ٖ ننظرٖ جفكرٌ وٖ للحظة واحد "  

 سوي لمزاَاه المادَة وابن من َكون ... لمد جنالشت ووالدٌ

 طوَٗ فٍ اْمر سابماً واجصلت بزمٗء كانوا لٍ هنا فٍ الجامعة

 ولد عادوا للبٗد وسؤلت عنه كثَراً ولن أجمنً لن زوجاً ؼَره َا

 " كنانة وإن كان ٖ َملن لرشاً واحداً 

جها مع رَمها كما الكلمات الجٍ ٖ َمكنها إخراجهاابجلعت ؼص  

 بَنما جابع من لم َنجظر جعلَماً منها

 كنانة علَن أن ٖ ججركٍ لجلن اْفكار مجاًٖ لجضعن ووالدَن فٍ "

 " مولؾ محرج بل وسٍء فاْمر ٖ َمكن الجراجع عنه اِن

 ها هٍ نمطة والدَها جعود مجدداً وها هو شخص آخر َذكرها

 بذات الحمَمة الماسَة واْمر الوحَد الذٌ َكبلها كاْؼٗل فإن

 كانت سابماً واْمر مجرد خطبة شفهَة محاصرة به فكَؾ باِن ؟

 هٍ بالفعل خسرت المعركة وبمرار واحد منه وفٍ أٌ لحظة كانت

 . سججد نفسها ججلس فٍ الطابرة بجواره ماضَان للمجهول

لفارؼة من الطاولة ووضعهاأولجه ظهرها وبدأت بجمع الكإوس ا  

 فٍ الصَنَة الكبَرة الجٍ جلبجها والدجها لجوصلهم للمطبخ بها فلن

 َفهم أحد ما جشعر به فٍ داخلها كما لن جسجطَع لوله والصراخ

 به فٍ وجه الجمَع كما جفعل ساندرَن طوال الولت والجٍ لم



 جحسدها علً ذلن كما اِن .... لن َفهم أحد وٖ ذان الوسَم

مجهكم والسبب فٍ كل آٖمها الجٍ كانت وٖزالت ولن جنجهٍال  

 . بالجؤكَد

* 

* 

* 

* 

 شدت أناملها بجوجر واججازت باب الؽرفة الخشبٍ ذو الطٗء

 المجهالن بشموق عرَضة ودخلجها للمرة الجٍ لم جعد جعلم كم جكون

 وهٍ ججوب المنزل الصؽَر الممجصر علً جلن الؽرفة والمكان

ء السوداء الصافَة والمزَنة بالنجوم فها لدالمطل علً السما  

 لارب ولت الفجر ولم َرجع بعد وٖ جعلم أَن ذهب وماذا َفعل كل

 هذا الولت ! لو لم َكن من زاره هنا أوَس عبد الجلَل والذٌ

 عرفجه من صوجه الذٌ لن جنساه أبداً لكانت خرجت اِن جبحخ

دعو أوَس ؼادرعنه فٍ المزارع الموحشة كالمجنونة ... لكن الم  

 لبل أن َؽادر هو فإلً أَن ذهب ؟ حضنت نفسها وجسدها الذٌ

 ارججؾ بموة ما أن اسججلب عملها فكرة أن ذان الشاب دخل منزًٖ 

 َعلم بؤنها موجودة بداخله وإن كان ملكه فٍ اْساس ولَسوا

 سوي مسجؤجرَن له ... فلم َؽب عن مخَلجها وٖ للحظة ما حدخ

 ذان الَوم فٍ مجلس شعَب وأشمابه ولن ججخَل أبداً لوٖ ظهور

 َمان فجؤة ما كان سَحدخ لها َومها ؟ ارججؾ جسدها مجدداً 

 وبطرَمة أرعبجها وهٍ ججخَل بؤنهم زوجوها للمدعو أوَس

 بالفعل ...! لَس لها أن ججولع أٌ حَاة جلن الجٍ كانت جنجظرها

كرها أحداً أمامهمعه وهو َكره حجً نطك اسمها أو أن َذ  ....! 



 لكنها كانت سجكون حَاة والعَة خالَة من الكذب والخداع كما اِن

 .. ألَس كذلن ؟ حركت رأسها بموة جطرد منه كل جلن اْفكار

 لكنها لن جسجطَع طرد حمَمة أنه لن َكون ثمة أوَس آخر

 سَنمذها من انكشاؾ كذبجها فٍ المرة المادمة إٖ إن كانت سججبع

أخري ألل ذكاًء وأكثر فاعلَة كؤن ججعذر بدورجها الشهرَةخططاً   

 مثًٗ .. لكن ذان السٗح أَضاً ٖ َمكنها اسجخدامه فهو من َجلب

 لها جلن المصَبة المحرجة فٍ كل مرة ودون أن َسؤلها أٌ

 . أنه َرالب الوضع وَعلم مجً جزورها ومجً جرحل عنها

فهذا لَس ولت جؤففت بعصبَة مفرطة جلعن أفكارها الحمماء  

 الجفكَر فٍ جلن اْمور فلجطمبن أوًٖ بؤنه ٖزال علً لَد الحَاة

ثم لجفكر فٍ كَفَة الجخلص من وٖزال له وجود فٍ عالمها  

 الجرابه منها أو من كذبجها الحمماء جلن ولٓبد لجشعر بالراحة

 . وإن لَوم واحد فٍ حَاجها

ب المنزلجصلب جسدها وجَبست مكانها ما أن سمعت صوت با  

 الحدَدٌ َفجح وزحفت اٖبجسامة ببطء لمٗمحها الشمراء

 المججهمة فها هو علً اْلل ٖزال موجوداً وعلً لَد الحَاة

 . ثم لكل مصَبة مصَبة أخري جعالجها بالجؤكَد

 لم جسجطع الجحرن من مكانها والخروج من الؽرفة أو لم جرؼب

كما َصفه واكجفت بذلن كٍ ٖ جزعجه مجدداً بخوفها المبالػ فَه  

 بالنظر له بعَنَن ملبهما الجوجس والحَرة وهو َدخل الؽرفة

 مطؤطا الرأس بالكاد وصلها همسه وهو َلمٍ السٗم ! وجفرست

 فٍ مٗمحه الجٍ بدا الججهم واضحاً علَها وإن لم جراها جَداً 

 ونظرها َجبعه وهو َججازها جهة الخزانة الحدَدَة الوحَدة فٍ

الكلمات من شفجَها مجصلبة وكؤنها بحثت الؽرفة ! وخرجت  



 عنها ْشهر

 " ما بن َا َمان !! هل حدخ شٍء ما لشخص جعرفه ؟ "

 وعلمت نظراجها بذان الظهر العرَض الوالؾ أمام الخزانة

 المفجوحة وما كان لها أن ججولع ؼَر ذلن من ججهمه المخَؾ

 !... وجصرفه الؽرَب اللَلة بما أنه ٖ أهل لها هٍ وٖ عابلة

 ولها أن ججولع أٌ مصَبة لادمة فٍ الطرَك فَبمً المدعو أوَس

 أحد أبناء عابلة ؼَلوان وإن لم َحمل طباعهم وجلن العابلة نذَر

 شإم بالنسبة لها .. وذان الشعور َصعب علَها جخطَه مهما

وات الجعَسة الجٍ عاشجها بسببهمحاولت ومهما كان خاطباً فالسن  

 جشهد بذلن إٖ إن كان ذان الؽَلوانٍ المسالم اكجشؾ كذبجها

 !! .... جلن وأخبره

 رفعت ظهر أناملها لشفجَها جرالبه عَناها الذاهلجان وهو َخرج

 ثَابه النظَفة من الخزانة ولم َجب علً سإالها وكؤنه لم َسمعه

لكنه لم َضربها لم َصرخ بهاججخَل أن ظنونها جلن حمَمَة ....؟   

 مزمجراً ولم َمسكها من شعرها الؽجرٌ اْشمر الطوَل وَرمَها

 !! خارج منزله

 ولم جشعر بؤنفاسها جعود للعبور خٗل حلمها المجَبس إٖ حَن

 اسجدار ولال بجمود وهو َججازها مجدداً 

 " جهزٌ نفسن سنؽادر "

لال ولم جسجطع فجبعجه نظراجها المصدومة والؽَر مسجوعبة ِلما  

 منع نفسها من اللحاق به وولفت عند باب الؽرفة ولالت بملك

 جنظر له وهو َججه لباب الحمام

 " هل عابلجن جمَعهم بخَر َا َمان ؟ "

 وبالكاد سمعت صوجه مع صرَر باب الحمام الذٌ فجحه



 وهو َدخله

 " بخَر جمَعهم "

لمكانهوؼاب عنها خلؾ الباب الذٌ أؼلمه خلفه وجركها جنظر   

 باسجؽراب لبل أن جدخل الؽرفة مجدداً ونظرت للساعة الصؽَرة

 أو الجحفة الوحَدة الموجودة هنان والمعلمة علً الجدار المطلٍ

 باْبَض الناصع وعبست مٗمحها عالدة حاجبَها اْشمران فلم

 َجبمً علً ولت الفجر سوي ساعجان فلما َؽادران اِن

 وإلً أَن ؟

 لم جسجطع الجحرن من مكانها ولم ججرن لها اْفكار المشوشة

 ولجاً لفعل ذلن حجً سمعت صوت باب الحمام َفجح وما هٍ إٖ

 لحظات ودخل من ؼادر منذ للَل شعره ٖزال مبلًٗ ولطرات من

 المَاه انزلمت منه علً عنمه وولؾ َنظر لها فؤبعدت نظرها

من َدَه ووصلهالَدَها جشد أصابعها بموة فرمً الثَاب   

 ً  صوجه سرَعا

 " أما زلت مكانن ؟ أخبرجن أن جكونٍ جاهزة "

 فرفعت نظراجها له وهو َجحرن نحو الخزانة مجدداً ولالت

 " .... هل سنجرن الجنوب ؟ لكنن لن "

 لاطعها وهو َدس النمود الجٍ أخرجها من هنان فٍ جَب بنطلونه

 " ٖ لن نؽادر "

باب الؽرفة مجدداً وجابع ولد اسجدار وجحرن نحو   

 سنزور الحمَراء ونرجع ... جحركٍ بسرعة َا ماَرَن "

 ً  " فالمسافة جحجاج ولجا

 ... وخرج وجركها جنظر للباب الؽارق فٍ الظٗم باسجؽراب

 !! الحمَراء



 ما الذٌ سَؤخذهم من هنا لؽرب الهازان ! وشحبت مٗمحها

إَاهوجخَلت أن جضع إصبعها علً صورة خرَطة بٗدهم ممررة   

 من جنوبها الشرلٍ حجً شمالها الؽربٍ جمرَبا وانجابها الهلع

 فجؤة !! هٍ جعلم بؤنه من الهازان لكنه من إحدي بلدان خماصة

 ! فما عٗلة الحمَراء بذلن

 انجفض جسدها وجحركت من مكانها ما أن سمعت صوت سَارجه

 فٍ الخارج فعلَها أن جسجعد كما طلب لبل أن َؽضب منها أكثر فٗ

 َبدو بؤنه فٍ مزاج حسن إطٗلاً وهذه الحاٖت هٍ اْندر فٍ

 شخصَجه الجٍ عرفجه علَها لذلن فمن الجعمل أن جؤخذ بنصَحة من

 َمول بؤنه علَن أن ججمٍ شر الحلَم إذا ؼضب ، لم َكن بإمكانها

 جخمَن المكان الذٌ لد َذهبان له لكنها ورؼم ذلن ارجدت الفسجان

 الذٌ لبسجه لَلة زواجهما والذٌ أهدجاه لها شمَمجا شعَب ؼَلوان

 فهو أفضل شٍء جملكه ولد َكون َفكر فٍ زَارة والده وإن

 وصفه بالمَت سابماً وعلَها أن جكون حسنة المظهر فؤلرب ما

 َمكنها جخمَنه بؤنهما سَزوران أحدهم هنان ، أخرجت كَساً من

ووضعت ثَابه الجٍ نزعها فهوالخزانة ووضعت فَه ثوباً آخر لها   

 ٖ َملن ؼَرهم وسجموم بؽسلها حَخ سَصٗن فهٍ ٖ جعلم حجً

 . اِن كم من الولت سَمكثان هنان

 وحَن دخل الؽرفة مجدداً كانت جلبس عباءجها ولفت حجابها

 سرَعاً فسجموم بجرجَبه جَداً فَما بعد المهم اِن أن ججحرن

جه الجٍ لم َفارلها الججهم الباردفوراً .. وهذا ما فعلجه أمام نظرا  

 ! حجً اِن

 وما هٍ إٖ لحظات وكانت سَارجهما جؽادر المزارع المظلمة جشك

 طرَمها عبر الطرَك الجرابٍ الرطب ففركت َدَها بجوجر ودسجهما



 فٍ حجرها ولالت جنظر للظٗم من نافذجها

 لو أننا انجظرنا حجً بزوغ الشمس بدًٖ من أن نعبر خٗل "

ضٍ شعَب وأشمابه فٍ هذا الظٗم الموحشأرا  " 

 فوصلها صوجه البارد فوراً 

 ٖ أرَد أن نصل لمن سنزورهم فٍ ولت مجؤخر من اللَل "

 وكؤننا ذاهبان لننام فمط ، وٖ أري سببا ممنعا َجعلن جخافَن

 " منهم هكذا

 حضنت نفسها بذراعَها وكؤن برودة كلماجه جلن لسعت جلدها

سلوب منه وٖ جفهم حجً اِن ما الذٌفهٍ لم جعجد هذا اْ  

 ! َزعجه هكذا

 اجكؤت بطرؾ جبَنها علً النافذة وهمست بخفوت

 لو أنن جسمع ما َمال عن أراضَهم وما َحدخ فَها لما "

 " كان هذا كٗمن

 ولم َعلك كما لم جنجظر هٍ ذلن فٗ َمكنها أن جنظر لهم كما َفعل

ي من أشهر للَلةهو من لم َعرفهم وَعرؾ أراضٍ الجنوب سو  

 بَنما من عاش فَه وعرفهم جَداً فلن َنسً ما لَل عن

 اْشخاص الذَن َدخلون أراضَهم وٖ َخرجون منها ومن عمل

 عندهم وجحدخ عن اْمور الؽرَبة الجٍ جحدخ فَها فجسدها

 َرجعد خوفاً فمط من الجفكَر فٍ ذلن فكَؾ أن جفعلها وجكون

 .فَها لَٗ هكذا ؟

 ولم جسجطع أن ججنفس الصعداء وجشعر باٖرجَاح حجً كانا فٍ

 طرلات البلدة الجرابَة الواسعة وإن كانا لم َعبرا سوي من

 الطرَك بَن أراضَهم ولم َدخٗها لكن الفكرة ذاجها كانت جرعبها

 ، وما أن أصبحت بلدة أباجَر خلفهما وأصبحا علً خط الجنوب



ود عن صمجه ومن ظنتالزراعٍ حجً خرج الجالس خلؾ المم  

 ً  أنه لن َجحدخ أبداً ووصلها صوجه هذه المرة عمَماً ؼرَبا

 " سنزور منزل زوج شمَمجٍ هنان "

 فرفعت رأسها ونظرت لنصؾ وجهه الممابل لها ولم َحجج اْمر

 أن ججفرس فٍ مٗمحه لجفهم أكثر سبب مزاجه ذان وجؽَره

ذٌ جعله َمرراِن ... شمَمجه جلن وراء ذلن إذاً ؟ لكن ما ال  

 ! زَارجها فجؤة وهو من كان َرفض وٖ مجرد الحدَخ عنها

 هل سجفهم أخَراً ما كان َعنَه بؤنه خذلها ؟

 ! أم أن شمَمجه جلن سجكون كجومة أكثر منه

 لَس لها أن ججخَل بؤنه لد َفعل ذلن مع شمَمجه وهو من أظهر

 ! كل جلن الشهامة معها هٍ الجٍ ٖ َعرفها

السوداء المؽلمة أزرجها وكم حمدت هللا أنها نظرت لعباءجها  

 ... لبست ذان الفسجان فها هما سَزوران أحدهم بالفعل

 لكن جلن السعادة لم جدم طوًَٗ فسرعان ما وصلها صوجه العمَك

 مجدداً مخجرلاً صوت محرن السَارة

 " هٍ زوجة ٖبن أَوب الشعّاب وجوزاء شاهَن الحالن "

ة المجسعة من الصدمة وهٍ جحدق بهفلم جسجطع منع جلن النظر  

 وٖ انفراج شفجَها بجلن الشهمة الصامجة فإن كانت ججهل اسم ذان

 الرجل فهٍ جعلم جَداً من جكون جلن المرأة .. ٖ بل جعرؾ ذان

 اٖسم أَضاً والذٌ حمله العدَد من المنججات المحلَة الجٍ جصل

 ! لبلداجهم جلن

 ولم جسجطع جمع صورة واحدة لشاب من جلن العابلة الثرَة

 المعروفة مع شمَمة الذٌ منذ عرفجه ٖ َملن أكثر من لوت

 ! َومه



 ! أم أنه من عابلة معروفة أَضا وٖ جعلم

 لكنه أخبرها سابماً بؤن منزله احجرق وأنه ٖ َملن ؼَره وبؤن

َكذب أبداً  عمله َمجصر علً زراعة اْراضٍ وفٗحجها وجعرفه ٖ  

 لالت حَن وجدت المدرة الكافَة علً الجحدخ

 " ونحن ذاهبان لهم اِن ؟ "

 ً  وكان ذان ما اسجطاعت لوله ببٗهة وكؤنه لم َخبرها سابما

 ! بوجهجهم

 وانجملت نظراجها لمٗبسها مجدداً وشعرت بالجعاسة الجٍ نسفت

مرة أوبهججها السابمة جماماً .. وكان وكؤنما لرأ أفكارها هذه ال  

 جولعها فمد وصلها صوجه الجاؾ الجاد

 علَن أن ٖ جملمٍ من ممابلجهم فهم لَسوا كما َصورهم "

 " لن خَالن

 نظرت له سرَعاً وحركت شفجَها فٍ محاولة أخرٌ للجحدخ لكن

 الكلمات أبت الخروج فهو ٖ َعطَها أٌ فرصة لجسجوعب مفاجآجه

ا جعلَماً أو َجولعه ولالالمججالَة جلن فجابع هو وكؤنه ٖ َنجظر منه  

 ونظره ٖزال علً الطرَك أمامه ونبرجه ٖزالت جوفاء مَجة

 ابنهم كان صدَماً لٍ منذ سنوات دراسجنا اٖبجدابَة وجزوج "

 " بشمَمجٍ لبل انجمالٍ للجنوب بملَل

 رمشت بعَنَها المحدلات بجانب وجهه فٍ محاولة لجفسَر كل ما

بل مجَبه فما سر خذٖنه لهاجسمعه ... إن كانت مجزوجة من ل  

 ! إذاً 

 أَكمن السر فٍ زواجها أم ماذا ؟ وهل صدالجهم هٍ سر زواج

 ابن جلن العابلة منها ! هل رآها ولرر كسر الفوارق اٖججماعَة

 بَنهما وجزوجها ؟ إن كانت جحمل مٗمح شمَمها فلن جسجبعد أبداً 



 ... أن جُولع بؤٌ رجل َراها وبسهولة

 رطبت شفجَها الجافة بطرؾ لسانها وكل ما اسجطاعت لوله حَن

 وجدت صوجها ومٗمحها ججحول للبإس فجؤة

"  ً  " لَجن أخبرجنٍ سابما

 وندمت سرَعاً علً ما جفوهت به حَن ٖحظت بؤن ججهم مٗمحه

 ازداد سوءاً وعلمت بؤنها ارجكبت خطؤ مرَعاً وجلعثمت لابلة

ل فكرنا فٍ هدَة ما نؤخذها لهاكن ... كنت ... كنا علً اْل "  " 

 " هٍ لَست بحاجة لهداَانا "

 ً  كان جعلَمه سرَعاً ولاسَاً لَس علَها فمط بل وعلً نفسه أَضا

 وهذا ما هٍ أكَدة منه فهو ولسبب ما ٖزالت ججهله َراها ٖ

 ! جحجاجه ولم َعد له أٌ دور فٍ حَاجها

 لالت بجدَة

لَمجها وإن كنا نحجاجهاالهدَة فٍ معناها َا َمان لَس فٍ  "  

 أم ٖ فكم من ساكنٍ لصور َحجفظون بزهرة َابسة فمدت كل

 " معنً للجمال فمط ْنها ذكري من شخص َحبونه

 لكن كلماجها جلن كانت وصوت محرن سَارجه سواء بالنسبة له

 علً ما َبدو فلم َكلؾ نفسه وٖ عناء الرد علَها فنظرت لَدَها

ٖذت بالصمت فهو فٍ مزاجفٍ حجرها وجنهدت بؤسً بل و  

 ٖ َسمح له وٖ بسماعها علً ما َبدو ... لكنها لم جكن جعلم بؤن

 ً  المزَد كان فٍ انجظارها حَن وصلها صوجه جاداً حازما

 هذه المرة

 ما أرَدن أن جعلمَه جَداً َا ماَرَن أنه وبالرؼم من صدالجٍ "

فَهاٖبنهم وأنه زوج شمَمجٍ إٖ أن لٍ حَاة خاصة ٖ َؽَر   

 ً  " ذلن شَبا



 رفعت نظراجها الذاهلة به وكان َنظر لها هذه المرة وكؤنه َحجاج

 ْن َفهم جوابها من لبل أن َسمعه ونظراجه لم جفارق حدلجاها

 الخضراء المجسعة فجنفست بموة لبل أن جمول بشبه همس

 " أٌ فكرة هذه الجٍ جكون فٍ عملن عنٍ َا َمان ؟ "

صابعه علً الممود لابٗعاد بنظره للطرَك واشجدت أ  

 " لَس عنن بل عنهم وما لد َعجمدون بؤنه لد َإثر بٍ "

 فهمت اْمر اِن فهو َبدو َجعرض لضؽط من صدَمه ذان لَحسن

 من وضعه المعَشٍ وهو َرفض ولن َكون َمان الذٌ جعرفه إن

 لم َكن كذلن ، ارجسمت ابجسامة محبة علً شفجَها وإزداد فخرها

 به كما إعجابها بالرؼم من أنها جكره أن َنظر لها بذان الشكل

 وبؤنها لد ججؤثر بما لد جراه أو جسمعه هنان ، لالت بحزن وٖزالت

 جنظر لجانب وجهه

 َإسفنٍ بؤن أخبرن بؤنٍ أسوأ منن فٍ هذا .. كما َحزننٍ "

 " أكثر أن َكون هذا انطباعن عنٍ

ه ٖزال ممجنعاً برأَهجولعت منه الصمت حَنها لَثبت لها بؤن  

 وكلماجه لكن ما حدخ لحظجها فاجؤها فعًٗ وَده ججرن الممود

 وجمسن بَدها ولد رفعها لشفجَه ولبّلها بعمك ونظره ٖزال علً

 الطرَك لبل أن َنزلها لفخذه وٖزال ممسكاً بها بموة مما جعلها

 جخرس ونهابَاً جاركة الصخب والصراخ لملبها المرججؾ وسط

 . أضلعها

* 

* 

* 

 رمت اللحاؾ عن جسدها وجلست جنظر جهة الشرفة المظلمة



 والمؽطاة بسجابر شفافة مجدرجة فٍ ججمع أنَك فاْمر لم َعد

 صوراً جهَبها لها مخَلجها فهٍ أكَدة من أن حركة أؼصان شجرة

 ! الجوت المرجفعة إلَها لَست طبَعَة

عممدت َدها ْحد اْزرار لرب سرَرها وما أن ضؽطجه حجً   

 النور كامل الؽرفة ورفعت هاجفها ونظرت للساعة فَه لبل أن

 جرمَه علً السرَر لربها وعادت بنظرها للشرفة مجدداً وجذكرت

 فوراً حكاَات الكاسر عن الشرفات والجٍ ظنت بؤنه َخَفها بها

 لَس إٖ فهٍ لطالما كانت جحب الجناء الؽرؾ المطلة علً شرفة

الولوؾ صباحاً فٍ الهواء النمٍ ومنذ كانت فٍ برَطانَا وجعشك  

 ما أن جسجَمظ وكم أحزنها أن منزل والدها لم َكن طرازه المدَم

 !... َحوٌ علً الشرفات رؼم أنه جم ججدَده وعلً مر أعوام

 وفٍ منزل والدجها فٍ العمران وهنا فٍ منزل رعد اخجارت وعلً

 الفور ؼرفة لها شرفة واسعة ولم جكن جخاؾ لَط من وجود بابها

 الواسع فَها فلطالما عاشت ضمن نطاق أمنٍ ضَك وحراسة

 مشددة لكن ما جسمعه اِن بات شَباً َبعخ للشن والرهبة فزحفت

 من بَن أؼطَة السرَر الناعمة حجً ؼاصت لدماها فٍ السجادة

ن لمحت خَاًٖ ما ٖ جعلمالناعمة وانجفضت والفة علً طولها ما أ  

 أهو حمَمة أم وهم صوره لها خوفها ؟ ما جعلمه حَنها بؤنه علَها

 ... الهرب من هنان ثم الجفكَر فَما سجفعل بعدها

 وما أن فكرت فٍ اٖسجدارة حول السرَر حجً انفجح باب الشرفة

 بموة مما جعلها جنجفض صارخة وجحركت من مكانها لافزة دون

ا َحدخ هنان وكانت علً اسجعداد لفجح حلمهاأن جنظر وٖ لم  

 للصراخ راكضة لوٖ الذراع الجٍ أحاطت بخصرها ومنعجها من

 اججَاز السرَر والَد الجٍ أطبمت علً فمها وارجفعت لدماها



 الحافَجان فٍ الهواء مع ارجفاع جسدها وشعرت بذعر لم جعرفه

لن حَاجها وعلمت أن محاولة الجخلص من جلن المبضة الموَة  

 جنفعها فٍ شٍء سوي إرهاق لواها وكل ما اسجطاعت فعله

 حَنها أن رفعت رأسها للَٗ فٍ حركة مباؼجة جعلت شفجها

 العلوَة جرجفع للَٗ وؼرزت أسنانها فٍ طرؾ جلن الكؾ الكبَرة

 الجٍ ٖزالت جطبك علً فمها بموة مما جعلها ججحرر منه وما أن

راخ والركض جهة البابفكرت فٍ جنفَذ مخططها المدَم فٍ الص  

 أولفها لَس فمط الَد الجٍ أمسكت بذراعها بل والصوت الذٌ لال

 من خلفها بضَك

 " انجظرٌ َا مجنونة سجولظَن ساكنٍ المنزل بؤكملهم "

 حَنها فمط جسمرت مكانها وكؤن المدرة علً اٖسجَعاب عادت

 ! لها فجؤة

لعطرولم ججعرؾ علً ذان الصوت الرجولٍ العمَك فمط بل وا  

 ! الذٌ كانت وكؤنها ٖ جسجنشمه من لوة ذعرها

 وما أن أدارجها جلن الَد لجصبح مواجهة له حجً انهارت لَس

 لواها فمط بل ودموعها الجٍ انهمرت بؽزارة علً وجنجَها

 واسجمبل صدره لكماجها المججالَة صارخة ببكاء

 " .....أحمك .... أفزعجنٍ َا أ "

 وانمطعت كلماجها فٍ حضنه الذٌ شدها له من فوره وأحاطها

 بذراعَه َحضن ارججافها بموة لابًٗ 

 لو أنن ججَبَن علً اجصاٖجٍ وٖ جعجصمَن عنٍ هنا ما كنت "

 " ْلجؤ لمثل هذه الطرق فلم ججركٍ لٍ حًٗ ؼَره

 ابجعدت عنه حَنها دافعة ذراعَه عنها ولالت بضَك جمسح

 دموعها



طرَمة ؼَر هذه ... كدت جمجلنٍ من الخوؾ ألم ججد "  " 

 ججاهل كلماجها ْن نظره واهجمامه كانا منصبَن علً كفه لبل

 أن َنفضه لابٗ بضَك ومٗمح مجؤلمة

 " وألم ججدٌ أنت طرَمة ؼَرها لجدافعٍ عن نفسن ؟ "

 لالت بعبرة عادت للسَطرة علً صوجها مجدداً 

نعنٍ من الصراخ ؟وما كنت جنجظر منٍ وأنت جمسن بٍ وجم "  " 

 ً  أمسن خصره بَدَه ولرب وجهه منها ولال َشَر برأسه جانبا

 " وأَن كانت كل هذه الشجاعة حَن كنِت فٍ ذان الملهً ؟ "

 نظرت له مجفلة لبل أن جبجسم بؤلم لابلة

 " َبدو أن جلن الججربة ما جعلنٍ أجعلم درساً جَداً  "

 وجابعت بضَك جمسن خصرها بَدَها

عن هذا اِن بل عن مجَبن هنا وأنا من سبك لن نجحدخ "  

 " وحذرجن واجفمنا َا لاسم

 ً  لال بضَك مماثل َملدها مجعمداً َمسن خصره أَضا

 " كنِت أجبِت علً اجصاٖجٍ إذاً بدٖ من ججاهلها المجكرر هكذا "

 فزمت شفجَها بموة لبل أن جمول بجملك

بماوما جفعله أنت بسماع صوجٍ فٗ ولت لدَن لذلن حس "  

 " أعجمد ؟

 شد علً أسنانه وكؤنه َكجم ؼضبه لبل أن َمول بحزم

 " ! جَما ٖ جكونٍ طفلة ... أَسجحك اْمر منن كل هذا الؽضب "

 أشارت بسبابجها نحو اْسفل بَنهما لابلة

 بل َسجحك أكثر من ذلن فما كان سَحدخ لٍ إن كنت أواجه "

 خطراً ما وأنا أجصل بن وأكرر اٖجصال وجججاهله لججَب بعدها

 " برسالة ....! َا لن من مهمل مسجهجر



 لال بدفاع رافض

 " لم أكن خَارن الوحَد َا جَما .. كما أنٍ كنت مشؽوٖ بالفعل "

 لالت بؽضب

 وما الذٌ علَه أن َكون أهم منٍ ومن اجصالٍ وأنا الجٍ ٖ "

 " أفعلها عادة ؟

بابجه مشَراً لوجهها وهو َمول بضَكحرن س  

 ها لد وصلنا للنمطة اْهم فها أنت جٗحظَن جَداً بؤنن ٖ "

 ججصلَن بٍ مطلماً وكؤنه لَس لن زوج َفجرض أن جسؤلٍ عنه

 " ! وإن برسالة لصَرة

 نظرت له بعَنَن مجسعة لبل أن جكجؾ ذراعَها لصدرها لابلة

ٍ فؤنجم الرجال ٖ جحبذونأجصل بن لماذا وما الذٌ جفعله باجصال "  

 " .... هذا كما أظن

 وجابعت جشَر له بكفها مفروداً 

أجصل عادة ولم جكلؾ نفسن بالرد علَا حَن ثم إن كنت ٖ "  

 اجصلت فكَؾ إن كنت أفعلها دابما ؟ كنت سجؽلك الخط فٍ

 " وجهٍ بالجؤكَد

 نظر لها بذهول ولال َشَر لنفسه

 " ! أهذه فكرجن عنٍ "

ا جانباً لابلةفردت ذراعَه  

 بل عن الرجال جمَعهم فوالدٌ لم َكن َحب حجً أن أجحدخ "

 " عما هو لَس ضرورَا ... هكذا اعجدت وجربَت

 ً  ضَك عَنَه مجمجما

 " ! وسجعاملَننٍ كما كان َعاملن والدن "

 حركت رأسها مع رفعها لكجفَها لابلة ببرود



سواء بل كما كان َحب أن أعامله ألست رجٗ مثله ؟ أنجما "  

 " إذاً وهذا ما أثبجه لٍ مإخراً بنفسن

 فجؤفؾ ممسكا جبَنه بؤصابعه لبل أن َمول وهو َبعدها

 " جَما باهلل علَن لن جعالبَنٍ أكثر من ذلن بسبب أمر جافه "

 نظرت له بصدمة ولالت

 أمر جافه ....! هل ما حدخ جراه أمراً جافهاً ...! ممجنع جماماً بؤنن "

 " لم جخطا

 أمسن وجهها بَدَه ولبل جبَنها ولال ما أن نظر لعَنَها الجٍ

 جعلمت بعَنَه

 بل مخطا وكل ما أفعله خطؤ فمط جولفٍ عن معالبجٍ بهذا "

 " الشكل البشع

 نظرت لعَنَه بصمت لبرهة لبل أن جمول بجمود

 " ولن جكررها مجدداً ؟ "

 أبعد َدَه عن وجهها لابًٗ 

جممت منٍ شر انجماموهل بٍ عمل َفعلها ! لمد ان "  ... " 

 ً  وجابع َشَر بَده جانبا

 " بل َكفٍ أن أري اسمن علً شاشجه ْكون لدَن علً الفور "

 فزحؾ العبوس لمٗمحها ولالت باسجَاء

 ٖ َمكنن إلماء اللوم علٍ فٍ هذا أبداً فؤنا أفهم جَداً معنً ما "

نتجموله ... ثم ٖ جنسً بؤنٍ حَن كنت أجصل بن فٍ السابك كا  

 مكالمجنا جنجهٍ جمَعها بؤن جؽضب منٍ بل وجهَننٍ أَضاً وجؽلك

 " الخط فٍ وجهٍ وٖ ججحدخ معٍ بعدها َْام

 لال َحرن كجفه بٗمباٖة

 ذان كان فٍ الماضٍ كما جمولَن وأنت أكثر من َعلم "



 " ما كان علَه ماضَنا

 لالت بضَك

 " أرأَت نفسن ! أنت ٖ جنسً أبدا ولن جفعل "

ساً عمَما وأمسن صدؼَه بؤطراؾ أصابعه لابٗفسحب نف  

 بنفاذ صبر

 " َا إلهٍ ٖ جصَبَنٍ بالجنون َا فجاة "

 فضربت اْرض بمدمها الحافَة لابلة بضَك

 بل أنا من سجصاب بالجنون بسببن ... ألم نجفك علً أن ٖ "

 نلجمٍ حجً ججؽَر نظرة والدجٍ لٓمر وجوافك ؟

 " ! ٖ ولادم لمنزلها هنا

 نظر لها ببرود لجؽََرها مسار حدَثهم فجؤة هذه الخبَثة

 !!.. الصؽَرة

 كجؾ ذراعَه لصدره وجمجم بجمود

 " منزل رعد ولَس منزلها "

 لالت بضَك أشد من بروده المفاجا جشَر له بسبابجها

 أنت أخللت باٖجفاق وأَا كانت المسمَات وٖ َمكننٍ أن "

 " أثك فٍ وعودن مسجمبٗ ومهما كانت

جسعت عَناه بذهول ولال مدافعاً وهو من أشار بَده لنفسها  

 هذه المرة

"  ً  " جَما جولفٍ عن لومٍ وكؤنٍ المخطا دابما

 لالت من فورها وبسخط

 " بلً أنت المخطا وأنت جمفز لؽرفجٍ كطرزان "

 نظر لها بصدمة ججمدت معها مٗمحه لبرهة لبل َمول بسخط

 مماثل



هَنٍ بهألم ججدٌ شخصاً أفضل منه جشب "  ! " 

 لربت وجهها منه ولالت جحركه حجً جحركت ؼرجها الناعمة مع

 حركجه وكؤن الهواء َجٗعب بها

 " ٖ بالطبع فرومَوا كان َمؾ جحت الشرفة وَؽنٍ وٖ َجسلمها "

 ً  أمسن نفسه بصعوبة عن إمساكها وجمبَلها بعنؾ ولال مجملما

 َملدها

 " وطرزان أَضاً لم َكن َجسلك الشرفات "

ت َدها مجمجمة ببرودرم  

 " هو كان َجسلك كل شٍء علً أٌ حال "

 فحرن رأسه مبجسما وأمسن وجهها مجدداً ولربه من وجهه

 وجنونه بها بدأ َجؽلب علَه وهمس من بَن أسنانه َنظر لحدلجَها

 الزرلاء الواسعة

 علَن أن جولفٍ هجومن الشرس هذا أو أنٍ سؤجّبع ذات "

 اْسلوب معن وطرق هجومٍ لَست شرَفة مطلماً فها

 " أنا أحذرن

 نظرت له بعَنَن مجسعجَن لَس بسبب ما لال فمط فمد بادلها

 هو أَضاً ذات النظرة ما أن عٗ صوت الطرلات علً الباب

 عند أول الؽرفة خلفها .. ودون شعور منها وٖ ولوؾ لحظة

فجوحة وأؼلمت البابللجفكَر دفعجه بَدَها بموة جهة الشرفة الم  

 خلفه ، وما أن نظرت لممبض الباب الذٌ اسجدار ببطء لفزت علً

 سرَرها جالسة جبعد شعرها المجناثر عن وجهها لحظة أن انفجح

 الباب وظهرت من خلفه الجٍ جعلت للبها جولؾ ما أن رأجها وكم

 حمدت هللا أنها طرلت الباب ولم جدخل مباشرة فما سجظنه بهما

بها جحدَداً ؟حَنها بل و ! 



 كانت جمسن مجموعة أوراق جحضنها بَدها بَنما حجابها اْسود

 علً شعرها دون أن جمسكه بدبوس مما َعنٍ أنها كانت فٍ

 اْسفل فهٍ جسجخدم مكجب رعد هذه الفجرة ولم جنم حجً اِن

 . بالجؤكَد ْن حفل افججاح البرج سَكون ؼدا

ذه اْصوات فٍجَما لما أنت مسجَمظة حجً اِن وما ه "  

 " !ؼرفجن ؟

 لالت عبارجها جلن جنظر لها باسجؽراب بَنما كانت جحدق هٍ فَها

 بصدمة لم جسجطع اججَازها بسهولة فمد ظنت لوهلة بؤن ما نبهها

 ضوء الؽرفة المجسلل من جحت الباب لكن اْمر َبدو كان أخطر

 من ذلن وكم حمدت هللا أن حدَثه اْخَر كان بصوت منخفض ،

أن أبعدت شفجَها لجمول بؤنها كانت نابمة لبل للَل واسجفالتوما   

 بسبب أصوات أخافجها فٍ الخارج وهٍ الحمَمة وإن كانت نالصة

 حجً ماجت الكلمات علً طرؾ شفجَها وهٍ جري جلن العَنان

 السوداء الواسعة جبجعدان عنها للسرَر بجانبها وحَخ َوجد

ا سَخبرها عملها به اِنهاجفها الذٌ رمجه سابماً وجعلم جَداً م  

 عن سبب سهرها حجً هذا الولت .. وجاء حدَثها مإكداً ذلن

 حَن لالت ببرود وهٍ جسجدَر ودون أن جنظر لها

 " ثمة أمور َمكنها اٖنجظار حجً الصباح فنامٍ اِن بسرعة "

 واخجفت خلؾ الباب الذٌ أؼلمجه خلفها ونظراجها الحزَنة جرالب

 مكانها بؤسً فبالرؼم من أنها لم جعد ؼاضبة منها ولم ججحدخ عن

ً  اْمر وٖ ولت اججماعهم جمَعاً هنا ولم جعد معجرضة وإن جزبَا  

 لكنها جمرأ فٍ نظراجها رفضاً واضحاً لٓمر برمجه وذان ما َحزنها

 . وكم ججمنً أن جصبح نظرجها له كنظرة والدها وجدها

 الجفجت جهة الشرفة سرَعاً ما أن سمعت الطرلات المنخفضة علً



 زجاجها وزحفت مؽادرة السرَر من فورها وجوجهت نحوها

 وأؼلمت بابها بإدارة المفجاح الخاص به فلن جهمل إؼٗله جَداً 

 مجدداً ، أبعدت خصٗت ؼرجها خلؾ أذنَها وولفت ملجصمة

 بالباب هامسة بجهدَد

لسماً إن رأجن والدجٍ أن أؼصب منن ؼادر فوراً َا لاسم "  

 " ؼضباً حمَمَاً هذه المرة

 وصلها صوجه المجضاَك فورا

 " حمَمٍ ! وهل رأَت المزَؾ مثًٗ ؟ "

 فؤمسكت ابجسامجها بؤسنانها ولالت بجدَة جحذره

 بل لم جري شَباً أبداً فؽادر بسرعة لبل أن جسوء اْمور بما ٖ "

 " َمكن معالججه

 لال من فوره

 " أجَبٍ علً اجصاٖجٍ إذاً  "

 نظرت خلفها بخوؾ لبل أن جنظر لخَاله خلؾ الزجاج مجدداً 

 وهمست

 " سؤفعل "

 ً  لال سرَعا

 " وثمة أمور علَن رإَجها فٍ المنزل ِخذ رأَن فَها "

 اجسعت عَناها بصدمة ولالت برفض

 ٖ هذه لن جحدخ أبداً ولن جخل باجفالنا السابك َا لاسم أو "

دالن جرانٍ أب  " 

 ً  وابجسمت ما أن سمعت جؤففه الواضح لبل أن َمول ساخطا

 " أمرٌ هلل ... لست أعلم من الكبَر الراشد فَنا "

 وسمعت خطواجه َبجعد جٗه صوت أؼصان الشجرة وذات الصوت



 الذٌ سمعجه سابماً فابجسمت جمرر كفها علً زجاج الشرفة البارد

 هامسة

 " أحبن َا مجهور لكن ثمة ما هو أهم من كل هذا "

* 

* 

* 

 <ـــــــــــ

2الفصل الثالث والعشرون   

 

* 

* 

 لمست بؤطراؾ أنامها الحلك الماسٍ المجدلٍ من أذنها وهٍ

 جبجسم للداخلَن للجو فذان الباب الواسع لم َجولؾ عن اسجمبال

ما بجرحابضَوفهم اللَلة وَبدو لن َحدخ ذلن لرَباً .. اسجمبلجه  

 وضحكت لجعلَك المرأة علً أنالجها فهٍ فٍ هذه اللَلة جحدَداً 

 سَنظر لها الجمَع بنظرة مخجلفة وإن كانت أنَمة دابماً جهجم

 بمظهرها وكونها فرد من عابلة السلطان المعروفة فٍ جلن البٗد

 فإن كان اٖنجاز اْول الذٌ جفعله المرأة فٍ حَاجها بؤن جنجب

داً فاِخر هو أن جراه َجزوج .. لكن ما ٖ َعرفه إٖوإن طفًٗ واح  

 الملة بؤنها اخجبرت هذا الشعور وعاشجه سابماً وبكل صدق حَن

 جزوج ولاص ومن كانت جعجبره اٖبن اْول لها ومن لبل أن جخجبر

 شعور اْمومة أو جعرفه ولن جكذب أبداً إن لالت أنها لم ججد

لشدَد إن كان بالنسبة لزواجالشعور الَوم مخجلفاً رؼم للمها ا  



 ولاص المجزعزع وبشكل ملحوظ مإخراً أو بسبب اخجَار ابنها

 للفجاة الجٍ لرر اٖرجباط بها ... وانجمل نظرها سرَعاً ناحَجهما

 فبَنما كانت مٗمح رواح مسجرخَة َضحن وَمزح مع الجمَع

 ولد برز فٍ بذلة سوداء أنَمة وممَزة بالفعل اللَلة كانت الوالفة

 بجانبه جدَر وجهها بَن المدعوَن طوال الولت مججنبة الحدَخ

 مع أٌ ممن َجحلمون حولهما من حَن ِخر بَنما جمسكت

 ... مٗمحها الشمراء الجمَلة ببرود لاجل

 هٍ ٖ جكره أن جكون ساندرَن زوجة ٖبنها كما أنها جحبها وجري

 شخصَجها مجطابمة جماماً مع شخصَة ذان المشاكس الذٌ لطالما

 أجعبها وعلً مرور أعوام حَاجه لكنها جخشً فعًٗ من الفشل

 ً  الذرَع لزواجهما أَضاً وهٍ الجٍ لن ججمنً فٍ الوجود شَبا

 كاسجمرار ابنَها وسعادجهما وهٍ جري وبوضوح أن ساندرَن ٖ

ً  ججمبل كل ما َحدخ بالرؼم من أنها من أعلن موافمجها علَه سابما  

 ! وعلً العلن

 لكنها لم جبدٌ إٖ الكره له ومنذ طفولجهما ولن جلوم سوي ابنها

 .. المجنون ذان علً هذا

 وما زاد اْمر سوءاً أنه لم َبلؽها أحد بؤن ما َحدخ اللَلة لَس

 مجرد حفل خطوبة لهما بل ما جلب ضرار من مشروعهم الضخم

ة إلً هنا الَوم هو عمد المران الذٌ جموالمهم فٍ جلن الجزَر  

 باْمس وْنهم فٍ مججمع حفٗت الزفاؾ فَه جمام فٍ الكنابس

 اخجاروا إلامة هذا الحفل فٍ لصر العابلة بَنما كانت بالٍ

 أجراءات لانونَة فمط .. لكن ما أراحها أن رواح لرر سلفاً بؤن

ؤمل فعٗ بؤنإجمام الزواج مجولؾ حالَاً وحجً ولت لم َمرره وج  

 َكون َنوٌ جرن ذلن لزوججه جلن فسجكون اْمور أسهل حَنها



 .ولن ججد نفسها مع زوجة ابن أخري ؼاضبة فٍ منزل عابلجها

 جنهدت بحزن وهٍ جنمل نظرها منهما للمعنٍ باْمر ومن لم ججركه

 نظراجها هذه اللَلة ولم َكن سوي ولاص الذٌ كان علً حالجه

الحدَخ مع مجموعة من أصدلابه الممربَن ذاجها منسجم جماماً فٍ  

 ومن كانوا ضمن المدعوَن اللَلة وكانوا ثٗخ شبان وفجاجان ممن

 َعملون معه فٍ مكجب المدعٍ العام .. كما َبدو أنهم انجهزوا

 الفرصة جَداً لَجحدثوا فَما ٖ َجولفون عن الجحدخ عنه بالطبع

 !... وحجً فٍ حفل كهذا ٖ َمت لعملهم بؤٌ صلة

 كانت جراه كما َراه كل من ولع نظره علَه منفصًٗ جماماً عما

 حوله وهو َبدو كمن َدَر نماشاجهم جلن بحرفَة ٖ َهجم بشٍء

 آخر ؼَرها فٍ جلن الحفلة وذان المكان الواسع الذٌ بدأ َمجلا

 سرَعاً بؤصدلاء العابلة المنحدرَن من أصول انجلَزَة ْؼلبَجهم

 لكنها كانت جري أَضاً ما لم َراه أحد وهو أن انعزاله المجعمد ذان

 لم َكن جاماً وكامًٗ كما َوحٍ للجمَع أو َمصد أن َُظهر ذلن كما

 ججزم فوحدها بالجؤكَد من اسجطاعت أن جلحظ جلن النظرات الملَلة

 الخاطفة الجٍ سرلجها عَناه الجامدة نحو شمَمه نجَب

 ... وزوججه

لفة مٗصمة له جمرَباً َدها جحضن ذراعه ومن بدتالمرأة الوا  

 أنَمة بل رابعة وفاجنة اللَلة ولَس لها أن جمول ؼَر ذلن وهٍ

 من لم جكن لججخَل أن جراها فٍ حلة أجمل مما رأجها علَه فٍ

 الحفل السابك والذٌ ألاموه من أجل النجاح اْول الذٌ حممجه

ن اللون الدافاشركجهم الجدَدة وها هٍ جخون جولعاجها فذا  

 لفسجانها الطوَل الناعم جناؼم وبشكل آسر مع لون شعرها وجمال

 بشرجها النمَة ولون عَنَها الواسعة وكم جخشً مما َخفَه للب



 ابنها الذٌ لم جنجبه ذان فهٍ جعرؾ ولاص جَداً ولها أن ججولع

 مولفه الدفاعٍ عنها بسبب ظروفها وما أصبحت علَه هنا لكنها

ن انحدار جلن المشاعر لما هو أسوأ من ذلن رؼمجخشً أَضاً م  

 هروبها المجكرر من اٖسجسٗم لجلن اْفكار فولاص لن َكون بجلن

 اْخٗق المجدنَة أبداً فحجً وإن كان زواجه َنزلك نحو الفشل

 الجام إٖ أن جلن المرأة مجزوجة ومن شمَمه مهما كان ذان الزواج

ذلن ٖزالت مخاوفها جطفوخاطباً وظالماً ... وبالرؼم من كل   

 للسطح كلما رأت نظراجه جسجمر علَها وهٍ من ربت ذان الشاب

 وعرفجه جَداً فكل شٍء فٍ ولاص جؽَر جمرَباً منذ أصبحت جلن

 الفجاة هنا ... ٖ بل جحدَداً منذ أصبحت زوجة لنجَب وخرجت من

 عزلجها الطوَلة لجشارن العابلة حَاجها وكل ما ججمناه أن جكون

د مشاعر إنسانَة جلن الجٍ جدفعه للمحاربة من أجلها وبكلمجر  

 جلن الشراسة كمرَبة له أوٖ وكشخص َجعرض للظلم ثانَاً حجً

 إن جخلصت َوماً من ذان الزوج الفاشل فهو ٖ َسجحك أن َخرج

 من جحَم الزواج بجمانة للجورط مع من جراها ٖ ججَد شَباً سوي

 كرههم وبأجماع بل وانعزالها عن كل شٍء حولها وكؤنها

 جعَش عالماً خاصاً رؼم سواده جرفض أن َشاركها أحد فَه

 .. وأَا كان

 فحجً هنا وفٍ المكان الذٌ عج بالضحكات واْحادَخ المخجلفة

 كانت نظراجها جنجمل بَن المدعوَن فمط ... نظرات خاوَة ؼامضة

ري وكؤنها جخزن صوراً للجمَع فٍأحَاناً ومجفحصة أحَاناً أخ  

 ! عملها أو جبحخ عن أحدهم فٍ جلن المٗمح بَنما ججهل اسمه

 فهٍ جراها ٖ جشعر بؤٌ شٍء من حولها وٖ حجً جلن النظرات

 الرجولَة الخاطفة الجٍ جحَطها بحماَة حذرة جرفض الخضوع



 لموانَن صاحبها واٖبجعاد عنها رؼم عزمه علً فعل ذلن وكم

خشً علً حَاة ابنها ذان من اٖنحدار لٓسوأ فؤحوالهباجت ج  

 .. جمَعها لم جعد جعجبها .... هجرانه الشبه جام للمنزل

 شجاراجه المجكررة مع نجَب وعٗلجه الشبه منمطعة مع زوججه

 !! والهشة مع جده والمجدنَة مع الجمَع

 حجً أن صدَمجه اٖنجلَزَة جلن والمدعوة إلَنا لم جكن مع عابلجها

 اللَلة هنا ولد اعجذروا بلبالة بالنَابة عنها وَبدو واضحاً بؤنها

 .! ججعمد عدم المجٍء

 جنهدت بعمك مجدداً وهٍ جعود بنظرها إلَه وكانت نظراجه هذه

 !! المرة مركزة علَهما عكس السابك

 فجحركت نظراجها سرَعاً نحوهما وؼضنت جبَنها جنظر باسجؽراب

.. كان جمرَباً فٍ الخمسَن منللرجل الذٌ أصبح َمؾ معهما .  

 عمره وله مٗمح عربَة واضحة ولم جسجطع فعًٗ أن جحدد سنه

 فٗ َبدو أن للون اْبَض مكاناً فٍ شعره الداكن بَنما جإكد

 الخطوط فٍ فكَه ومٗمحه أنه فٍ سن مجمدم نسبَاً وَبدو أنه

 ً  !! ٖ َفجمد للحَوَة والصحة لكنها ٖ جعرفه ولم جراه سابما

خرجها من أفكارها جلن كما انجزع نظراجها عن جلن الجهة الَدأ  

 الجٍ ٖمست كجفها فنظرت سرَعاً للذٌ لال مبجسما بفجور

 ٖ جمولٍ شاهر أهذا أنت هنا ؟ فؤنا ألؾ خلفن منذ ولت "

 " وأنت ٖ جشعرَن

 اسجرخت مٗمحها لبل أن جرجسم ابجسامة صادلة علً شفجَها

 وٖمست َدها ذراعه لابلة بضحكة صؽَرة

 " لم ججرن لٍ شَباً ألوله إذا "

 وجبدلت نظرجها لٗسجؽراب حَن نظر حوله ثم خلفه وكؤنه َبحخ



 عن أحدهم أو ثمة من كان برفمجه وَود أن َمدمه لها ! ولَس

 لها أن ججخَل أن َفكر فٍ جلب جلن المرأة معه مجدداً بعدما حدخ

رالبت بجوجس نظراجه الجٍ جبدلت للحنك وفعلجه جلن المرة ،  

 وهو َجول بنظره بَن الموجودَن وكؤنه َبحخ بالفعل عن أحدهم

 وانجملت لها العدوي سرَعاً لعلها جفهم علً اْلل من هذا الذٌ

 جاء بصحبجه فهو لم َفعلها سابماً حفاظاً علً سرَات هوَجه

للعابلةاٖنجلَزَة المزَفة لَجم جمدَمه علً أنه مجرد صدَك   ! 

 وما أن كانت سجعود بنظرها إلَه لجسؤله إن كان َبحخ عن أحدهم

 ابجعدت بنظرها سرَعاً جهة باب الشرفة الزجاجٍ الواسع

 والمفجوح وسرق نظرها جحدَداً الشاب والفجاة الداخٗن منه

 مجخالفان بذلن مع الجمَع وبشكل مجعمد جفهمه جَداً وهو رفض

مجؤكد من وجودها هنا لرب البابذان الشاب أن َحجن بها وهو   

 مع ضرجها جسجمبٗن الضَوؾ .. ورؼم كل ذلن فهٍ لم ججؤثر

 باسجنجاجها المحبط لّمال ذان ولد لالت مبجسمة بسعادة

 ألَس هذا ابنن وزوججه ؟ "

 " !! لم أكن أجخَل أن جفعلها جلن الفجاة وججعله َؤجٍ

خطاها نحولالت جملجها جلن ولد انجملت نظراجها نحو الذٌ ج  

 الداخل مجمجما ببرود

 " ٖ جدوي مما جفعلونه جمَعكم ... لما ٖ جمجنعون بذلن ؟ "

 فجبعجه نظراجها الحزَنة المجؤسَة وهو َبجعد فٍ اججاه آخر لن

 َجمعه بابنه ذان بالجؤكَد وكم َحزنها وضعهما بل ووضع جمَع

 أفراد عابلجها فعٗلجه بشمَمه جؤخذ ذات المنحدر كما عٗلة

 شمَمها ذان بها وهو من اجهمها وعٗنَة بؤنها جمؾ فٍ صؾ

 شاهر وٖ َمكنها أن جراه مذنباً بَنما معه هو العكس مما سبب



 انمطاع شبه جام بَنهم منذ جلن المشكلة أو الشجار العنَؾ الذٌ

 دار بَن الشمَمَن لبل أعوام وكان سببه الربَسٍ ذان اٖبن الذٌ

 . ٖ َعجرؾ بؤٌ منهم وٖ َراهم عابلة له

 انجملت نظراجها جهة من أصبحا لربها َجبادٖن الجحَة مع ضرجها

 والدة ضرار وابجسمت بحب وهٍ جسجمبلهما فكؤنما خرج هذا

 الرجل من أفكارها ! وها هو َمول مبجسماً بجكلؾ واضح

 نعجذر عن الجؤخر الخارج عن إرادجنا ... مبارن زواج "

َا رلَةابنن   " 

 فمالت بسعادة جمسن بَده بكلجا َدَها

 سعَدة بحضوركما وأنا من علَها أن جعجذر ْنٍ لم أكن معكم "

 " فٍ الحفل فٍ منزلكم

 فابجسم وافجرلت أَدَهما بسبب الجٍ لالت ولد الجربت منها ولبلت

 خدها مبجسمة

 " مبارن لكم ولنا إذا فمصابنا واحد "

الفجور الواضع فٍ عٗلجها بشمَمها وجشاركجا الضحن فبالرؼم من  

 ً  الذٌ لم َعد َزورها سوي فٍ المناسبات وبدعوة رسمَة أَضا

 فإن زوججه جراها جخجلؾ فٍ أفكارها عنه وكؤنها جرفض كل ما

 َحدخ وكم هٍ ممجنة لهذا فحجً كنانة جولفت عن زَارجهم ومنذ

 أعوام ولن جلومها فٍ ذلن فهٍ فٍ هذا سجراعٍ مشاعر والدها

ٍ جمَع اْحوال وذان ما حاولت شرحه لها مجؤسَة بعكسف  

 شمَمها عثمان والذٌ كان ؼضبه أسوأ من والده فهو انمطع عنهم

 وبشكل نهابٍ عكس البمَة وكم ججمنً بالفعل أن َنجهٍ هذا

 الشماق بَن اْشماء والذٌ جراه لن َجحمك مادام ذان الشاب

عنة عصفتالمدعو جَم ؼاضب من الجمَع وكؤن ؼضبه ذان ل  



 . بهم جمَعهم لن جخجفٍ جبعاجها إٖ باخجفابها

* 

* 

* 

 شجت نظراجها الباردة بعدم اهجمام بعَداً عنه بل وعنهما ولد

 سبمت فعٗ من جصنَؾ مشاعرها فهٍ لم جكن هكذا أبداً ولم جحجج

 َوماً ْن جلجفت لهذه الجفاهات ولَس علَها أن ججساءل مجدداً 

 عن جوجَه مشاعرها اججاه هذا الرجل المسمً خالها وٖ بؤن

 جسمح لكل ما َموله ذان المحامٍ الفاشل أن َإثر فٍ أفكارها

 .. فجمَع من فٍ هذا الكوكب مجرد أعداء حمَمَون لها

 علَها أن جصنؾ الجمَع علً هذا النحو وحجً خالها دجً وابن

عوا بؤنها لم جعدشمَمه فهم فٍ النهاَة جركوها وحَدة حَن الجن  

 بحاجة ٌْ أحد فمد فعلوا ما َسجطَعون علَه... ألَست جلن كانت

 عبارة طبَبها اْخَرة والجٍ لالها فٍ وجود مطر وهو لم َعارض

 أو َنالشه فَها ؟ إذا هم فعلو ما فٍ اسجطاعجهم وهٍ ٖ جحجاج

 . ٌْ منهم .. هذا ما لررجه وعازمة علَه

شفجَها الجمَلة الرلَمة ونظرهاارجسمت ابجسامة ساخرة علً   

 الشارد َجبع حركة سَدة شمراء ججماَل فٍ فسجان حرَرٌ طوَل

 مبجسمة ... هل هٍ بالفعل لررت ذلن ْنها لم جعد جحجاجهم ؟

 ٖ بل الوالع ألسً وأسوأ من ذلن بكثَر فهٍ لم جفمد مربَجها

 وحلمة الوصل الوحَدة بَنهم فمط بل وباجت ممنوعة من الخروج

حدها من هذا السجن الذٌ بات أوسع اِن وبؤوامر وجهتلو  

 للحرس الوالفَن فٍ الخارج جحدَداً كما َُمنع علً من فٍ مثل

 حالجها الجناء هواجؾ شخصَة فهٍ ٖزالت الفجاة المعلولة نفسَا



 بل وعملَاً وفٍ نظر الجمَع .. لكن ذان لن َثنَها عما عزمت

حَاجها علَه وهٍ جدخل هذا المكان وإن كلفها  . 

 رسمت ابجسامة أخري مجكلفة علً شفجَها لم جؽَر شَباً فٍ

 مٗمحها الباردة حَن اكجشفت أن الحدَخ بات موجهاً لها وهٍ ٖ

 جعلم بل لم جهجم فلم ججد فَما َجحدثان عنه شَباً مسلَاً أو مهماً وٖ

 َنمصها المزَد من الملل وجسجؽرب جدَاً أن هذا المدعو نجَب لم

اً من شلة الفاشلَن جلن المدعوون أصدلابه فهل خالهاَدعو أحد  

 من طلب هذا بسبب طبعه اٖنطوابٍ والذٌ جسجؽرب معه أن دخل

 مكانا ملَباً باْشخاص كهذا ! أم ثمة أسباب أخري ججهلها جدور

 فٍ هذا الرأس الخبَخ ؟

 لالت ببرود وصوت بالكاد َُسمع

 " آسفة لمد شردت للَٗ "

 ابجسم الوالؾ أمامهما ابجسامة أظهرت خطوط فكَه العرَضان

 بوضوح ولال ونظراجه لم ججرن عَنَها

 " وهل لٍ أن أعلم فَما جفكر ابنة شمَمجٍ الحسناء ؟ "

 ولم َنجظر منها الجواب ولد جابع ونظره َنجمل للوالؾ مٗصماً لها

 هل فكرت َوماً فٍ لراءة أفكار النساء ؟ إنها أصعب مهمة "

 " َورط الرجل نفسه فَها كما َمولون

 فضحن نجَب سرَعاً ولال َرممها بنظرة ماكرة

"  ً  بلً ومع ابنة شمَمجن جحدَداً سَكون الفشل مضاعفا

 ً  " بل ومرَعا

 فجنهدت بضَك مبعدة نظرها عنه بل وعنهما وهما َجشاركان

 الضحن لحظة أن الجرب منهم أحد الخدم المنجشرَن فٍ المكان

للوالؾ بجانبها شَباً ما من خلؾ أذنه جعله الواسع وهمس  



 َسحب ذراعه جاركاً أصابعها جنزلك منها وؼادر خلفه مباشرة

 نظراجها ججبعه حجً اخجفً خلؾ باب صالة اٖحجفاٖت المرجفع

 وَبدو ؼادر المكان بؤكمله وجسجؽرب جكرار هذا اْمر كلما كانوا

جمرر نظراجها ثٗثجهم معاً وكؤن اْمر مجعمد !! نظرت حولها  

 ببطء بَن الموجودَن جبحخ عن جفسَرات ْمور كثَرة باجت

 ججهلها فهٍ ٖ جثك فٍ أٌ منهم وٖ جعلم لما جشعر بؤنه ثمة شبكة

 عنكبوت جحان حولها فٍ صمت ولن ججمكن من اكجشافها حجً ججد

 .!نفسها عالمة فَها ؟

تأجفلت بشكل خفَؾ ظنت بؤنه لم َٗحظه أحد سواها حَن ٖمس  

 أطراؾ اْصابع الباردة للوالؾ أمامها أسفل ذراعها ومرفمها

 وكان َنوٌ لول شٍء ما مبجسماً لبل أن جنطفا جلن اٖبجسامة

 جاركة ججهما ؼامضا فٍ مٗمحه .. ومن إبعاده السرَع لَده

 علمت بؤنه فهم أمراً ما وأثبت ذلن حَن لال بؤحرؾ مشدودة

لنجخافَن منٍ َا زَزفون ....؟ من خا "  ...! " 

 فؤبعدت نظرها عنه وهمست ببرود جمرر أصابعها علً مرفمها

 حَخ ٖزالت جشعر بلمساجه جلن

 " بل كنت شاردة الذهن ولم .... لم أكن أجولع بؤنها َدن "

 جنملت نظراجه فٍ مٗمحها ولال بجمود

 لم جنسٍ الماضٍ ولم جشفٍ منه إذاً ...؟ أٖ زالت جنجابن "

 " الكوابَس ؟ ٖزلت جرَن ذان الرجل فَها ؟

 حضنت نفسها بَدَها جمرَباً فٍ حركة ٖ إرادَة جبعد نظرها

 عن عَنَه ولالت بجمود

 " افضل أن ٖ نجحدخ عن اْمر "

 لال وكؤنه لم َسمع ما لالت



 علَن أن جنسٍ كل ذلن فهو لم َعد له وجود ... كان ماض "

 " وانجهً َا زَزفون

َعاً ولم جشعر بنفسها مطلماً وصوجها َخرجفنظرت له سر  

 مرجفعاً حاداً وإن لم َكن جؽلب علً الضجَج من حولهما وصوت

 الموسَمً الجٍ أصبحت جنبعخ من مكان ما

 انجهً كَؾ ؟ ماذا عن المضَة وعن إسحاق وعن عابلة ذان "

 الرجل ؟ وجعلم بالجؤكَد بؤنهم َسعون وبموة لنمل المضَة هنا

َا فؤنت جعلم عن كل شٍء ومن حَخ ٖ أعلملمحاكم برَطان  ..! 

 " كما جعلم جَداً بؤن اخجبابٍ خلؾ اسم مزور لن َدوم طوًَٗ 

 كان صدرها َرجفع وَهبط بموة من شدة انفعالها الؽاضب فابجسم

 بسخرَة وهو َمول

 أٌ أثنَن جعنٍ انجٍ جاكسون أم سَلَن إسحاق ضرار ؟ "

ً لم أعرؾ امرأة مثلن جعَش بثٗخ ش خصَات مثبجة لانونَا  

 وسلَمة ٖ نماش فَها وأن جكون زوجة ٖبن عمها باسمها

 " ! الحمَمٍ جحدَداً 

 شعرت بؽضبها َزداد مع جصاعد أنفاسها من سخرَجه وٖ مباٖجه

 أوًٖ ومن كم الحمابك الجٍ َعلمها عنها ثانَاً فهٍ لم جعطٍ هذا

لرجل اٖنطوابٍالخال حجمه الحمَمٍ بالجؤكَد وٖ َبدو لها أنه ا  

 !!... المنعزل الذٌ عرفجه فٍ الماضٍ

 لال حَن ٖحظ ؼضبها المكبوت والذٌ أوشن علً الوصول

 لٗنفجار

 حسناً أنا ٖ أجحدخ عن المضَة وٖ عن إسحاق بل عنن أنت "

 "....وعن جؤثَر ذان الماضٍ فٍ

 لاطعجه بحزم آمر جنظر لعَنَه



 " لننهٍ الحدَخ فٍ اْمر خالٍ رجاءً  "

 ولم جعجبها مطلماً نظرة عدم اٖلجناع الجٍ رممها بها فلما َهجم

 أساساً إن كان ذان الماضٍ ٖزال َإثر بها أم ٖ وإن كانت جنفر

 بالفعل من لمسات الرجال ؼَر المجولعة أو الممصودة ؟

 ماذا َجولعون منها مثًٗ ؟ أن جججاز كل ما حدخ وكؤنه لم َكن ؟

همت جلن اللَلة بل وشمَمها معهالم جكن روحها وحدها ما أز  

 احجرلاً كما احجرق جسد والدجهما أمام عَنَهما وكما ُدمرت

 براءجها وبوحشَة أمام شمَمها ... بؤٌ حك َطلبون منها النسَان

 وجخطٍ كل ذلن ؟

 هٍ ماجت وانجهت منذ ذان الولت وعلَهم جمَعهم اٖلجناع بهذا

كانها اججَاز كل ماومهما كانت أسبابهم ودوافعهم فمد كان بإم  

 مرت به وبموة حجً الجنون الذٌ كادت جصاب به وأنجزوا الكثَر

 وصفموا ْنفسهم مهنبَن وهم َخلصوها من كل جلن العمد

 ... النفسَة الجٍ الجصمت بها لكن هذه ٖ

 ٖ َمكنهم فعلها كما ٖ َمكنها جخطَها وٖ مساعدجهم فٍ ذلن فذان

جدجها ووالدجها ووالدها من لبلهماُدفن داخلها ولٓبد كما ُدفنت   

 لبضت أصابعها المرججفة بموة ونظرت جانباً مججنبة النظر لعَنَه

 المحدلة فَها بجمود ولم جسجطع فهم وٖ دراسة أفكاره فهو ثالخ

 شخص َعلم عنها وعن ماضَها الكثَر بعد خالها دجً ومطر

انشاهَن لكن لم َعد َمكنها الوثوق به كما فٍ الماضٍ وإن ك  

 . دافع عن سرها ذان وبموة وحجً أمام المانون

 جركزت نظراجها وحدلجاها الؽابمة بلون ؼامك فجابٍ أطفً علَهما

 زرلة عمَمة ٖ جشبه لونهما اْساسٍ بجاجاً وهٍ جنظر للوالؾ

 بعَداً ومن كان َنظر لهما بجركَز منفصل جماماً عن أحادَخ



المجفحصة جلن عّماالوالفَن حوله ولم جفهم نظرجه المسجؽربة   

 جبحخ جحدَداً وهو من كان َججاهلها بجعمد واضح ؟

 وَبدو وكما ٖحظت أن جساإٖجه جلن جمَعها جدور حول الوالؾ

 أمامها اِن والذٌ َبدو أَضاً ٖحظ بوضوح نظرجها جلن بل

 وججزم بؤنه كاد َمرأها وهٍ جعود بنظرها لعَنَه ورأت فَهما جلن

 النظرة وهو َنملها بَنها وبَن الوالؾ هنان لبل أن َمول ناظراً 

 لعَنَها

 " من َكون ذان الشاب ؟ َبدو َعرفن ؟ "

 لم جفهم أكان سإاًٖ ذان أم اسججواباً ! وبؤٌ حك َرممها بنظرة

 اٖجهام هذه ؟

 أعلَها أن جكون دنَبة منحطة كزوجها ؟

 وماذا َمصد جحدَداً ومما َبدو ؼاضباً ؟

ت شفجَها مجمجمة ببرودحرك  

 ذان شمَك نجَب من والده ، ماذا جظنه مثٗ ... عشَمٍ ؟ "

 " أنت لم جنسً حدَثن السابك عن ُعمد الماضٍ بالجؤكَد

 لم َعلك كما لم َدفع اٖجهام عن نفسه بل جنملت نظراجه بَن

 عَنَها فٍ شرود مبهم وكؤنه َحاول جذكر شٍء ما ولال بعد

 برهة وبوجوم

َمه المحامٍ ؟ ذكر لٍ أن له شمَك أكبر منه َمجهنأهو شم "  

 " المحاماة ؟

 نظرت برَبة لعَنَه المحدلجَن فَها بفضول وجرلب حذر ٖحظجه

 بسهولة ولالت بدهاء أنثوٌ َشبهها

 " بل نابب للمدعٍ العام فٍ محكمة أولد بَلٍ الجنابَة "

 واصطادت بصدمة النظرة المرجبكة الجٍ رممها بها لبل أن



ض عَناه فٍ الفراغ بوجوم مخَؾ وكادت ججزم بؤنها نظرةججح  

 ذعر جلن الجٍ رأجها فٍ عَنَه والجٍ أخفاها وبشكل سرَع

 وؼامض عنها وهو َحدق فَها مجدداً حَن لال بؤحرؾ مشدودة

 " ماذا َعلم عن اْمر ؟ هل أخبرجه ؟ "

"  ً  " ٖ ... وٖ َعلم شَبا

رٌ فٍ دماغ هذا الوالؾلالجها مباشرة وٖزالت جحاول فهم ما َج  

 أمامها والذٌ لم جعد جراه كما كانت فٍ السابك منذ زرع ذان

 !!... الرجل الشكون فٍ داخلها حوله وها هٍ جزداد اِن

 رالبت نظراجه المشججة والجٍ كانت ججسم بالثمة والكبرَاء لبل

 للَل ! فمما هو خابؾ فحجً انكشاؾ خباَا الجرَمة لن َدفع هو

 ثمنه بل شمَمها ! أم َخشً أن َُحاسب لانونَاً علً جسجره عن

 ً  .! الحمَمة ؟ وذان لَس بالسبب الكافٍ أَضا

 لال َنظر لعَنَها وبجدَة

 ٖ َجب أن َعلم شَباً إذاً ... سبك وأخبرت زوجن ذان بؤنٍ ٖ "

 أرَد الجعرؾ علً أفراد عابلجه وٖ أن َعلموا هوَجٍ ومن أكون

 " بالنسبة لن

ابع بانفعال فجابٍ وؼرَب حَن رممجه بشنوج  

 من أجل سٗمجن وسٗمة شمَمن َا زَزفون فجولفٍ عن "

 " الجحدَك بٍ هكذا وكؤنٍ لطة مسجونة فٍ لفص

 رفعت حاجبَها فٍ نظرة جعلم بؤنه فهمها جَداً وكؤنها جمول له

 ( !! ما بن انفعلت فجؤة وبدون سبب )

الرمادَة المنشاة لبلفجؤفؾ ونظر لساعجه من جحت كم بذلجه   

 أن َنظر حوله لابٗ

 علٍ أن أؼادر اِن فثمة موعد مهم ٖ َجب أن أجؤخر عنه "



 " وزوجن َبدو سَؽَب طوَٗ

 وما أن أنهً عبارجه جلن حجً ؼادر مبجعداً عنها بل ومن المكان

 بؤكمله نظراجها المشككة ٖزالت ججبعه حجً اخجفً لبل أن جنظر

م جحجاج للبحخ كثَراً حول جلن الجهةللجانب اِخر وللذٌ ل  

 لججده فمد ابجعد للًَٗ عن المجموعة الجٍ كان َمؾ معها منذ ولت

 ولم َكن سوي ولاص ... وانعمد حاجباها البنَان الرلَمان وهٍ

 جنظر للهاجؾ الذٌ كان َضعه علً أذنه َبدو َجصل بؤحدهم

لذٌ لموَنجظر أن َجَب كما َبدو أن صبره بدأ َنفذ ؼضباً من ا  

 َجب علَه حجً اِن .. ومن نظراجه الجٍ كانت مركزة علً

 المكان الذٌ خرج منه خالها للجو علمت ما َنوٌ فعله فشدت

 لبضجاها بموة جشد علً أسنانها وجحركت من فورها ناحَجه فعلَها

 . أن جولؾ ذان المجهور فوراً 

* 

* 

* 

* 

 رفعت كم سجرجها ونظرت للساعة فٍ معصمها لبل أن جنظر

 حولها حَخ الماعة الواسعة والفخمة والجٍ بدأ عدد اْشخاص

 فَها َزداد عن جولعاجها وهذا ما سَجعل مهمجها أصعب مما كانت

 جرَد وججولع وجل ما جخشاه أن ََخَب أملها وجخرج صفر الَدَن

هذا المكان ورفض من هنا فلم َوافك مطر بسهولة لجكون فٍ  

 وبشكل لاطع ما كانت جفكر فَه وجخطط له ولم جُصدق أذنَها حَن

 أعلمها بؤنها سجكون عند جسر جشَلسٍ وأنها سجكون هنا بعدها

 . بساعات للَلة



 " هذا ما َفعله إلحاح النساء المزعج "

 همست بها مبجسمة وهٍ جنزل كم سجرجها مبعدة َدها فمخططها

ما أنهما بالكاد دخٗ فلن َؽادر اِن بالجؤكَدٖزال َحجاج لولت وب  

 إٖ إن خان جولعاجها ولرر المؽادرة فور وصوله .. ولن جسجؽرب

 أن َفعلها فهو كان صامجاً مججهما طوال الطرَك إلً هنا مما َدل

 علً أن شٍء ما ٖ َروق له فٍ الجواجد فٍ هذا المكان ولَست

فٍ الجفكَر فَه فذان لَسالسبب الوحَد بالجؤكَد ولن ججعب نفسها   

 . هدفها

 ارجد جسدها لٓمام بشكل طفَؾ فنظرت جانباً لصاحب البذلة

 اْنَمة والعطر الموٌ الذٌ ابجسم لها معجذراً حَن اصطدم بكجفها

 وهو َججازها فاؼجصبت ابجسامة مجفهمة جرالبه وهو َبجعد ٖزال

لنَرممها بنظرات مجسابلة بَن الحَن واِخر ولن جسجؽرب ذ  

 منه بسبب مٗبسها هذه فهٍ ٖ جسجطَع ارجداء فسجان سهرة

 جمَل كما جمَع النساء هنا ْنها لن ججخلً عن حجابها ومهما

 كلفها اْمر وعلَها أن جكون هنا لذلن سججحمل جلن النظرات بل

 وجججاهلها فثَابها أنَمة باهظة الثمن وإن كانت ٖ جناسب المكان

 . والمناسبة

 ارجسمت ابجسامة واسعة علً شفجَها .. ابجسامة هٍ ألرب

 لٗنجصار حَن ولع نظرها علً الجهة الجٍ َمؾ فَها سبب هذا

 الحفل ولد عرفجه سرَعاً من مٗمحه اٖرسجمراطَة الجٍ جمَز جلن

 العابلة ومن جلن الدمَة الجمَلة الشمراء العابسة الجٍ َمسن

فببداَة كهذه سَكون الزواج بذراعها بجملن .. ولن جلومها أبداً   

 . هو أكثر مشروع فاشل َحاط بجمنَات النجاح

 ولم َكن ذان ما أبهج سرَرجها بل مجموعة الشبان الذَن أصبحوا



 َمفون حوله هو وزوججه بمٗبسهم السوداء الؽرَبة حجً أن لون

 شعر كل واحد منهم كان كذلن وَبدو بشكل مجعمد فمٗمحهم

ً انجلَزَة ولن َحملوا ج مَعهم ذات الصفة ! وَبدو أنهم أَضا  

 َشكلون فرَماً فٍ شٍء ما ولد َكونوا من رالصٍ الهَب هوب

 !! وأرادوا حضور زواج صدَمهم علً طرَمجهم

 كما َبدو أنهم من الممربَن له وها لد وجدت أخَراً مجموعة شاذة

 جشبهها وعلَها اٖلجراب منهم لبعض الولت لجزَل الشبهات وجلن

نها والجٍ ججعلها كالحمماء فهدفها َبدو أنه لمالنظرات ع  

 . َصل بعد

 وما أن جحركت من مكانها حجً أولفجها اْصابع الطوَلة الجٍ

 الجفت حول ذراعها النحَل وما أن نظرت خلفها بل ولٓعلً للَٗ

 وكما جولعت كانت فٍ مواجهة المٗمح الرجولَة المججهمة بل

ن المناع الجامد َخفٍ ذلنوالؽاضبة علً ما َبدو وإن كان ذا  

 . وببراعة

 لال بخشونة فٍ أول حدَخ بَنهما َكون هو الطرؾ فَه

 ألَس من اللبالة أن ٖ ججركٍ مرافمن ؟ أم َعجبن الجسكع "

 " ! فٍ حفل ٖ جعرفَن فَه أحداً كما أظن

 رمشت بؤهدابها الطوَلة عدة مرات وفكرت سرَعاً فٍ أن هذا

جصدق علَه صاحبه بابجسامة الوجه سَصبح أكثر وسامة إن  

 ما .. وجخَلت نفسها جمول له ذلن بالفعل واِن جحدَداً فلم جسجطع

 منع اٖبجسامة الجٍ ارجسمت علً شفجَها جخفٍ ضحكة ما جخجبا

 خلؾ أنفاسها المسجونة فٍ حلمها وعبثت أسنانها بشفجها جمسن

 ابجسامجها أَضا ولالت بخفة

 " معن حك فهذا أول ما سؤلوله لمرافمٍ حَن أجده "



 مما جعل حاجباه َرجفعان لججرن أصابعه ذراعها فها هٍ جعَد

 جوجَه الضربة له وفٍ ولت لَاسٍ لججعل جصرفه هو الذٌ

 ! َفجمد للبالة

 فمن هذا الذٌ اخجفً وجرن اِخر إن لم َكن هٍ ؟

مجؤففا بصمت وكان جعلَمه الوحَد أن أدار وجهه للجانب اِخر  

 . فهذا ما َنمصه امرأة ثرثارة أخري طوَلة لسان

 بَنما رالبجه عَناها بصمت جمرر طرؾ لسانها علً شفجها العلوَة

 وما أن كانت سججحدخ وجرَه من إبداعات النساء المزَد حجً لفت

 انجباهها شخصان جحركت نظراجها معهما فوراً َججهان حَخ كانت

َْن بسبب شخصجخطط هٍ أن جذهب علً ما َ بدو فمد كانا والف  

 ما َجحدخ معهما ولد جحركا مجدداً من أجل البحخ عن وجهة

 محددة َمصدانها .. وضالت عَناها الواسعة جنظر للشاب الطوَل

 اْنَك والفجاة ذات الفسجان اْحمر الممسكة بذراعه شعرها البنٍ

 الناعم لد جناثر حول كجفَها وظهرها بنعومة جشبه مٗمحها

ابجسامجها المجنالضة جماماً مع ذان الوسَم العابس وهمستو  

 بحنك طفولٍ

 " !! .. الخابنان "

 كَؾ لهذا أن َحدخ فهما كانا ألصر منها فٍ آخر مرة رأجهما

 ً  ! فَها معا

 لما َجطور كل شٍء من حولها عداها هٍ فمد علمت فٍ ذان

 العمر علً ما َبدو وبمَت مكانها فحجً جلن الطفلة الصؽَرة

 ها لد أصبح لها جسد مثالٍ وسالان طوَلجان نسبَا عكسها

 ً  ! جماما

 نظرت للوالؾ لربها والذٌ َبدو أن المشهد سرق إهجمامه أَضا



 ؼَر أن نظرجه ازدادت لجامة عن السابك وكؤنه ؼاضب من شٍء

 !!... ما وبطرَمة مخَفة

 أدارت عَنَها مجدداً جهة صاحب جلن الوسامة المدمرة ورفَمجه

 . وجنهدت بؤسً

 " هاٌ ... انظر لهذه المفاجؤة َا رجل "

 اسجدار شاهر حَنها بنصؾ جسده فٍ حركة سرَعة ما أن وصله

 ذان الصوت الرجولٍ المرح وابجسم من فوره بمجاملة للرجل

 الخمسَنٍ والمرأة الشابة الممسكة بذراعه لابٗ بنبرة عمَمة

 " مجزنة

أران هنامرحبا سَد جوردان ... لم أجولع أن   ! " 

 واسجرسل الرجل اٖنجلَزٌ من فوره َروٌ له لصة رحلجه الجٍ

فٍ جزر اْوركَنٍ الشمالَة لم جكلل بالنجاح وسبب عدم مكوثه  

 مما أجاح الفرصة للجٍ جركها خلؾ ظهره لٗبجعاد عنه بخطوة

 صؽَرة فكل ما جخطط له هو اٖخجفاء مجدداً والجوجه حَخ كانت

 . جنوٌ لبل للَل

* 

* 

* 

 " ولاص "

 شدت كم َد سجرجه السوداء الفاخرة جهة مرفمه والجٍ كان

 َرفعها بالهاجؾ ْذنه منادَه باسمه من بَن أسنانها فؤبعد نظره

 عن المكان الذٌ علك فَه منذ ولت ونظر باسجؽراب للجٍ باجت

 والفة أمامه فٍ الولت الذٌ فجح فَه الطرؾ اِخر الخط أخَراً 

در مٗمحهفهمس والجمود لم َؽا  



 " للًَٗ فمط َا زَزفون "

 وما أن كان سَبجعد عنها وذان ما كانت ججولعه فهو َخطط بالجؤكَد

 ْن َرسل أحدهم للحاق بمن ؼادر للجو لكنها لن ججركه َفعل ذلن

 لن َدمر كل ما فعلوه ْعوام لحماَة شمَمها ودفن فٍ ماضَها

، رفعت جسدها ولٓبد .. لن جسمح له بفعلها ومهما كانت نواَاه  

 وَدها لَده لبل أن َنفذ ما َخطط له وَبجعد عنها وسحبت الهاجؾ

 منها فٍ حركة لم َكن َجولعها لما كان سمح لها بفعلها وإضاعة

 الولت علَه فإن ؼادر ذان الرجل بوابة المصر الخارجَة فلن َجده

 . مجدداً ومهما حاول وذان ما َعرفه كٗهما

 نظر لها بدهشة وكؤنه لم َسجوعب حركجها جلن لبل أن َمد َده

 لها لابٗ بحزم

 أعطنٍ الهاجؾ َا زَزفون ثمة مخابرة مهمة ثم َمكنن لول "

 " ما جشابَن وَمكننٍ سماعن

 دست َدها والهاجؾ فَها خلؾ ظهرها وجراجعت للخلؾ خطوة

 لابلة بحزم

سابماً أنلن أعطَن إَاه ْنٍ أعلم ما سجفعل وأخبرجن  "  

 " جبجعد عن كل ما َخصنٍ َا ولاص

 حدق فَها بصمت لبل أن َمول بضَك

 ومن لال بؤن اْمر َخصن ؟ "

 ً  " لمد فهمت كلماجن السابمة جَداً ووصل ما جرَدَن لوله ضمنَا

 زمت شفجَها بحنك فهو لم َنسً كلماجها الماسَة جلن إذاً ولن

ابه جرحا وبعنؾَنساها بالجؤكَد وجعلم بؤن كرامجه كما كبرَ  

 بسببها لكنه ٖزال َعجز عن منع نفسه من حشر أنفه فَما

 َخصها وإن أظهر عكس ذلن وجعلم جَداً بل ومولنة بؤنه



 سَسجمر فٍ البحخ بعَداً عنها ، لالت جموه ذكاء المحامٍ فَه

 كٍ ٖ َشن بهوَة خالها ذان وبؤنها جبعده عنه جحدَداً 

َمن ذان ومرالبجهم فاْمرجولؾ إذاً عن مطاردة أصدلاء شم "  

 ً  " َخصنٍ أَضا

 لال بحدة رامَاً بحدَثه السابك عرض الحابط

 وأٌ صدَك ذان الذٌ َؤخذ كل جلن المساحة من أحادَثكما "

 منفردَن وكؤنكما جعرفان بعضكما جَداً ؟

 ! بل وعربٍ اْصل ولم أراه سابماً وٖ من ضمن أصدلاء نجَب

ثمة صدالة بَنهما بَنما لَسبل ولَس فٍ سن َناسب ْن جكون   

 لدي ذان الفاشل أٌ أعمال لَكون له شركاء فَها أو أصدلاء

 " !مشجركَن ؟

 اشجدت أناملها بموة علً الهاجؾ الذٌ ٖزالت جخفَه خلؾ ظهرها

 ولالت بضَك

 علَن أن جعلم أمراً واحداً فمط وهو أن جبجعد عن طرَمٍ "

 " وٖ ججدخل فَما َرفض ؼَرن أن ججدخل فَه

 مد َده لها لابٗ بؤمر ومججاهٗ كل ما لالجه

 " الهاجؾ َا زَزفون "

 لالت برفض جبجعد عنه خطوة أخري

 ٖ لن أعطَن إَاه وذان الرجل ٖ أعرفه وحدَثنا كان "

 ً  " عابراً عادَا

 خرجت منه ضحكة ساخرة لصَرة ٖ مكان للمرح فَها لبل

 " أن َمول

م أعرؾ فَن جلن المشاعرولما كنت ؼاضبة إذاً ...؟ أنا نفسٍ ل  

 " ! إٖ نادراً 



 لالت بضَك

 ومن جكون أنت لجمَم مشاعرٌ وانفعاٖجٍ ومنذ مجً جعرفنٍ "

 " لجحكم ؟ جولؾ عن افجعال المشاكل مع شمَمن بسببٍ لمد سبمت

 كانت جعلم بؤنها كمن َحارب الهواء بما جفعل مع هذا العنَد فمد

ابٗ بحدةأشار بَده حَخ ؼادر سبب حدَثهما ذان ل  

 هذا لَس عذراً لجمنعَنٍ من معرفة هوَة ذان الرجل فهل لٍ "

 " أن أفهم السبب ؟

 كانت هٍ من ضحن جلن الضحكة الساخرة حَنها ولالت

 " مؽرمة به وأحمٍ عٗلجٍ معه منن ... أَكفَن هذا ؟ "

 لال من فوره وبضَك

 زَزفون جولفٍ عن الجفوه بالحمالات جعلمَن جَداً أن ذان "

س ما أفكر فَه أو أعنَهلَ  " 

 حاولت أن جموه الحمَمة مجددا فعلَها أن جطرد من رأسه فكرة

 أنها جحمٍ هوَة ذان الرجل من اٖنكشاؾ ولالت بضَك مماثل

 ... لَس علَن جصنَؾ جمَع رفاق شمَمن علً أنهم مإذََن "

 " أنا لادرة جَداً علً حماَة نفسٍ

 مد َده لها مجدداً ولال بحزم

 ... أعطنٍ الهاجؾ إذا وسؤجؤكد من نفسٍ صدق حدَثن هذا "

 " ولن أن جوجهٍ لٍ أهانات الماجلة حجً الصباح فلن أهجم

 فخرجت مشاعرها عن السَطرة نهاَة اْمر ولالت بانفعال واضح

 جولؾ َا ولاص مجً سجفهم ؟ حجً جصبح صفحة جدَدة من "

 " رسوماجٍ ؟

اعت لراءة ما ورابه جَداً نظر لعَنَها بصمت واسجؽراب اسجط  

 فجؤففت بضَك وأشاحت بوجهها عنه جانباً وسمطت َدها بجانب



 جسدها وهاجفه ٖزال فَها وحدخ ما جولعجه جَداً حَن وصلها

 صوجه ونبرجه العمَمة الجٍ جبدلت للهدوء فجؤة

 ما معنً هذا الجهدَد َا زَزفون ؟ من هذا الذٌ لد َمجلنٍ "

؟ إن اسجمررت فٍ البحخ عنه  " 

 نظرت له بسرعة ولالت بجمود

 لدرٌ ... ٖ أحد سوي لدرٌ الذٌ َؤخذ كل من َفكر فٍ "

 حماَجٍ أو الدفاع عنٍ فاجركنٍ وشؤنٍ أخبرجن بؤنٍ لادرة

 " علً حماَة نفسٍ

 نمل نظره بَن عَنَها لبل أن َمول بجمود

 لكن لدرن لم َؤخذ الرجل الذٌ ساعدن للخروج من كل "

كما أظن ؟ذان النفك المظلم  ! " 

 فاشجدت أصابعها علً هاجفه فَها حجً آلمجها ولالت ببرود نالض

 مشاعرها جلن

 ذلن ْنه ٖ َبحخ عن الحمابك ... ٖ َنبش الماضٍ وٖ َحاول "

 الوصول لما جسعً له أنت لكان مات مثلهم بالجؤكَد وٖ جنسً

 " بؤنٍ حذرجن

 ٖنت نظراجه فجؤة ولال بجؤن

َعنَن جحذَرٌ وأن ٖ أنجهٍ لذان المصَر ؟ولماذا ...؟ لما  "  

 " !لجحمَنٍ أم لجحمٍ شَباً أجهله ؟

 أشاحت بوجهها عنه ورفعت َدها لصدرها ججنفس بموة لبل أن

 جمدها ناحَجه ولالت بجمود وٖزالت جججنب النظر له

 " هاجفن "

 فؽرضها منه انجهً وسَكون خالها ابجعد بالجؤكَد ولن جكشؾ له

 شَباً اِن واْمور بدأت جنجمل للجعمد أكثر مما َعنٍ بؤنها الجربت



 من اٖنجٗء فهكذا هٍ حكمة الحَاة كلما ازداد السواد لجامة

 . كان بصَص النور لرَباً مثلما كلما ضالت حبابلها فرجت

 نظرت لعَنَه حَن لال بنبرة أشد صٗبة من نبرجها ولم َرفع

 َده لهاجفه ولم َؤخذه منها

 " لن آخذه حجً ججَبٍ عن السإال الذٌ ججاهلجه مجعمدة "

 سحبت نفساً عمَماً ارجفعت معه جفاصَل صدرها اْنثوٌ ولالت

 جزفره بموة

 بل ْنه ٖ جواب لدٌ فخذ هاجفن أو أنت الخاسر الوحَد "

 " إن بمٍ لدٌ

 لال ناظرا لعَنَها مججاهًٗ َدها وهاجفه فَها كما حدَثها

أموت َا زَزفون ؟ أم ٖ جرَدَن جحمَل جرفضَن فعًٗ أن "  

 " نفسن ذنب ذلن ؟

 لم ججب كما لم جنزل َدها ولم جبعد نظراجها عن عَنَه فرفع َده

 حَنها وفٍ صمت وإن كانت نظرجه ٖ جإكد البجة بؤنه ممجنع

 بؤجوبجها وإن كانت الصمت ، وما أن وصلت َده له أمسكه

ا بموة وٖزال َنظرلكن لَس لوحده بل وأصابعها معه وشد علَه  

 لعَنَها نظرة ٖ جفهم أكانت جعنٍ أصرار والعناد علً ما َرفض

 الجولؾ عن البحخ عنه وهٍ الحمَمة الجٍ َصر علً أنها سجكون

 سبب براءجها الحمَمٍ أم جؤكَداً علً حدَثه ذان وسإاله ؟

 " ولاص "

 أبعد َده وهاجفه فَها كما فعلت هٍ وهٍ ججنحً للجانب للًَٗ 

لمرأة الجٍ كانت خلفها ونادجه للجو برلة ونبرة هادبة والجٍ مال  

 أن أصبحت جمؾ معهما حجً جبَن لها هوَجها الحمَمَة فانجملت

 نظراجها علً جسدها صعوداً وابجسامة ساخرة بطَبة جزَن شفجَها



 وحدلجاها الزرلاء جنجمل من جسدها الذٌ جؽَر وبشكل واضح وإن

د َؽطَه فسجان عشبٍ اللون منلم َصل للرشالة المطلمة بع  

 الحرَر الطبَعٍ جزَنه لطعة كرَسجالَه ٖمعة عند الصدر الذٌ

 انكشؾ أؼلبه من فجحجه المثلثة الواسعة لَنجهٍ لماشه لمطعجٍ

 كرَسجال أخرََن مسجطَلجا الشكل ججمعان لماشه فوق كجفَها مما

 زاد جلن الفجحة اجساعا مبرزة ما جحجها كدعوة واضحة لكل من

 َراه ! بل وكؤن صاحبجه لم جسجطع إبراز مفاجن أنوثجها إٖ اِن

 !!... لجسارع لعرضها للعلن

 ذلن أصبح مشدوداً بعد أن أزَل الجلد المجدلٍ للًَٗ جحجه

 والممجلا .. شفجان كانجا مجباَنجا العرض جماماً بسفلً ممجلبة

 وعلوَة رلَمة لجصبحا بذات الحجم والشكل مشدودجا الطرفَن

الون صؽَر منجفخ ومطلٍ باللون اْحمر الٗمع ... أنؾ مسطحكب  

 من اْسفل بَنما جولفت عملَات الجحسَن عند عظمجه العرَضة

 بَن العَنَن اللجان جؽَر لونهما لٓزرق المشوش بسبب السواد

 الحمَمٍ للحدلة المخفَة جحت جلن العدسات الٗصمة ورموش

لشعر الذٌ جحول لٓشمرصناعَة كثَفة ... وانجهً اْمر عند ا  

 الفاجح ولد جخللجه وصٗت لشعر حمَمٍ بؤطوال مخجلفة لجخفٍ

 لصره الحمَمٍ فجنزل مجدرجة حجً منجصؾ ذراعَها اللجان

 ٖ زالجا جحجفظان ببعض ذان اٖمجٗء الؽَر خاضع لطرق الصمل

 .! الجدَدة الجٍ َبدو خضع لها ذان الجسد

كره الجٍ كانت جرممها بهانظرت لعَنَها ولنظرة اٖحجمار وال  

 واجسعت ابجسامجها الساخرة وهٍ جمول ونظراجها جشملها مجدداً 

 باسجخفاؾ بضحكة ساخرة مكجومة

 رابع َبدو أن الحفل الممل أصبح َنزلك لٓفضل وسجبدأ "



 " العروض الجرفَهَة اِن

 " !! زَزفون "

 نظرت من فورها لصاحب ذان الصوت الرجولٍ الحازم وهو

والذٌ جابع بضَك ناظراً لعَنَهاَسكجها   

 " جولفٍ عن هذا فجمانة لم ججحدخ معن أو جسٍء إلَن "

 نظرت لها مجدداً لبل أن جعود بنظرها إلَه ولالت بذات ابجسامجها

 الساخرة

 !... كانت زَزفون من ججلمً اِراء السلبَة دابماً وكان ٖ بؤس "

 من حمها إذاً أن جعامل الجمَع بالمثل ألَس كذلن َا رجل

 " العدالة ؟

 ولم جكجرخ لط لنظرة الضَك والرفض لكلماجها الجٍ رماها بها

 واسجدارت ناحَة الجٍ شملجها نظراجها الساخرة مجدداً ولالت

 بسخرَة أشد

 وٖ جخؾ علً مشاعرها هكذا فسجكون اجخذت حصانة ضد "

لن بالجؤكَدكل هذا والفضل َرجع   " 

 وؼادرت مبجعدة عنهما ما أن أنهت حدَثها ذان جرفع رأسها

 بكبرَاء أنثوٌ لم َزدها سوي سحراً لوَاً َلجؾ حولها

 كالمؽناطَس جاركة خلفها من سحمجها جحت حذابها ذو الكعبَن

 المرجفعَن كالسجادة فذان ما شعرت به جلن حماً وكم كرهت أن

والجناء العدسات الٗصمة وبهذااخجارت صبػ شعرها بهذا اللون   

 اللون جحدَداً فمد لرأت وبوضوح فٍ نظراجها الساخرة جلن بؤنها

 جفهم محاوٖجها البابسة بؤن جكون نسخة عنها .. ولَس لها أن

 جنكر ذلن فصورجها فمط ما كانت أمام عَنَها وهٍ جسجعد لحفل

ظهرهااللَلة وكؤنها جنوٌ جملَدها لشد ما َجذب زوجها لها مما أ  



 ... بمظهر سخَؾ وسجكون سخرَة الجمَع مثلها بالجؤكَد

 لكن ٖ .. هٍ لن جسمح لذلن بؤن َإثر علَها ولن جنجح جلن

 ً  وٖ ؼَرها فٍ جدمَر ثمجها الجدَدة بنفسها فهٍ راضَة جماما

 عما أصبحت علَه وما كانت جرَده وججمناه منذ عرفت هذا

 . الرجل

َنظر لها ونظرجه جلن لم جعبر رفعت نظراجها به وكما جولعت كان  

 عن الرضا البجة ولم جكن لججولع ؼَر ذلن لكن هذا أَضاً لن َثنَها

 عن هدفها وسجسجعَده لها فهو زوجها وهٍ اْحك به من جمَع

 النساء وكما لالت جلن لبل للَل والجٍ اسجطاعت فهمه أكثر منها

علهٍ الحمماء والجٍ عاشت معه أكثر مما عرفجه هٍ فهو بالف  

 كان َدعمها وَحاول جاهداً الرفع من معنوَاجها المحطمة وَحاول

 دابماً إفهامها بؤن ٖ جلجفت ٌْ رأٌ ؼَر رأَه مما كان من

 المفجرض أن َشكل لدَها حصانة منَعة ضد آراء اْخرَن بها

 ً  . لجرمَها وراء ظهرها لكنها الحمماء كانت العكس جماما

 جمانة الماضٍ كانت لجهرب اِن لؽرفجها جنحب بَن جدرانها

 لوحدها بسبب ما سمعجه منها .. أو كانت لجحاول اسجدرار عطفه

 وهٍ جصؾ له بكلمات مجؤلمة باكَة عن مشاعرها المحطمة بسبب

 ججرَحها ذان وسَحاول هو مواساجها وجبدَد شكوكها بالطبع مما

ضعَفة مهزوزة حمماء مثلهاسَزَدها بكاء وكما سجفعل أٌ امرأة   

 ... فَنجهٍ اْمر بؤن َجدمر منها وجفمد حجً شفمجه اللحظَة جلن

 لكن جمانة الماضٍ جؽَرت بل وماجت ولن جسمح لها بؤن جظهر

 . مجدداً وجدمر كل ما صنعجه ووصلت إلَه

 رفعت أصابعها جبعد بها ؼرجها عن طرؾ وجهها وٖزالت جحدق

حاولت أن ججعلها كما علمجها به وأفجر ثؽرها عن ابجسامة  



 شمَمجها لدر المسجطاع أنثوَة مؽرَة وهٍ جبعد شفجَها لججحدخ

 لكنها ماجت وفٍ مهدها كما جلن الكلمات علً أعجاب شفجَها حَن

 لال الوالؾ أمامها وبضَك

 " لما أنت هنا َا جمانة ؟ "

 كانت جعلم بؤنه لم َكن َعنٍ الحفل بل أمامه هنا وبؤنه لم َمل ما

 لال لجلن ودافع عنها أمامها إٖ بسبب طبعه الذٌ َمَزه عن جمَع

 الرجال ، جابع ودون رحمة حَن لم جعلك

 إن كنت هنا من أجل أن ججحدثٍ وأسجمع لن فٗ شٍء "

 " نجحدخ عنه

 فجمعت لواها المشججة مجدداً ولالت وإن بصعوبة

 " أنا هنا لَس من أجل أن نجحدخ بل من أجلن أنت "

كل جرأة لم جعرفها فٍ نفسها من لبل فلم جبدٌ لهلالجها وب  

 عبارات الجودد المماثلة سابماً ْنها لم جكن جسمعها منه لكنها

 سججحدخ اِن ولن جنجظر أن َبادلها بالمثل فسَجؽَر كل ذلن مع

 الولت ومهما طال ، حاولت جاهدة أن ٖ جسمح للدموع بؤن

 ججسرب من عَنَها حَن لال وبمسوة

راضَة اِن عما صرت علَه ؟ أهذا ما سَجعلن راضَةهل أنت  "  

 عن نفسن ! أرأَت ما أوصلجن له جلن اْفكار السخَفة

 " عن العملَات الججمَلَة الفاشلة

 شعرت بضربة لاسَة وجهت لملبها وكلماجه صفعت وجهها وبموة

 فهو وبالرؼم من أنه ججنب وبشكل واضح أن َنجمد شكلها الجدَد

 كما فعلت جلن لبله إٖ أنه آذاها فعًٗ برأَه السلبٍ فٍ مظهرها

 ... الذٌ جكبدت عناًء كبَراً لجصَر علَه ومن أجله لبل الجمَع

 لكنها كانت ججولع هذا وجعلم جَداً بؤنه سَحدخ وعلَها أن ٖ جنسً



 ذلن فهو ؼاضب منها ولن ججولع منه أن َنبهر وَبجهج وَمطرها

ؽزل بها وهو َرالصها كما َفعل أنجلَزبعبارات المدَح وَج  .. 

 كما جعلم بؤن دربها سَكون طوًَٗ بطول معاناجها السابمة مع

 نفسها لبل أن جكون معه وهٍ من خسرجه ومن علَها أن جدفعه

 نحوها ولجمجلكه ولَس لجسجعَده فهو لم َكن لها َوماً ، رفعت

ةَدها وما أن ٖمست أطراؾ أناملها ظهر كؾ َده هامس  

 " ....ولاص "

 حجٍ جذبها بعَداً وجصلبت مٗمحه وكؤنها نار لسعجه ولال بضَك

 ٖ ججلفظٍ بإسمٍ مجدداً وٖ جمجربٍ منٍ فؤنت من دمر كل "

 " شٍء َوم خَرجن واخجرت كل هذه الجفاهات عنٍ

 أعادت َدها وضمجها لصدرها ججلمً بالٍ هجومه الماسٍ

  َؤجٍ من الخارج وأنأخبرجن سابماً ومراراً أن الجؽََر ٖ "

 المشور ٖ جُهم سوي محدودٌ الجفكَر وأن ... أو لما أجعب

 " نفسٍ بجكرار ما كررجه لثٗثة أعوام كالببؽاء

 حاولت بصعوبة جنظم أنفاسها كما مشاعرها المجؤذَة من لسوجه

 ولالت بضعؾ

 أعطنا فرصة ... فرصة جدَدة ولن نمول أخَرة ... ألست من "

َشجعه دابماً ؟كان َطلب ذلن و  " 

 أبجسم بسخرَة لبل أن َمول بحدة نالضت ابجسامجه جلن

 كان ذان لبل أن جؽادرٌ هذا المنزل وجخجارٌ العملَة فلن "

 " جلومٍ أحداً سوي نفسن ْنه اخجَارن

 بلعت رَمها كما ؼصجها وإهاناجه معها ولالت بصبر

 أنت ؼاضب اِن ونحن فٍ مكان ؼَر مناسب للجحدخ "

 " ....فسَكو



 فماطعها بنفاذ صبر ملوحاً بَده

 " جولفٍ َا جمانة باهلل علَن فهذه اْدوار ٖ جلَك بن "

 لالت بؤسً حزَن جضؽط علً وجره الحساس ونمطة ضعفه الجٍ

 جعرفها جَداً 

 جولؾ أنت عن إهانجٍ برفع صوجن هكذا أمام من باجو "

وإن َسجرلون السمع لنا حلفجن باهلل وحافظ علً كرامجٍ  

 " أمامهم ... أنا ٖ أطلب أكثر من هذا اِن

 وما أن أشاح بوجهه مجنهداً بعمك وٖذ بالصمت حجً ابجسمت

 بانجصار فهٍ جعرفه جَداً لن َجرحها أمام شخص ثالخ وأَا كان

 وكانت الظروؾ وهذه البداَة وسجكون جَدة كبداَة فمط ولن

دون نوم جفكر جضَّع كل ما علمجها إَاه شمَمجها وما سهرت لَالٍ   

 فَه وجحلله وجملبه حسب شخصَجه فلن جُسلم هذا الرجل الملٍء

 بالمزاَا من خارجه لداخله ٌْ امرأة وهٍ زوججه ومن جحظً

 ً  بمكانة لم جصلها ؼَرها ، لالت بنبرة حزَنة نظرها ٖزال معلما

 بمٗمحه

 عاملنٍ كولاص الذٌ أعرفه وإن أمام الناس ثم عالبنٍ "

جرَد حَن نكون لوحدنابما شبت وما   " 

 وما أن نظر لٓسفل وٖذ بالصمت شع وجهها بابجسامة رضا

 واسعة والجربت منه .. ودون جردد الجفت أصابعها حول ذراعه

 ولالت جسحبه معها

 " والداٌ هنا ... لمد وصلنا للجو وَرَدان رإَجن "

* 

* 

* 



زالجارؼم ابجعادهما إٖ أن رأسها كان َسجدَر للخلؾ وعَناها ٖ   

 هنان ولالت ما لم جسؤل نفسها لبل لوله

 " من جلن المرأة ؼرَبة المظهر مع والدن ؟ "

 وسرعان ما عضت لسانها موبخه نفسها حَن دفعها بسحبه

 ً  لذراعه المجمسكة بها لكٍ جنظر أمامها وجصمت فهٍ جنسً دابما

 بؤنها جدنٍ نفسها خطوة فٍ كل مرة لجصبح فٍ نظره مثلهم وكما

 ً  . سبك وحذرها دابما

 وما لم ججولعه أبداً حدخ حَنها أن جحركت شفجاه ولال بجمود

 " جلن زوججه "

 ً  فنظرت له بصدمة جولفت معها عن السَر مما جعله َمؾ أَضا

 وحدلت فَه جلن العَنان العسلَة بذهول لَس ْنه أجاب وهٍ لم

 ! ججولع ذلن أبداً منه بل لٕجابة نفسها

ذاهلة المصعولة فٍ مٗمح وجهه الباردة ككلماجهجنملت نظراجها ال  

 جلن لبل أن َجحرر لسانها المجحجر ولالت مندفعة

 " ! زوججه كَؾ ومجً ...؟ بل ولما "

 لالت كلمجها اْخَرة جلن بالكثَر من اْسً واْلم لكنها لم جلحظ

 شَباً من ذلن فٍ عَنَه المحدلجان بعَنَها ...؟ ٖ شٍء سوي

ً البرود و... ال ٗمباٖة !! جولعت أن جري ؼضباً دفَنا  ! 

 ! ألماً محجوباً عن الجمَع عداها فَهما

 جولعت حجً اٖنكسار وخَبة اْمل الجٍ جسجبعدها لكنها لم ججخَل

 أبداً أن َواجه المولؾ ببرود جام بل وعدم اكجراخ وامرأة أخري

 جمؾ مكان والدجه وإن كانت مَجة ! فهٍ جعٍ جَداً كم َمدس

ا وَحبها لكنها لم ججخَل لطعاً أن َكون والده مَجاً بالنسبةذكراه  

 !! له ولهذا الحد المرَع



 جحركت شفجاها المصابجان مجدداً فٍ محاولة لمول شٍء آخر ٖ

 جعلمه حجً مما جعل اْحرؾ جخرج مجمطعة مشججة

 " ...لكن ... لكنه "

 فماطعها بؤن سار مجدداً َسحبها معه مجمجماً بضَك

وجولفٍ عن الثرثرة مارَا فرأسٍ َإلمنٍجحركٍ  "  " 

 ! رأسه َإلمه

 جَد هو أثبت لها علً اْلل بؤنه َملن جزءاً بشرَاً فٍ جسده جلن

 اللحظة ... ثم أَإلمه من ثرثرجها كما َسمَها بَنما المكان َعج

 باْحادَخ والضحكات العالَة ؟ ججساءل أحَاناً إن كانت دماًء جلن

 الجٍ جسرٌ فٍ عروله كبالٍ البشر أم سابل أسود َحركه كآلة

 ! صماء

 وصٗ حَخ َمؾ رواح وساندرَن بجانبه ولهدفهما الربَسٍ من

 المدوم بالطبع ولن ججولع منه أن َفعل ؼَر ذلن ، كان َحَط بهما

 مجموعة من الشبان بزٌ موحد جعل منهم محطاً لٓنظار فهم

ولهم مجمارب بشكل واضحبدوا ممَزَن بالفعل حجً أن ط  

 ومدهش ...! مبجسمَن مرحَن وحركاجهم وكؤنها مجناؼمة

 ! ومدروسة رؼم عشوابَجها

 ولن جسجؽرب أبداً أن َكون له أصدلاء هكذا فهٍ جراه َشبه

 الوالفة بجانبه جماماً شخصَة جحمل الكثَر من المفاجآت وَمكنن

والفَن حولهماجولع الكثَر منها بل وَمكنها اٖنسجام مع أمثال ال  

 . َجحدون وَضحكون دون جولؾ

 " المعذرة "

 جلن الكلمة الباردة الحازمة الجٍ خرجت من شفجٍ المرافك لها

 جعلت اثنَن منهم َنظرا لهما للخلؾ لبل أن َجنحَا جانباً لَصبحا



 ممابٗن جماماً لرواح وساندرَن وعم الصمت جلن المجموعة وكؤن

جام كما اْحداق والنظراتحضوره وكالعادة َجذب الصمت ال  ..! 

 وكانت ابجسامة رواح أول رد فعل له لكنها لم ججذبها بمدر ما

 جذبجها جلن النظرة فٍ عَنٍ ساندرَن وهٍ جنجمل ببرود فٍ

 مٗمحها ولها أن ججولع ذلن فؤثر جلن الكدمة المخَفة الجٍ كانت

 جزَن وجنجها لم َخجفٍ بشكل كامل وإن كانت شفَت جمرَباً وما

 َزَد الوضع سوءاً أَضاً أن الجروح الصؽَرة الجٍ سببجها جلن

 ً  السكاكَن أسفل فكها وذلنها لم جخجفٍ جمَعها بشكل كامل أَضا

 ولم جنجح مساحَك الججمَل الخفَفة الجٍ وضعجها فٍ إخفاء كل

 ذلن حَخ أن جرحَن منها كانا أعمك من اْخري الجٍ اخجفت

ب جلن النظرة الجٍ وجههاجمَعها وجعلم جَداً أن هذا كان سب  

 ! والده نحوهما أَضاً وإن كانت جسجؽرب أن ٖحظ هذا من بعَد

 فحجً الجرح فٍ َدها اسجؽنت عن الشاش الطبٍ لجؽطَجه بشرَط

 . طبٍ ٖصك منذ أَام لجؽطَجه وحده ْنه بدأ َجماثل للشفاء

 علّك رواح سرَعاً ومحاوًٖ جبدَد كل ذان الجو المشحون ولال

 مبجسماً وؼامزاً لها بعَنه

"  ً  " فعلجها إذاً ... رأَت أن كٗمٍ كان صحَحا

 فابجسمت له بارجبان وحضنت َدها اْخري أَضاً الذراع الجٍ

 ٖزالت ججمسن بها ولالت جنمل نظراجها بَنهما

 " .... مبارن لكما "

 وجابعت ولد اسجمرت نظراجها علً عَنٍ ساندرَن جحدَداً 

لكمالمد جبنا من أج "  " 

 لكن جلن الجمَلة العابسة لم جمابل نظرجها وٖ ابجسامجها جلن

 بالمثل حَن لالت ببرود



 " هل هذا حماً ما أردجه لنفسن مارٌ ؟ "

 فخَم الحزن علً جلن المٗمح سرَعاً ورؼم جولعها لردة فعلها جلن

 إٖ أن كلماجها جرحجها وبعنؾ خاصة وهٍ جنادَها باسم جلن الفجاة

ما ذكرجها بؤنها جشبهها فهٍ من الَؤس والضعؾ أنالجٍ لطال  

 انجحرت بسبب حبها لرجل ٖ َبادلها جلن المشاعر ، وهٍ ٖ

 جنادَها بذان اٖسم إٖ لجذكرها بذلن .. ورؼم كل ذلن اسجطاعت ان

 ججبر شفجَها علً اٖبجسام وأصابعها جضؽط بموة علً ذراع

بؤنه َفهم إشارجها الوالؾ مٗصماً لها كٍ ٖ َجحدخ وجعلم جَداً   

 جلن ولالت وكؤنها لم جسمع شَباً من حدَثها ذان

"  ً  " أنا حماً سعَدة .. ومن أجلكما أَضا

 لالت ذلن بمشاعر صادلة بالفعل فبالرؼم من نظرة الجمَع

 لوضعها معه وبالرؼم من الجزاماجه وعمله وبجمَع مخاطره

ه إٖ أنهاوالمهام الجٍ جعلت حجً من امرأة أخري شرَكة لها فَ  

 سعَدة حماً بوجودها بمربه ومعه ولن َفهم أحد مطلماً معنً هذا

 . ومعنً ما جشعر به وجحجاجه

 " أجمنً ذلن فعًٗ  "

 كان ذان فمط ما علمت به الوالفة أمامها ونظراجها الحانمة جنجمل

 للفراغ وجعلم بؤنها لن جسجطَع أن جؽضب منها أبداً فهٍ جفهم

َداً وبؤنها ٖ جكرهها بل جحبها وهذاطرَمة جفكَر ساندرَن ج  

 السبب اْساسٍ فٍ رد فعلها ذان لكن وبما أنهما من شخصَجان

 مجنالضجان جماماً فلن جسجطَع أَا منهما إلناع اْخري وٖ جؽََر

 .رأَها أو حجً موافمجها

 لال أحد من اكجفوا بالجحدَك والصمت مسجمعَن لكل ذان الحوار

 المبهم الؽامض وهو َرسم ابجسامة



 حسناً ألن جعرفنا بهما َا رواح فَبدو أن صدَمات زوججن "

 " رابعات مثلها

 وأجبع كلماجه جلن بضحكة لال من خٗلها وهو َؽمز لجَم والوالؾ

 بجانب من نظرت له بصدمة

 " أم أن حبَبها لن َعجبه ذلن ؟ "

سوداء بنظرة كفَلةلجموت جلن الضحكة ما أن رمجه جلن العَنان ال  

 بإرساله للموت فوراً بَنما حاول انجزاع ذراعه منها فٍ حركة

 جعلت أصحاب جلن المٗبس السوداء جمَعهم َجراجعون خطوة

 للوراء فٍ رد فعل ٖ إرادٌ من معرفجهم لنَجه المحجمة بَنما

 بمٍ المعنٍ باْمر والفاً مكانه َنظر له بصدمة فكانت ردة الفعل

سرع لرواح والذٌ مد َده وذراعه بطولها بَنهمااْخري واْ  

 ولال بابجسامة نالضت كل ذان الجو المشحون

 هَه جولؾ َا رجل فهم َحجاجون لعددهم كامًٗ من أجل العرض "

 " المادم فٍ ؼوت جالند لهذا الموسم

 وحَن لم َري اسججابة من الذٌ حاول سحب ذراعه مجدداً ممن

ك ؼاضب هامسةكانت جمسكها بموة وجرممه بضَ  

 " جَم جولؾ "

 فجحرن حَنها من مكانه وولؾ بَنهما ولال بحزم محدلاً فٍ جلن

 العَنان الؽاضبة

 " ٖ ججصرؾ كالمراهمَن َا رجل "

 وكان كٗمه جذكَراً له أكثر من كونه جحذَر بؤن ما َفكر فٍ فعله

 اِن لن َكون فٍ صالحه أبداً فجحرن من مكانه مؽادراً من هنان

َد الجٍ سحبها خلفه خطواجه الواسعة الؽاضبة جججازَمسن ب  

 الموجودَن َحدلون بهما فبعضهم جمكن من معرفجه بسهولة



 وكَؾ َمكنهم نسَان ما حدخ فٍ الحفل السابك الذٌ انجهً

 برصاصة من مسدسه .. بَنما مَّز البعض اِخر هوَجه بسبب

 الصور الجٍ جمعجه بجلن الفجاة اٖنجلَزَة المعروفة وابنة رجل

 . واحد من أهم رجال البٗد

 كانت وجهجه الباب الذٌ دخٗ منه لبل للَل ٖ َري شَباً آخر

 سواه أمامه لكن ذان الصوت اْنثوٌ الذٌ وصله من خلؾ أذنه

 جمكن من إَمافه مجدداً ما أن أجبرجه علً الجولؾ فوراً بولوفها

 لابلة

 " انجظر للًَٗ جَم لن نؽادر اِن "

 فاسجدار نحوها ولال بضَك

 وماذا بعد مارَا ؟ مزَداً من أهانات ؟ أم أن رفمة أولبن "

 " الصعالَن جعجبن ولررت مرافمجهم ؟

 نظرت له برفض محجج جخفٍ به أكثر مرارجها وجرحها من

هامسكلماجه لكنها لم جسجطع منعها من الخروج مع صوجها ال  

 " ! لم أكن أجولع أن جلن نظرجن لٍ "

 لكن ذلن لم َخفؾ من ؼضبه شَباً وهو َشَر برأسه حَخ

 كانا لابًٗ 

 " أنا أشرح فمط ما أراه أمامٍ "

 فابجلعت إهانجه الجدَدة مع رَمها الجاؾ ولالت بضَك

 جفكَرهم َخجلؾ عنا كما حَاجهم وعٗلاجهم وأنت جعرؾ ذلن "

رض بؤنن ججفهم اْمر ٖ أن جؽضبجَداً وعشت معهم فَفج  

 " ! هكذا

 ً  ابجسم بسخرَة ولال مجهكما

 ولما أنا فمط من علَه جفهم حَاجهم وأفكارهم بَنما معن َحدخ "



 " العكس دابماً ؟

 وفهمت فوراً بؤنه َذكرها بؽضبها وؼَرجها المجكررة من النساء

 اٖنجلَزَات ، لالت بؤسً جنفض َدها الممبوضة اْصابع

ؾ عن رفع صوجن هكذا .. الجمَع باجو َحدلون بناجول "  

 " وأنت جهَننٍ أَضاً بهذا

 فؤمسن بَدها مجدداً وجحرن من فوره جهة الباب الزجاجٍ الواسع

 وخرج بها منه لابٗ

 " سنؽادر فوراً إذاً وٖ جنسٍ بؤن المرار لٍ وأنت وافمت "

 فمدت شفجَها بعبوس ولم جعلك فهو علً حك فٍ هذا .. لكن وما

 أن كانا فٍ الشرفة الجٍ دخٗ منها حجً أولفجه مجدداً لابلة

 " بل أرَد رإَة زَزفون أوًٖ  "

 وكما جولعت ما أن نظر لها حجً رأت الؽضب واضحاً فٍ نظراجه

 ولال بضَك

أن جسلمٍ ظننجن طلبت أن جهنبٍ صدَمجن البلهاء جلن فمط ٖ "  

 علً جمَع الموجودَن هنا كما كنت جفعلَن مع أشجار لرَة حجور

 ً  " سابما

 فلوحت بمبضجها لابلة بضَك

 " جَم جولؾ عن ججرَحٍ وعن نفخ نَران ؼضبن بٍ "

 وشعرت باْلم َمزق حنجرجها من كجم عبرة جاهدت بصعوبة كٍ

 ٖ جخرج لكنها عجزت عن منع الدموع الجٍ جرلرلت فٍ عَنَها

لعسلَة الواسعة جحت ضوء الشرفة الموٌ فٍ مشهد جعلها  

 َؽمض عَنَه مجؤففاً بموة لبل أن َمسن بذراعها وَرجع بها نحو

 . الداخل

* 



 

* 

* 

 مررت أصابعها جحت للنصوة لمَصها جدفع ؼرجها الممصوصة

 للخلؾ ججمع ما افلت منها خلؾ أذنَها وابجسمت باعجذار

وولع نظرها علً العَنَن ابجسامة واسعة ما أن رفعت رأسها  

 ً  الزرلاء الجٍ حدلت بها فور أن الجفت لها الذٌ أصبح والفا

 أمامها بعد اسجدارجها والذٌ َبدو أنها ؼرست مرفمها فٍ ظهره

 بالخطؤ فها لد جم المبض علَها مجلبسة فهٍ ولفت لربهم فمط

 لجعطٍ انطباعاً بؤنها جزء من فرَمهم .. وإن كانت جعلم بهذا

 ً  لكانت اخجارت اللون اْسود لجناسبهم جماما ، لكنها لم جخطط لطعا

 ... ْن جحجن بهم مباشرة وٖ أن ججبادل أطراؾ الحدَخ معهم

 شعرت بجسدها َجصبب عرلاً وعلمت بؤن هذه اْمسَة لن جمضٍ

 بسٗم خاصة أنه لطالما ارجبط اسمها بالمشكٗت وكم كان َنادَها

رها ب ) دانَا مشكٗت ( حجً الجصكذان العجوز البدَن فٍ صؽ  

 النصؾ اِخر فمط منه بها فٍ طفولجها الجعَسة جلن وبات َنادَها

 أؼلب اْطفال فٍ ذان المنزل به .. وجذكر جَداً حَن كان َمول

 أحدهم ) إن نامت المشكٗت سَكون حَنها بإمكاننا إطفاء النور

ن الفجَةولن نعالب صباحاً ( وكانت هٍ المعنَة طبعاً فؤولب  

 ً  الجاحدون لم َكن بإمكانهم اٖعجراؾ بؤنها كانت أشجع منهم دابما

 حجً أنها كانت سبب خٗصهم من ذان العجوز الكرَه ومنزله

 . المشابه له

 ؼرست أسنانها فٍ باطن شفجها بموة فٍ عادة كانت ملجصمة بها

 دابماً حَن ججد نفسها فٍ ورطة هكذا فالبمَة َبدو أنهم انجبهوا لها



 أَضاً وأصبحت ضمن الدابرة الجٍ اجسعت لجشملها معهم فمالت

 مبجسمة فٍ أول جملة حمماء لفزت لرأسها

 " هاٌ ... أنجم فرَك رابع حماً ... َعجبنٍ لباسكم "

 وشعرت بؤنها باجت جرجدٌ لبعة اْرنب باْذنَن حَنها عندما

 جشاركوا فٍ ضحكة واحدة بَنما لال أحدهم وهو َشملها بنظرة

ََمَة ساخرةجم  

 " وأنت كذلن ... وجبدَن ضابعة هنا ؟ "

 وعادو للضحن مجدداً فشعرت باْبخرة ججصاعد من رأسها

 ولالت بضَك

 " هذا ْنٍ أشبهكم بالطبع "

 وما أن جبدلت جلن النظرات الممزوجة بالجسلَة للحنك من إهانجها

 جلن حجً لالت بسرعة وبابجسامة مجسعة

مَزة مثلكمألصد بؤنٍ أملن موهبة م "  " 

 وأضافت ما أن ارجفعت جلن الحواجب بدهشة وكؤنهم مجفمون علً

 ! كل حركة َإدونها بالفعل حجً جسرب ذلن فٍ دمابهم

 لَس مثلكم جماماً أعنٍ فؤنجم فرَك مإكد َموم بعرض ما "

 " وموحد لكنٍ أعمل لوحدٌ

 َا إلهٍ ما هذه الورطة الجدَدة الجٍ وضعت نفسها فَها وهٍ من

 سبك وعاهدت ذان العابس علً أن ٖ جفعل هذه اْمور مجدداً 

 أمام الناس وٖ من أجل إمجاعهم مجاناً لكنها فٍ ورطة اِن وٖ

 َمكنها الخروج منها بؽَر جلن الخدع البصرَة ٔلهابهم عنها فؤول

َسؤلوا الوالؾ بَنهم وابن هذه العابلة إن ما سَحدخ اِن بؤن  

أصدلابهم وْن جوابه سَكون النفٍ كانت من أحد معارفهم أو  

 سَكون علً زوججه والوالفة بجانبه أجابة عن ذات السإال



 فَعلم كل واحد منهما حَنها بؤنها لَست من طرؾ اِخر كما َظن

 وسَكون علَها جمدَم نفسها ولجها وبصورة رسمَة وهٍ ٖ جرَد

جهأن َصدر ذلن عنها بل عنه بما أن أمرها كان مخفَاً عن عابل  

 . حجً اِن

 جبدلت نظراجهم للفضول سرَعاً فجنهدت باسجسٗم وسارت بَنهم

 حجً ولفت بمرب ساندرَن ... وهمست لنفسها

 أرجون أن جسامحنٍ فاْمر َبمً مجرد خفة َد وخدعاً بصرَة )

 ( وأنا حماً مجبرة

 رفعت َدَها وفردت أصابعها لابلة بابجسامة

 " ما رأَكم ببعض المرح إذاً ؟ "

دأ أولبن الشبان بالجصفَك فوراً مجحمسَن وضاحكَن وجباَنتفب  

 عباراجهم بَن مرحب ومشجع بَنما نظرت هٍ للذٌ كان َكجفٍ

 باٖبجسام ناظراً لها .. صاحب البذلة اْنَفة الفاخرة والوسامة

 ً  الؽرَبة الممزوجة بالرلة والفكاهة فٍ مزَج َناسب جماما

رب أن َكون له مجموعةشخصَجه الجٍ سمعت عنها .. ولن جسجؽ  

 أصدلاء كهإٖء بل وَبدو بؤنه الممول لموهبجهم جلن ، نملت

 نظرها سرَعاً منه لزوججه .. للجٍ كان َلؾ ساعدها حول ساعده

 !... ممسكا َدها بَده بموة وكؤنها سجُسرق منه أو سجهرب

 كان فسجانها مبهراً وبلون الكرَما من طبمجَن من الشَفون الثمَل

سع من اْسفل وَضَك جباعا حجً الخصر ولد جمالمنشً مج  

 جطرَز حوافه السفلً بؤزهار باللون اْحمر الؽامك وارجفعت فٍ

 منجصفه من اْمام بجناسك رابع وكؤنها ججسلمه بنعومة ولد

 جداخلت معها ورَمات خضراء صؽَرة وكان الجطرَز مشؽوًٖ 

 بالعمَك الطبَعٍ المحان بالَد كما َبدو ولد ظهر أَضاً عند جانبٍ



 الخصر صعوداً حجً حواؾ كجفَه ثم كطوق حول عنمها عند

 منجصؾ َالجه الجٍ ارجفع لماشها مع نحرها فكان محجشماً بطرَمة

 أنَمة بل رابعة جدل علً فخامجه وبؤنه لَس أٌ لطعة جشجري من

الثروة الضخمة الجٍ جملكها أٌ مكان .. ولن جسجؽرب ذلن مع  

 . هذه العابلة

 وما أن ارجفعت نظراجها لوجهها حجً ابجسمت لجلن المٗمح

 الجمَلة العابسة أو الؽاضبة إن صح الجعبَر ومن الجَد بؤنه لَس

 الحزن ما كان َؽطَها فذان كان سَدل علً ألم كبَر بداخلها وهو

ة عن واجهةأسوأ جعبَر لد جراه علً وجه عروس فسَكون عبار  

 ً  لشٍء ما َموت حَخ النابض وسط أضلعها ... وٖ جفهم طبعا

 سبب هذا المزاج المنالض جماماً لمزاج المجمسن بها بموة وجملن

 ً  لكنها سجسعً جاهدة لجبدَده للًَٗ فسجكون بهذا لم جرجكب خطبا

 جُحاسب نفسها علَه فَما بعد ْنها سبك ووعدجه وها هٍ جنمض

 . عهدها مجبرة

عت َدها مبجسمة لجسرَحة شعرها الجٍ كانت ببساطة عبارةرف  

 عن خصٗت ملفوفة جؽطٍ ظهرها وكجفَها وجاج ججزم أنه من

 ماس لد اسجمر فوق ؼرجها المجدرجة جانباً ... أمسكت خصلة

 طوَلة من ذان الشعر اْشمر المموج ورفعجها بَدها وكان من

انت ججولع أٌحسن حظها أن جهزت معداجها الخفَة سلفاً فهٍ ك  

 . شٍء هذه اللَلة وكان علَها أن جسجعد

 رفعت َدها اْخري ومررت ظهر سبابجها جحت خصلة الشعر جلن

 أمام نظراجهم الفضولَة المجرلبة ومن صاحبة ذان الشعر

 خاصة ... وما أن وصلت بإصبعها لنهاَجها فرلعت بسبابجها

ا ثموإبهامها جحجها وكررت ذلن عند المنجصؾ وعند بداَجه  



 أفلججها من َدها وجركجها جعود مكانها .. وما أن اسجمرت بثمل

 كثافجها حَخ مثَٗجها حجً جصاعدات فراشات بَضاء صؽَرة من

 شعرها لجرجفع معه الجؤوهات الرجولَة المصدومة بَنما نظرت

 ساندرَن لٓعلً من فورها جحنٍ رأسها للًَٗ جنظر حَخ جلن

 المخلولات الصؽَرة الجٍ بدأت جخجفٍ بَن جفاصَل الثرَا الضخمة

 المجدلَة من السمؾ وارجسمت ابجسامة دهشة علً شفجَها وها

 . هٍ حصدت النجابج المبدبَة كما جؤملت

 بدأ الشبان من حولها بالجصفَك الحماسٍ ولال أحدهم

 " أرَنا المزَد هَا ... َالن من رابعة "

ا ثم رفعت سبابجها ولامت بعدهم بهافابجسمت وحركت كجفَه  

 وجولفت عند رلم معَن ولالت برلة للذٌ ابجسم لها بحماس

 " أنت ... أَمكنن اٖلجراب هنا للًَٗ  "

 فجحرن من فوره واخجار الطرَك اْطول لَكون بَنها وبَن

 ساندرَن وهذا ما خططت له وجولعجه منه .. نظرت لَدَه ولالت

 " أجملن خاجماً ؟ "

َده وكؤنه َجؤكد أوًٖ من وجوده ولال مبجسما فرفع  

 " أنا مجزوج "

 فمالت مبجسمة

 " جَد ... البض َدن اِن ولم بمدها لٓمام "

 فعل ما طلبت جماماً فمررت ظهر كفها جحت َده ثم فوله ثم

 ضربجها براحة َدها بخفة ولالت

 " افجحها اِن "

ؼة ولدوما أن فعل ذلن حجً شهك بصدمة َُملب َده الفار  

 " ! هس بذهول " لمد اخجفً



 فؤشارت للذٌ كان َمؾ بجانبه هنان ولالت

 " أنت لؾ بجانبه هنا لو سمحت "

 وفعل ذلن من فوره وبؤن اخجار الطرَك اْلصر عكس رفَمه بؤن

 مر من خلفها فرفعت َدَها وكؤنها جثبت بؤنهما بعَدجان عنهما

 ولالت

 " هٗ فجشت جَوبن اِن "

 فدس َده الَمنً من فوره فٍ جَبه اْول وأخرجها فارؼة وما أن

 دس اْخري فٍ جَبه اِخر حجً انفرجت شفجاه بصدمة وهو

 َخرج َده لبل أن َرفعها والخاجم فَها فجعالً الجصفَك الحماسٍ

 مجدداً ونظرت حولها بخوؾ فهم بدأوا بلفت اْنظار إلَهم

ً وورطجها سججفالم اِن ، نظرت للذٌ لا ل مبجسما  

 " كم أنت فجاة رابعة ...!! ما رأَن لو انضممت لنا ؟ "

 نظرت له بصدمة من فورها ... هذا َبدو لابد الفرَك إذاً وها هو

 العماب علً نمضها لوعدها ذان لد آن أوانه ، لالت جنمل

 نظرها بَنهم

 " ! وفَما سنجشارن فمواهبنا جبدو مخجلفة "

ره بالجحدخلال الذٌ َبدو أنه ٖ َسمح لؽَ  

 مإكد لكن هذا سَضفٍ جؽََراً ممَزاً لد َكون سبباً فٍ صعودنا "

 " نحو الشهرة والنجاح

 بلعت رَمها وهٍ جحدق فَه بذهول فهذا الشاب فمد عمله

 ! بالجؤكَد

 ولن ججخَل أن جصبح مطاردة منهم بسبب أفكاره هذه ، فركت

 وجنجها بطرؾ سبابجها ولالت فٍ أول محاولة للخروج من

 هذا المؤزق



 ْجد من َجبنً موهبجٍ الفردَة أوًٖ فؤنا أفكر فٍ النجومَة "

 ً  " مثلكم جماما

 ولم جكن جعلم بؤنها لم جلجمط طعماً بل ألمجه لؽَرها حَن جحدخ

 رواح هذه المرة موجهاً حدَثه لها بَنما عَناه جرمك بمكر الوالفة

 بجانبه لابًٗ 

َنٍ أجؤكد أوًٖ إن كنتَمكننٍ جحمَك ذلن لن وبسهولة لكن دع "  

 " شمراء أو ضاعت منن الفرصة

 وكما جولعت حدَثه لم َكن َسجهدفها هٍ بشكل مباشر فلم َخفً

 علَه بالجؤكَد لون حاجبَها ! ولد جحمك ؼرضه حَن نظرت له

 ً  . ساندرَن بؽضب فؽمز لها من فوره ضاحكا

دهكذا إذا هذا هو سبب اْجواء المضطربة بَنهما فهو َبدو َجعم  

 اؼاضجها لسبب ججهله بَنما جعطَه جلن الدمَة الشمراء مراده

 دابماً علً ما َبدو ! نظرت له ولالت بابجسامة جشبه ابجسامجه

 " ٖ َبدو أننٍ سؤوافك فؤنت أَضا لست أشمر "

 فخرجت ضحكة ساندرَن المكجومة فٍ انفجار منخفض لكن ذلن

 لم َجعله َسجاء أبداً وكما جولعت ولد حضنها بموة رؼم ولوفها

 بجانبه َلؾ ذراعَه حول كجفَها وضحن لابٗ

 َإسفنٍ أن أخبرن بؤنٍ جزوجت وانجهً ولت العبخ وضاعت "

 " منن الفرصة

 مما جعل جعلَمات رفاله جنطلك ضاحكَن بَنما جحاول الجٍ ٖزال

بجعدت جسَر للخلؾ فهذهَحضنها ضاحكاً الفكان منه فابجسمت وا  

 فرصجها وعلَها الفرار لمكان آخر والبحخ عن هدفها اْساسٍ

 . من الدخول هنا

* 



* 

* 

 ابجسمت برضا وإن كان لد عاد بها للداخل مجبراً ... بل وَبدو أن

 اْمر لم َكن َحجاج ْن َرجعا هنان فهدفهما كان َخرج حَنها

لابًٗ بضَك لم َبدو من ذات المكان بَنما كان نجَب َسَر خلفها  

 علً مٗمحها الباردة أنها جكجرخ به

 ٖ بل علَا بالطبع الخروج معن لن ججركَنٍ خلفن وحَداً  "

 " كاْبله

 ً  وجولؾ لجولفها أمامهما مباشرة لَصبح والفاً بجانبها مواجها

 لهما أَضاً فابجسمت مارَه من فورها لابلة

ون ؟كنا سنرجع من أجلن ... كَؾ أنت َا زَزف "  " 

 فابجسمت لها من فورها وإن كانت ابجسامة صؽَرة رلَمة لكنها لم

 جصل لعمك ورلة الجٍ أهدجها لها ولالت

 " بخَر ... شكرا لن "

 ونملت نظرها بَنهما لبل أن َسجمر مجدداً علً جلن اْحداق

 الذهبَة الٗمعة ولالت بابجسامة جانبَة

 َبدو أن أمورن جسَر بشكل جَد ولن َحجاج اْمر أن أطرح "

 " علَن ذات السإال

 فخرجت منها ضحكة صؽَرة بَنما الجفت ذراعاها حول خصر

 الوالؾ بجانبها واجكؤت برأسها علً كجفه ولالت

 " أجل إنها جَدة كثَراً  "

 وشعرت بنشوة ؼامرة وسعادة كبَرة لَس لمٗحظة زَزفون فمط

جٍ َبدو أنها اسجطاعت أن جري ما جحت جلن الخدوشوالوحَدة ال  

 الصؽَرة فٍ بشرجها النمَة وهٍ السعادة الجٍ جشع من عَنَها



 وابجسامجها بل ومن الَد الجٍ أمسكت بذراعها والذراع الجٍ الجفت

 حول كجفَها وكؤنه َإكد لها فٍ صمت ما لالجه عنهما .. وحدخ

وت الذٌ خرج من جلنبعدها ما لم جكن لججولعه أبداً وهو الص  

 اْضلع جشعر به وكؤنه سري فٍ جسدها حَن لال

 " مجؤكدة من أن أمورن جَدة هنا َا زَزفون ؟ "

 فرفعت رأسها عن كجفه وصوبت نظراجها المصدومة لوجهه

 وعَنَه ولد نمل هو نظراجه الباردة من زَزفون للوالؾ بجانبها

َبدو أنه جعمد أنٖ َهجم إن كان سَفهم بؤنه المعنٍ بحدَثه بل و  

 َعلم ولالت زَزفون حَنها وبهدوء حذر محدلة فٍ عَنَه

 " أجل ٖ جملك بهذا الشؤن وشكراً لن "

 فعاد بنظره لها ولال بجدَة

 ٖ ججرددٌ فٍ طلب المساعدة إن احجاج اْمر إذاً فثمة من لن "

 " َزعجنٍ أبداً إرسالهم خلؾ الشمس وفٍ لحظات

َة بصدمة أكبر وهٍ ججنمل بَن ثٗثجهمفاجسعت جلن اْحداق العسل  

 فلم جكن جعلم بؤن جَم َعرفها وَبدو جَداً أَضاً ..! بل وما فجؤها

 أكثر الجهدَد الذٌ وجهه للوالؾ بجانبها وٖزالت ججهل هوَجه

 ومإكد زوجها الذٌ جحدثت عنه ساندرَن باشمبزاز وكره

 سابماً ...؟

بالجؤكَد فمد اجسعت لمد كان جهدَداً واضحاً والرسالة لد وصلت  

 اٖبجسامة الساخرة المسجفزة الجٍ كان َرسمها نجَب علً شفجَه

 ولال ببرود وكؤنه ٖ َهجم لما لَل وسمع

 زَزفون لادرة علً حماَة نفسها ... سَكون هذا جوابها "

 " فٗ ججعب نفسن

 فكان جعلَك جَم الصمت علً حدَثه كما زَزفون أَضاً بَنما بمَت



 نظرات مارَة المشججة جلجمط ردود أفعال مٗمحهم المجشابهة

 لحد ما .. البرود اٖ مباٖة العزَمة والعناد وكؤنهما اٖثنَن شخص

 واحد ..! حجً اسجمرت نهاَة اْمر علً مٗمح نجَب وشعرت

 برجفة خفَفة مما جعل أصابعها جلجؾ حول لماش السجرة السوداء

زالت جحضن ذراعاها خصره فهٍ لمالفاخرة الجٍ َرجدَها الذٌ ٖ  

 ! جشعر باٖرجَاح اججاهه أبداً فٗ جراه َشبه ولاص وٖ حجً رواح

 فمثلما لكل واحد منهم ثٗثجهم مٗمح مخجلفة ووسامة منفردة

 فطباعهم جبدو كذلن أَضا وخصوصا هذا الوالؾ أمامها اِن

مباٖةفبروده وابجسامجه الساخرة الجٍ لم جفارق شفجَه ولناع الٗ  

 الذٌ َضعه علً وجهه َجعل الناظر إلَه َدرن فوراً من أٌ نوع

 . َكون هو

 رلم هاجفٍ لدي رواح وولاص ٖ ججرددٌ إن احججت شَباً َا "

 " زَزفون

 كان جَم من كسر ذان الصمت المشحون مجدداً ونبرجه لم جزدد

 سوي حزماً وعمماً وإصرار مما َإكد بؤن جنفَذه لما لال أمر لن

ب علَه ولن َحرن فَه ساكناً بَنما لابل نجَب ذلن بابجسامةَصع  

 ساخرة جدَدة أما رد زَزفون فكان أن أومؤت برأسها فٍ حركة

 خفَفة هامسة

 " جؤكد من أننٍ سؤفعل إن احجاج اْمر "

 ورالبجه نظراجها وهما َؽادران وَنزٖن عجبات الشرفة الحجرَة

ة بجانبه رؼم أنالمموسة ٖزالت ذراعه جحضن كجفٍ السابر  

 ذراعاها لم جعودا جحضنان خصره ... كانت لجسجعَن به بالفعل

 ً  إن كانت ظروفها الجٍ َجهلها مخجلفة فهٍ ٖ جملن وٖ هاجفا

 جسجخدمه وباجت ممنوعة من الخروج أَضاً ... بل وعلَها أن جنفذ



 ما جخطط له وحدها فانجمامها َخصها هٍ كما أنه َكفَها

جها ونجَب ٖ جخشاه بل جخشً الشخصمجضررَن بسبب حماَ  

 المبهم الوالؾ خلفه وَحركه فهو لم َكشؾ عن نواَاه كاملة حجً

 اِن وٖزال ثمة أهداؾ ججهلها بَنما َسعً هو لجحمَمها من

 .! خٗلها

 " لنرجع للداخل "

 كانت جلن العبارة لنجَب فسحبت َدها منه ما أن شدها منها

 مجراجعاً بها خطوة للوراء ولالت بجمود جنظر لعَنَه

 " لم أخرج ْرجع وأنت لست ُمجبراً علً مرافمجٍ "

 اجسعت ابجسامجه الساخرة المسجفزة جلن ولال َشَر برأسه

 نحو الداخل

 هَا ٖ جكونٍ حمماء وججعلٍ من نفسن سخرَة لهما وأنت "

 " جفرٌ هكذا كالدجاجة

ولالت بضَكشدت لبضجَها بجانب جسدها   

 " ماذا جعنٍ ؟ "

 لال بذات ابجسامجه الساخرة

 جعلمَن جَداً ما أعنَه فمد رأَجن جمفَن معهما لبل للَل فٗ "

 " جعلنٍ انهزامن بسهولة أمام ذان المهرج البشع

 لالت محججة

 أنا ٖ َعنَنٍ رأٌ أٌ كان بٍ وٖ جلن الفاشلة وزوجها لكنت "

 " بمَت بالداخل ولم أخرج

جبَه ولالرفع حا  

 " ...إذا "

 لاطعجه بحدة



 لما ٖ ججولؾ ؟ أنا أشعر بأخجناق وأحجاج لهواء نمٍ أجنفسه "

 ً  " فعد للداخل أو ابمً صامجا

 وكان جعلَمه ضحكة صؽَرة ساخرة من سببها الذٌ لدمجه لبل

 انفعالها فمالت بضَك

 لَس هو وٖ ؼَره السبب فجولؾ عن الجسلٍ بٍ فٗ َمكننٍ "

ٍ الداخل أكثر من ذلن وإن كنت فٍ لمة اٖنشراحالبماء ف  " 

 ؼضن جبَنه ولال باسجؽراب

 " !جمصدَن أن اْمر نفسٍ أم أنٍ لم أفهم جَدا ؟ "

 جؤففت بحنك ولالت

 هو كذلن بالفعل فهل َكفَن هذا لجرحمنٍ من سماع عباراجن "

 " المهذبة ؟

 وكانت جفهم معنً نظرجه جلن جَداً فهو لم َكن َجولع أن جفصح

 عن أمر كهذا َظهر ضعفها فشخصَجها لَست كذلن مطلماً لكنها

 .. سؤمت من إلحاحه وعباراجه الجافهة الجٍ َضن أنه َإذَها بها

 وهٍ نفسها لم جكن ججولع أن جعجرؾ بهذا ْحدهم وبؤنها لم جشفً

جماماً وٖزالت جشعر بالضَكمن أعراض الرهاب اٖججماعٍ   

 واٖخجناق فٍ اْماكن المؽلمة المزدحمة وٖ َمكنها البماء فَها

 لولت طوَل ، أمسن بذراعها ونزل عجبات الشرفة َسحبها معه

 حجً كانا لرب الطاولة الحجرَة والكراسٍ الملجفة حولها ججدلً

معهافولها أوراق الشجرة الكبَرة المرَبة منها ولال بجدَة ٖ جس  

 فٍ صوجه الساخر البارد إٖ نادراً 

 َمكنن الجنفس بشكل أفضل هنا بَنما جخبرَنٍ ما دار بَنن وبَن "

 " ! خالن ولت مؽادرجٍ جعله َؽادر الحفل فجؤة

 شجت نظرها بعَداً عنه لبل أن جنظر له مجدداً ولالت بنبرة اشبه



 بنبرجه جلن

جسؤله بنفسن إن لما علَا أن أكون أنا سبب مؽادرجه ! ولما ٖ "  

 " كان اْمر َعنَن لهذا الحد ؟

 نظر لها بضَك ولال بحدة

 ٖ ججَبٍ عن سإالٍ بسإال َا زَزفون وأرَد اِن معرفة "

 " ما دار بَنكما وٖ جنسٍ اٖجفاق

 أشارت لنفسها لبل أن جرمٍ بَدها جانباً وهٍ جمول

نمالما أنا من علَها اٖلجزام ببنود اجفالن السخَؾ ذان بَ "  

 أنت ٖ ؟ ولم اجب ْن الجواب لدَه ولَس لدٌ فهو من ؼادر

 " لَس أنا

 ً  عمد حاجبَه وهو َصرخ بانفعال لم جعرفه فَه إٖ نادراً أَضا

 لما اجصل بٍ إذاً لبل للَل َإكد بؤنه علَا أن ٖ أكشؾ هوَجه "

 " لعابلجٍ ولال بؤن كل ذلن من أجل حماَجن ؟

 لالت بحدة ججهرب مجدداً من أجابة فاْمر لطعاً ٖ َعنَه وهٍ

 من علَها اكجشافه

 لما لم جوجه هذا السإال له هو حَن طلب منن هذا ؟ لما أنا "

 " من علَها أن ججَب عما ٖ َعنَها وٖ َخصها ؟

 أدلً حَنها بدلوه ولال بالٍ ما لدَه َصرخ بذات انفعاله

 الؽرَب ذان

هذا مولفه سابماً ! بل وسؤلنٍ عن ولاص وطبَعة ْنه لم َكن "  

 " !! عٗلجن به وكل ذلن جحت حجة حماَجن كما َمول

 هكذا إذاً هو َعلم بؤن نجَب اكجشؾ كل شٍء وَعلم عن إسحاق

 بل ووصلت مخاوفه بؤن كشفها أمام هذا المعجوه وبؽباء ؟ إذاً 

 !... فاْمر أكبر وأخطر مما لد ججصور



كل جلن النماط المبهمة جدور فٍ رأسها لبل أننظرت له بجفكَر و  

 جمول بهدوء حذر

 وأنا وجه لٍ ذات السإال وكان جوابٍ بؤن ٖ شٍء بَننا وأنه "

 ٖ َعلم عما جعلم أنت عنه وٖ عن الماضٍ شَباً ... وفمط هذا

 " كل شٍء

 وجبدلت مٗمحها للجدَة وهٍ ججابع بحدة

مت من جلن اْوراقثم لم َكن اجفالنا بؤن جخبره عما عل "  " 

 حرن رأسه برفض شارد وإن كان َنظر لعَنَها ولال بهدوء

 مرَب

 لم أخبره بل هو من كان مجوجراً ولت اجصاله وجحدخ عن "

 حماَجن من المانون وحَن سؤلجه بؤنٍ ٖ أعلم عما َجحدخ لال

 بؤنه من الطبَعٍ أن نكون جمَعنا نعلم عن المضَة ولم َجطرق

أ َجملص من أجابة وكؤنه اسجفاق لنفسهلموضوع شمَمن وبد  " 

 نملت نظراجها بَن عَنَه بصمت وودت لو جصدله لكنها لم جعد

 جثك بؤٌ كلمة جسمعها ومن أٌ كان وهذا ما َجعلها جحارب

 ! وحَدة عدواً مجهوًٖ َبدو أنه كان ألرب لها مما ججولع

 اسجمرت فٍ الصمت كما الجحدَك فٍ عَنَه وكؤنها جَعبر من

 خٗلها لدماؼه وأفكاره بَنما لال هو حَن طال ذان الصمت

 المرَب والذٌ ٖ َفهمه كالعادة

 َبدو بؤنه َخشً أن َسعً ولاص خلؾ الحمَمة وَجؤذي "

 " !إسحاق هذا ما فهمجه ؟

 وكان جعلَمها الصمت بَنما ٖزالت جحدق فٍ عَنَه جفكر فٍ

ؾ خالها علًحمَمة أن َكون اسجنجاجه ذان صحَحاً لكن لما سَخا  

 إسحاق أو حجً علَها لهذا الحد ! كانت عٗلجه بهم فٍ الماضٍ



 جَدة ٖ جنكر ذلن لكنها لَست من الموة بؤن َحمَهما بشراسة

 هكذا أم أنه َرَد حماَة سر آخر من اٖنكشاؾ ! لكن ما هو ومن

 َخص جحدَداً ! جؤفؾ الوالؾ أمامها بضجر ولال َمسكها من

 مرفمها

جولع َمكنه كشؾ الحمابك هو ذان المحامٍآخر من لد أ "  

 الفاشل .... هَا نرجع للداخل فؤضنن اكجفَت من اسجنشاق

 " الهواء النمٍ

 أجل فاشل معه حك فهو السبب فٍ وضع كل جلن الحمابك بَن

 َدٌ هذا الصعلون بسبب ؼبابه ، سحبت َدها منه بموة

 ولالت بضَك

نفسن َخصنللت بؤننٍ لن أدخل هنان مجدداً ولرارن ل "  " 

 لَزخؾ الؽضب لمٗمحه مجدداً ولد عاد ٔمسان مرفمها بل وبموة

 مجعمدة آلمجها ولال من بَن أسنانه

 لما ٖ ججولفٍ عن الجمرد والعناد وكؤنن جملكَن مثًٗ ما َجعلن "

 بهذه الثمة والموة ؟ وٖ َكن فٍ مخَلجن بؤن جهدَدات ذان الطفل

 " الكنعانٍ جخَفنٍ

ا منه لكنه ؼرس أصابعه فَها بموة أكبر وهوحاولت سحب َده  

 َشد علً أسنانه مكشراً أكثر حجً كانت جشعر بعظام مرفمها

 سججحطم بَنما لاومت وباسجماجه أن ٖ َظهر ذلن علً مٗمحها

 ولالت بجمود جنظر لعَنَه

 أعلم أمراً واحداً فمط بؤنه َمول وَفعل وأنت جعلم ذلن ومولن "

ْحد َحمَنٍ منن وٖ من ؼَرن ولن منه .. وأنا لست بحاجة  

 " أرجع للداخل بل ولن أبمً هنا أَضاً وسؤعود لؽرفجٍ

 حَنها فمط اسجطاعت سحب ذراعها منه بموة جشعر بؤنها ضاعفت



 ألمها ذان وؼادرت من فورها لَس باججاه الشرفة الجٍ خرجت

 . منها بل فٍ اججاه آخر أبعد من ذلن َمودها لباب آخر للمنزل

* 

* 

* 

 رفع نظره معه وهو َمؾ ولال

 أوَس أنا لم أخبرن بكل هذا ْعكر مزاجن وٖ ْران "

 " وأنت مجضاَك

 وعلك نظره مع الذٌ دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه ولد أشاح

 بوجهه جانباً ومجمجماً ببرود ٖ َشبه ما َشجعل داخله

 أعلم لما أخبرجنٍ ... ْؼادر الجامعة من نفسٍ لبل أن َجم "

دٌ منها بطرَمة لبمة إن كنت محظوظاً بالطبعطر  " 

 ولؾ حَنها ذان أَضاً ولال بجدَة

 أنت محاٍم ناجح َا أوَس وَمكنن اثبات ذلن فٍ أٌ مكان "

 " بعَداً عن منبع الشابعات هنا .. وهذا بالفعل ما أرَده لن

 فرص فٍ مكان آخر ! كاد َضحن أمامه وبهسجَرَة فٍ وضع

هو الضحن ، لكن ما فعله حَنها أن مدوولت آخر ما َفكر فَه   

 َده لكجفه وربت علَها لابًٗ بابجسامة ساخرة

 أعلم وأفهم ما جرَده َا صدَمٍ وٖ جملك بشؤنٍ فالموٌ "

 " ٖ َكسره شٍء

 وؼادر بعدها ذان المكجب َسَر فٍ أرولة مكاجب موظفٍ الجامعة

عهرأسه مرفوع وذهنه شارد ذات الولت فما سمعه منه كان َجول  

 ومجلس إدارة الجامعة كانوا لَصلوا لذان المرار لكنه جولع أن

 َجركوا له المجال لَدافع عن نفسه وعن والده علً اْلل فٗ



 الوظَفة والراجب َعنَانه أكثر من ذلن لكنه اكجشؾ بؤنهم مجموعة

 . أطفال نهاَة اْمر

 " أسجاذ أوَس "

 ولؾ مكانه والجفت لصاحبة الشعر البنٍ الؽامك والذٌ كانت

 جربطه خلؾ رأسها والنظارات الكبَرة الجٍ جحَط بعَنَها الواسعة

 بَنما ابجسم له فمها الواسع ابجسامة لرأ فَها الجردد كما الحزن

 الخفٍ وهٍ جمول

 " صحَح أنن سججرن الجامعة ولن جُدرسنا مجدداً ؟ "

ر الهواء من ربجَه بموة ... رابع وها هوأبعد نظره عنها َزف  

 الخبر وصل للطلبة أَضاً ولَس طالم الجدرَس فمط وهو آخر من

 َعلم ، نظر لها مجدداً وابجسم بسخرَة رافعاً طرؾ حاجبه ولال

 " هذا ما سمعجه أَضاً وهو حمَمٍ بالفعل "

 انحنت كجفاها حَنها كما ارجسم اٖحباط علً مٗمحها واشجدت

لً المذكرات الجٍ كانت جحضنها ولالت بؤسًَداها ع  

 ٖ باهلل علَن أسجاذ فمن هذا الذٌ سَشرح لنا مادة المانون "

 الججارٌ بطرَمجن أنت ؟ نحن لم ندرسها سابماً وأصبحت اِن من

 ضمن المواد اْساسَة بعد لرارات الزعَم مطر الجدَدة وما كنا

ها لبل أن جدرسنانجخَل أن كل ذان العدد من الطلبة لد َنجح فَ  

 " أنت إَاها

 اجسعت ابجسامجه الساخرة جلن أكثر جصؾ حجم سخرَجه من كل

 ذان الوضع ولال

 " لٓسؾ البعض لم َُمدر لٍ ذلن مثلكم َا عبَر "

 جموست شفجاها بحزن فابجسم لها برلة هذه المرة ولال َججازها

 " سَكون ثمة من هو أفضل منٍ بالجؤكَد "



ٍ مججازاً الطلبة المنجشرَن فٍ حدَمة الجامعةوؼادر الباب الداخل  

 الجٍ كافؤجه بالفعل علً مجهوداجه ومع طلبة السنة اْخَرة جحدَداً 

 وهو َمفز بهم خطوة واسعة لٓمام مع كجاب الموانَن الضخم الذٌ

 اضَؾ لمواد اٖلجصاد والججارة مإخراً وبعد جؽََر الموانَن

سٗمَة فجناسوا جمَعهم ماالوضعَة وكلَاً بموانَن الشرَعة أ  

 فعل وبأجماع ...! وإن لم جكن جلن الطالبة من المجفولات ما

 ً  . كانت لجؤسؾ علً مؽادرجه وٖ لجسؤله عن صحة ما لَل أساسا

 وصل سَارجه وفجح بابها وأمسن بإطار نافذجه الحدَدٌ وهو

 َلجفت برأسه للخلؾ َنظر لمبنً الجامعة الضخم َلمع زجاجه

 المعجم جحت أشعة شمس الصباح الباكر واشجدت أصابعه علً

 الحدَد البارد هامساً من بَن أسنانه

 لو أجدن فمط .... لو أنن جمع فٍ لبضجٍ ْنجمم منن لوالدٌ "

 " لبل نفسٍ

 أبعد بعدها نظره عن هنان مسجؽفرا هللا بهمس وأحرؾ مشدودة

إَجها اِنونظر لساعجه فٍ معصم َده اْخري فعلَه الذهاب لر  

 . فوحدها من جنسَه همومه جلن مججمعة ما أن فمط َراها

* 

* 

* 

 ضالت عَناه َرالب شاشة الحاسوب المحمول أمامه وما َُعرض

 فَها بسبب انعكاس نور بداَة النهار من النوافذ الطوَلة لمكجبه

 الذٌ َحجل الطابك الرابع واْخَر من مبنً المصر الرآسٍ جرالب

أحد ؼرؾ ذان المصر الضخم فٍ الجسجَل عَناه الجالس فٍ  

 المعروض أمامه والخادمة الجٍ مٓ ظهرها الشاشة بممَصها



 الرلَك المصنوع من الكجان لبل أن َبجعد جدرَجَا لجصل لطاولة

 المكجب الذٌ جلس حولها شخصان ووضعت صَنَة الشاٌ علَها

 . وانحنت باحجرام لبل أن جؽادر

ر عن جلن الشاشة لولوفه خلفهانعكاس صورة جسد ما حجب النو  

 جماماً جعله َنحرؾ بنظره للًَٗ ووصله صوجه الحذر

 " هذا جسجَل جدَد ... أثمة شٍء ما مهم فَه ؟ "

 جمجم مطر مشَر بسبابجه نحو الجالسان صوت حدَثهم ؼَر مفهوم

 ٔخفاضه للصوت

 أجل ... انظر للجالس هنا َا لاسم ... لم أكن أجولع أبداً أن "

ثمة صلة جربطه بذان الجنرال ! هذا َجعلنا نعَد للبَكون   

 " اْوراق من جدَد

 نظر للجسجَل بجفحص هامساً " عمل رابع هذا الذٌ َموم به

 جَم ... ما كنا لنسجطَع الوصول لمنزله هكذا وإن نشرنا

 " جواسَسنا فٍ لندن بؤكملها

 رفع َده وأؼلك الحاسوب وهمس بخفوت

 " لكنٍ بخ أخشً علَه بالفعل َا لاسم "

 فنمل نظراجه فٍ مٗمحه الجٍ ٖ َظهر له منها سوي النصؾ

 َسجؽرب أن َسمع هذا ومن مطر جحدَدا وجمَعهم َعرفون ذان

 الشاب وشجاعجه ومهارجه ونجاجه من الموت مراراً لَعود

 لمسببها مجدداً دون أن َخشاه وٖ هو نفسه ....!! كما َعلمون

الصلة الموَة والعمَمة الجٍ ججمعهما ومكانجه الخاصة لدي جَداً   

 مطر من بَنهم جمَعاً لكنه لم َجلفظ َوماً بهذا ولم َكن َراه سوي

 .! بطل والبطل ٖ َخشً شَبا وٖ َُخشً علَه كما كان َمول

 لال برَبة َنظر لمفاه ٖسجدارجه نحو طاولة مكجبه



 " !ما الذٌ َحدخ نجهله َا مطر ؟ "

دار بجسده ممابًٗ له ولال بجموداسج  

 " لم َحدخ شٍء "

 وجابع ولد شرد بنظره لمرص الشمس الذٌ بدأ َرجفع فٍ السماء

 ٖمعاً كزجاج النافذة الجٍ جفصلهم عنه

"  ً  لكن لد َحدخ لرَباً ولرَباً جداً ونخسره ولن نجد ولجا

 " حَنها وٖ لنندم فَه

 لال الوالؾ أمامه بجوجس

جرٌ ...؟! أرجعه للبٗد إن كان فٍ بمابهمطر ما الذٌ َ "  

 " هنان خطراً بسببهم

 نظر لعَنَه حَنها ولال بضَك

 لَس بسببهم بل بسبب نفسه وإرجاعه هنا لَس حًٗ وأنت "

 " جعلم جَداً جبعات ذلن وهو رمَه للموت بؤَدَنا

 حدق فَه باسجؽراب لبرهة لبل أن َمول

 " !ماذا جعنٍ بؤنه بسبب نفسه ؟ "

ولالجؤفؾ   

 " عناده علً ما َعلم جَداً بؤنه لَس فٍ صالحه أعنٍ "

 حرن رأسه ساحباً الهواء لفمه دلَل الفهم ولال

 " آه زوججه جمصد ...؟ أٖ زالت معه ؟ "

 ضرب بمبضجه علً طرؾ طاولة المكجب ولال بضَك

 أجل وذان العنَد ٖزال َرفض إبعادها ولن َجولؾ عن جنونه "

 " ذان حجً نخسرهما كٗهما أو َخسر أحدهما اِخر

 نظر لنصؾ وجهه الممابل له ولال بجوجس مما سَمول

 وما نفع أٌ محاولة معه إن كان مصراً وأنت جعرفه أعند من "



 الصخر ولد ألسم مراراً بؤنه إن جم إبعادها فٍ ؼفلة عنه أن

حجًَولؾ جمَع مهامه هنان لجصبح مهمجه الوحَدة البحخ عنها   

 َجدها ... أٌ ٖ حل مطلماً وأنت أكثر من َعرفه بَننا جمَعاً مهما

 " كنا ممربَن منه هنان

 مرر أصابعه فٍ شعر لفا عنمه ولال َنظر لٓسفل

 َجب أن َكون ثمة حل لن نمؾ نجفرج هكذا ثم كل ما نجفوه "

 " به مسجمبًٗ بؤنه كان لدره وسَواجهه علً أٌ حال

ال بهدوء حذرجفحصت عَناه مٗمحه ول  

 أراه َإدٌ مهامه وبؤفضل شكل إن فٍ جلن المنظمة البرَطانَة "

 " أو فَما َخص عملنا فمما الخوؾ ؟

 لال مطر بضَك ولد رفع نظره به مجدداً 

 بل علً العكس جماماً فهو السبب فٍ جؤخرنا عن بلوغ هدفنا "

 هنان حجً اِن ْنه َجهرب مجحججاً وبشكل واضح فحجً حفٗجهم

ٍ سجكشؾ لنا الكثَر بات َعجذر عنها بحجج سخَفة سواًء إنالج  

 كانت الجٍ َمدمها لهم أم لنا وكل ذلن من أجل جلن الفجاة ومنذ

 أصبحت جعَش معه بل وَفجعل الشجارات مع ابنة ذان الرجل

 ْمور جافهة ٖ جعنَنا وٖ جعنَه فمط لَجركها بعَداً عنه لدر اٖمكان

سوأ من كل ذلن أنه إن جم اكجشاؾإرضاًء لزوججه جلن ، واْ  

 هوَجها الحمَمَة فسَنجهٍ من الوجود شخص اسمه جَم كنعان

 ً  وفٍ لمح البصر وابنة الجنرال جلن ٖبد وأن جفكر فٍ فعلها َوما

 فالنساء َصبن بالجنون ما أن جمجرب أٌ امرأة وبؤٌ صفة كانت

 من الرجل الذٌ جحبه وإن حدخ ووضعت جلن الفجاة فٍ دماؼها

لن َهنا لها بال حجً جزَحها من طرَمها ومن حَاجه وبؤٌف  

 .. طرَمة كانت ولن أن ججخَل أٌ طرق جلن الجٍ ججبعها النساء



 " خصوصاً فٍ مركز جلن وصٗحَات والدها

 جنفس بموة وعمك ولال

 ما أعلمه عنها أنها امرأة مرَضة بحب الجملن أٌ أنها فٍ أشد "

 حاٖجها َؤساً لد جفكر حجً فٍ أذَجه فإما أن َكون لها أو لَس

 ْحد كٗعب كرة المدم الذٌ كانت علً عٗلة معه وما أن أظهرت

 الصحؾ صوراً له مع فجاة أخري حجً جعرض لحادخ مجهول

 الجفاصَل بالطبع وفمد ممدرجه علً ممارسة الرَاضة

 " مدي الحَاة

لب الذٌ أمسن خصره بَدَهلال آخر عبارجه جلن ونظراجه جرا  

 ولال بجدَة

 لست أخشً من جملكها المرضٍ ذان بل من أن جكشؾ هوَة "

 زوججه الحمَمَة فإن كان جَم جممص شخصَة ذان الفجً الَونانٍ

 بدون أٌ ثؽرة َدخل منها الشن فمارٌ دفَنست عكس ذلن

 وبمعلومات بسَطة من إَطالَا َمكن كشؾ الخدعة وبسهولة

جطورات اْخَرة فٍ عابلجها هنانخصوصاً بعد ال  " 

 شحبت مٗمح الوالؾ أمامه بوضوح ولال

 وحَنها من مارَه هارون سَجوصلون لحمَمة جَم شاهر كنعان "

 " ودون عناء

 أوما مطر برأسه بنعم ولال بجدَة أكبر

 وْجل هذا َجب أن َكون ثمة حل ما لٓمر ؼَر إلناع ذان "

 ً  " العنَد وٖ إبعادها عنه مرؼما

 رفع َدَه ولال

 " كَؾ إن لم َكن بهاجَن الطرَمجَن ؟ "

 ً  جنهد بعمك ولم َعلك بل وأولؾ الحدَخ فٍ ذان اْمر نهابَا



 والجفت لطاولة المكجب الواسعة وفجح الحاسوب مجدداً فالجرب منه

 الوالؾ خلفه حجً أصبح َمؾ بجانبه َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه

علً الخارطة أمامهما وعنَنظر بانجباه لما كان َشرحه له   

 خططهم المسجمبلَة فَما َخص البٗد ٖ شٍء َمطع حدَثه

 المسجرسل ذان حجً لال لاسم

 لمد فعلت الصواب فجلن المبابل بدأت جلَن علً ما َبدو بَنما لم "

 ججرن فٍ الحدود ثؽرا مفجوحة للمجطرفَن .. ولضَة مجمردٌ

 صنوان سجنجهٍ لرَباً كما بات َري جمَع المرالبَن بل

 " والممربون منهم

 ضؽط زرا ما فٍ لوحة المفاجَح لابٗ

 سَكون علَهم أن َخضعوا نهاَة اْمر وما أن َكجشفوا بؤن "

 أولبن الشرذمة المجمردَن لن َجلبوا لهم وْنفسهم سوي الخزٌ

الحفَدوالعار وسَكجب الجارَخ ذلن لَلحمهم حجً حفَد   

 " سَجخلصون منهم ودون جراجع

 " لال ونظره ٖزال علً جلن الشاشة والمربع الذٌ ظهر فَها

 أجل .. فلو أننا فمط نجخلص من اسجسٗم جلن المدن لهم فسنكون

 " لطعنا شوطا كبَراً لٓمام حَنها

 أؼلك حاسوبه مجدداً لابٗ

جنداتبل سجنجهٍ حَنها جمَع مشاكل البٗد ولن ججد جلن اْ "  

 " .... الخارجَة مكاناً لما

 ولطع حدَثه صوت رنَن هاجفه فؤخرجه من جَب سجرجه ونظر

 لٗسم علً شاشجه لبل أن َضعه علً أذنه لابًٗ 

 " مرحبا َا جَما "

 فنظر له الوالؾ بجانبه من فوره وبما أن الهاجؾ كان جهجه فمد



 كان مسموعاً له وبوضوح ذان الصوت اْنثوٌ الذٌ خرج منه

 صباح الخَر أبٍ ... خفت أن جكون نابماً وأكون أزعججن لكنٍ "

 " أعلم بؤنن جؽادر المنزل ولت الفجر

 مرر أصابع َده اْخري فٍ شعره وهو َمول بهدوء

 " أجل َا جَما فما جعلن ججصلَن هذا الولت ؟ "

 لالت مباشرة

 " الَوم هو حفل افججاح برج الممة أبٍ "

سوداء جانباً وحَخ الذٌ كان َسجمعلال ولد انحرفت حدلجاه ال  

 لها بانجباه بَنما عَناه محدلجان به

 " أجل أعلم بذلن فهل ججصلَن لجذكَرٌ بهذا ؟ "

 خرج ذان الصوت اْنثوٌ الرلَك مجدداً 

 ٖ بل ْنه ثمة حفل وعروض رَاضَة َدعمها المشروع من "

 أجل ذوٌ اٖحجَاجات الخاصة سَمام فٍ نادٌ الفروسَة هنا

 " بالعاصمة وأرَد مرافمة الكاسر له إن لم َكن ثمة مانع لدَن

 أدار حَنها رأسه جهة الوالؾ لربه ونظر له بَنما أشاح ذان

 بوجهه من فوره مجؤففاً بصمت فابجسم ولال

 " وما كان رأٌ والدجن ؟ "

 لالت مباشرة

 لم أسؤلها بعد أردت أن آخذ رأَن أوًٖ فإن رفضت فٗ داعٍ "

معها عن اْمرْن أجحدخ   " 

 لال من فوره

 " حسناً إن وافمت هٍ فَمكنن الذهاب "

 وابجسم ما أن لالت من فٍ الطرؾ اِخر وبحماس

 " شكرا أبٍ ... أحبن كثَرا .... وداعاً اِن "



 ً  وما أن اعاد هاجفه لجَبه نظر للذٌ كان َنظر جهة النافذة مكجفا

 ذراعَه لصدره عالداً حاجبَه بعبوس ولال ببرود

 " لن جكون طفًٗ بالطبع وجؽضب من هذا "

 فمال ببرود مماثل وٖزال نظره هنان

 سَعجبن ما حدخ بالجؤكَد فؤنت والدها ولن جرضً بؤن جكون "

 " من سَجعرض للجهمَش

 شده حَنها من ذراعه وأداره ناحَجه لابًٗ بحزم

 لاسم هٍ زوججن ٖ نماش ْحد فٍ هذا لكنها اِن ٖزالت جعَش "

ومع والدجها فلن أجصور أن جفعلها مثًٗ وجؤخذ رأَن أنتمعٍ   

 ونحن ٖ عٗلة لنا ْنها بالطبع اسجشارت زوجها الذٌ َعَش كل

 " واحد منهما فٍ مكان

 فن ذراعَه ولال بضَك

 " ومن جعل الوضع َبدو كذلن ؼَركم ؟ "

 عمد حاجبَه وأشار بسبابجه لوجهه لابٗ بضَك مماثل

 " أنت لن جنسً بالجؤكَد ما اجفمنا علَه عندما خطبجها منٍ "

 فجنفس بضَك ولال

 " ٖ لم أنسً وٖ أري لهذا عٗلة بذان "

 لال سرَعاً وبجمود

 المولؾ ٖ َسجدعٍ منن كل هذا الؽضب إذاً فهل أفهم ما َجرٌ "

 " جحدَداً ؟

 أشاح بوجهه عنه وهمس ببرود

 " ٖ شٍء "

عله َبادله ذات النظرة لحظة أن عٗفحدق فَه مطر بصمت ج  

 رنَن هاجفه هو فٍ جَبه هذه المرة فؤهداه مطر ابجسامة جانبَة



 لابلها بعبوس وأخرجه ونظر ٖسمها علً شاشجه لبل أن َرفع

 نظره للذٌ لال مبجسماً بسخرَة

"  ً  لن جفكر بالطبع فٍ جركها ججصل دون أن ججَب مدعَا

ن سابمهالؽضب كٍ ٖ ججلمً عماباً أسوأ م  " 

 زم شفجَه بؽضب من سخرَجه وجملمه لبل أن َجمجم بحنك

 مبجعداً عنه

 كنت أعلم بؤن هذا سَكون مصَرٌ منذ ولعت بَن َدَن "

 " أنت وابنجن

 وأوٖه وابجسامجه الساخرة جلن ظهره ووضع الهاجؾ علً أذنه

 ما أن فجح الخط لابًٗ بجمود

 " أجل َا جَما "

ودون ممدمات وٖ حجً بإلماءفمالت من فٍ الطرؾ اِخر   

 الجحَة علَه

 لاسم أرَد الذهاب برفمة الكاسر وزوجة خالٍ رعد للحفل "

 " والعروض الرَاضَة بعد حفل أفججاح وسؤلت والداٌ ووافما

 جنهد بضَك ولال ببرود

 " وإن لم أوافك هل سَؽَر رأٍَ شَباً ؟ "

 ً  وصله صوجها الرلَك سرَعا

بنبالطبع لما كنت اجصلت  "  " 

 وبالرؼم من أنها فكرت فٍ أخذ رأَه ولم جهمله بما أن والدَها

 وافما بل واخبرجه بؤنها فعلت ذلن لبل اجصالها به ولم جخفَه عنه

 إٖ أن ؼضبه السابك جؽلب علً كل ذلن ولد جمجم ببرود

 " إذاً لست موافك "

 ً  وأؼمض عَنَه وجنفس بعمك حَن وصله صوجها محبطاً كبَبا



 " ٖبؤس ٖ مشكلة .... وداعاً  "

 ودس الهاجؾ فٍ جَبه واسجدار ناحَة الذٌ كان َنظر له بضَك

 ولال من لبل أن َعلك

 أنت للت بؤنن لن ججدخل مالم جشجكٍ هٍ لن فٗ جنسً "

 ً  " هذا أَضا

 ومنعه باب المكجب الذٌ انفجح فجؤة من لول أٌ شٍء أو الجعلَك

ما لابٗلدخول عمَر وبشر الذٌ نظر لكلَه  

 " هل نؽادر ؟ "

 فجحرن مطر حَنها ولال ووجهجه الباب المفجوح

 " أمامكم ساعجان فمط ولن أكون بعدها معكم "

 جبعوه ثٗثجهم لَحَط بهم من كانوا فٍ الخارج سابرَن معهم

 ولال بشر مبجسماً َرممه بمكر

 جركنا لن َومان جسبح فَهما فٍ بَنبان أم أنن اعجدت "

امر من بعَد ؟علً إلماء اْو  " 

 ضحن عمَر بَنما ججاهله مطر جماماً وكعادجه ودخلوا المصعد

 جمَعهم وأخرج حَنها لاسم هاجفه من جَبه وكجب رسالة سرَعة

 ( َمكنن الذهاب )

 وأرسلها لها .. فسحماً لملبه اْحمك فهو لم َسجطع جخَلها

 . مسجاءة وجبكٍ اِن وحَدة

ٍ سَارة لاسم وؼادرواوما أن كانوا فٍ اْسفل ركب مطر ف  

 جمَعهم جاركَن شوارع العاصمة المزدحمة خلفهم لَصبحوا فَما

 .. َماثلها جمرَبا عند ضواحَها وساد الصمت رحلجهم جلن

 وبَنما كان صمجاً هادباً ْحدهم كان مدججاً بالملك وجؤنَب الضمَر

 للجالس خلؾ الممود ومن لم جزده جلن الطرلات المجفرعة سوي



 جوجراً واسجسلم نهاَة اْمر لمشاعره وَده جخرج هاجفه من جَبه

 وعاد ٔمسان الممود وهو فَه فهو َعلم جَداً بؤنها لن جذهب وٖ

 بعد رسالجه جلن وسجكون فٍ المنزل وحدها اِن جسجن نفسها فٍ

 ؼرفجها بعدما لاله لها ... نظر لشاشة هاجفه وْنه ٖ َمكنه إبعاد

حجاجهما للممود وَد السرعة فٍ هذه الطرلاتإحدي َدَه بَنما َ  

 كان ٖ خَار أمامه سوي فجح مكبر الصوت ، كان سَجصل بالكاسر

 لكنه وجد رعد خَاراً أفضل ولد أجاب من فوره لابٗ بابجسامة

 مرحبا بالصهر اِخر للعابلة ... ما سر هذه المكالمة علً ؼَر "

 " ! العادة وفٍ الصباح الباكر

جانبه بطرؾ عَنَه ولال ببرودرمك الجالس ب  

 ٖ أرَد أن ألول اسؤل صهركم اْول وابنجه كٍ ٖ ألضٍ بالٍ "

 " عمرٌ فٍ السجن فَبدو أن هذا ما سَكون علَه مصَرٌ

 ضحن من فٍ الطرؾ اِخر ولال

 " كن طَباً إذاً فؤنا ٖ أسجبعد ذلن ... بما َمكننٍ أن أخدمن ؟ "

 لال من فوره ونظره علً الطرَك

 " هل أنت فٍ المنزل اِن ؟ "

 ً  خرج صوت رعد سرَعا

 أجل وسؤؼادر فوراً فعلَا أن أكون فٍ مبنً البرلمان لبل أن "

 أنجمل لحفل افججاح البرج كٍ ٖ جؽضب منٍ والدة زوججن وَنجهٍ

 " بٍ اْمر رفَماً لن فٍ الزنزانة

 ظهرت ابجسامة خفَفة علً مٗمحه المججهمة ولال

ع جَما إذاً مإكد هٍ فٍ ؼرفجها اِنأرَدن أن ججحدخ م "  " 

 لال من فوره

"  ً  " فٍ ؼرفجها !! ٖ أظن ذلن صحَحا



 لال باسجؽراب

 " هل ؼادرت ؟ "

 ً  خرج صوت رعد من هاجفه ضاحكا

 " بل كانت أول من لفز لسَارة والدجها "

 جنهد حَنها ولال ببرود

 " ٖ داعٍ لذلن إذا "

 ً  لال ذان سرَعا

 " أثمة أمر مهم ؟ لما ٖ ججصل بها ؟ "

 لال َبعد َده عن الممود والهاجؾ فَها

 " لم َعد من داع لذلن .... وداعا اِن وشكرا لن "

 وما أن دس هاجفه فٍ جَبه نظر للذٌ كان َنظر له بطرؾ عَنَه

 مبجسماً بسخرَة َجكا بمرفمه علً إطار النافذة المؽلمة وَضم

ذلنه علَها فمال بضَك ما أن عادلبضجه جحت شفجَه مجكا ب  

 بنظره للطرَك

 " ٖ جسخر من وضعٍ وٖ جنسً بؤنه لدَن نسخة مطابمة عنها "

 دس حَنها شفجَه كما ابجسامجه فٍ لبضجه الجٍ َجكا بذلنه علَها

 ً  وهو َمول مبجسما

"  ً  " لم أجركها ججمح عنٍ َوما

 ً  شخر ذان بسخرَة ولال َحرن رأسه إَجابا

اماً فؤنت ؼادرت حضنها لبل أن جؽادر منزلنأجل واضح جم "  

 ً  " صباحا

 فضحن مطر رافعاً رأسه لٓعلً للًَٗ ولال َجكا به علً مسند

 الكرسٍ خلفه

 علَن أحَاناً جرن مسافة للمرأة جُشعرها فَها بؤهمَة ؼضبها "



 " منن ... ٖ جنسً ذلن أبداً مسجمبًٗ 

ر بَده لابٗ بسخرَةرممه سرَعاً لبل أن َنظر للطرَك مجدداً وأشا  

 مسجمبٗ !! َبدو أنن جعطٍ ابنجن أصؽر من حجمها ومصدق "

 " فعًٗ أنها ابنة الرابعة عشرة

 ابجسم ولال َعود لجلسجه السابمه

 " ٖ .. وأعلم أن دماء عابلة الشاهَن لن جخونها بالجؤكَد "

 جنهد بضَك محركاً رأسه وٖذ بالصمت وكانت سَاراجهم حَنها لد

خارج ضواحٍ العاصمة فمال مطرأصبحت   

 " ألن جذهب لحفل اٖفججاح ؟ أظن أنه ثمة دعوة وجهت إلَن "

 نظر له لبل أن َنظر للطرَك ولال بضَك " ٖ بالطبع ... ومن

 " أجل بالٍ أنواع المساحات الجٍ كنت ججحدخ عنها

 ابجسم ولال

 " هل أفهم ما َحدخ معكما ؟ "

 رفع أصابعه عن الممود دون أن َبعد راحجا كفَه ولال بضَك

 َمسكه مجدداً 

 ْنه علَا أن ٖ أكون فٍ مكان َجمعنٍ بزوججن حجً ولت لم "

 جحدده ابنجن بالطبع وَبدو حجً جؤجٍ بنفسها وجمول لٍ خذ ابنجٍ

 " لمنزلن وعالمن فؤنت الزوج اْنسب لها فٍ الوجود

 لال مطر بعد ضحكة صؽَرة

مكنن الجراجع وإنماذ نفسن فنحن لم نفعل شَباً بعدَ "  " 

 نظر له نظرة لوَة جهدد بالمجل وبٗ جراجع ولال

 " ذان حَن أفمد عملٍ "

 . فضحن ونظر جهة نافذجه ولم َعلك

* 



* 

* 

* 

* 

 رفعت لطعة الحلوي ولضمجها بموة وكؤنها جفرغ ؼضبها فَها لبل

عَها لصدرها وجركتأن جرمَها مع مثَٗجها واسجدارت مكجفة ذرا  

 ذان البوفَه الكبَر ورابها وحَخ اخجارت جلن العابلة أن َكون فٍ

 لسم منعزل عن صالة احجفاٖجهم جلن أو هو كذلن جمرَباً فما

 َفصله عن ذان المكان مجرد حاجز خشبٍ مفجوح الجانبَن َمكنن

 رإَة كل ما َدور هنان من خلفه .. وهٍ لجؤت له لجكون بعَدة

سوي من أراد جناول شَباً من هذه اْطعمة بالطبع فما عن الجمَع  

 دخلت هذا المكان من أجله لم جحصل علَه بل وما خططت له

 ْعوام طوَلة وانجظرجه ضاع اِن ، نظرت جانباٌ وشدت ذراعَها

 لصدرها أكثر هامسة من بَن أسنانها

 " جباً لن َا دانَا "

 " ها أنت هنا إذاً ؟ "

 .. أجفلت ولد سوت ولفجها جنظر للذٌ كان َنظر لها بضَك

 لصاحب جلن العبارة الحازمة كمٗمحه جماماً فرسمت ابجسامة

 جمَلة علً شفجَها ولالت جدعٍ السذاجة

 " َبدو أنه حان ولت المؽادرة "

 هو من كجؾ ذراعَه هذه المرة وهو َمول ببرود

هنا بالطبعإن لم َكن لدَن مكان آخر جودَن اسجكشافه  "  " 

 فابجسمت ابجسامة من لَس لدَه ما َمول وفهم هو أشارة فوراً 

 ولال َنظر خلؾ كجفها



 " هَا إذاً فثمة باب هنان َوصلنا للخارج فوراً  "

 وجحرن من مكانه فمالت ججبعه بنظرها وهو َججازها

 " ! ألن نودع أصحاب المكان "

 ولؾ ونظر لها رافعاً حاجبَه ولال بسخرَة

أران سلمت علَهم ولت وصولن لجودعَهملم  "  " 

 جنفست بجنهَدة لصَرة ولالت

 " أردت فمط أن اجنبن أحراج بسببٍ "

 حرن رأسه مجمجماً بذات نبرجه الساخرة

 " أجل معن حك "

 ولال ببرود َشَر بَده لجسَر أمامه

 َفضل أن أكون خلفن كٍ ٖ أصل السَارة وأكجشؾ حَنها بؤنٍ "

 " لوحدٌ هنان

ت كجفَها بضحكة صؽَرة وسارت أمامه وجبعها هو َحرنفحرك  

 ! رأسه بَؤس فهذه مجً َجعكر مزاجها أو جعجرؾ بؤخطابها

 وما أن وصٗ للسَارة فٍ الخارج واطمبن بؤنها أصبحت داخلها

 اسجطاع حَنها أن َجلس خلؾ الممود وَؽادرا المكان ولجبدأ

رجة بهماسَارجه باججَاز شوارع برَسجول مسرعة حجً كانت خا  

 خارجها حَخ جحول الطرَك لخط طوَل مظلم جحفه ضٗل

 اْشجار العالَة جشك أضواء سَارجه طرَمها فوله وحولها ،

 وبَنما ؼابت الجالسة بجواره فٍ أفكارها ذاجها والجٍ لاطعها ولت

 ولوفهما لرب بوفَه الطعام كان له هو أَضاً دوامة مماثلة لجلن

 اْفكار لكن لَس لشخص لم َلجمَه هنان مثلها بل رآه ووجده

 ً  بالفعل .. َحاول فمط فهم ما لد َكون فكر فَه حَن رآهما معا

 فابنه ذان َبدو دّرب نفسه أَضاً علً أن ٖ جظهر انفعٗجه وٖ



 أفكاره علً مٗمحه ! جنهد بضَك هامساً بحركة من شفجَه فمط

لفجوات بَننامطر .... ما أبرعن فٍ خلك ا "  " 

 وانجبه حَنها للجالسة بجانبه والجٍ نظرت ناحَجه وكؤنها شعرت

 بؤنه لال شَباً أو سمعت جمجمجه الؽَر مفهومة جلن فمد َده لمسجل

 ً  السَارة وأدار زره فانطلك صوت مذَعة اْخبار مرجفعاً ومخجرلا

 ذان الصمت الممَت ... أجواء جدَدة جبدو لم جرق لمرافمجه الجٍ

َدها لذات الزر بعد للَل وضؽطت علَه مجدداً ولعدة مرات مدت  

 لَجؽَر الصوت ِخر ٖ َشبهه جماماً مالباً صوت الموسَمً

 سَارجهم المسرعة بؤؼنَة لفَروز عن الصباح بَنما ما َحَطهما

 . ! من كل جانب هو الظٗم الجام

 مد َده وأؼلك المذَاع نهابَا فنظرت جهة نافذجها حَنها وابجسمت

 فعلً اْلل لن جسجمع لنشرة اْخبار والحروب والدماء ... ماجت

 ابجسامجها جلن وحركت شفجَها بامجعاض ما أن رن هاجفها لمرجَن

 مججالَجَن منذرا بوصول رسابل مججابعة له لكنها ججاهلجه ولم

 جخرجه أو جراها فهٍ جعرؾ جَداً ممن جكون ولَست فٍ مكان

ة والشامجةمناسب للرد علً عباراجه الساخر  . 

 بَنما لم َحاول الجالس بجانبها وٖ الجفكَر فٍ جلن الرسابل الجٍ

 ججاهلجها مجعمدة بوضوح واسجمرت رحلجهما فٍ صمت َشبه

 رحلة ذهابهما رؼم الولت الذٌ اسجؽرلجه حجً جولفت السَارة

 جحت المبنً السكنٍ بعد ما َمارب الساعجَن من خروجهما من

لمبنً عالَاً وهٍ جفجح الباب وجنزلهنان فارجفع نظرها مع ا  

 والذٌ كان َؤخذ شكٗ مموساً وبابَن زجاجََن فٍ جانبَن

 مخجلفَن وجحركت خلفه ما أن أؼلك باب سَارجه وجوجه ناحَة

 الباب اْلرب والذٌ انفجح ما أن وصٗه ودخلت نظرها علً



 أبواب المصعد الجٍ ظنت بؤنهما سَسجخدمان إحداها لوٖ أولفها

 صوجه البارد وهو َججه نحو السلم الرخامٍ بلون الزَجون

 " الشمة فٍ الطابك اْول ٖ داعٍ له "

 فرفعت حاجبَها باسجؽراب لبل أن ججحرن فٍ ذان اٖججاه أَضا

 مجمجمة

 ومن هذا الذٌ َجرن الطوابك المرجفعة وجلن المناظر الجٍ "

 " ! جطل علَها هنا

لت جلن السٗلم وصعدتوحركت كجفَها بٗمباٖة ما أن وص  

 خلفه وكما لال كان الوصول هنان ٖ َحجاج سوي لصعود بضع

 عجبات جرجفع بشكل حلزونٍ لَصبحا مواجهان لردهة صؽَرة

 جنجهٍ بممر مموس َفصل الشمك عن بعضها بالجرجَب .. ولم

 َلفت نظرها فَها شٍء سوي جولؾ الصاعد أمامها ِخر عجبة

عه جرفع جسدها عالَا جنظر للجٍفَه فجؤة فنظرت من جانب ذرا  

 خرجت من الباب المجاور لباب الشمة أو الملحك الذٌ َجم

 اسجخدامه لمدبرة المنزل ...!! للمرأة ذات الموام الممشوق

 والسالان الطوَلجان شدَدجا البَاض مبرزاً أؼلبهما بنطلون

 بَجامجها الحرَرٌ المصَر جمسن خصرها بَدَها وشعرها المموج

د جمرد علً كجفَها وذراعَها العارَان واللذان َكشفهماالطوَل ل  

 لمَص بَجامجها الواسع وَكاد الشرر َجطاَر من جلن اْحداق

 الخضراء المسلطة علً الوالؾ أمامها ... هذه هٍ ؼَسانة

 ً  . شاهَن الحالن إذاً ؟ جبدو كما سمعت عنها جماما

من مررت طرؾ سبابجها علً شفجَها المبجسمة ٖزالت جرالب  

 ً  خلؾ كجفه كل ما َجرٌ بَنما خرج صوت الوالفة هنان ؼاضبا

 ً  مرجفعا



 " مرحباً سَد كروس "

 فخرجت ضحكجها رؼم كجمها لها بؤصابعها فزم الوالؾ أمامها

 شفجَه بموة وؼضب واسجدار ناحَجها َمسن خصره بَدَه من

 جحت سجرجه المفجوحة فمالت جمسن بالٍ ضحكجها

داً حَن اخجرت هذا اٖسمَبدو أنن كنت ؼاضباً ج "  " 

 وما أن ازدادت نظرجه ؼضباً رفعت َدَها أمام صدرها مبجسمة

 لجوضح أنها لم جمصد اٖساءة جنمذ نفسها من ؼضبه الذٌ لم

 َجؽَر وٖ نظرجه جلن .. فهذه جسخر منه بل ومن اسم كروس

 والذٌ معناه الؽضب إن كجب بإحدي طرَمجَه ! وعلم اِن معنً

 أن َكون البحر من أمامن والعدو من خلفن ... ٖ بل أن جكون بَن

 . امرأجَن هكذا فهو أسوأ من ذلن بكثَر

 مد َده لذراعها وأمسكها منها وسحبها معه نحو باب الشمة الذٌ

 فجحه مججاهًٗ الوالفة مكانها جنظر له بؽضب ولد صرخت مجدداً 

شمجن َا لدَس ؟لما ٖ جخبرنٍ من هذه المرأة الجٍ جدخلها ل "  " 

 وكانت النجَجة أن ججاهلها أَضاً ودخل بالجٍ لم َجرن ذراعها بعد

 وما أن أصبحا فٍ الداخل ضرب الباب خلفه بموة وحَنها فمط

 أفلجها من لبضجه ونظر لها لابًٗ بضَك

 اسمعٍ اِن وْكون واضحاً فما َجوجب علَن فهمه "

 " ... جَداً هو

ه الؽاضب ذان وهٍ جرفع َدها بسرعةلكنها لم جمهله لَكمل حدَث  

 وجنزع لبعة الممَص عن رأسها وظهر شعرها اْسود الناعم الذٌ

 نزل منساباً علً ظهرا وطرفٍ وجهها جمسن ؼرجها الممصوصة

 بمشبن أبَض مكون من زهرجَن مرصعجان بالفصوص ...فسكت

 فجؤة كما جبدلت نظرجه الؽاضبة جلن لٗسجؽراب ججنمل بَن مٗمحها



جٍ ظهرت له بوضوح أكبر حَنها حَخ كان جمرَباً ٖ َراها معال  

 لبعجها جلن أو لم َهجم بذلن !! ووجد نفسه اِن فٍ مواجهة

 عَنان واسعة برموش كثَفة بطرَمة ؼرَبة زادجها اجساعا

 وبروزا .. ٖ بل ما زاد ذلن جنالضهما الجام مع حجم اْنؾ

أوضحها بروز حجمالمسجمَم الصؽَر والشفاه الجٍ رؼم صؽرها   

 الشفة العلوَة فَها عن السفلً للًَٗ بطرَمة زادجها جماٖ .. لكن

 لَس ذلن ما جذب انجباهه فمط بل عمرها !! هذه ألَس َفجرض

 بؤنها أصؽر من زوجة مطر جلن بملَل فمط !! ألَس هذا ما علمه

 عنها حَن جزوجها لبل أعوام طوَلة فهل بالفعل َكون هو عمر

َحدق فَها دون أن جرمش عَناه فؤفكاره هٍ ماهذه !! كان   

 كانت جسبح فٍ دومات بعَدة اسجفاق لها فجؤة ولنفسه فؤدار

 وجهه عنها وجحرن باججاه ؼرفجه ولال ببرود وسبابجه جشَر

 للجانب اِخر

 " ؼرفجن هنان وحماببن فَها "

 فرالبجه بحاجبَن مرفوعَن وهو َدخل ؼرفجه مؽلماً بابها خلفه

 بشٍء من العنؾ مما جعلها جنظر لمكانه مجفلة لبل أن جرفع َدها

 وهفت بها علً وجهها مجمجمة

 كم هو سرَع اٖشجعال هذا الرجل "

 لكن ٖ بؤس فمد جوضح لها ما كانت جصبو جحدَداً لمعرفجه ولد"

 جوصلت له من انصراؾ عَنَه عنها لبل جسده وفهمت حَنها ما

انها لد أجادت فٍ وصفه فهٍ عنجه جلن بالمدَس .. بل َبدو  

 كانت جرَد ان ججؤكد فحسب .. هٍ جثك فٍ مطر وبعد نظره

 ورجاحجه لكن الرجل مع رفاله شٍء ومع امرأة خلؾ باب مؽلك

 شٍء آخر .. وٖ جنكر بؤنها كانت ججحضر لرإَة اٌ معالم أو



 بوادر لنظرة ملجوَة ممززة او جبدل لذر لمٗمح وجهه.. لكن

لذٌ اعجلً مٗمحه وهو َشَح بنظره جعلها جشعرالخجل الطفَؾ ا  

 ً  انه برَا فعًٗ رؼم اسجحالة اججماع لفظجٍ رجل والبراءة معا

 لكنها رأجه فعًٗ بطرَمة جعلت ردة فعله جبدو لها مسلَة وفٍ

 . وضع آخر لكانت ضحكت بالفعل

 وذان ما حدخ حَنها فسرعان ما فجر فمها عن ابجسامة بل

رة وجحركت ناحَة الؽرفة الجٍ أشاروخرجت منها ضحكة صؽَ  

 علَها ودخلجها مؽلمة بابها خلفها .. كانت ؼرفة شبه فارؼة حجً

 أن سرَرها ٖ َحوٌ لحافاً وٖ وسابد وَبدو أن كل ذلن فٍ

 الخزانة ! جوجهت ناحَة حماببها الموضوعة لرب الخزانة

 الضخمة وولفت أمامها ونزعت لمَصها أوًٖ ورمجه خلفها بإهمال

لم َعد َؽطٍ جسدها سوي لمَص شفاؾ بدون أكمام وجلستو  

 مجربعة أمام أكبر حماببها جلن وفجحجها فعلَها أن جسجحم وجرجب

 . هذه الثَاب جمَعها لبل أن جفكر فٍ النوم

* 

* 

* 

 أنزل آخر واحد منهم المبعة السوداء عن رأسه المنحنٍ لٓسفل

 لجلوسه علً اْرض مسجنداً بركبة واحدة علَها وخجم بذلن

 عرضهم الرابع الذٌ لدموه أمام البمَة الملَلة من المدعوَن لذان

 الحفل فجعالً الجصفَك الحار وابجسم رواح لهم بفخر فهم رفضوا

 الجراحه بؤن َمدموه أمام الجمَع ْنه سَكون عرضهم لبرنامج

َراه كل ذان العدد بَنما أرادوا أنالمواهب البرَطانٍ ورفضوا أن   

 َمدموه الَوم وهنا كهدَة له ... سبع شبان فٍ أعمار مجماربة



 كما اْجسام والطول جمعجهم المصادفة ولت دراسجه فٍ جامعجه

 ً  فٍ اسكجلندا كما جمعجهم هم الظروؾ الماسَة الجٍ عاشوها معا

خلً أحدهمفٍ دار لَٓجام وجعاهدوا منذ صؽرهم فَها علً أن ٖ َج  

 عن اِخر .. وكان ذان ما فعلوه بالفعل حَن حان ولت مؽادرجهم

 ً  إَاها وهم فٍ سن الخامسة عشر فواجهوا الظروؾ الماسَة معا

 إن فٍ المكان الذٌ جدبروه للعَش فَه أو اْعمال الجٍ كانوا

 ً  َبحثون عنها لَجمكنوا من العَش وٖ َكون الموت جوعا

العراء وٖ أن َلجهمهم وحشمصَرهم أو بسبب البرد فٍ   

 اٖنحراؾ واٖنخراط فٍ العصابات .. وبالرؼم من أنهم اججازوا

 كل جلن السنوات ورؼم صعوبجها وجعاونهم لَكون لكل واحد منهم

 حَاة خاصة ناجحة إٖ أن ذلن لم َجعلهم َفجرلوا عن بعضهم أبداً 

ماً فٍوكانوا َداً واحدة وفٍ كل شٍء لذلن اخجاروا أن َكونوا فرَ  

 شٍء ما َجمعهم جمَعاً فجكونت فكرة فرلة الرلص هذه وجحولت

 من هواَة ورؼبة فٍ المشاركة ٖ ؼَر لحلم كبَر بؤن َحمموا ما

 عجزوا عنه طوًَٗ فٍ سن مراهمجهم وهو إَصال كل معانجهم

 وأمثالهم للعالم ، ومنذ الَوم الذٌ جعرؾ فَه هو علَهم فٍ

عد بؤنها هبة هللا لهم لرر أن َكونمصادفة ؼرَبة رأوها هم فَما ب  

 الداعم لهم وساعدهم بما لم َكونوا لَجخَلوه حجً أصبح اسم

 فرَمهم ذان معروفاً فٍ أسكجلندا بؤكملها مما شجع حلمهم الصؽَر

 ذان ْن َكبر داخلهم وكانت المفاجؤة حَن حصل لهم بالفعل علً

ََٗن حولفرصة لن جعوض للجمدم لذان البرنامج الذٌ َشاهده الم  

 العالم وفٍ موطنهم خاصة بل وفٍ اٖجحاد اْوروبٍ بؤكمله

 فؤصبحت جدرَباجهم الشالة ٖ ججولؾ لَل نهار لَنالوا الفوز ومن

 ثم الشهرة والنجومَة لَس من أجلهم فمط بل ومن أجل كل طفل



 . َعانٍ ما عانوه هم

 ولفوا جمَعهم وصفموا ْنفسهم كعادجهم بعد كل عرض َمدمونه

 فرفع لهم رواح إبهام َده الحرة مبجسما لبل أن َنظر للوالفة

 بجانبه جنظر لهم مبجسمة بحماس والجٍ ما أن شعرت به ورفعت

 نظرها له حجً عادت للعبوس ولالت بضَك جحاول سحب َدها

 وساعدها من لبضجه

 " اجركنٍ ... فها لد انجهً حفلكم ولن أهرب "

 ً  لرب وجهه منها وهمس مبجسما

لال بؤنٍ كنت أخشىً هروبن أو أنه السبب ؟ومن  "  " 

 شعرت باشجعالها َزداد بسبب بروده وٖ مباٖجه بل وابجساماجه

 لبلها ولالت بحدة

 هل أفهم لما ججزوج بٍ جحدَداً وأنت جكرهنٍ وجنجمدنٍ منذ "

 " كنت طفلة ؟

 وجابعت جلوح بسبابجها فٍ الهواء

 " ولماذا أنا من بَن جمَع شمراواجن ؟ "

فع رأسه ضاحكاً لبل أن َنظر لها مجدداً ولال بضحكةر  

 وأخَراً سمعت هذا السإال من شفجَن الرابعجَن والذٌ لٓسؾ "

 " ٖ َمكننٍ أجابة علَه

 جؤففت فٍ وجهه وحَن حاولت سحب َدها مجدداً وكادت جنجح فٍ

 ذلن عاد وسحبها ولؾ ساعده حول ساعدها أكثر وجحرن بها

ابجسما لهما علً الفور فلم َبمً فٍ ذان جهة والدَها واللذان  

 المكان الواسع سوي الممربَن من العابلة بأضافة ْفرادها

مؽادرة زَزفون منذ ولت طوَل وولاص النالصَن أساساً بعد  

 الذٌ اعجذر منذ للَل وصعد لجناحه بَنما بمَت زوججه ْن



نعابلجها لم َؽادروا بعد وزوجة أبَه والدة نجَب الجٍ ما كا  

 !... لَجولع أن جبمً لهذا الولت

 إذاً ٖ أحد سوي والدجه وزوجة والده والدة ضرار ونجَب الوالؾ

 جهة طاوٖت الطعام وكؤن ما َحدخ هنان ٖ َعنَه ووالدجه

 ووالدهم وجده اللذان علً ما َبدو لم َنجهَا بعد من نماشاجهما

 الطوَلة حول المشروع الضخم الذٌ َنشبونه علً جزَرة مَنٗند

 والذٌ لم َسرق ولت والدهم فمط بل سرله بؤكمله منهم وكان

 مشروعهم اْول بعَداً عن عالم صناعة الطابرات وشركات

 الطَران ... حجً أن خاله وزوججه ؼادرا منذ ولت معجذران ْن

بَنما لم َفكرا مطلماً فٍ ابنجهم كنانة لد جكون لوحدها فٍ المنزل  

 اٖجصال بها أو بشمَمها للجؤكد إن كان معها ...! وخاله شاهر

 حذي حذوهما حجً أنه بالكاد رآه اللَلة بل ولم َودع أحداً 

 .! وهو َؽادر

 ابجسم الحارثة وهو َنمل نظره بَنهما ولال ما أن اسجمر

 علً رواح

 " مر الحفل بسٗم والحمد هلل "

ع َد ابنجه فٍ َده ولالفضحن رواح ووض  

 ها لد سلمجها لن كاملة رابعة كما هٍ دوماً فعلَا أن أجدها "

 " فٍ المسمبل المرَب كما هٍ وجسلمها إلٍ

 ضحن والدها وشد علً َدها الصؽَرة بالممارنة بكفه ولال

"  ً  " أمانجن فٍ أمان جام كن مطمبنا

 فابجسم ولوح لهم ولال مؽادراً 

ؽادرة وإَصال رفالٍ للمكان الذٌَمكننٍ اِن إذا الم "  

 ً  " سَمَمون فَه هنا فٍ برَسجول مطمبنا



 وابجعد عنهم حَخ الفجَة اللذَن أصبحوا َمفون خلؾ المساحة

 الزجاجَة الواسعة الجٍ َحجلها باب الشرفة المطلة علً الحدَمة

 المضاءة فٍ الخارج بَنما انشؽلت والدجه مع الخادمات اللواجٍ

مكان الواسع مجفرلات فَه كل فٍ اججاهبدأن فٍ جنظَؾ ال  

 ً  وسارعت والدة ضرار لمساعدجها .. بَنما ؼادر نجَب أَضا

 ووالدجه الجٍ انشؽلت بجودَع عابلة جمانة فسحبت حَنها ساندرَن

 َدها من َد والدها ونظرت لهما ولالت والدموع جمٓ عَنَها

"  ً  " لمد خذلجمانٍ بكما حما

 وجابعت بؤسٍ من لبل أن َعلك أٌ منهما

 كان حفل خطوبة فمط فكَؾ أصبحت زوججه فجؤة وأنجما "

 ً  " !! جعلمان جَداً رأٍَ باْمر وبه شخصَا

 لال حَنها الحارثة وبضَك

 " لن نكرر اسطوانجنا ذاجها َا ساندٌ "

 فلوحت بمبضجها لابلة بحدة

سابماً أبٍٖ ذلن لَس عذراً ... ٖ ججحجج بما حدخ هنا  "  

 " فلست طفلة

 خرجت والدجها من صمجها حَنها ولالت بما َنالض مزاج كلَهما

 والمشحون بالؽضب

 " !ٖ أعلم حماً ما سبب رفضن لما ججمناه الكثَرات ؼَرن ؟ "

 فنظرت ناحَجها ولالت باسجَاء

 " وهل كل ما َجمناه الناس َمكننا أن نكون سعداء بامجٗكه ؟ "

 لال الحارثة بحزم

 " َفجرض بؤن َكون اْمر كذلن "

 فنظرت لعَنَه وسحبت نفساً عمَما لصدرها فَما َشبه عبرة فجت



 أضلعه ولالت بصوت ضعَؾ كبَب

 َإسفنٍ إذاً أن اخبرن أن فكرجن جلن خاطبة أبٍ ولد رمَت "

 " بسببها ابنجن للجعاسة مدي الحَاة

داً وجابعت من لبل أن جنجظر جعلَمه والدموع جمٓ عَنَها مجد  

 " لو كان لٍ مكاناً ؼَر منزلكما لسماً ما كنت ْرجع له معكما "

 لججبدل مٗمحه للحدة ولال بمسوة َشَر بسبابجه لٓرض جحجه

 ٖ مكان لدَن ؼَره سوي هذا المنزل بالطبع وٖ ججصرفٍ "

 بجنون َا ساندرَن كٍ ٖ ججحول حَاجن لجعاسة حمَمَة أنت

 " وحدن السبب فَها

مكجرخ بنظرة اْسً وخَبة اْمل الجٍ رممجه واججازها ؼَر  

 بها وهو َسَر لابٗ بضَك

 اجبعانٍ بسرعة فلن نجرن سابمهم َنجظرنا طوًَٗ فالمسافة "

 " من هنا للندن لَست بالمصَرة وهو ٖ َعمل لدَنا

 وابجعد حجً ؼادر من باب الشرفة المفجوح ونظرت هٍ لوالدجها

 الجٍ لم ججبعه بعد جنجظرها ولالت بعجاب آسٍ

 َعجبن كل هذا أمٍ درجة أن ٖ جعجرضٍ أبداً وٖ بكلمة "

 " !واحدة جعزَن بها ابنجن الجٍ جحطم مسجمبلها ؟

 فنظرت لعَنَها بصمت حزَن لبرهة لبل أن جهرب بنظراجها منها

 جهة الباب الذٌ خرج منه زوجها لبل للَل ولالت جشَر بَدها

جهناحَ  

 جحركٍ هَا َا ساندٌ فٗ أرَد أن َؽضب والدن أكثر من ذلن "

 وٖ حدَخ لٍ فٍ أمر لد وافك هو ... أعنٍ أنت علَه وجعلمَن

 " ذلن جَداً 

 ضربت بمبضجها نحو اْسفل لابلة بحنك



 من َران ٖ َصدق بؤنن انجلَزَة ! بل بؤنن أنت العربَة ولَس "

رر والمساواة أمٍ ؟هو ٖنصَاعن الجام له ...!! أَن الجح  " 

 فنظرت لها بضَك وأشارت بؤطراؾ أصابعها لرأسها لابلة

 ٖ َوهمن عملن بؤن جمَع شعارات هذا المججمع جُنفذ "

 " أو جفَد .. وٖ جنسٍ بؤنن عربَة وزوجن كذلن

 فنفضت َدَها بموة صارخة

 ٖ جمولٍ زوجن أمٍ رجاًء وارحمونٍ من هذه الكلمة "

 " اللَلة علً اْلل

 فنظرت حولها بضَك جخشً من سماع زوجات سلطان أو إحدي

 خادماجهم نماشاجهم الؽاضبة جلن وأمسكت بَدها وسحبجها معها

 دون أن جعلك أو جضَؾ شَباً وخرجت بها من حَخ خرج والدها

 لبل لحظات ولم ججولؾ حجً وصٗ للسَارة السوداء المجولفة

كت لها البابلرب الباب الربَسٍ للمنزل وصعدت والدجها وجر  

 مفجوحاً فجلست علً الكرسٍ أَضاً جدخل فسجانها بعصبَه وجؤفؾ

 وضربت الباب خلفها بموة جاركة جزءاً منه فٍ الخارج دون أن

 جهجم له وٖ للمال الذٌ دفع ثمناً لشرابه وأشاحت بوجهها جهة

 النافذة ما أن انطلمت السَارة لبل أن ججكا بجبَنها علَها جنظر

 . للطرَك بحزن

* 

* 

* 

 اؼلك باب ؼرفة اٖججماعات خلؾ آخر الداخلَن منه وحَنها فمط

 سحبت مساعدجها الشخصَة الكرسٍ بجانبها وجلست علَه لَبدأ

 اججماعهم الذٌ جمرر أن َكون لبل دلابك من افججاح مشروعهم



 الجدَد والذٌ سرق ساعات نومها ونهارها طوال الفجرة الماضَة

أن جنجح فَه كما أدارت جلن المملكة سابماً وهذاوعاهدت نفسها   

 ما َجعلها مصدر ثمة من لِبل جمَع من دفعوا أمواًٖ طابلة

 لجموَله آملَن فٍ أن َعود علَهم بمنافع أكبر فمهما كانت الحمابك

 المخفَة خلؾ الممول اْساسٍ لمملكة الؽسك سابماً وكل جلن

ها فٍ جلن الؽرفة وعلًاْسرار المحبطة الجٍ ٖ َعرفها أحد ؼَر  

 جلن الطاولة إٖ أنها من صنع كل ذلن وبنجاح فالمال وحده ٖ َفعل

 شَباً إن لم َكن ثمة عمل ذكٍ َحركه ... أما اِن فلن جخشً من

 زَؾ الجالسَن حول جلن الطاولة البَضاوَة الكبَرة ببذٖجهم

 الرسمَة الفاخرة ونظرات الثمة والكبرَاء وحجً الجعجرؾ

ور لبعضهم ... لرجال اسجطاعوا بناء أنفسهم ومجدهم فٍوالؽر  

 عالم المال واْعمال وبجمَع أنواعه .. وما كان ْحد أن َدعم

 مشروعها هذا سوي أمثالهم ومن كان اسم كل واحد منهم َعرفه

 الماصٍ لبل الدانٍ فٍ جلن البٗد .. وبالرؼم من أن جعاملها فٍ

ولم ججلس َوماً حول طاولة لدالسابك كان فٍ أؼلبَجه مع النساء   

 مٓ كراسَها الجلدَة المرَحة الرجال فمط وبهذا العدد باسجثناء

 مساعدجها الجٍ كان حضورها أساسَاً وحجً إن لم جحجاج لها إٖ

 أن ذان الجوجر الداخلٍ لم َظهر علً مٗمحها الواثمة .. طرَمة

ءجلوسها وأدق حركاجها حجً بالنسبة لجلن اْحداق السودا  

 الكبَرة المسجدَرة والجٍ َحَطها صفا رموش كثَفة ... بؤدق

 جفاصَلها كانت أنثً جخجلؾ عن جمَع النساء وصوًٖ ْبسط

 اٖمور وحجً المماش اْسود الناعم الذٌ احجضن جفاصَل الوجه

 البَضاوٌ الفاجن والذٌ لطالما اهجمت أن جحكمه حول شعرها

 وعنمها فلم جنساق َوماً خلؾ الصَحات الحدَثة للؾ الحجاب



 حجً أصبح ألرب للمبعات البشعة الجفصَل منها لمماش ساجر حجً

 . أضاعوا الؽرض اْساسٍ منه

 نظرت لٓوراق جحجها والجٍ كانت جرَح َدها علَها َزَن أناملها

 خاجم الزواج الماسٍ والذٌ سرق نظرها لبرهة وكؤنه مؽناطَس

ا إلَه دون شعور ! وما كادت جرفعهما من علَه حجًجذبه  

 أؼمضجهما وجنهدت بعمك ما أن انفجح الباب خلفها ودون طرق

 وٖ اسجبذان وٖ أن َمنع أحد رجال اْمن وٖ الحرس المنجشرَن

 فٍ اْسفل هذا الممجحم من الوصول إلً هنا ! ولها أن ججخَل من

 . َكون ... بل وكؤنه خرج لها من خاجمه

 رفعت نظراجها بالذَن ولفوا بالججابع ما أن كشؾ لهم الباب عن

 هوَة الموجود خلفه والذٌ وصلهم صوجه وبّحجه الواضحة

 والممَزة لبله وهو َجحدخ فٍ هاجفه والذٌ أصبح بإؼٗله للباب

 فٍ جَب سجرجه فولفت هٍ أَضاً حَنها ودون أن جلجفت له ْنها

ها وكَؾ سَرد هو علَهاجعلم جَداً أٌ نظرة سجوجهها له حَن  

 وأمام الجمَع فَكفَها ما حدخ سابماً فٍ اججماع الجمعَة فضَوؾ

 . الشرؾ هذه المرة لَسوا نساء

 كان علَها أن ججولع هذا منه وإن لم جكن الدولة داعماً للمشروع

 ولم َسبك له أن نالش موضوعه معها وٖ فٍ الَومان اللذان

جسجبعد هذا فكَؾ َجد لضَاهما فٍ منزل بَنبان مما جعلها  

 ربَس البٗد ولجاً لحضور اججماعهم هذا أو حفل افججاح برج فٍ

 عاصمة هو المسإول عن بٗدها كاملة ! هذا ما كان علَها أن

 ٖ جفكر فَه أبداً فها لد وجد ولجاً ووصل فٍ الدلابك المناسبة

 ً  .! جماما

ولمكانت جنظر لٓسفل بالرؼم من ولوفها بظهر مسجمَم منجصب   



 جسجطع رفع نظرها بؤحد منهم وخطواجه الواسعة الواثمة جمجرب

 من خلفها حجً أصبح َمؾ بجانبها وكانت مساعدجها هٍ من

 ابجعدت جاركة له الكرسٍ الوحَد اْلرب لها جمسن بجمَع اْوراق

 الجٍ كانت جضعها أمامها وَبدو لَمَنها بؤنها لن ججلس علً ذان

 الكرسٍ مجدداً بَنما جلس هو علَه دون أن َرفض أو َمانع مما

 ً  سمح للبمَة بالجلوس مجدداً وكانت هٍ آخرهم هذه المرة أَضا

 وكل ما جولعجه حَنها أن َجحدخ لكنه لم َفعل ذلن بل نظر لٓوراق

 جحجها لبل أن َرفع نظره بها لحظة أن نظرت له أَضاً فابجسم

َفة لجكمل ما لاطعه مجَبه فسحبتمومباً لها برأسه بحركة خف  

 أنفاسها ببطء لم َٗحظه أحد وجابت بنظرها فٍ الجالسَن حول

 الطاولة الجٍ كانت ججلس علً رأسها وبدأت بالحدَخ بثمة لم جكن

 جعلم بؤن وجوده سَزَد من جعزَزها بداخلها هكذا ! ولالت بثبات

 ونبرة أنثوَة مجزنة محجشمة ذات الولت

ا هذا لَس فمط بسبب عدم وجودٌ هنا اَْاماخجرت اججماعن "  

 الماضَة بل لندرس جَداً اْمور الجٍ جؽَرت ورفضجها ووجدتِ 

 الموافمة لدي بعضكم بَنما لم َطلع علَها البعض اِخر وأهمها

 هٍ وضع لجنة مرالبة وجفجَش لنضمن صٗحَة وجودة البضابع

َاً أنالجٍ سَجم عرضها واسجخدامها فٍ المشروع فلم َكن كاف  

 َولع أولبن الباعة علً بنود جخص اْمر فٍ العمد المبرم معهم

 لَجلمً العموبة فَما بعد فما سَكون مصَر من سَجضرر بسبب

 جلن اْدوَة الجالفة أو اْطعمة منجهَة الصٗحَة وؼَرها ؟

 فنحن بهذا لن نضمن ثمة الناس فمط بل وججنب الكوارخ لبل

م جكن فٍ الحسبان ْولبنحدوثها وإن كلفنا دفع أموال ل  

 الموظفَن الجدد فالمكاسب فٍ الممابل أكثر وأهم إن كانت مادَة



 أو معنوَة فثمة الناس فٍ مشروعنا هو ما نبحخ عنه وما سَعود

 علَنا بالنفع ، أما اْمر اِخر الذٌ جمت الموافمة علَه جزبَاً هو

ً أن اٖنجمال للطوابك العلَا سَكون بالجصوَت بَن الشركا ء أَضا  

 ولن نجرن ذلن لٓرباح والمنافع المالَة الجٍ سجعود علً

 المشروع فمط فالبعض لد َسجحك فرصة أخري للمنافع المعنوَة

 الجٍ لدمها للمحجاجَن أكثر من كونه در علَنا بالنفع المادٌ

 ".... فمط

 واسجرسلت فٍ حدَثها ذان جعرض كل ما جم اضافجه وإلؽابه فٍ

 بنود ذان المشروع من أهم اْمور ْللها أهمَة وحجً اعجراضها

 علً جواجد لنوات الجلفاز ولت وجودها هٍ وحجً جؽادر واْمر

 الوحَد الذٌ جحصلت علَه حَن لدمت اعجراضها وطالبت بؤن

 . ٖ ججواجد وسابل أعٗم جمَعها

 بَنما كان نظرها طوال فجرة حدَثها ذان َنجمل منهم لٓوراق

حجها بطرَمة ٖ جُظهر جوجرها وٖ جرددها بل احجشامها عن النظرج  

 ْعَنهم ولوجوههم لولت طوَل بَنما كان الجمَع َسجمع

 بصمت وانجباه نظراجهم ٖ ججركها بَن مهجم بما جمول وبَن موافك

 ومعجب بكل ذان المدر من الذكاء اْنثوٌ والمَادة الحكَمة

جباراً أصعب من بناءلمشروع مهما عظم حجمه لن َكون اخ  

 . مملكة كاملة كجمعَة للنساء كما َرون

 جولفت عن الحدَخ فجؤة لَس فمط ْن ما لدَها لد انجهً بل

 وبسبب الَد الجٍ سحبت اْوراق الجٍ كانت جملبها فجرة حدَثها

 مطلعة علً أهم ما كانت جود الجحدخ عنه وعلمت حَنها فوراً بؤنه

لرجل جَداً من الفجرة الجٍثمة ما سَحدخ فهٍ جعرؾ هذا ا  

 عاشجها معه وعرفجه فَها بل وثمة ما جخشاه بسبب جلن اْوراق



 فؤول ما سَموم به بالجؤكَد هو أطٗع علً البنود الجٍ اعجرضت

 فَها علً بعض اْمور ومن بَنها جلن الجٍ وجهجها لبعض

 الشركاء أو ألواهم دعماً للمشروع بصفجهم الرأس اْعلً فٍ

دارة ٖسجثناء ذان اٖسم من حصة اْسهم فَه بل ومنمجلس أ  

 مشروع البرج بؤكمله واعجذر الجمَع عن فعلها وعن طرد الرجل

 الذٌ دخل عالم المال بموة من ولت لرَب مذهًٗ الجمَع بذكابه

 وحنكجه وهو لم َججاوز اْربعَن عاماً وفٍ ولت لَاسٍ لَكون

الجمَع بؤنه صفمة موفمةأحد أهم رجال اْعمال فٍ البٗد ورأي   

 لمشروعهم الضخم الذٌ َحجاج ْمثاله خاصة وأنها لم جمدم

 أسباباً واضحة بل ولم جشرح أسبابها مطلماً فما الذٌ سجموله

 !مثًٗ ...؟

 بؤنه لم َجولؾ الفجرة الماضَة عن الجردد علً مكجبها بحجج

 وبدونها حجً جولفت عن المجٍء هنا لبل اٖفججاح ؟ أو بؤنه

 جطرق للحدَخ عن أمور شخصَة وصلت ْن سؤلها عن الفجور

 فٍ عٗلجها بزوجها وسبب إلامة كل واحد منهما فٍ مكان ؟

 وعلمت حَنها بؤن جلن المشكلة سجطفو للسطح حاًٖ فإن جؽاضً

 بالٍ الشركاء عن رفضها الصامت لوجوده فلن َفعلها الجالس

وإن كانت مجؤكدة منبجانبها اِن بالجؤكَد وذان ما جعلمه جَداً   

 جهله لهوَة المكجوب اسمه فٍ جلن الورلة من بَنهم ... أو ذان

 ما كانت ججمناه فمط فما أن رفع نظره عن اْوراق الجٍ كان َملبها

 بعصبَة واضحة رماها أمامه لجنزلك علً الطاولة الملساء مجفرلة

 عن بعضها بشكل مرجب مجدرج وطرلت َده بالملم الذٌ جركجه

جها علً الطاولة ولال بحزم آمرمساعد  

 أحمد رضوان هذا اٖججماع لم َعد َحجاجن بل "



 " والمشروع أًَضا

 فؤخفت حَنها عَنَها بكفها جفرن جبَنها بؤصابعها وجنهدت بضَك

 وما جولعجه حدخ أَضاً فما أن ولؾ ذان ساحباً كرسَه للخلؾ أمام

لعلمهمالنظرات المحدلة فَه بعضها باسجؽراب والبعض بجرلب   

 المسبك برفضها لوجوده وإن جهلوا اْسباب لَولفه الذٌ رفع

 الملم فٍ وجهه لابًٗ بحدة

 لو كان هذا لبل أكثر من عشرة أعوام لما خرجت من هنا إٖ "

 وهذا الملم فٍ عَنن ... ولجعلم فمط بؤنه ثمة خط أحمر واضح

 " أصبح جحت اسمن ولن ججخلص منه بسهولة

جلن رمً الملم من َده أَضاً لابٗ بضَكوما أن أنهً عبارجه   

 " انجهً اججماعكم هذا حسبما أعجمد "

 فولؾ الجمَع حَنها مؽادرَن بالججابع دون اعجراض وٖ أن

 َنالشوا ما لال ولرر .. ومن هذا الذٌ َمكنه اٖعجراض أو

 الجحدخ بعدما لال هو كلمجه ؟ فمهما ارجفعت مكانجهم فٍ البٗد

منهم فلم َكن ثمة خَار لدَهم سوي فكلمجه سجكون أعلً  

 اٖنصَاع عدا الجالسة بجانبه بالطبع والجٍ ما أن رفعت نظرها

 بهم وكما جولعت رممجها جلن النظرات المجهمة للذٌ ؼادر آخرهم

 وكؤنه َمول لها

 ( أبدعت فٍ خلك اْكاذَب علَه )

 ً  ! ومن هذا الذٌ سَمنعه بالعكس اِن ؟ بل ولما سجهجم أساسا

 ً  فما أن خرج آخرهم وهٍ مساعدجها الشخصَة حجً ولفت أَضا

 ً  وجوجهت جهة الباب الذٌ أؼلمجه بموة والجفجت للذٌ وجدجه والفا

 أَضاً بل وَنظر لها ولالت بضَك

 " مطر ما هذا الذٌ فعلجه ؟ "



 اسجدار بنصؾ جسده وأمسن مجموعة من اْوراق المرمَة علً

َن أصابعه بموة ولالالطاولة ومدها نحوها َمبض علَها ب  

 َحركها بعنؾ

 " فعلت ما وجدجه مكجوباً فٍ أورالن أم أخطؤت ؟ "

 جنفست بعمك نفساً طوَٗ ولالت بضَك

 " ! وما الذٌ وجدجه ؟ أنت لم جسجعلم وٖ عن السبب "

 فرماها مجدداً لكن علً اْرض هذه المرة لابًٗ بحدة

أكنت جنوَن وما حاججٍ بذلن وعَناه المذرجان ججحدخ .... "  

 " دفعٍ لمجله ؟

 نملت نظراجها المصدومة من اْوراق المبعثرة علً اْرض بَنهما

 لعَنَه المشجعلجان ؼضباً ولالت بضَك

 " !! مطر ما أفعال المراهمَن هذه "

 فنظر جانباً مبجسماً بسخرَة أنفاسه الؽاضبة جخرج لوَة مجٗحمة

 ولال بضَك مماثل ما أن عاد بنظره لها

سججولعَن من رجل َنظر أحدهم لزوججه بجلن الطرَمة وما "  

 " ؼَر أن َجصرؾ كمراهك ؟

 لالت محججة بضَك

 جمَع الرجال َنظرون للنساء ومن الطبَعٍ أن َنظروا لمن "

 " ...ججحد

 فصرخ مسكجاً لها

 جولفٍ عن ادعاء الؽباء أمامٍ فؤنا رأَت جَداً نظراجه الجٍ َكاد "

ها .. أنا أفهم نظرات الرجال جَداً َلمسن بها وجعرَن من مٗبس  

 " َا ؼسك

 شعرت بجسدها ارججؾ من طرَمة وصفه جلن ومما رآه فٍ



 نظرات ذان الرحل الذٌ ججنبت النظر ناحَجه طوال دلابك

 اججماعهم ذان بَنما جابع هو وبؽضب مجمد

 وبكل جرأة وولاحة َفعلها أمامٍ ! لسماً لوٖ سن ومركز كلَنا "

 " لما خرج من هنا َمشٍ علً سالَه

 حدلت فَه بذهول ولوجهه الذٌ احمر بشدة من شدة الؽضب

 ولالت

 " ....مطر باهلل علَن أ "

 فماطعها صارخاً َشَر لها بسبابجه

 وأنت حجً مجً كنت جنوَن الصمت عن ذلن ؟ "

 "لما لم جخبرَنٍ ؟

 فمالت والضَك لم َفارق نبرة صوجها

لما حدخ اِن أن َحدخ وأنا أفهم جَداً ْننٍ لم أكن أرَد  "  

 رسالة الجهدَد الجٍ وجهجها له وأعلم بؤنن سجنفذه ... كنت أرَد

 " من الشركاء اٖجفاق علً إبعاده وشراء أسهمه وَنجهٍ اْمر

 لال بؽضب أشد ولد ضرب بسبابجه علً صدؼه

 لكنه لم َنجهٍ وهم لم َوافموا فلما لم جخبرَنٍ ؟ جحدثٍ "

نٍ بالجنونوٖ جصَبَ  " 

 فمالت بهدوء حذر جحاول جهدبة ؼضبه

 سبك وأجبت علً سإالن هذا وكنت سؤلجؤ لن فعًٗ إن جعمد "

 اْمر أكثر فجولؾ عن افجعال المشكٗت ولَنجهٍ هذا الحفل

 " بسٗم

َسمعها فصرخ مجدداً وكؤنه ٖ  

 هذا وأنت مجزوجة !! وممن ...؟ "

ثالة فكَؾ كان الوضعمن الذٌ َعجبرونه ربَساً لبٗدهم الح  



 " حَن كان َضن الجمَع أنن مطلمة ؟

 كجفت حَنها ذراعَها لصدرها ولالت ببرود جخلله الكثَر من الحنك

 كان والدٌ شراع َؽلك اْبواب أمام الجمَع حَنها وباجفاق "

 معن بالطبع ْنه وحده من كان َعلم بؤنٍ ٖزلت زوججن وَخفٍ

 ً  " ذلن عنٍ أَضا

 ججاهل ما لالت مجدداً ورمً بسبابجه جانباً لابًٗ بحدة

 ذان ما كان َصل لشراع صنوان وَولفه عند حده فماذا عما "

 " لم َكن َصل له ؟ ماذا عن أشباه هذا الصعلون ؟

 فمالت والضَك لد عاد للسَطرة علً صوجها كما مٗمحها الجمَلة

الموالؾ مطر جولؾ عن الجنون فؤٌ امرأة ججعرض لمثل جلن "  

 " وهذه اْمور جافهة ٖ جلجفت لها النساء

 مرر أصابعه فٍ شعره اْسود الكثَؾ وجنفس الهواء من صدره

 الؽاضب فٍ جؤفؾ طوَل والجرب منها حَخ جمؾ لرب الباب الذٌ

 أؼلمجه لبل للَل وأمسن بذراعَها ملصما لها علَه بظهرها وهمس

 من بَن أسنانه محدلاً فٍ عَنَها

أٌ امرأة .. أنت زوجة مطر شاهَن وأم أبنابه أنت لست "  " 

 فمالت بحنك جنظر لعَنَه اللجان جحولجا لحجرَن مشجعلَن من

 الؽضب

 " مطر هل أفهم أنت هنا لجفسد الحفل أم ماذا ؟ "

 فجركت َداه ذراعَها بحركة ؼاضبة ولال بضَك

 بل ْنه لم جوجه لٍ أٌ دعوة ْكون هنا بَنما وصلت حجً "

ٍ ...! كان علَا أن أعلم أنه ثمة سبب ما وراء ذلنلزوج ابنج  " 

 فحركت َدها بعنؾ لابلة

 أنا لم أدعوه رعد من فعل ذلن من ورابٍ وأنا ٖزلت أرفض "



 ... الفكرة من أساسها وإن جولفت عن الجحدخ عنها مجعمدة

 ثم ٖ أعلم ربَس بٗد جوجه له بطالة دعوي لحضور حفل

 " !! برج َُفجح فٍ بٗده

ل بضَكلا  

 " ؼسك ٖ ججهربٍ من محور حوارنا اْساسٍ "

 لالت باندفاع

 " أنا ٖ أجهرب "

 أشار بسبابجه فٍ وجهها لابٗ بضَك

 " أجَبٍ عن السإال إذاً ... ماذا كان مولفن من كل ذلن ؟ "

 فصرخت فَه مندفعة ودون جفكَر

 وهل جركت لٍ للباً َسكنه رجل ؼَرن ْوافك علً أحدهم "

 " أو أسمح باْمر ؟

 وجؤففت أمام نظراجه الساكنة ونظرت للجانب اِخر أنفاسها جخرج

 بموة َعلو معها صدرها وَنزل بالججابع فؤمسكت أصابعه بذلنها

 وأدار وجهها ناحَجه وابجسم منالضاً كل ذان المزاج المشجعل

 والؽضب الذٌ كان َلمٍ علَها بحممه لبل للَل وانحنٍ برأسه

حجً اخجلطت أنفاسه بؤنفاسها الموَة المنفعله وما أن نحوها ببطء  

 جٗمست شفجَهما دفعجه مبجعدة عنه وهمست ببرود جعدل حجابها

 الذٌ نزل طرفه مجدلَاً علً صدرها

 " ٖ جنسً نفسن َا ربَس البٗد فالبرج بؤكمله مرالب "

 فابجسم والجفت أصابعه حول أصابعها ممسكا بَدها وسحبها معه

الباب ولال وهو َفجحهجهة ممبض   

 إن كانت هذه الؽرفة جحدَداً مرالبة ما كنِت لجمولٍ كلمة "

 " مما للجه



 وما أن كانا خارج ؼرفة اٖججماعات كان باب المصعد المفجوح

 فٍ انجظارهما وما أن دخٗه وأؼلمت أبوابه ولفت بعَداً عنه فٍ

انالجانب اِخر ورفعت نظرها فٍ إشارة لٓعلً بؤن هذا المك  

 مرالب ٖ نماش فَه فٗ جفكر فٍ العبخ مجدداً فابجسم َجكا بظهره

 علً جدار المصعد الممابل لها والذٌ كان عبارة عن مرآة ممجدة

 من أسفله ْعٗه وكجؾ َدَه لصدره ولال بابجسامة ماكرة

 " أنت السبب فٍ كل هذا "

 فابجسمت بسخرَة ورفعت َدها وأشارت بسبابجها بجانب صدؼها

ؾ وراء أذنها فٍ إشارة للشعرات البَضاء الملَلة فٍ شعرهللخل  

 اْسود الحالن فضحن ولم َعلك وما أن انفجح المصعد عٗ صوت

 الجصفَك من الوالفَن َملإون المكان ممن َجبنً البرج مشارَعهم

 .. الصؽَرة والجٍ هدفها دعم نفسها وؼَرها ممن َحجاجونها

خصصت لهم ومن جم بأضافة للضَوؾ الجالسَن فٍ أماكن  

 دعوجهم وأؼلبهم شخصَات مهمة فٍ البٗد بأضافة لرجال اْمن

 والحرس الرآسٍ بالطبع فجحركت من هنان بعد ولوؾ لحظات

 َسَر بجوارها صاحب الخطوات الثابجة والرأس المرفوع بكبرَاء

 ٖ َشوبه الكبر وٖ َلَك بسواه ومن كانت اْعَن جحدق فَه

 بحماس باسم لجواجده ؼَر المجولع هنان .. والذٌ الجفت ذراعه

 كما أصابعه حول خصرها النحَل َشمان طرَماً لصَراً بَن صفٍ

 أضواء آٖت الجصوَر جحدَداً وصوٖ للوالفة أمام شرَط أحمر

 وأعمدة ذهبَة مثبت بها .. للطفلة صؽَرة بالشعر الشبه أشمر

نازع جمؾ بجانبه جحملوبشرة جحمل دماء أهل خماصة بٗ م  

 وسادة حمراء مخملَة صؽَرة وضع فولها ممص ٖمع جنظر

 . لهما مبجسمة ببراءة جشبهها



* 

* 

* 

 <َجبع ـــــــ

3الفصل الثالث والعشرون   

 

* 

* 

 اجكؤت برفك ونعومة وبالعرض جمرَبا علً السرَر البارد جخبا

 كفها جحت خدها ولد ججمد لمعان كل شٍء فٍ جلن الؽرفة فٍ

 حدلجاها الذهبَة الواسعة جنظر بحزن للجالس فٍ الخارج حَخ

 الشرفة السابحة فٍ الظٗم سوي من أنوار الشارع الجٍ انعكست

 علً الجسد الرجولٍ الجالس علً حافة كرسٍ من الخَزران

 َجكا بمرفمَه علً ركبجَه ثَابه السوداء جشبه وحدها ذان الدخان

ن أصابعه لَس فٍ لونه بلالمجصاعد من السَجارة المسجونة بَ  

 فٍ لجامة كل ما َجعلك به وذان مكانه لم َؽادره منذ ولت طوَل

 جلست فَه هنا جنجظره ولم جفكر فٍ اٖلجراب منه حَخ َسجن

 نفسه فٍ عالمه الماجم ذان فهو ٖذ بالصمت طوال طرَك عودجهما

 من هنان وهٍ احجرمت صمجه ذان وأجبرت لسانها علً إَماؾ

 ثرثرجه كما َسمَها منذ صؽرهما ، وما أن وصٗ هنا حجً جوجه

 ناحَة ؼرفجه ودخلها وأؼلك بابها خلفه فجوجهت هٍ لؽرفجها

 أَضاً واسجحمت وؼَرت مٗبسها واسجعدت للنوم لكنها لم جسجطع

 أن جنام وٖ أن جرؼم جفنَها المرهمان علً أن َطَعانها



للبها العاشك وؼادرتوَسجسلمان للنوم فاسجسلمت ْصوات أنَن   

 ؼرفجها ودخلت لؽرفجه لججدها فارؼة باردة ساكنة لم َنببها

 لوجوده هنان سوي باب الشرفة المفجوح ورابحة السجابر

 المجسللة منه فجلست جنجظره جرفض الخروج له ولَس ْنها ٖ

 جسجطَع أو جخشً أن َرفضها .. وطال انجظارها له كما طالت

فسه وسجابرهعزلجه المخَفة جلن مع ن  . 

 جسربت دمعه من طرؾ رموشها فؤخرجت َدها من جحت خدها

 ومسحجها سرَعاً وكم شعرت حَنها بالندم ْنها أصرت علً أن

 َذهبا لذان الحفل .. هٍ جرَد فعًٗ أن َجخطً ماضَه الذٌ َرفض

 أن َفارله ولَس ْنه ٖ َسجطَع فعلها فلن جصدق أن شخصاً مثله

وضربات للبه وهو َصوب سٗحه نحوَجحكم حجً فٍ أنفاسه   

 هدؾ ما لَصَبه وبسهولة أن َجؽلب علَه ماٍض لم َبمً منه

 سوي الذكرَات ... جرَده أن َُخرج كل ذان الحمد من للبه وأن

 َعرؾ معنً الجسامح مع الؽَر ٖ مع الذات لَجمكنا من أن َبنَا

نحَاة حمَمَة معاً فهو لن َسجطَع أن َحب أحداً مالم َجخلص م  

 . لوي الكره فٍ داخله .. لن َمنح أحداً ذلن وٖ .... هٍ

 رفعت أناملها المرججفة لعَنَها ومسحت دمعة جدَدة بللت

 رموشها الكثَفة لبل أن جنزل َدها مجدداً وأراحجها علً السرَر

 أمام وجهها وشعرت بملبها َجمزق لجلن الحمَمة الجٍ ٖ َمكنها

اجزة وعن فعل أٌ شٍء مننكرانها وٖ الهرب منها ... هٍ ع  

 أجله وما ألسً أن جشعر بذلن نحو من جحب ... جعذره وجفهم

 مشاعره وججؤلم معه ولجؤلمه وجشعر بالعجز حَال جخفَؾ ذلن عنه

 أو مساعدجه لجخطَه ْنه سَرفض ذلن بل ولن َعجرؾ به وٖ بَنه

 . وبَن نفسه



ارفعت َدها ومسحت عَناها بسرعة وجلست جبعد شعرها وؼرجه  

 للخلؾ حَن ولؾ الجالس هنان ورمً عمب السجارة من َده

 وداسه بمدمه بموة وكؤنه َسحمه ٖ َطفبه ! ثم اسجدار وجوجه

 نحو الداخل وأؼلك الباب الزجاجٍ خلفه بسحبة لوَة من َده

 ودون أن َلجفت له وجوجه نحو السرَر الذٌ ٖزالت ججلس علَه

 وارجمً علَه بجانبها بجنهَدة طوَلة لدماه علً اْرض وجسده

 فوله ورفع َده لعَنَه وضؽط علَهما بؤصابعه بموة .. لم َجحدخ

 ولم َسؤلها عن سبب وجودها هنا رؼم َمَنها من أنه كان َعلم

 بدخولها منذ البداَة ولم جمدم هٍ الجبرَرات أَضاً أو جعجذر بل

امدة .. شفجاه المشدودجان وفكاهضلت جحدق بوجهه ومٗمحه الج  

 المجصلبان ولم َبعد أصابعه عن عَنَه بعد .. وطال صمجهما كما

 . حالجه جلن ونظراجها الحزَنة الجٍ الجصمت به

 لما لم جنامٍ حجً اِن مارَا ؟ علَن أن جكونٍ فٍ جامعجن "

 " باكراً ؼداً 

لكان هو من كسر حاجز الصمت السمَن ذان بَنهما بَنما ٖزا  

 َمسن عَنَه بؤصابعه بموة فرفعت َدها ومسحت عَنَها وأنفها

 وأبعدت خصٗت ؼرجها خلؾ أذنَها ولم ججحدخ أو ججَب فؤبعد َده

 واسجدار بجسده جانبا مجكباً علً مرفمه وثنا سالَه لجصبحا فوق

 السرَر أَضا ولد نصب إحداهما فارجفع جسده بحركجه جلن وإن لم

حدق بها بَنما كانت جنظر هٍَصل لمسجواها ورفع رأسه و  

 للفراغ جضم َدَها فٍ حجرها وجمجم ببرود

 " لن َنام المط الذٌ أكل لسانن اللَلة بسبب الجخمة "

 أسدلت رموشها ونظرت لعَنَه جزم شفجَها بَنما لم جنزل رأسها

 لبل أن جهمس ببحة جؽلبت علً نبرجها الباردة



وا صالحَنألم َخبروكم فٍ جلن المنظمة أنكم لم جعود "  

 " للمزاح ؟

 فارجسمت ابجسامة خفَفة باهجة علً شفجَه لمحجها وهو َنزل

 رأسه ونظر للمداحة الجٍ كان َدَرها بَن أصابعه وجمجم مجدداً 

 وبذات بروده

 " ٖ لم َخبرونا ... جركوا ذان الشرؾ لزوجاجنا "

 فجموست شفجاها وٖزالت جنظر له وارجسم البإس علً مٗمحها

 البرَبة الرلَمة وشدت أناملها فٍ لبضة واحدة وضربت بها

 ذراعه لابلة بضَك

"  ً  " بل كان علَهم منعكم من الزواج نهابَا

 ولبل أن جبعد َدها وبسرعة خاطفة لم جسجطع وٖ هٍ مٗحظجها

 أو جفادَها الجفت أصابعه حول رسؽها وشدها منه بموة أولعجها

ً علً السرَر جحجها ورأسها وكجفَها  اسجمرا علً معدجه مجرافما  

 بصوت شهمجها المصدومة ولبل أن جفكر فٍ الجلوس أو اٖبجعاد

 ثبجها بذراعه الجٍ الجفت حول كجفَها وانحنً بوجهه ناحَجها

 هامساً من بَن أسنانه

 " من هذا الذٌ َسجحك جلن العموبة منا مارَا هاه ؟ "

نها لنفاسجسلمت عن مماومجه الجٍ جعلم بؤنها لن ججدٌ وبؤ  

 جسجطع الجؽلب علً ذراعه الموَة جلن وحدلت فٍ عَنَه المرَبجان

 منها وابجسمت برلة هامسة

 " أنا بالطبع لكنن لن جسجطَع جنفَذ ذان الحكم "

 فخرجت منه ضحكة صؽَرة مكجومة وانحنً نحوها أكثر وألصك

 شفجَه بشفجَها فٍ لبلة شاركجه فَها سرَعاً لجمطعها بالسرعة

دت عنه لكنها لم ججلس بل زحفت نحو اْسفل للًَٗ ذاجها وابجع  



 ٖزالت مسجلمَة علً السرَر وخصٗت من شعرها البنٍ الناعم

 بمَت مجناثرة علً معدجه المشدودة جنظر لَدَها المججمعجان وسط

 جسدها بَنما عاد هو لوضعه السابك ورمً المداحة من َده بعَداً 

ن ثمَل لبل أن جسجمرلجصطدم بالجدار مصدرة صوجاً لرنَن معد  

 علً طاولة السرَر جحجه وعاد الصمت لَسَطر علَهما مجدداً 

 فنظر لوجهها ولرموشها الجٍ كانت جخفٍ عَنَها عنه لطرَمة

 اسجلمابها جلن لبل أن جنجمل نظراجه لجسدها وارجسمت ابجسامة

 جانبَة علً شفجَه وهو َمد َده لكجفها وأدخل إصبعه جحت كجؾ

والجٍ كانت من دون أكمام ومن المطن الناعمبجامجها العرَض   

 ً  ودفعه لٓسفل نحو ذراعها فدفعت َده عنها وأبعدها هو مبجسما

 بَنما أعادت هٍ بَجامجها كما كانت لبل أن جنزل َدها وجعود للعب

 بؤناملها فوق معدجها ونظرها علَهم وظهر الجردد فٍ صوجها

 واضحاً حَن لالت

 " آسفة بشؤن الحفل ... فَبدو أنن انزعجت وكله كان بسببٍ "

 أبعد نظره عنها مجمجماً ببرود

 " لننسً اْمر فؤنا ٖ أرؼب فٍ الجحدخ عنه "

 فٗذت بالصمت فوراً وجعلم ما سَكون مصَر أٌ جملة سججفوه بها

 اِن وهو بجرها وإَمافها لبل أن جكجمل بل وسَنجهٍ اْمر بؤن

ٌ نماش َخوضانه فٍ العادةَؽضب منها كؤ  . 

 " أنا مسافر فٍ الؽد مارَا "

 لال ذلن بجمود هو ألرب للجدَة فرفعت رأسها لٓعلً فوراً 

 ونظرت له فكان َنظر للفراغ ولم َضؾ شَباً واسجمرت هٍ جحدق

 به لولت لبل أن ججلس واسجدارت جهجه لابلة برَبة لم جسجطع

 إخفابها فٍ صوجها



ٍ سابماً حجً َوم سفرنلكنن لم جكن جخبرن "  ! " 

 وجنملت نظراجها باسجؽراب فٍ مٗمحه وٖ جفهم ما سبب ما لال

 فهو ٖ َفعل ذلن عادةً وبل برسالة جصل لهاجفها وهٍ فٍ

 الجامعة ! اسجمرت فٍ الجحدَك فَه بصمت بَنما كانت ضربات

 للبها جرجفع جدرَجَاً وهٍ جرالب حركة حدلجاه المجنملة بشرود فٍ

ومرت اللحظات وكؤنها دهور حجً لال الفراغ  

 " اْمران سَان مارَا "

 اسجطاعت حَنها جحرَر أنفاسها الجٍ علمت فٍ صدرها وإن كان

 جوابه ذان لم َُزل نظرة الملك المشوشة فٍ عَنَها المحدلجان

 بعَنَه .. وكما جولعت كان ثمة المزَد بل وسبب ما فمد رفع رأسه

للجدار الممابل له خلؾ السرَروجخللت أصابعه فٍ شعره َنظر   

 ولال بهدوء ٖ جعرفه فٍ صوجه إٖ نادراً 

 " ٖ أرَد جركن هنا فجرة ؼَابٍ مارَا "

 ً  فجعالت أنفاسها وبالكاد خرج صوجها معها منخفضاً ضعَفا

"  ً  " !! لكنن كنت جفعل ذلن سابما

 عاد بنظره لمٗبة السرَر البَضاء ولال بجمود سرعان ما عاد

 لَسَطر علً صوجه وكلماجه

 " .....رحلجنا هذه المرة لد جسجؽرق فجرة طوَلة و أنا "

 لاطعجه بسرعة ورَبة

 " فجرة طوَلة كم جعنٍ ؟ "

 ففرد أصابعه بفرده لَدَه ولال

 " ٖ َمكننٍ جحدَد ذلن لكنها لن جمل عن اْربعة أَام "

ن لبلرفعت رأسها حَنها وسحبت نفساً عمَماً لربجَها المجشنججا  

 أن جنظر له مجدداً لابلة



 " !.... طننجن سجمول شهراً بل أعوام "

 وجابعت من فورها

 حسناً وما الفرق بَن َومَن أو أربعة ؟ ثم باب الشمة أصبح "

 ً  مإمناً باْلفال من الداخل وصدَمن ذان مإكد سَكون هنا لرَبا

 " منٍ كالسابك

 حرن رأسه رافضاً ولال بحزم

مارَا فؤنا ٖ َمكننٍ جركن لمدة أجهلهاٖ َكفٍ كل ذلن  "  " 

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها ولالت

 " .....لكن أ "

 ً  لاطعها بضَك رافعاً َده جانبا

 ٖ جسجمرٌ فٍ الجدال مارَا ... هذه المهمة جحدَداً جحجاج "

 لكامل جركَزٌ بدون نوبات الملك جلن الجٍ كانت جهاجمنٍ فٍ

 " المهام السابمة

ً فزمت شفجَها  المجوجرجان جنظر له بصمت ... هٍ ٖ جفهمه أحَانا  

 بل ٖ جفهمه مطلماً فلما َصر علً بمابها هنا معه إن كان َملك

 بسبب جركها وحَدة ! وهل بدأ َفكر فعلَاً فٍ أنه لد جهور فٍ

 اجخاذ لراره ذان وأصرار علَه بعناد ؟ أم ثمة أمور جدَدة

ت أو جادلت كما َمولججهلها باجت جهدد وجودها معه ؟ إن سؤل  

 فلن جحصل علً شٍء سوي أن جؽضبه أكثر لكن أٖ َحك لها أن

 جعلم ؟ لما َجخذ لرارات فردَة دابماً وَؽضب إن هٍ احججت ؟

 جنهدت باسجسٗم ولالت جنظر لَدَها فٍ حجرها والجٍ كانت

 جمبض أصابعها بجوجر

 " أجعنٍ بؤنه علَا البماء فٍ منزل عمٍ الحارثة ...؟ "

 لال سرَعاً َنظر لمٗمحها الجٍ جخفَها عنه



 ٖ مارَا ... لن جعودٌ لذان المنزل ، أنا أعلم جَداً أنن ٖ "

 " جرَدَن ذلن وأنا مثلن أرفضه

 رفعت رأسها مجدداً وحدلت به بصمت وٖ جعلم إن كان بسبب

 ساندرَن أم مثلها ٖ َرَد أن جواجه جلن النظرات واٖجهامات

الخاطا بالبماء معه والجٍ سجراها فٍ أعَنهمالمبطنة لمرارها   

 ً  جمَعاً وإن لم َكن فٍ كلماجهم وحجً كَن الذٌ لم َعلك مطلما

 رؼم الجمابهم فٍ الجامعة وإن كان َججنبها ؼالباً ، لم ججحرن

 شفجاها ولم جنطك بالسإال الجالٍ والذٌ َعلمه كلَهما كما لم ججرن

واضحاً حَن لال ببرود نظراجها مٗمحه الجٍ بدا علَها الؽموض  

 ٖزال َججنب النظر لها

 " كنت أفكر فٍ منزل والدٌ فهو الخَار اْفضل "

 نظرت له بصدمة وعَنان مجسعجان بذهول لَس ٖلجراحه ذان وٖ

 ... ٖخجَاره لذان الرجل الذٌ َرفض حجً الجحدخ عنه بل

 !! والدٌ

 ! ألال ذلن فعًٗ 

 ! أنطمها هكذا أم أنها ججخَل

جحدق فَه مندهشة وَبدو أنه اسجفاق لذلن أَضاً بل ولرأهكانت   

 فٍ نظرجها جلن فمد رفع نظراجه لها وبدا ذان واضحاً فٍ عَنَه

 لبل أن َبعدهما عنها مجدداً ولد لال ببرود لاجل

 ذان الرجل هو الخَار الوحَد أو ... ٖ انسٍ اْمر مارَا فثمة "

 " مكان أفضل

للبها الصؽَر وشعرت بؤنها كالشاةجموست شفجاها واعجصر اْلم   

 !... الجٍ ٖ َعلمون ٌْ حضَرة َسولونها

 لطالما افجمدت والداها وأن جكون لها عابلة وْعوام طوَلة لكنها



 لم جشعر باٖحجَاج لذلن لط كما اِن ... كانت أمور كثَرة سججؽَر

 حَنها ... لكانت اِن ... ، مسحت عَناها بظهر كفها جمنع جلن

 الدموع الحمماء من الجسرب منها وهمست ببحة

 " وأنا أراه خَار جَد فلما ؼَرت رأَن ؟ "

 رفع نظراجه الجامدة لها وكانت ججولع أن جؽضبه جملجها جلن

 ٖعجماده بؤنها سجسجؽل الفرصة مجدداً لجمربه منها لكن ما لم

 ججولعه مطلماً ما لاله حَنها بضَك

نحلة بأضافة لٓخري اِن وْٖنٍ نسَت فجؤة وجود جلن الم "  

 أرَد حَن أرجع أن أجدن والفة فٍ مواجهجٍ جرفضَن العودة

 " معٍ مجدداً 

 .. فلم جسجطع منع انفراج شفجَها بدهشة وهٍ جنظر له بصدمة

 ٖ بل بحنك سرعان ما طفا للسطح ولالت بضَك

 " ماذا جمصد بهذا جَم ؟ "

لجٍ وجهجها لهلال بجدَة مججاهًٗ نظرة ونبرة اٖجهام ا  

 ألصد ما جعلمَنه جَداً وسبك وحدخ حَن جلبجن من منزل "

 ً  " عم والدن سابما

 عادت شفجاها لسحب شهمة صؽَرة صامجة ولالت جشَر لنفسها

 أهكذا أنا فٍ نظرن ؟ َمرر عنها الؽَر ! بل وَجعلونها جنفذ ما "

 " !َرَدون هم وإن كان اْمر َخصها لوحدها ؟

حرة بالنفٍ لابًٗ بضَكلوح بسبابة َده ال  

 " بل عنَت أنن ججؤثرَن مارَا فٗ جخلطٍ اْمور وجهاجمَنٍ "

 جرلرلت دموع الؽضب والمهانة فٍ عَنَها وهمست بجمود

 " ... كٗهما سواء "

 واخجنك صوجها وهٍ ججابع بعبرة مكجومة



 لم أكن أجخَل لط بؤنن جرانٍ ضعَفة شخصَة َجحكم بها الؽَر "

َرَدون وَمولبونها كما  ! " 

 حرن رأسه بضَك ولال

 " ....مارَا للت ٖ جخلطٍ اْمور وٖ "

 لاطعجه بضَك أشد

 " ...أنت "

 ً  فصرخ مماطعاً لها أَضا

 " ... جولفٍ عن مماطعجٍ "

 وأضاؾ بجدَة َنظر لعَنَها السابحة بالدموع

 أنت جملكَن للباً بداخلن َخجلؾ عنهم جمَعاً مارَا وججؤثرَن "

 بسرعة كما أن عواطفن ما ججحكم فٍ لراراجن ... هذا ما عنَت

 " فمط

 اجمد الؽضب فٍ حدلجَها الذهبَة الدامعة ومسحت عَنَها بظهر

 كفها بموة لبل أن جشَر له بسبابجها لابلة بضَك

 ها أنت ججهمنٍ اِن بؤنٍ ٖ أفكر بعملٍ مطلماً وجؽضب إن "

اعٍ ْناحجججت ! لما ٖ جمل عَوبٍ مباشرة ٖ د ... " 

 لاطعها بضَك مماثل

 لن أحجاج للجٗعب والجموَه إن كنت سؤجحدخ عما أراه عَبا "

 ً  " بن ... وأنا لم ولن أراها عَوبا

 وما أن كانت سججحدخ لاطعها بحزم ؼاضب َنمل سبابجه بَنها

 وبَن باب الؽرفة المفجوح

ٍلن جنكرٌ ذلن مارَا فإن جاء أحدهم هنا فٍ الؽد وأخبرن بؤن "  

 أواجه خطراً ما لخرجت معه راكضة دون حجً أن جمفٍ لحظة

 " لجفكرٌ فٍ أبعاد اْمر الَس كذلن ؟



 حدلت فَه بصمت حانك ولم جسجطع لول شٍء وٖ أنكار فجلن

 هٍ الحمَمة بل كانت سجركض وجسبمه ، لال حَن طال صمجها

 ولد أشار جهة الشرفة هذه المرة

ٍ لطعاً حَن وافمت علً المجٍءأرأَت مارَا ؟ كما أنن لم جنس "  

 معٍ هنا سابماً وبدأت بجمع ثَابن وما أن جحدثْت معن سلَطة

 " اللسان جلن حجً ؼَرت رأَن وانصعِت لما أرادت هٍ

 جعالت أنفاسها بؽضب لبل أن جهاجمه لابلة بحدة

 أجل ثم فعلت أنت مثلها وجعلجنٍ أؼادر معن بكلمات للَلة "

امرأة بٗ شخصَة َحركها من َشاء منن ... هذه هٍ مارَه إذاً   

 " وَمرر عنها

 وجابعت ولم جؤبه للنظرات الؽاضبة الجٍ رماها بها حَنها

 بل ومجً جُرن لمارَه الخَار لجمرر وجنفذ ...؟ "

 هٍ جُساق مجبرة منذ كانت طفلة لم َهجم أحد برفضها أو

 " موافمجها

 وجٗحمت أنفاسها الؽاضبة ما أن أنهت عبارجها جلن جنظر له من

 ً  بَن لمعان جلن الدموع السجَنة فٍ عَنَها فرفع رأسه عالَا

 وجنفس نفساً عمَماً َمرر أصابعه فٍ خصٗت شعره الجٍ انسالت

 بَنها بنعومة وإن لم ججحرن من مكانها ولال بجدَة ما أن عاد

 بنظره لعَنَها

رٌ اْمور كما َخبرن عملن ... أنا للت بؤنهامارَا ٖ جفس "  

 لَست عَوباً بن وٖ أراها كذلن أبداً بل ولم ألصد ما فهمجه

 " وججهمَننٍ به

 لوحت بمبضجها لابلة بضَك

 ماذا هٍ إذاً ؟ رلة للب كما جمول ! أنا لم أعد جلن الطفلة "



 " جخدعنٍ جَم

ن منه وإناعجدل جالساً وأمسن وجهها ونظر لعَنَها المرَبجا  

 كانت جلن المطع الذهبَة ٖزالت جنظر له بؽضب وضَك والكثَر

 الكثَر من اْلم الذٌ لم جسجطع إخفابه وهمس بجؤنٍ

 بلً ٖزلِت هٍ ... ٖزلت جلن الطفلة وهذا ما أرَده أن َبمً "

 " وٖ َؽَره أحد فمط ْنه لد َراه ضعفاً كما جمولَن

ة وضعؾ كانت جعلم بؤنهجنملت نظراجها بَن عَنَه وهمست ببح  

 سَوصلها له وبسهولة

 " أثمة من َذكر ْحدهم عَوباً به وَدعٍ بؤنه َحبها فَه ؟ "

 جحركت أصابعه علً وجهها نزوٖ وأمال رأسه ولبّل طرؾ أنفها

 وهمس ما أن عاد بنظره لعَنَها مجدداً 

 " بلً حَن ٖ َكون َراها عَوباً مارَا "

أَضاً ولكن بحزن جنظر لعَنهفسحبت الهواء لربجَها وهمست   " 

 " لكن الؽَر َرونها كذلن جَم وأنت بنفسن اعجرفت

 حرن رأسه نفَاً ولال بجدَة

 " ٖ مارَا ٖ ججعلٍ هذه اْفكار جسكن رأسن وجإثر بن "

 أرخت جفنَها جخفٍ الدموع الجٍ عادت لمعانمجها مجدداً فجخللت

 أصابعه شعرها أكثر وانحنً نحوها أكثر ووزع لبٗجه الخفَفة

 علً شفجَها لم َكجرخ ولم َهجم لعدم ججاوبها معه ونظر لعَنَها

 بعدما حررجها من رموشها الكثَفة الجٍ كانت جخفَها عنه ونظرت

 له بَنما سَطرت بحة ؼرَبة علً صوجه الرجولٍ العمَك وهو

 َهمس

ت ... ٖزلت هٍ وٖ أرَدها أن جكبرمارَا طفلة بلدة حجور أن "  

 " أبداً وٖ أن َدفعها أحد لذلن



 فؤنزلت رأسها لَست جعلم هرباً من لبٗجه واسجنشاق أنفاسه

 الدافبة والجٍ جوصلها للجنون أم من أن َمرأ فٍ عَنَها ضعفها

 المعجاد أمام سَطرجه علَها بلمسات للَلة .. بهمسة .. بمبلة

كلما الجرب منها أكثرصؽَرة كطفلة ججعلك به   . 

 لالت بجمود ما أن أبعد َدَه وابجعد هو عنها وٖزالت جنظر

 لٓسفل

 " إذاً ما خَارن اِخر الذٌ جحدثت عنه ؟ "

 وصلجها جنهَدجه العمَمة بوضوح لبل أن َمول بجدَة

 " ٖ َمكننا منالشة اٖمر وأنت ؼاضبة "

 شدت أصابعها وهمست ببرود جنظر لها

 " لست ؼاضبة "

 لال بجدَة أكبر وٖزال َنظر لها وإن كانت جججنب النظر له

 وٖزالت جنظر لَدَها فٍ حجرها

 بلً أنت كذلن ولم جؽادر جلن اْفكار الخاطبة رأسن بعد وأول "

 ما سجفعلَنه اِن هو اثبات العكس لنفسن بؤن ججمردٌ وجرفضٍ

 " ما سؤلوله وأَا كان

َكرفعت رأسها حَنها ونظرت له ولالت بض  

 لن َحدخ ذلن ْنٍ لن أملن خَاراً ؼَره كما جعلم جَداً فٗ أبوَن "

 وٖ أشماء وٖ عابلة لٍ أجعلها بدًَٗ إن أنا عاندت وجمردت

 " كما جمول

 أؼمض عَنَه وضؽط علَها بؤصابعه بموة منزًٖ رأسه لٓسفل

 !!... وزفر نفساً لوَاً إن لم جكن مجؤكدة منه لظنت بؤنه َجؤفؾ

 أنزلت رأسها ونظرت لَدَها مجدداً ولالت بحزن

 لم أكن أجولع لط بؤنه َمكننا أن نسجمر معاً ! ظننجن جحجاج "



 " ... ٖمرأة بشخصَة جشبهن وأنن سجبحخ

 " ... جولفٍ مارَا "

 رفعت نظرها له بذهول حَن أسكجها َطبك بَده علً فمها ولال

 بحزم َنظر لعَنَها

عما ججحدثَن عنه ولدي أٌاصمجٍ كفً فؤنا لن أبحخ  "  

 " ...امرأة كانت بل وٖ أرَده

 وأبعد َده ومرر أصابعها فٍ شعره لابًٗ 

 !!... آه ٖ ... ٖ َمكننٍ جصور امرأة مثلٍ ججلس أمامٍ اِن "

 أنا ٖ َمكننٍ الجؤللم وٖ مع رجل َحمل ذات طباعٍ فكَؾ

 " ! بامرأة

نحوها للًَٗ  رفعت َدها ومسحت عَنَها بموة ولم جعلك فزحؾ  

 وأمسن وجهها مجدداً ولال َنظر لعَنَها

 مارَا جولفٍ عن الجفكَر بجلن الطرَمة وبؤنن وحَدة وٖ عابلة "

 لن ... أنت جعلمَن جَداً أٌ ظروؾ نمر بها اِن وعلَنا بالجالٍ

 الجؤللم مع ظروفنا جلن ٖ أن نحاول جحرَكها لججماشً مع رؼباجنا

 " فذلن لن َنجح أبداً 

ت لعَنَه بصمت لبرهة بَنما نظراجه جخبرها وبإصرار أننظر  

 جصدق ذلن وجمجنع به فؤنزلت رأسها وأومؤت إَجاباً دون أن

 ججحدخ وٖ أن جرفعه أو جنظر له .. وها هٍ جنصاع كما سبك

 ولال وذان ما َحصل علَه دابماً بمجرد أن َسجخدم سٗح لمساجه

مر علً أنه اسجسٗمولبٗجه ... واِن علَها إذاً أن جنظر لٓ  

 للظروؾ الراهنة كما أشار ٖ ضعؾ منها وبؤنه َعجبه ذلن فَها

 فَجعله المسَطر دابماً لجسَر اْمور كما َشاء ْنها سجصاب

 بالجنون ٖ محالة إن هٍ اسجمرت جري نفسها كذلن فٍ عَنَه ،



 رفعت رأسها ونظرت له حَن لال

 " منزل عابلة رواح هو البدَل الوحَد "

حت فمها وأؼلمجه عدة مرات وكؤنها عاجزة عن إخراج الكلماتفج  

 منه لبل أن جهمس باسجؽراب

 " منزل عمجن جعنٍ ؟ "

 فعاد ٖسجلمابه السابك َجكا بمرفمه علً السرَر جحجه وثنا سالَه

 َنصب إحداها وَثنٍ اْخري جحجها ولال ببرود

 " بل منزل عابلة ضرار السلطان "

 زمت شفجَها بموة لبل أن جحررهما لابلة بحزم

 " بل عمجن فلوٖ انجمابها لجلن العابلة ما كان لَكون خَارن "

 فرفع رأسه ونظر لها ولال بضَك ملوحاً بَده

 " مارَا ٖ جبدبٍ باسجخدام أسالَب وضَعة لٗنجمام منٍ "

 نظرت له بصدمة لبل أن جمسن خصرها بَدَها ولالت بضَك

 مماثل

لؾ انت عن إلصاق أفكارن الوضَعة بٍجو "  " 

 " مارَاااا "

 " صرخ فَها بؽضب ججاهلجه جماماً وهٍ جنفض َدها جانباً لابلة

 ٖ َحك لن أن جؽضب ْنن من جفوه بجلن الكلمة لبلٍ ووجهها لٍ

 " ٖ جنسً ذلن

 ؼرس أسنانه فٍ شفجه ورفع َده لذلنها وأمسكه ولد ألجفت

حجً انفرجت شفجاها وشدها نحوهأصابعه حوله وضؽطه لٓسفل   

 مجمجما بحنك من بَن أسنانه

 " ! جبا لهذا اللسان ... وجمولَن بؤنن ضعَفة ٖ شخصَة لن "

 أبعدت َده وزحفت للخلؾ للًَٗ لابلة بضَك



 " جولؾ عن اسجخدام لبٗجن كعماب لٍ جَم كم مرة سؤلول ذلن ؟"

 فرد َده وذراعه جانباً لابًٗ 

أحد َعالب اِخر بذلن سوانعماب ....!! ٖ  "  " 

 رفعت طرؾ حاجبها البنٍ الرلَك وابجسمت بسخرَة لابلة

 " جَد ... شكرا ْنن أخبرجنٍ "

 لال َشَر لها بسبابجه محركاً إَاها أمام عَنَها

 لن َسجمر ذلن طوَٗ وسجرضخَن فٍ النهاَة ... وٖ جمولٍ "

َداً مجدداً بؤنٍ من َسَطر علَن وَمرر عنن جذكرٌ هذا ج  " 

 نظرت له بصدمة مجفلة لبل أن جمول بضَك ولد عادت ٔمسان

 خصرها النحَل بَدَها

 جولؾ عن الحام حدَثنا السابك فٍ كل ما سنمول أو لن أنساه "

 ً  " أنا أَضا

 أشار لها برأسه ولال

 " سؤنساه إذاً إن كنت سجنسَه "

 ونظر بعدها للجدار فوق سرَره وكؤنه َجعمد ججاهلها َضرب

 بؤصابعه علً فخذه الذٌ جرجاح َده علَها فابجسمت بحزن

 وشردت بنظرها فٍ الفراغ بوجوم كبَب وٖ جعلم كَؾ لها أن

 جمضٍ اَْام المادمة فٍ ذان المنزل ومع جلن العابلة وهٍ ٖ

 جعرفهم جَداً فحجً عمجه جلن الجمجها لمرجَن فٍ الحفل وبشكل

ا منها ولم َسلما علَها وٖعابر بل أنهما اللَلة الماضَة لم َمجرب  

 من باب اللبالة لججد نفسها ضَفجهم فٍ الؽد ! نظرت له لجكجشؾ

 بؤنه كان َنظر لها بل وَبدو كان َدرس جؽَرات مٗمحها مع

 ... أفكارها جلن ولن جسجؽرب أن َكون َعلم جَداً فَما كانت جفكر

 نظرت لَدَها فٍ حضنها ولالت بهدوء حزَن



عابلة بوجودٌ بَنهم ؟وهل سجرحب جلن ال "  " 

 لال من فوره ونظره لم َبجعد عن مٗمحها

 " بالجؤكَد وسؤجحدخ مع السَد ضرار ومع رواح لَخبر والدجه "

 جنهدت بضَك ولم جعلك أو جرفع نظرها من َدَها ... أجل هو

 ً  واثك من ذلن جماماً فجلن المرأة جنجظر الفرصة فمط لجفعل شَبا

ً دخوله لمنزلهم فٍ المناسبات فمطَخصه أو َطلبه إن كانت حج  

 جسعً له باسجماجة ، وجسجؽرب حجً اِن كَؾ فكر فٍ اٖسجعانة

 بهم فٍ أمر َرَده ! أهذا كله جمسن بوجودها هنا معه بَنما

 عَشها بعَداً كان سَكون خَاراً أَسر ؟! أم أنه .....؟

 رفعت نظرها له ولالت بجوجس

المادمة ؟وهل سججركنٍ هنان فٍ جمَع مهامن  "  " 

" ٖ " 

 لالها مباشرة ولم َضؾ شَبا فحدلت فَه بصمت ... ٖ جعلم لما

 جشعر بؤنه ثمة شٍء ما فٍ اْمر ولم جمجنع بعد بالسبب الذٌ

 ذكره ! لالت بجردد هو ألرب للجوجر الذٌ لم جسجطع إخفابه فٍ

 صوجها كما مٗمحها

 " أنت جخفٍ شٍء ما عنٍ ؟ "

 فجنفس بموة وضَك لبل َمول بنفاذ صبر

 مارَا بحك هللا أبعدٌ هذه اْفكار الحمماء عن دماؼن فكل ما "

 فٍ اْمر أنه لم َجم جحدَد ولت معَن لعودجنا كالرحٗت السابمة

 وهذا َحدخ عادةً لكن لَس دابماً وْن هازار فٍ فرنسا اِن وٖ

بل وٖ حجً من َمكننٍ اسجبمان أحد ؼَره وٖ رفالٍ هنا علَن  

 َعملون معٍ فٍ المنظمة لذلن ٖ َمكننٍ جركن وحَدة هنا لفجرة

 " أنا نفسٍ ٖ أعلم كم سجكون



 مٓت الدموع عَنَها وهمست ببحة

 " وسجعود .... ؟ ألسم لٍ بذلن "

 رفع َده لوجهها وٖمس إبهامه وجنجها ولال ناظراً لعَنَها

 الدامعة

لً اْرجح مارَا ألسم لنسؤكون هنا عند نهاَة اْسبوع ع "  " 

 أومؤت براسها إَجاباً جمسح عَنَها والدموع الجٍ لم جفارق

 رموشها بظهر كفها ولالت ما أن رفعت نظرها لعَنَه مجدداً 

 " جَم أجعدنٍ بؤمر ما وجنفذه ؟ "

 جنهد بضَك ولال

 " انجملنا من الطلبات للوعود مارَا ؟ "

المرة لابلةمسحت عَنَها مجدداً وأنفها أَضاً هذه   

 " أجل وهو أمر واحد ولن أطلب ؼَره "

 لال بابجسامة جانبَة ٖزال َرفع نظره لها

 " حسناً ما هو ؟ "

 نظرت لَدَها فٍ حجرها ولالت بجوجر ٖ بل بجردد

 أنت.... أعنٍ أنا لم أران جدخن سوي لمرجَن منذ أصبحت هنا "

.... شفجَنفٍ لندن ولم أكن أسجنشك رابحجها أبداً فٍ ثَابن وٖ  " 

 وشدت سبابجَها ببعضهما بموة وهٍ جمول كلماجها اْخَرة وجابعت

 ولم جنظر له بعد بالرؼم من أن نظراجه لم جفارق مٗمحها أبداً 

 مما َعنٍ أنها لَست عادة دابمة لدَن وأرَدن أن جعدنٍ أن "

 ً  " ججولؾ عنه نهابَا

 ! كان جوابه الصمت الجام والذٌ أللمها أكثر من كونه وجّرها

 وما أن رفعت نظرها له حجً لال وكؤنه َنجظرها أن جنظر لعَنَه

 ٖ أسجطَع مارَا ... هٍ لَست عادة دابمة كما جمولَن وٖ نوع "



 " من أدمان لكننٍ ٖ أسجطَع جركها

ولالت الجرب حاجباها المحددان ببطء ونظرت له بؤسً حزَن  

 أنت ٖ جرَد ذلن ولَس ٖ جسجطَع ... ٖ أصدق بؤنه ثمة ما "

 َمكنه الجؽلب علً عزَمجن و حجً إن كانت مخدرات ولَس

 " ! مجرد سجابر ٖ جلجؤ لها إٖ نادراً 

 وكان هو من أبعد نظره عنها هذه المرة للجدار الممابل له أعلً

 سرَره فجنهدت بإحباط لبل أن جمول

علم جَداً أضرار ذلن ، ولن نمول بؤنه من أجلأنت طبَب وج "  

 هذا بل ولَس من أجلٍ وٖ من أجلن ... افعلها علً اْلل

 " ... من أجل

 وجرددت للًَٗ وهو َنظر لها حَنها لكنها جشجعت ولالت دون أن

 جهرب بنظرها من عَنَه

 " من أجل ابنن الذٌ جصر علَه رؼم رفضٍ "

نفساً عمَماً طوًَٗ بطول انجظارهافؤبعد نظره عنها للفراغ وجنفس   

 ذان ولال بهدوء ما أن نظر لها مجدداً 

 " حسناً سؤفعلها من أجله "

 ارجسمت ابجسامة صادلة زَنت مٗمحها الجمَلة منجصرة وبموة

 علً حزنها وجحول اْمر لشهمة مخجلطة بضحكة مكجومة ما أن

 شدها من ذراعها لجسمط علً صدره وهمس َمسن رأسها بَده

 اْخري َدنٍ وجهها من وجهه

 " وعلَه أن َؤجٍ إذاً من أجل أن ٖ جضَع الجضحَة هباءً  "

 وما أن حاول جمبَلها دفعجه عنها وابجعدت جالسة جنزل لمَص

 بَجامجها جؽطٍ خصرها العارٌ ولربت وجهها منه لابلة بابجسامة

 ساخرة



 لن َحدخ هذا أبداً وبالطبع من أجل الجؤللم مع الظروؾ الراهنة "

 " ٖ جحرَكها كما نرَد

 نظر لها بضَك فهذه الطفلة جذكره بكٗمه السابك .. بَنما ججاهلجه

 هٍ ببرود فجؤفؾ لبل أن َرجمٍ علً السرَر بجانبها نابما علً

 ظهره ووضع َدَه جحت رأسه ناظراً للسمؾ وجمجم بحنك

"  ً ً  جبا لن مارَا  " 

 فحركت كجفَها بعدم اكجراخ مبجسمة وانجملت نظراجها من مٗحه

 المجفجرة وسامة ورجولة لجسده والممَص المطنٍ اْسود

 المشدود علَه مبرزاً عضٗجه وخصره النحَل ... وشعرت

 بحرارجها جرجفع وجسدها َجعرق ولم جسجطع السماح لنظراجها

مد أمام هذا الرجل وٖ جنهاربالنزول أكثر ... فمن هذه الجٍ جص  

 . .... دفاعجها بمجرد النظر له فكَؾ بمبٗجه ولمساجه !! لكن

 " ! ما سبب هذه اٖبجسامة البلهاء وأنت جحدلَن فٍ جسدٌ "

 أجفلت بشهمة صامجة وشعرت بؤنفاسها علمت فٍ حلمها ولم

 جسجطع وٖ أن جبجلع رَمها ونظرت له بصدمة فكان بالفعل َنظر

ل حَنها مضَماً عَنَهلها ولا  

 " فَما كنت جفكرَن ؟ "

 لجزداد صدمجها شدة وحدلت فَه بعَنَن مجسعجان لبل أن جمول

 بهجوم دفاعٍ

 حمدا هلل أن اْفكار أمر ٖ َمكن انجزاع ملكَجه من أحد وأنها "

 " ملن لٍ وحدٌ

 لكن ذلن لم َجعل نظرجه لها ججؽَر ولال َرممها بطرؾ عَنَه

 الشبه مؽمضجان

 لكنها لَست كذلن عندما جخص شخصاً ؼَرن وإن كانت لن "



 " ألَس كذلن ؟

 ضربت كجفه جحجها بمبضجها ولالت بضَك

 " ومن لال أساساً بؤنها كانت جخصن ؟ "

 أخرج أحدي َدَه من جحت رأسه ودسها فٍ جَب بنطلونه وأخرج

 منه ورلة صؽَرة مطوَة جبدو لدَمة باهجة ولال وهو َفجحها

 بؤصابع جلن الَد وحدها

 " حسناً وماذا بشؤن هذا فهٍ لَست أفكاراً وعلَنا أن نعلمها ؟ "

 فشهمت بصدمة فور أن انكشؾ لها الموجود فَها فمد جعرفت

 علَها فوراً رؼم مرور كل هذه اْعوام فٗزالت الكلمات الملَلة

 المكجوبة بملم رصاص واضحة حجً اِن ... وبالرؼم من أنها

رؾ جنجمٍ للؽة العربَة إٖ أنها كلمات ٖ َمكن ْحد أنكانت أح  

 َمرأها وَفهمها سوي من كجبها فكَؾ وهٍ ابنة الخامسة حَن

 كجبجها وبالكاد كانت دخلت للمدرسة ، مدت َدها فٍ حركة سرَعة

 وحاولت اخجطافها منه لكنها عبثاً جحاول مع لناص ورجل المهام

َدها بمرات فضربت كجفه الصعبة فمد أبعدها بسرعة فالت سرعة  

 بمبضجها ولالت بضَك

 كنت أنت من فعلها إذاً ! وأنا من ظننت بؤنها الجنَة من "

 " فعلجها ... لمد خدعجنٍ وجٗعبت بٍ

 نصب ساق علً اْخري ووضعها علً فخذه لابٗ بابجسامة

 ساخرة

 كان علَا فعل ذلن كٍ ٖ أسمع ثرثرجن عنها كل صباح ْن "

جؤجٍ ْخذهاجنَجكم جلن لم   " 

 نظرت له بضَك ولالت جمسن خصرها بَدَها

 " كان ذلن أفضل من خداعٍ "



 ً  رفع رأسه ونظر لها فوله ولال ساخطا

 بربن مارَا ٖ أصدق أنن وأنت بهذا العمر جصدلَن أنه جوجد "

 " ! جنَة وبؤنها أخذجها بالفعل

 لالت وٖزالت جمسن خصرها النحَل

الخداع ٖ جصدَك جلن الخرافةٖ بالطبع ونحن نجحدخ عن  "  " 

 لال بسخرَة ولد عاد بنظره لورلجها جلن َحركها بَن أصابعه

 " لم ججحمك أمنَاجن المكجوبة فَها إذا ؟ "

 " ٖ شؤن لن "

 لالجها مباشرة جنظر لوجهه وإن كان ٖ َنظر لها فرفع جفنَه

 ونظر ناحَجها دون أن َحرن رأسه ولال بابجسامة جانبَة

 " أٖ َحك لٍ أن أعلم ما المكجوب فَها ؟ "

" ٖ " 

 " لالجها سرَعا وبرفض لاطع فرفع رأسه للًَٗ ولال فوراً وبمكر

 " ٖ شٍء فَها َخصنٍ جعنَن ؟

 جعدت مٗمحها وهٍ جمول

 " ! َا لؽرورن البشع "

 فضحن ضحكة صؽَرة مكجومة ونظر للورلة الجٍ فردها جَداً علً

ولال فخذه بإبهامه وسبابجه  

 " ما رأَن بؤن أحمك لن طلباً ممابل كل سطر فَها ؟ "

 نظرت له بصدمة وإن كان ٖ َراها ونملت نظرها للورلة الجٍ

 لسمجها خطوط طَها ْعوام ْربعة وأؼراها العرض وكم جمنت

 حَنها أن كانت كجبت من ثرثرجها كما َسمَها الكثَر ذان الولت

كان َنظر لها هذه المرةولَس سطران فمط ، عادت بنظرها له ف  

 فرممجه بطرؾ عَنَها بشن ... أَجنازل حماً وَحمك لها ما لد



 ! جطلبه فمط ممابًٗ لجرجمجها لجلن الكلمات الجٍ ٖ جنجمٍ ٌْ لؽة

 ألم َفكر بؤنها لد جسجخدم طلبات جعجَزَة لججهرب أم أنه واثك

 من أنها سجسجسلم لٕؼراء وجفعلها ؟ بل هل هو واثك من أنها

 سجطلب شَباً جعلم بؤنه لن َرفضه ! أَضن أن جلن اْمنَة ٖ

 ً  جخصه وبؤنها سجكشفها له ؟ فؤمنَات اْطفال لد جنحسر ؼالبا

 بؤمور سخَفة كالحلوي واْلعاب .... لكن أكان سَمدم جنازٖت

 كهذه من أجلها إن كان مولناً من أنها مجرد أمنَات عادَة جافهة

أن َعلم ما جكون جلن اْسطر ؟ وهو من سَحمك طلبها من لبل  

 نمل نظره منها للورلة حَن طال صمجها وؼرلها فٍ أفكارها ولال

 " جَد ... َبدو أنها جحوٌ أموراً مهمة "

 عضت علً شفجها وضربت فخذها بمبضجها فها لد أولعت نفسها

 فٍ الفخ ... سحماً لها كَؾ نست بؤنه داهَة لن َُفوت شَباً من

ره ومن لبل أن جنجبه هٍ له ، لالت بجدَةدون أن َحلله وَفس  

 " موافمة "

 فنظر لها رافعاً حاجبَه وارجسمت ابجسامة ؼامضة علً شفجَه

 ولم جفهم أَدهشه أنها وافمت أم أنها ابجسامة انجصار جلن ْنه

 حدخ ما جولع ! نمل نظره منها للورلة ولال َحرن سبابجه علً

 السطر اْول فَها

 " حسناً اجفمنا ... ما َكون هذا هنا ؟ "

 وما أن رفع نظره لها نظرت له مضَمة عَنَها ولالت

 " ٖ لن جخدعنٍ بهذا علَا لول الطلب أوًٖ  "

 " حسناً ٖ بؤس "

 لالها مباشرة مما بدد أٌ ذرة شن فٍ نفسها بؤنه جعمد فعلها

 فجنفست بعمك ولالت



 " أبمً فٍ منزل والدن ولَس عمجن "

جخدم ذات أسلوبه الماكر وها هٍ جطلب ما جعلم بؤنه َمكنهسجس  

 الموافمة علَه وكما جولعت لال بعد برهة

 " موافك "

 فرفعت نظرها للورلة ولالت جشَر للكلمات بسبابجها

 " مكجوب هنان َا جنَة اْمنَات أرجون أرجون "

 ونظرت له بابجسامة مجسعة فنظر لها ولال من فوره

 " كاذبة "

بصدمة لبل أن جشَر للورلة بسبابجها لابلة نظرت له  

 جعلم جَداً بؤنٍ ٖ أكذب وإن نظرت للكلمات فسجعلم بؤن اْخَرة "

 " والجٍ لبلها مجشابهجان جماماً مما َعنٍ بؤنها ذات الكلمة

 فنمل نظره منها للورلة وٖذ بالصمت وهذا ما كانت جخطط له

ذان السطر ٖ فبما أن الطلب كان لَس بذٌ أهمَة سَعلم بؤن  

 َشكل أهمَة لها بَنما حَن سجطلب أمراً َصعب علَه جحمَمه

 سَكون اْمر َسجحك بالفعل ، لال ولد نمل سبابجه للسطر الذٌ

 َلَه واٖخَر

 حسناً وهذا ؟ فٗ اراه َحوٌ كلمات جشبه الجٍ فٍ اْعلً أٌ "

 " أن ثرثرجن مع جنَجن جلن انجهت سرَعاً علً ؼَر العادة

َها جنظر له بحنك ... مجً سَنسً هذا الرجل ماضَهازمت شفج  

 المؤساوٌ معه وسخرَجه الدابمة منها حَنها ؟

 لكن ٖبؤس سجنجمم منه علً طرَمجها بعد للَل ، لالت جرممه

 بطرؾ عَنَها

 " ججرن مهمجن جلن الجٍ جخص والد لوسٍ "

 واجسعت عَناها بدهشة حَن ابجسم ولد نمل نظره للورلة مجدداً 



 وكؤنه كان َجولع ذلن ! بل أجل علَه جولعه ومن المرة اٖولً

 فهو َعلم بالجؤكَد بؤنها سجطلب هذا حجً أنه لم َضع شروطاً منذ

 البداَة بؤن جبعد عمله ومهامه جانباً ! لكن ما أدهشها أكثر هو أنه

 ! ٖ َرفض فكرة طلبها ذان علً ما َبدو

 فهل سَوافك ؟

باً لد َكون جافهاً كسابمه ؟هل َفعلها فمط لكٍ َعلم شَ  

 جشعر بؤنها من جُولع نفسها فٍ فخه طواعَة ٖ أن جولعه

 . ! هو فٍ فخها وٖ جعلم كَؾ

 ولم جسجطع إخفاء الصدمة فٍ مٗمحها حَن لال مبجسماً َنظر لها

 " موافك "

 فصرخت من فورها ودفعجه من رأسه بَدها لابلة

ن جحمك طلبٍ ذانٖ أنت كاذب وٖ َمكننٍ جصدَك ذلن ول "  

 " وإن لرأت لن جلن الكلمات

 فمد َده فوله لَده وأمسكها لابًٗ 

 " ٖ جُخلٍ باٖجفاق وجحدثٍ هَا ... جعلمَن جَداً بؤنٍ ٖ أكذب "

 فسحبت َدها منه لابلة

"  ً  " لن أفعلها ولن ألرأ شَباً وٖ أرَد شَبا

افمبض علً الورلة فٍ َده وهو َمفز جالساً ما أن فكرت فَم  

 َبدو أنه جولعه جَداً وأمسن بها من لبل أن جؽادر السرَر َلؾ

 ذراعَه حول خصرها وشعرت بؤنفاسه جلفح عنمها بموة وهو

 َمول

 " لن جهربٍ وسججحدثَن رؼما عنن "

 لالت جحاول الجملص من ذراعَه والفرار

 " لن أفعلها وإن لجلجنٍ "



 وكانت النجَجة أن ولعت علً السرَر علً وجهها وهو فولها

 واشجدت ذراعاه حول خصرها أكثر وهمس عند أذنها

 " محجالة "

 شعرت بجسدها َرججؾ بؤكمله من لربه ذان ووضعهما ولالت

 جحاول الجنفس بصعوبة بسبب وجهها المدفون فٍ مٗبة السرَر

 كما جوجرها وانفعال عواطفها

كنُت سؤخادع .. ما من واحد منا كان لَوافككنَت سجخادع و "  " 

 جسللت َداه جحجها أكثر وهمس عند أذنها

 " هٍ لم ججحمك بعد إذاً ... جكلمٍ هَا وألرٌ "

 شدت علً شفجها بؤسنانها بموة جكاد أنفاسها ججولؾ بسبب

 ملمس أصابعه علً بشرة خصرها العارٌ ولالت بصعوبة

اً ٖااا ... ولَس لبل زمن طوَل جد "  " 

 ابجسم بمكر َبحخ أنفه عن عنمها من بَن خصٗ شعرها

 الحرَرٌ وهمس بخفوت

 " مجً مثٗ ؟ "

 فجعالت أنفاسها أكثر وهمست جحاربه بؤن كل ما َرَده لن َحدخ

 " حَن َصبح لدَنا طفل "

 وشعرت بؤنفاسه الموَة الساخنة علً بشرة عنمها الناعمة مهَجه

مسمشاعرها وبجنون حَن ضحن بخفوت وه  

 " هكذا إذاً هذه هٍ كانت اْمنَة .... َاٖ أفكارن المنحلة جلن "

 فانفجحت عَناها بصدمة وجحركت جحجه ومن بَن ذراعَه بموة

 واهنة لابلة

 " ابجعد وٖ ججهمنٍ بؤفكارن "

 ولم َكن من جدوي ٔنكارها ْنه لن َمجنع وإن كانت جمول



من ؼبَة ، كجمت الحمَمة وسَبمً علً ظنونه ... جباً لها َالها  

 أنفاسها وجملصت كل عضلة فٍ جسدها بموة حَن شعرت بنعومة

 شفجَه وحرارة أنفاسه أعلً بشرة عنمها وجانب وجهها وبدأت

 جضعؾ وبعجز عن مماومجه ولد بدأت َداه من جحجها جعبخ أكثر

 بثَابها وكؤنها جشعر بملمس َدَه علً جسدها بؤكمله ... كانت

 جرَد مماومجه محاولة الهرب منه أو حجً جرجَه بؤن َجركها لكن

 هَجان مشاعرها منعها من ذلن من لول أٌ شٍء ومن المماومة

 وعلمت بؤنها خسرت جمَع معاركها معه ولد بدأ أنَنها المحجج

 َخرج كجؤوهات لم جعبر عن الرفض بل الرؼبة واٖسجمرار

جدداً وهو َعلم ذلن جَداً والمطالبة بالمزَد معلناً باسجسٗمها م  

 وَسلبها من نفسها بمهارة وبطء بَنما همس بجؤنٍ وأحرؾ

 مجمطعة ولبٗجه جنجمل لكجفها

 " فوسم .. وارَسَػ جوغ "

 فانمبضت أصابعها علً المماش الناعم جحجها وضاعت بَن جكراره

 لجلن الجملة وسط لبٗجه وإن كانت ٖ جفهمها ... لَنهٍ كل ذلن بل

َن هاجفه المرجفع والملح الذٌ اخجرق كل جلن اْجواءوَولفه رن  

 الحمَمَة ولم َكن ذان الولت المجؤخر من اللَل لَسمح له بؤن

 َججاهله فارجخت ذراعاه عنها وأخرج َدَه من جحجها شاجما بحنك

 " َالن من سافل كنت من جكون "

 فعضت طرؾ شفجها وجلست ما أن ابجعد عنها جرجب لمَصها

عه عنها ونظرت له وهٍ جرفع شعرها عن وجههاالذٌ كاد َنز  

 أنفاسها ٖزالت لوَة مجٗحمة جرالبه ولد ولؾ خارج السرَر

 ورفع هاجفه ونظر له وجؽضن جبَنه باسجؽراب فوراً فؽزا الفضول

 نظراجها الملجصمة بمٗمحه فمن سَكون هذا الذٌ َجصل به فٍ



لَست جلن المرأةهذا الولت وَبدو بؤنه لم َكن َجولعه فَبدو بؤنها   

 لطعاً ! رالبت بجوجس َده الجٍ رفعها والهاجؾ فَها ووضعه علً

 أذنه بَنما كانت َده اْخري جمسن خصره ولال بجمود عالداً 

 حاجبَه اْسودان

 " مرحبا سَادة أمَرال "

 فجؤففت بحنك مبعدة نظرها عنه ما أن عرفت هوَجه فإن لم َكن

فعًٗ أجمجن لهما ٔنماذها دابماً فٍ جلن المرأة فوالدها ... ٖ جعلم  

 الولت المناسب أم جؽضب ْن ذلن حدخ بسببهما جحدَدا ٖ

 شخص آخر ؟ ولفت خارج السرَر فٍ حَن جلس هو علً طرفه

 اِخر حَخ كان َمؾ وأصبح مولَا ظهره لها جنظر له مسجمعة

 للمكالمة من طرفه فمط ولد لال بعد برهة

 " ٖ هٍ لَست معٍ "

 جمَل هل ضاعت الطفلة المدللة ؟ ضَمت عَنَها جرالبه ولد لال

 بعد لحظة وببرود

 " سجعلم من الصحؾ صباحاً بالجؤكَد "

 نظرت لمفاه باسجؽراب ولم جفهم ما كان َعنٍ ! وجذكرت فجؤة

 شجارهما السابك فٍ ؼرفجها حَن ذكر لها بؤنه كان َعلم أَن

فهل ما عناه بؤنهاأمضت اللَل ومع من وٖ َحك لها محاسبجه   

 فعلجها مجدداً ؟ اسجمعت لبالٍ المكالمة بفضول وما فهمجه أنه جلن

 الحمراء المدللة ؼادرت المنزل ؼاضبة من والدها لسبب لم جفهمه

 أو لم َذكره ذان ولم جرجع حجً اِن وحرسهم َبدو ٖ َعلمون

 أَن جكون كما أن ذان الرجل كما َبدو َحاول أن َجعذر لها بسبب

ارة جَم جلن بؤن الصحؾ سجكشؾ عن عشَمها الجدَد وهو لمعب  

 َبالٍ بالجبرَر ، لال حَن َبدو أن من فٍ الطرؾ اِخر إخجار أن



 َجحدثا وجهاً لوجه " لست أعلم إن كان بإمكانٍ ذلن فؤنا مسافر

 " فٍ مهمة ؼدا وسؤحجاج َْام ْعود

 سكت بعض الولت لبل أن َجنهد بضَك ولال راضخاً ٔصراره

 علً ما َبدو

 " إن كنت من سَجدخل فٍ اْمر فسنري ما َمكن فعله "

 وأنهً المكالمة مودعاً له ورمً الهاجؾ علً طاولة السرَر مكانه

 السابك مجؤففاً وأمسن بؤطراؾ لمَصه ورفعه لٓعلً ونزعه

 بحركة سرَعة ورماه علً اْرض بإهمال واسجدار بحركة واحدة

ل الوسادة جحت رأسه ونظر لها مالَصبح نابما علً السرَر وعد  

 أن لالت ببرود

 " ماجت ؟ "

 ابجسم بسخرَة َعدل ساعده جحت رأسه ولال

 " ٖ أعجمد بؤنه َمكنن اٖحجفال بهذا "

 كشرت مٗمحها الرلَمة ولالت باشمبزاز

 َالها من ممززة كان علَها أن جكون وفَة لبعض الولت "

 " علً اْلل

 اجسعت ابجسامجه الساخرة جلن ولال

 " ٖ َعنَنٍ ذلن فؤنا أَضاً كنت مع امرأة أخري "

 اجسعت عَناها بصدمة ولالت

 ماذا ... !! أهذا فمط ما َجعلن ٖ جهجم ! أكنت سجنزعج مثًٗ  "

 " إن لم جكن مع امرأة ؟

 وأمسكت خصرها بَدَها مجابعة بضَك

جهجم إن كنت أنا مع هل هذا َبَح للؽَر الخَانة ؟ أكنت لن "  

 " رجل آخر ْنن مع امرأة أخري ؟



 لوي شفجَه بابجسامة رجولَة ؼامضة جشبهه ولال

 " أعرفن لن جفعلَها وإن فعلجها أنا "

 فرممجه بنظرة مصدومة أخري وأشارت له بسبابجها لابلة

 " ٖ جراهن وجطمبن لجفعلها "

 ً  فجبدلت مٗمحه للضَك وأبعد َده بعنؾ صارخا

ً جولف " ٍ عن الجفكَر بهذه الطرَمة الخرلاء مارَا ... سحما  " 

 وأجبع كلماجه جلن بشجَمة َونانَة فؤمسكت خصرها بَدَها مجدداً 

 ولالت

 " سؤفهم َوماً ما معنً كل ما جموله اِن "

 فانملب مزاجه فجؤة وكالعادة ودس َده جحت رأسه مجدداً 

 ولال ببرود

م جثَرَن ؼضبٍجَد وسَكون لدَن فكرة واضحة حَنها ك "  

 " واسجَابٍ بحمالاجن

 فؤبعدت نظرها عنه جزم شفجَها بؽضب لبل أن جرممه بطرؾ

 عَنَها لابلة

 " لَس هٍ فمط بل والكلمات الجٍ جمولها وأنت لست ؼاضب "

 فابجسم بمكر حَنها ودس َده اْخري جحت رأسه أَضاً ولال

 " أطفبٍ النور حَن جمررَن أَن سجنامَن "

سامة بمثَلة لها وجحركت نحو الجدار لرب باب الؽرفةفبادلجه اٖبج  

 وضؽطت زر أنارة لجؽرق الؽرفة فٍ ظٗم جام ٖ َجخلله سوي

 النور المنبعخ من الباب المفجوح ولالت

 " لن أنام هنا بالجؤكَد "

 فشد اللحاؾ بحركة عنَفة ورماه علً نصؾ جسده السفلٍ

 مجمجما ببرود



 " سحماً لن من امرأة"

 فضحكت رافعة كجفَها وؼادرت الؽرفة واججهت لؽرفجها أطفؤت

 نورها أَضاً واندست فٍ سرَرها وسحبت الدمَة المماشَة

 لحضنها وأؼمضت عَنَها مبجسمة وٖ ججصور كَؾ سجمضٍ

 اَْام المادمة من دونه وإن كانا مشؽوٖن طوال النهار

لوَجشاجران بالَه فهٍ علً اْلل كانت جراه كل لَلَة وك  

 . صباح لبل أن َؽادرا

* 

* 

* 

* 

* 

 أبعدت اللحاؾ عن جسدها وجلست منزلة لدمَها الحافَجان

 علً اْرض لَنكشؾ الجسد الشبه عارٌ والذٌ ٖ َؽطَه

 سوي لماش لمَص النوم الشفاؾ والذٌ لم َججاوز طوله

 نصؾ فخذَها مطت ذراعَها للًَٗ بكسل ومررت أصابعها فٍ

ا لبل أن جخرجهما فٍ حركة واحدةشعرها للخلؾ نزوٖ لعنمه  

 سرَعة لَنساب بجدرجاجه المجناسمة علً كجفَها وذراعَها

 ً  وابجسمت بنشوة فهو علً اْلل لم َعد كالسابك لصَراً وخفَفا

 وإن كان ٖ َفجمد للنعومة وهذا أمر آخر جؽَر فٍ جمانة اْمس

 ، رفعت حمالة لمَص النوم علً كجفها والجفجت خلفها ونظرت

ابم هنان .... !! ٖ بل لمكانه الخالٍ جماماً منه ونظرت حولهاللن  

 بعبوس فحجً الؽرفة لَست ؼرفجهما فبعدما ودعت عابلجها

 البارحة وصعدت لجناحهما لم ججد سوي حماببها فٍ انجظارها



 ٖزالت فٍ ردهة الجناح ومإكد هو من منع الخادمات من

 جرجَبها فٍ الؽرفة ْنها وجدت بابها مؽلماً بل ومن الداخل

 بالمفجاح أٌ ٖ مكان لن فَها معٍ بعد أن انملبت اْدوار فهو

 من كان َنام هنا مبجعداً عنها ومنذ ولت طوَل بل ومنذ رفضت

 هٍ العٗلة الجسدَة بَنهما وانحدرت عٗلجهما نحو الهوة

ن ... ٖ وبل هٍ من نامتالسحَمة الجٍ لم جخرج منها حجً اِ  

 هنا ْول مرة وفٍ لَلة زفافهما اْولً حَن اكجشفت أٌ زوج

 هذا الذٌ اخجاروه لها كما اخجاروها له وشعرت وْول مرة فٍ

 حَاجها بؤنها امرأة بشعة ولَست عادَة الجمال أو ممبولة كما

 كانت جعجمد وأمضت بالٍ جلن اللَلة هنا جبكٍ علً هذه الوسابد

ء الكبَرة بعدما جسللت من ؼرفجهما دون أن َشعر بهاالبَضا  

 ْنه كان نابماً .. ولم ججساءل لط حَنها لما َجهزون ؼرفجا نوم

 فٍ جناح واحد وكؤنهم كانوا َجولعون كل هذا منذ أن علموا من

 جكون عروسه المسجمبلَة جلن ! وكانت لججولع بؤنه من طلب

بؤنه لَس من أعدهذا من لبل أن َعرفها لوٖ أنه أخبرها   

 الجناح ولم َراه سوي لَلة دخٗه معاً ... وٖ جراه َكذب فٍ ذلن

 فلما سَهجم أساساً بهذا ؟

 لكن ذان جمَعه علَه أن َجؽَر اِن ... أجل فهو زوجها لها

 هٍ ومن بَن جمَع النساء ولن جمول بؤنها سجعَده لها ْنه لم

ه لسرَرهاَكن كذلن َوماً لَضَع منها بل سجمجلكه وجعَد  

 . وحضنها ومهما طال الولت

 ولفت خارج السرَر وسحبت الروب الحرَرٌ لرنفلٍ اللون

 ولبسجه وربطت حزامه بإهمال حجً أنها لم جهجم لكجفه الذٌ

 انزلك عن كجفها جاركا إَاه مكشوفا وؼادرت الؽرفة وما أن



 أصبحت خارجها نظرت فوراً لباب الؽرفة فٍ الجانب اَْمن

ججرن َدها ممبض باب ؼرفجها وكان علً حاله ومن لبل ان  

 مؽلك مَت وكؤنه ٖ أحد َوجد خلفه ! نملت نظرها للجانب اِخر

 ونظرت لباب مكجبه المفجوح والذٌ لم َكن كذلن البارحة هٍ

 ! مجؤكدة من ذلن وَبدو أنه لضً اللَل فَه بعد أن نامت هٍ

فكان جحركت خطواجها عند جلن الجهة فوراً حجٍ ولفت أمامه  

 فارؼاً ٖ شٍء بداخله سوي الصمت وخشب الدَكور البارد ،

 أدارت رأسها جهة باب ؼرفجه مجدداً .. إذاً هو هنان فحاسوبه

 ٖزال هنا مما َعنٍ بؤنه لم َخرج بعد ... سارت بذان اٖججاه

 هذه المرة ودون جردد وما أن أمسكت بممبض الباب وأدارجه

 ابجسمت بسعادة حَن فُجح لها فوراً فدفعجه ببطء وَد مرججفة

 حجً ظهر لها السرَر الذٌ كان َجوسط الؽرفة بمٗءجه بلون

 الكرَما والمطرزة بخَوط ذهبَة واللحاؾ المماثل لها والمحشو

 بالمطن والذٌ كان َؽطٍ نصؾ جسد النابم هنان بَنما َجرن

اسعة وهو من كان َنامصدره عارَاً مكشوفا لبرودة الؽرفة الو  

 !! بممَص داخلٍ وإن كان من دون أكمام ولم َكن هذا طبعه

 كان َنام علً جانبه اَْمن ممابًٗ للباب بَنما ارجمت ذراعه

 الَسري فوق الوسادة البَضاء والمزَنة اْطراؾ بالدانجَل بلون

 الكرَما أَضاً والخَوط الذهبَة لجنام جلن الوسادة بنعومة علً

فٍ حضنه .. وجلن عادة جدَدة لد اكجسبها أَضاً ولمصدره و  

 !! َفعلها َوماً فٍ السنوات الثٗخ الجٍ عرفجه فَها

 جركت الباب مفجوحاً ودخلت بخطوات بطَبة جؤخذها مباشرة

 حَخ الجسد الذٌ لم َفارله نظرها حجً وصلت عنده وجلست

 علً حافة السرَر ببطء لرب خصره نظراجها ٖزالت ملجصمة



مٗمحه النابمة بسكَنة وعمك .... المٗمح الجٍ عشمجهافٍ   

 فٍ ذات الَوم الذٌ كرهت فَه مٗمحها هٍ والَوم الذٌ عرفت

 فَه معنً أن جكون فٍ حضن رجل َحمل كل صفات الرجولة

 داخله وخارجه بَنما جفجمد هٍ لكل ما جعنَه كلمة أنثً وأنوثة

كها من دونفحجً عذوبة الصوت ورلجه اكجسبجها جَهان لججر  

 شٍء فكانت جُمارن بها ومنذ طفولجها وفٍ جمَع المناسبات ثم

 وَا ٖ سخرَة المدر ججزوج البطة السوداء البشعة برجل فاق

 زوج شمَمجها جلن وسامة وثراء ومركز رؼم ثراء ذان

 . وجاذبَجه

 امجدت أصابعها ببطء لججولؾ أمام وجهه مجرددة لبل أن

جعلم ما السبب لكنها شعرت فجؤةجمبضها وجمؾ مبجعدة عنه ٖ   

 بشٍء ؼرَب دفعها بعَداً عنه ! مررت أصابعها فٍ ؼرجها

 وجحركت مبجعدة جهة الشرفة الجٍ دفعت سجابرها السمَكة

 بكلجا َدَها بموة لَجسلل النور الموٌ للؽرفة الشبه ؼارلة فٍ

 الظٗم وسحبت الباب الزجاجٍ وخرجت للشرفة الواسعة جسحب

 الهواء لربجَها بموة وٖ جفهم لما شعرت باٖخجناق هنان ؟

 هل أصبحت جواجه صعوبة فٍ اٖلجراب منه ؟

 َبدو علَها إخبار طبَبجها النفسَة عن هذا أَضاً فٍ الجلسة

 المادمة ، وصلت لنهاَة الشرفة وولفت هنان واسندت َدَها

َكعلً حافجها الحجرَة العرَضة جنظر للحدَمة مجكاملة الجنس  

 أمامها وصوت خرَر مَاه النافورة الحجرَة الضخمة والممابلة

 لها َصلها بوضوح مجناؼماً مع أصوات الطَور المنجشرة حولها

 وؼضنت جبَنها جنظر هنان باسجؽراب ... ٖ بل بؽضب

 للجالسة علً حافة النافورة جرفع لدمَها أَضاً فولها جمابلها



ركبجَها بَنما جمسنبجانبها جمسن دفجر رسم كبَر جضعه علً   

 فٍ َدها اْخري للماً ما ومنشؽلة جماماً بالرسم فَه جرجدٌ

 بنطلون جَنز مشدود علً سالَها الرشَمجَن ولمَص من

 الشَفون المبطن بؤلوان ربَعَة زاهَة لم جزد ذان الجسد

 اْنثوٌ المجناسك سوي فجنة وجمال زاده خصٗت شعرها

لحرَرٌ الذٌ جربطه بهالمجطاَرة مع النسَم رؼم الشرَط ا  

 خلؾ عنمها ... أما مٗمحها فكانت بالكاد جظهر لها بسبب

 ؼرجها الطوَلة المجرالصة أمامه عدا بَاض ونعومة بشرجها

 . الظاهرة من بعَد

 زمت شفجَها بموة واشجعلت نَران الؽضب لبل الؽَرة فٍ

 عَنَها فلما ججلس هنا ؟ ألم ججد مكاناً فٍ الحدَمة الواسعة

َطة بالمصر كامًٗ ؼَر هذا المكانالمح  ! 

 حجً مساحة النافورة الكبَرة جسمح لها باجخاذ جهة ؼَر هذه

 !... الممابلة لؽرفجه مباشرة

 ً  ! أهذا هو السبب وراء جمسكه بهذه الؽرفة أَضا

 شعرت بجسدها َرججؾ ؼضباً جحت لماش الروب الحرَرٌ

 الناعم وشعرت باْلم َدمر أطراؾ أصابعها الجٍ احجكت

 بخشونة حافة الشرفة الحجرَة حَن اشدجا فٍ لبضة واحدة

 ودون شعور منها ورفعت رأسها بكبرَاء مبعدة نظرها عنها ما

 أن ٖحظت بؤنها رفعت رأسها ونظرها عن دفجرها وادعت النظر

صدر عنللبعَد بَنما رالبت بطرؾ عَنَها كل حركة كانت ج  

 الجالسة هنان وكما جولعت الجفت رأسها ونظرت ناحَجها نحو

 اْعلً فمررت أصابعها فٍ ؼرجها ونظرت لها بؽرور

 وابجسامة ساخرة جحاول أن ججعلها جري جَداً ما كانت جرجدٌ



 وما َإكد لكل من َراه أٌ لَلة لضجها فٍ جلن الؽرفة ... بَنما

رق عَناها أَضاً رؼم أنهاالنظرات الجامدة للجالسة هنان لم جفا  

 ! جولعت جصرفاً مؽاَراً منها كؤن جججاهلها أو جمؾ مؽادرة

 وجكللت خطجها بالنجاح الجام حَن سمعت الخطوات الجٍ الجربت

 من خلفها وابجسمت بانجصار واسجدارت من فورها جنظر للذٌ

 ولؾ علً بعد خطوات منها ٖزال ٖ َرجدٌ سوي بنطلون

ه لمنجصؾ سالَه وٖزالت آثار النومرَاضٍ مرَح وصل طول  

 علً وجهه واضحة ؼاضناً جبَنه بحاجبَن معمودَن َنظر لها

 وَبدو خرج من السرَر مباشرة ... شعره فمط الذٌ َبدو رجبه

 بؤصابعه ومن كانت واثمة من أن الجالسة هنان فٍ اْسفل جراه

توإن كان منشؽًٗ جماماً عن رإَجها أو مٗحظجها من بَن نباجا  

 الحدَمة وأشجارها بدون جركَز جَد علً جلن الجهة ، لال

 وٖزال مضَماً عَنَه جحت حاجبان معمودان بسبب النور الموٌ

 الذٌ خرج له فجؤة

 " ماذا جفعلَن هنا ؟ بل وفٍ الؽرفة بؤكملها ؟ "

 الجربت منه مججاهلة ما لال ومررت َدها علً صدره العارٌ

 لابلة برلة مبجسمة

فة أوًٖ ثم نجحدخلندخل الؽر "  " 

 فؽرضها الوحَد كان أن جري الجالسة هنان هذا فحربها اْولً

 سجكون معها فإن أزاحجها من طرَمها لن َصعب علَها شٍء

 حَنها ، وما أن رفع َده وأمسن بها َدها وبموة وفٍ نَجه

 إبعادها وهٍ جعلم ذلن جَداً سبمجه بؤن شدت أصابعها حولها

 مدَرة َدها ورفعت نفسها علً رإوس أصابع لدمَها الحافَجان

 لبّلت خده بسرعة وجحركت من فورها ساحبة إَاه معها نحو



 الداخل لابلة

 " ندخل أوًٖ ولاص أرجون "

 وما أن كانا فٍ الداخل سحب َده من َدها بموة كادت جولعها

 لكنها اسجعادت جوازنها بسرعة وجوجهت جهة باب الشرفة

جه أوًٖ لبل أن جلجفت له لحظة أن ارجفع صوجه الؽاضبوأؼلم  

 ً  " كما جولعت وهو َشَر بإصبعه جانبا

 جمانة ما حدخ منذ للَل لن َجكرر مجدداً وٖ أرَد أن أران فٍ

 " هذه الؽرفة مفهوم ؟

 بلعت إهانجه مع رَمها وهمست برجاء حزَن

 " ....لكن "

سبابجه جشَرفماطعها بحدة من لبل أن جفكر فٍ اٖعجراض و  

 لها هذه المرة

 " سبك وللْت أنت من اخجار هذا وٖ جلومٍ أحداً سوي نفسن"

 ً  جمالكت نفسها فالؽضب لن َنفعها فٍ شٍء كما الدموع أَضا

 لما كان وضعهما وصل لهذا الحد ولالت بهدوء حزَن َنالض

 اشجعاله الؽاضب

مَعأعطنا الفرصة للجحدخ إذاً ... أرجون َا ولاص ٖ جؽلك ج "  

 " ....اْبواب أما

 فماطعها مجدداً وبحدة

 ٖ شٍء نجحدخ عنه وانجهً كل ما بَننا منذ اخجرت جلن "

 " العملَة علَا َا جمانة

 فؽزا الضَك نبرجها ولالت باحججاج

 لكن ذلن من حمٍ وحصدت نجابجه فعًٗ فلما جرفض دابماً وٖ "

 " جوافك علً ما َنمذ زواجنا من الدمار ؟



 لال بؽضب

 من حمن ماذا وأوافك علً ماذا ؟ أجرٌ أن هذا ما سَعَد ما "

 " دمرجه بنفسن ْعوام ؟

 لال جملجه اْخَرة مشَراً بسبابجه علً جسدها صعوداً لوجهها

 ً  فشعرت بجسدها َرججؾ وكادت جفمد جوازنها وجنهار أرضا

 وكلماجه جطعن للبها وبموة ولالت بضعؾ

 لن جنكر الجؽََر وإن رفضجه َا ولاص وٖ أعجمد بؤنه ثمة "

 " رجل فٍ العالم َرفض أن ججؽَر زوججه نحو اْفضل

 ابجسم بسخرَة لبل أن جخرج كلماجه الموَة مجدداً 

 ججؽَر فٍ ماذا َا جمانة ... ؟ فٍ أن ججٗعبٍ بما خلمن هللا "

 !علَه معجرضة علً خلمه ؟

ال بفسجان جسجحٍ منه النساءأم فٍ أن ججكشفٍ أمام الرج  " 

 صرخت فَه من فورها وبرفض

"  ً  " ٖ لَس صحَحا

 فصرخ بموة أكبر َشَر لها بسبابجه

 بلً صحَح ولن ججنٍ من هذا كله شَباً سوي ؼضبه علَن "

 جفهمَن هذا ؟ ذان وحده فمط ما سججنَنه .... ولناع المهرج

 " هذا بالنسبة لٍ ماضَن أفضل منه مبة مرة

لماجه كصفعة وجهت لوجهها جماماً ولم جسجطع إخفاءشعرت بك  

 الصدمة فٍ مٗمحها بَنما جابع هو وبمسوة

 الجؽََر َنبع من الداخل ... من داخلنا َا جمانة لَس من "

 جفاهات نضعها علً وجوهنا وإن كانت مجرد مسجحضرات

 " ججمَل

 بل ولم َنجهٍ انفجاره ذان بعد وٖزال محدلاً بؽضب فٍ عَنَها



جٍ ٖزالت جماوم الدموع وباسجماجةال  

 كنت أنجظر أن ججؽَرٌ من الداخل .. أن جثمٍ بنفسن مثلما "

 كنِت علَه ثم ما كنُت ْعجرض علً العملَة الجٍ سججعل جسدن

 َجؽَر من أجلن ولَس من أجلٍ لكن أن جفعلٍ ذلن لبلها فهذه

 هٍ نجَججه فراغ من الداخل والخارج ولن ججنٍ من عصَانن

زوجن شَباً ولٓبد ولن جُرضٍ بهذا أحداً وٖ نفسنهلل و  " 

 ازداد ارججاؾ جسدها حجً بدا واضحاً وانهمرت الدموع الجٍ

 كانت جحاربها منذ ولت فَبدو أنها لم جكجسب شَباً مما حاولوا

 أن ججعلمه سوي رفع صوجها الؽاضب بدًٖ من انعزالها جبكٍ

 وحدها ولد صرخت بالفعل

 أنت ٖ جساعدنٍ ... جرفض ذلن وٖ جرَده لَس لجمَع "

 " اْسباب الجٍ ذكرجها بل بسبب جلن المرأة

 ولم جسجؽرب النظرة الموَة الجٍ رممها بها حَنها عالداً 

 حاجبَه ولال

 " أٌ امرأة جمصدَن ؟ "

 ارججفت شفجاها الممجلبجان وها لد خالفت كل ما اجفموا علَه

اْمر معه مطلماً وما نصحجها به سابماً بؤن ٖ ججحدخ عن  

 طبَبجها لبل شمَمجها .. ورؼم ذلن أَضاً لالت وبضعؾ ظهر فٍ

 مٗمحها لبل صوجها

 جعلم جَداً من ألصد فؤنت جؽَرت ومع الجمَع منذ زواجها "

 من شمَمن وخروجها من سجنها ذان وهذا ما جسعً هٍ له

 " وها لد جحمك وسرَعاً جداً 

ذروها منه فمد انفجر بؽضب رافضوكما جولعت جماماً وح  

 ً  صارخا



 جولفٍ عن الجفوه بالحمالات َا جمانة وبإلصاق فشلن فٍ "

 اْخرَن فعٗلجنا انهارت من لبل ذلن وبكثَر وبسببن وحدن

 فمط وأنت جعلمَن ذلن جَداً أما زَزفون فٗ جهجم لما ججحدثَن

 ً  " عنه لَد أنملة وٖ جعجبرن وزوجن هذا لبلن موجودان أساسا

 وها لد نزلت دموعها منهمرة وحدخ كل السَنارَو الذٌ

 ً  حذروها منه وكانت جججنبه .. لكن ذلن لم َجعلها ججراجع أَضا

 فمد لَل ما لَل وانجهً وعلَها إفراغ ما فٍ للبها لبل أن

 ً  َمجلها ، لالت ببإس لم جسجطع الجحكم به أَضاً وظهر جلَا

 فٍ مٗمحها

  ججده لدٌ فٗ ججحدخ مجدداً عنلكنن جهجم وجري فَها ما ٖ "

 " الجوهر والمشور فجمَعكم الرجال َعنَكم ذلن

 ورالبجه بعَنَن دامعة وهو َرفع رأسه عالَاً ولد مرر أصابعه

 فٍ شعره بعنؾ لبل أن َنظر لها ولال بحدة

 لو كنت كذلن ما انجظرت زَزفون وٖ ؼَرها وٖ جزوجت بن "

 أساساً والنساء الجمَٗت حولٍ فٍ كل مكان ومن لبل أن

 " أعرفها وأعرفن

 لكنها كانت ٖ جراه سوي جبرَراً ٖ َشبه الوالع فما جراه عَناها

 فٍ انفراد جلن الفجاة بما لَس لدي ؼَرها لبل اهجمامه الواضح

 بكل ما َعنَها َنفٍ كل هذا بالنسبة لها فمالت بؤنفاس ؼاضبة

بسبابجها لٓرض بَنهما بَنما نظرها مركز مجٗحمة جشَر  

 علً عَنَه

 ... أنكر ذلن اِن وألسم لٍ بؤن شَباً من ذلن ٖ َوجد "

 " سؤصدلن علً الفور إن أنت فعلت ذلن

 بمً َنظر لها صامجاً ولم َزح نظراجه عن عَنَها ولم َهرب



 منها كما لم جلن مٗمحه المشدودة وٖ الؽضب الماجم فٍ

نه لم َجحدخ لم َنكر وإن لم َعجرؾ فرفعت كفهاعَنَه... لك  

 جمسح به الدموع من وجنجَها بموة ولالت بجدَة أسنانها

 جصطن فٍ بعضها من اٖنفعال

 ٖ َمكنن نكران هذا وإن كنت جرفض إظهاره ْن مبادبن ٖ "

 جسمح لن بذلن لكنن زوجٍ ولست لها وٖ ٌْ امرأة وأنا

 " سؤحارب وللنهاَة

ً  وما أن أنهت عبارجها جلن ؼادرت الؽرفة جاركة بابها مفجوحا  

 خلفها فانهار جالساً علً السرَر ودفن رأسه بَن َدَه َشد

 أصابعه علً شعره بموة فهو ٖ َنجح فٍ شٍء َفعله فٍ حَاجه

 ووحده الجمثال الذٌ لَس سوي لشوراً للرجل الناجح َخفٍ

ه بالطبعخلفه جارَخاً طوًَٗ من الفشل وخَبات اْمل .. ووحد  

 المٗم دابماً حجً بات َنظر لنفسه كذلن وبؤنه السبب فعًٗ ،

 ولؾ وبدأ َجحرن فٍ الؽرفة كاْسد المسجون َدور وأفكاره

 . جدور حوله كما عبارجها الؽاضبة الباكَة جلن

 ٖ َمكنن نكران هذا وإن كنت جرفض إظهاره ْن مبادبن ٖ (

بن ٖ جسمح لن بذلنجسمح لن بذلن لَس ْنن ٖ جرَد ...مباد  

 ( لَس ْنن ٖ جرَد..مبادبن ٖجسمح لن بذلن لَس ْنن ٖجرَد

 ؼرس أصابعه فٍ شعره ورفع رأسه عالَاً َنظر لسمؾ الؽرفة

 وهمس بصوت خشن خرج وكؤنه َخجنك به

 ... بلً أرَد وعلً ذلن أن َجؽَر ... ومن أجل مبادبٍ فمط "

 " فمط ٖ ؼَر

 أنزل رأسه كما أصابعه الجٍ انزلمت نزوًٖ لعنمه ونظر جهة باب

 الشرفة المؽلك لبل أن َجوجه نحوه وسحبه بموة كاد أن َجحطم



 معها وخرج لجلفح النسمات الرلَمة الباردة بشرة وجهه وجسده

 الملجهبة وجوجه من فوره لحافة الشرفة وولؾ مسنداً َدَه

علً النافورة الحجرَة علَها َجنفس بموة ونظره سمط فوراً   

 وكؤنه َسحب أنفاسه الموَة من مَاهها فالنظر لها فمط َجعلن

 جشعر بالحَاة ... ٖ بل ثمة أمر آخر نظر له بجركَز أكبر

 وأعمك ... للشٍء الذٌ كان َطفو فوق مَاهها َجرالص جحت

 حبات المَاه المجسالطة علَه بموة وعلم فوراً بؤنها مجموعة

َلة الشكل بحجم ٖ َنفع سوي لَكون لدفجرأوراق بَضاء مسجط  

 !! رسم ... دفجر رسم

 ثمة شخص واحد هنا َملن هذا فما جفعله جلن اْوراق هنان

 وهل هٍ فارؼة أو أنها ... رسوماجها المنحصرة فٍ أفراد

 . !! عابلجها وماضَها

 جحرن ودون شعور منه عابداً نحو الداخل بخطوات سرَعة

َخرج من الؽرفة ولبسه وهو َججاز وحمل لمَصه المطنٍ وهو  

 ردهة الجناح الذٌ فجح بابه ما أن وصله وؼادره ونزل السٗلم

 بخطوات راكضة ٖ َري أمامه شَباً سوي الباب الذٌ جوجه

 ً  . نحوه مسرعا

* 

* 

* 

 ً  خرجت من ؼرفجها جرفع شعرها فٍ جدَلة ولد ارجدت فسجانا

جلَزَان كبَرانججاوز طوله ركبجَها وبكمَن طوَٗن وحرفان ان  

 َجوسطان جسدها باللون اْسود العرَض بَنما كان الفسجان

 بلون المشمش ، ولفت منجصؾ الصالة ونظرت حولها بعبوس



 فالمكان لم َخجلؾ عن لَلة البارحة وكؤن شمس الصباح لم

 !! جشرق

 جوجهت جهة باب الشرفة الزجاجٍ الواسع المؽطً بسجابر

 سمَكة وفاخرة وأبعدجها فوراً وثبججها فٍ المكان المخصص

 لها عند جانبه لَجسلل النور لصالة الشمة الواسعة .. وما أن

 فجحت الباب علً اجساعه حجً أنار المكان جماماً بضوء النهار

 الطبَعٍ الموٌ وجسلل الهواء المنعش لكافة أرجابه وابجسمت

 . حَنها برضا

ثاخ الفاخر مطت شفجَها سرَعاً بعدموما أن اسجدارت نحو اْ  

 الجناع فٗ شٍء هنا َجعلن ججلس ممابًٗ جماماً لباب الشرفة

 الرابعة المفجوح ! فجوجهت من فورها نحو الصالون المؽطً

 بمماش مخملٍ بنٍ اللون وأبعدت ممعدَه الفردَان وبدأت بدفع

 أرَكجه المموسة للًَٗ بكل لوجها مصدرة صرَراً لوَاً علً

 اْرضَة الخشبَة الٗمعة حجً أوصلجها لمكانها المطلوب

 ووضعت الطاولة الزجاجَة أمامها جسحبها أَضاً وبضجَج أعلً

 من سابمه ... وضعت الكرسَان حولها وصفمت لنفسها لابلة

 بحماس

 " هكذا أفضل .. بل وأجمل بكثَر "

 وجوجه نظرها سرَعاً جهة باب الؽرفة الذٌ فجح فجؤة وللذٌ

نه َرجب بؤصابعه شعره المبعثر بسبب النوم َحاولخرج م  

 النظر فٍ المكان حوله بعَنَن ضَمجَن بسبب النور الموٌ فٍ

 المكان ومن نسَت جماماً فٍ ؼمرة حماسها ذان بؤنه نابم هنا

 والذٌ لال بضَك

 " ! ما هذا الضجَج هنا بحك هللا "



كةفؤخفت ابجسامجها المحرجة ولالت ولد اسجدارت حول اْرَ  

 جرجب الوسابد الملونة علَها

 مكانه أفضل هنا ... ٖ أعلم من هذا المهندس المبجدئ الذٌ "

 " وضعه هنان ؟

 فجؤفؾ وعاد لؽرفجه بَنما جابعت هٍ جرجَبها لبالٍ الوسابد كما

 الجحؾ فوق الطاولة وما أن انجهت لفزت جالسة علً اْرَكة

 ونظرت مبجسمة ْشجار وخضرة الحدَمة الجٍ جظهر لها من

 مكانها والشرفة الواسعة النصؾ دابرَة بسَاجها الذهبٍ

 والطاولة والكراسٍ المصنوعة من الخَزران الجٍ كانت

 ججوسطها فالجلوس هنا أصبح َشبه الجلوس هنان وهذا ما

 ً  . كانت جرَده جماما

فة مجدداً ونظرت للذٌاسجدارت برأسها ما أن انفجح باب الؽر  

 خرج منه هذه المرة َرجدٌ بدلة سوداء أنَمة ومإكد هٍ

 المٗبس الجٍ سَمصد بها عمله فمد كان َمسن حمَبة سوداء

 أَضاً فٍ َده ولد جوجه نحو المطبخ ما أن أؼلك باب الؽرفة

 فولفت وجوجهت هنان أَضاً وما أن دخلت حجً سحبجه من َده

 جهة الطاولة لابلة

ن الجلوس هنا وسؤعد لن الطعام كجعوَضَمكن "  " 

 فرالبجها نظراجه وهٍ جدور حوله وجسحب له كرسَاً هو اْلرب

 لمكان ولوفه ولالت وهٍ جدور حول الطاولة لجصل جهة

 المؽسلة

 " ما الذٌ ججناوله فٍ الصباح عادةً ؟ "

 فجنهد نفساً عمَماً وجلس وجمجم وهو َضع حمَبجه فوق الطاولة

طالمهوة فم "  " 



 فرفعت نفسها علً رإوس أصابعها بل واسجعانت بطرؾ

 الخزانة فٍ اْسفل لجصل للرفوؾ العلوَة نظراجه جرالبها

 وبصعوبة سحبت إبرَك المهوة النظَؾ مجؤففة وجمجمت جحبس

 جنفسها

 "وكؤنه ٖ مكان لؽَر العمالمة فٍ هذه البٗد"

َكفابجسم ونظر لٓسفل محركاً رأسه بَنما مٓت هٍ أبر  

 بالماء ووضعجه علً النار ورفعت علبة السكر من الرؾ

 المخصص لها ولالت جؽرؾ منه بالملعمة وجسكب فٍ الماء

 " كَؾ هٍ لهوجن ؟ "

 فجمجم َضم لبضجَه وَجكا علَها بذلنه مسنداً مرفمَه بالطاولة

 " مجوسطة "

 فجولفت عن إضافة السكر وأعادت العلبة مكانها ورفعت علبة

 البن وسكبت منها وأعادجها سرَعاً لجرفع أبرَك الذٌ كان

 َسجعد ما فَه للفوران ووضعجه علً المنضدة الرخامَة

 وأخرجت فنجانٍ لهوة وسكبت فَهما السابل اْسود الساخن

 ورفعجهما وجوجهت نحوه نظرها علً َدَها وطرَمها ووضعت

لطاولةكوباً أمامه بَنما وضعت اِخر فٍ الطرؾ البعَد من ا  

 وجوجهت أوًٖ جهة باب الشرفة فٍ المطبخ وفجحجه علً

 اجساعه وعادت للجلوس حَخ وضعت فنحانها ممابلة له

 ونظراجه المسجؽربة ججبعها ببرود فما لصة هذه الفجاة مع

 ! الشرفات

 جبدو له جكبر ابنه بؤعوام للَلة لكنها بحَوَة طفلة بات َجولع أن

ساعات ؼَابه فٍ عمله دون جملب شمجه رأساً علً عمب خٗل  

 !! أن جشعر بأعَاء



 كان نظرها ٖ َفارق الشرفة َعكس نور النهار أشعجه علً

 شعرها المرفوع لٓعلً وؼرجها المصَرة لَعطَها لمعاناً ناعما

 كما الرموش الطوَلة الجٍ جؽطٍ عَنَها السوداء الواسعة

ها جهدٌوشفجاها جبجسم لٗ شٍء .. للفراغ الذٌ جنظر له وكؤن  

 الصباح جلن اٖبجسامة ! بَنما جحجسٍ لهوجها ببطء وجلذذ

 . ! َجعلن جشعر بالرؼبة فٍ الشرب منها

 نظر لكوبه واْبخرة ججصاعد منه ورفعه وشطؾ السابل

 الساخن منه فٍ دفعات صؽَرة مججالَة وبمٍ أن َجؤنً فَها

 ! لجكون اصابجه بالعدوي بالفعل

هوة الموجودة فَه فهٍ جشبهوضع الكوب ما أن أنهً كل الم  

 لهوجه جماماً معجدلة فٍ حٗوجها وكثافة لونها وكؤنه أعّدها

 بنفسه كما كان َفعل كل صباح ! ولؾ بعدها وحمل حمَبجه

 واسجدار مؽادراً جهة باب المطبخ سارلاً نظرات الجٍ جركها

 خلفه ولد همست بعبوس جمسن فنجانها بكلجا َدَها

 " أٖ َجحدخ هذا الرجل مطلماً ؟ "

 وما أن وصل للباب حجً جحممت أمنَجها وعلً ؼَر العادة ما أن

 اسجدار نحوها ولال ببرود عالداً حاجبَة اْسودان

 ٖ جخرجٍ وجحدَداً ٖ جمجربٍ من باب ملحك الشمة "

 " والموجودة فَه

 وما أن أنهً عبارجه جلن حجً اسجدار مجدداً وؼادر فوضعت

فنجان من َدها مجمجمة بضَكال  

"  ً  " ..لَجن بمَت صامجا

 وما أن سمعت باب الشمة أؼلك ولفت وابجسمت وهٍ جرفع

 كوبها مجمجمة



 " .. لكن ٖ بؤس فكله بثمنه "

 وسرعان ما ضحكت وولفت ورفعت فنجانَهما وجوجهت بهما

 نحو المؽسلة جؽسلهما فؤمامها َوم حافل َنجظرها كما جخطط

عه هو بالطبعولَس كما َجول  . 

* 

* 

* 

 ولؾ مكانه ما أن أصبح أمام الباب خارج جدران ذان المصر

 لبل أن َنزل عجباجه مسرعاً وسار راكضاً عبر الممر المرصوؾ

 بالحجارة حجٍ وصل لهدفه ممطوع اْنفاس وولؾ َنظر

 لٓوراق الجٍ كانت جحوٌ رسوماجها بالفعل وجعالت ضربات

الضخمة َنظر لمَاهها النمَةللبه وهو َركض حول النافورة   

 والجٍ ٖ َشوب نمابها ذان سوي الرذاذ الموٌ لمَاهها الجٍ

 جخرج وجعود إلَها وكؤنه َجولع أن َجد جسدها بداخلها وٌْ

 سبٍب كان وإن كان ْنه أؼمٍ علَها فجؤة فلن َصدق بؤنها لد

 ججخلً عن رسوماجها جلن والجٍ لم جكن جفعل شَباً سوي رسمها

ومجدداً وفٍ ذات اْوراق وعلً نفس الخطوط الجٍمجدداً   

 . رسمجها سابماً ... أمر كم لجل للبه وروحه حَن أدركه

 لكنه وصل لمكان اْوراق مجدداً ولم َجد شَباً سواهم إذاً هم لم

 َمعوا فَها ْنها ولعت معهم فما الذٌ أوصلهم هنا !! وبدون

 أٌ جردد وٖ جفكَر منه وجد نفسه داخلها َجمعهم من بَن

 المَاه الجٍ كانت حباجها ججسالط علَه بموة ولد وصلت المَاه

 جحجه لما فوق ركبجَه ولد جبلل جسده بؤكمله كما ثَابه َجحرن

 فَها بصعوبة هدفه الوحَد هو الجماطهم جمَعاً وكؤن هذا



 .!! سَعَدها كما كانت أو سَسجطَع هو فعلها

 رفع آخر واحدة منهم ووضعها مع البمَة فٍ َده اْخري

 واسجند بساعده علً أحد الطوابك الحجرَة للنافورة وٖزال

 َمسكهم بَده اْخري َنظر لٓسفل حَخ المَاه المجرالصة

 بجموجات مجداخلة وٖزالت مَاهها ججسالط فوله َلجمط أنفاسه

وخصٗت شعره بموة ولطرات المَاه جنزل من طرؾ أنفه وذلنه  

 وانمبضت أصابعه علً اْوراق المشبعة بالماء وأؼمض عَنَه

 بموة وألم ... أهذا من كان َمول لبل للَل بؤنه سَجّبع مبادبه

 !! فمط مسجمبًٗ 

 من كان َجعهد لنفسه بؤن َخرجها من كل هذه الدوامة

 !السحَمة ! فما الذٌ َفعله اِن .... ماذا ؟

لن النافورة وؼادرها مولَا ظهره لهاأبعد َده بموة وخرج من ج  

 َشعر بصوت خرَر مَاهها ٖزال َضرب جسده بَنما كانت

 وجهجه الباب الذٌ ؼادره منذ للَل والذٌ ما أن دخله وعبر

 البهو الواسع بعده ولؾ مكانه َنظر للجٍ كانت جمؾ ببداَة

 ممره الؽربٍ جنعكس صورجها فٍ المرآة الطوَلة الجٍ كانت

لجدار اِخر خلفها فوق طاولة من الرخام وكؤنجسجمر علً ا  

 علً من َنظر لها أن َراها نظره كاملة حجً جدَلة شعرها

 الشمراء الجٍ جسجمر علً ظهرها وصوٖ لنهاَجه ..! كانت جنظر

 لعَنَه بجمود نظرة ألفها لكنه لم َعجد الؽضب المدفون خلفها

 ! َراه اِن بوضوح وإن لم جحرره

َرجفع وَهبط بموة جحت لماش لمَصهكان صدره العرَص   

 الضَك المبجل وأنفاسه جخرج لوَة مجعالبة وكؤنه لم َخرج من

 جحت جلن المَاه حجً اِن بَنما كان جسده بؤكمله مبلٗ َشعر



 به لطعة واحدة مججمدة وها لد عاد الدؾء َنعشه بسبب

 الحرارة الجٍ بدأت بالجسرب خٗل عروله وهو َنظر لجلن

 العَنَن المحدلة به وٖزالت أصابعه جمسن باْوراق الجٍ بدت

 . وكؤنها لطع لماش مشبعة بالمَاه

 ولرر أخَراً ذان الجمثال اْنثوٌ الفاجن أن َثبت بؤنه َمت للحَاة

 بصلة حَن أنزلت َدها الجٍ كانت جسندها بالجدار لجسجمر بجانب

و لمجسدها وارجفع صوجها مالباً صمت المكان والذٌ َبد  

 َعنَها أن َكون كذلن وإن سمعها الجمَع لابلة بضَك

 هكذا أنت دابماً جحجفظ بكل ما هو جالؾ وجعرفه ٖ َصلح لن "

 " بل وبما سبك ورمَجه بنفسن ...

 جصلبت مٗمحه بل وجسده بؤكمله واخجفً ذان الدؾء الذٌ

 أنعش برودجه لبل للَل وعاد َشعر بضربات رذاذ جلن المَاه

السكاكَن .. فهٍ لطالما أشبعجه بآرابها السلبَة بهعلً جسده ك  

 ! حجً اسجنزفت كبرَابه وكرامجه جماماً لكنها لم جنعجه َوماً بهذا

 فما الذٌ جعنَه وفعله هو ؼَر جمع رسوماجها الجٍ رمجها

 خلفها بؽباء رجولٍ ممَت ...! كل ما فعله أن أخرج جلن

خ كانتالرسومات الجٍ ارجبطت بروحها وماضَها من حَ  

 سججٗشً وجخجفٍ وبؤبشع الطرق ...؟ ٖ بل واجهمجه بؤنه معجاد

 ! علً فعل هذا فماذا جعنٍ جحدَداً 

 كان َنظر لها بصمت وأنفاسه الموَة ٖزالت جعبخ بجفاصَل ذان

 الصدر الرجولٍ العرَض بَنما كان هجومها العاصؾ ذان لم

بَنجهٍ بعد ولد أضافت من فورها ولبضجاها جشجدان بجان  

 جسدها بموة جنظر لعَنَه بؽضب خرج عن سَطرجها

 " َا لن من مدعاة للشفمة بالفعل "



 لالت عبارجها الؽاضبة الماسَة جلن وبمَت والفة مكانها عكس

 عاداجها المدَمة جرمَن بما لدَها وجؽادر وجخجفٍ من حَخ

 خرجت جاركة ضحَجها جواجه ألم طعناجها وحَدة .. لكنها هذه

ارت طرَمة ألسً من سابماجها لجشهد ما جفعلهالمرة َبدو اخج  

 بضحَجها جلن ولد بدأت أنفاسها هٍ بخَانجها حَنها جخرج

 لوَة بَنما ٖزالت جلن المطع الزجاجَة الزرلاء جنظر لعَنَه

 الجامدة كالصخر وأصابعه بدأت جخجرق اْرواق الجٍ بدأ الماء

 َنزل منها لعصره إَاها بَنها بموة والجٍ كان حرَصاً لبل للَل

 !.. علً أن ٖ ججؤذي وٖ من طرَمة إمساكه بها

 وجحرن من مكانه علً الفور ووجهجه السلم الذٌ نزل منه

 والمرَب من مكان ولوفها لكنه لم َصعده مباشرة بل انحرؾ

زاوَة للًَٗ جهة السلة اْنَفة المصنوعة من الخَزران عند  

 الجفافه السفلً ورماها فَها بعنؾ لابٗ

 " معن حك ... وسؤضعها فٍ مكانها المناسب نهاَة اْمر "

 ً  وصعد السٗلم من فوره لم َنظر ناحَجها بل ولم َكن َري شَبا

 حوله وٖ الجٍ كانت جمؾ منجصؾ السلم اِخر والذٌ َصل

تالجهة الشرلَة من البهو بالطابك اْعلً والجٍ ابجسم  

 بانجصار وهٍ جصعد عجباجه سالَها العارَجان وحدهما ما كانا

 َظهران من سَاجة النحاسٍ المزخرؾ حجً أصبحت فٍ اْعلً

 وارجمت علً أول أرَكة وصلت لها فٍ صالونات اٖسجمبال فٍ

 الطابك ووضعت هاجفها علً أذنها وهمست مبجسمة بؤنفاس

 ممطوعة بسبب ركضها ما أن انفجح الخط

جَهان مرحبا "  " 

 فمالت من فٍ الطرؾ اِخر من فورها وبحماس



 !ماذا َا جمانة ما بن ججصلَن فٍ الصباح الباكر ؟ "

 " َبدو أنه ثمة أخبار مهمة لدَن ؟

* 

* 

* 

* 

* 

 دخل المصعد وضؽط أزراره لَُؽلك بابه من فوره وبدأت

 اْضواء الحمراء فٍ اللوح بجانبه ججصاعد جدرَجَاً ٖججَازه

 الطابك بعد اِخر ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه َنظر لها

 بجمود فلم َكن َجولع أن َصل لهذه المرحلة فٍ هذا الولت

 المَاسٍ وَطلب منه زَارجه فٍ مكجبه الخاص فٍ نورثود ممر

 المَادة البحرَة وظن بؤن جلن خطوة سجحجاج لولت أطول من

مطر فكرةهذا لَجمدم فَها ! وكم أزعجه ذات الولت أن رفض   

 زرع جهاز جنصت فَه ْنها لد ٖ ججكرر كما كان واثماً هو فمد

 َكون السبب فمط أنه أخبره بؤنه مسافر فٍ مهمة وْنه ٖ َرَد

 .. أن َضَع فرصة حدَثهما لبل مؽادرجه طلب منه المجٍء هنا

 لكنه أَضاً وكما لال مطر كان بإمكانه انجظاره لولت عودجه إن

ه فمط فَمكنه اٖنجظار لبعض الولت لكنكان الحدَخ عن ابنج  

 اْمر َبدو جعدي كونه شخص ٖزال لم َربطه شٍء رسمٍ

 بجلن العابلة ... لكن هل َضَعون فرصة كهذه لد َحدخ وٖ

 ججكرر مجدداً ؟ بَنما كان رأٌ مطر أن سٗمجه أهم من كل شٍء

 فإن اكجشفوا اْمر سَكون هو المجهم الوحَد بالطبع بَنما كل ما

 أراده هو جملَص ولت جلن المهمة المجلفة لٓعصاب لدر



 أمكان وأن جنجهٍ الَوم لبل الؽد فهو علً اسجعداد لجنفَذ أٌ

 مهمة ومهما كانت مسجحَلة عدا الجٍ جحوٌ نساًء فَها فذان ما

 كان َرفضه دابماً حجً فٍ عمله فٍ المنظمة حَخ َجم إرسالهم

ة فٍ البٗد ومن ضمنهمأحَاناً لحراسة شخصَات شدَده اْهمَ  

 بعض النساء فٗ َمكنه اسجحمال البماء بمرب واحدة منهن وٖ

 لدلابك معدودة كٍ ٖ َحطم وجهها بمبضجه فٗ شٍء ممل فٍ

 الحَاة بالنسبة له كجفاهاجهن حجً فٍ الحدَخ فكَؾ بؤفكارهن

 .وجحركاجهن ولت المهمة ؟

ه وسارانفجح باب المصعد وخرج منه مخرجاً َدَه من جَبَ  

 بثمة فٍ الممر الطوَل والمكان الملٍء بضباط الشرطة البحرَة

 والذٌ ٖ َدخله سوي من كان فٍ رجبهم أو أرفع منها .. ولم

 َجد أٌ صعوبة فٍ إَجاد وجهجه وبعد طرلجَن علً الباب

 الشبه مفجوح وجد نفسه فٍ المكجب الواسع والذٌ طؽً علً

كما احجلت جدرانه صور دَكوره اللون اْسود والرمادٌ الؽامك  

 لمطع وسفن حربَة ومعاهدات مبروزة كما اْوسمة والشارات

 والراَات البحرَة الخاصة بها لَشعرن بؤنن فٍ مكجب لابد

 . للموات البحرَة بالفعل

 الجرب من الذٌ ولؾ وخرج من خلؾ مكجبه الضخم ببذلجه

 الخاصة سوداء اللون والشارات الذهبَة علً كجفَه واْوسمة

 .. علً صدره لَعطٍ للمكان هَبجه بل َري ما َحدخ هو العكس

 ابجسم له ممجرباً منه بَنما ؼادر الرجٗن اللذان كانا َجلسان

 معه وجصافحا باَْدٌ كالعادة بَنما شدت َد الجنرال اْخري

 أَضاً علً َده ولال مبجسما

 " ظننجن ؼاضباً بالفعل ولن جؤجٍ "



ر مٗمحه بعدفمال من فوره وببرود لم َؽاد  

 " وأنا أظن أن أمراً أهم من ابنجن َجعلن جطلب رإَجٍ هنا "

 ً  فضحن وجرن َده ولال مبجسما

 ؼاضب منها لهذا الحد ؟ أجل اسجمر هكذا فوحدن من لد "

 " َإدبها وَؽَر عاداجها

 ولال حَن لم َعلك

 " كَؾ وجدت المكان هنا إذاً ؟ "

ن لم ججعدي إحديفظهرت ابجسامة طفَفة علً شفجَه حَنها وإ  

 طرفَهما ولال

 " مثَر لٗهجمام بالجؤكَد فلَس ٌْ أحد أن َدخله "

 ضحن مجدداً وأمسن بذراعه ولال

 " ما رأَن بؤن جكون فرداً فَه إذاً ؟ "

 " فجحكم وببراعة فٍ صدمجه حَنها ولال بابجسامة ساخرة

 " سؤعجبرها مزحة لطَفة منن

 فضحن وَده ججرن ذراعه ولال

َكن مزاحاً هذا ؟ وإن لم "  " 

 فحدق فَه بذهول وهو َدور حول مكجبه مجدداً ولال

 سبك ووجهت لنا مهام سرَة من طرفكم وٖ أعجمد بؤنه "

 َمكننٍ جمدَم ما هو أكثر من ذلن وٖ رجبة أو شهادة جإهلنٍ

 " لهذا المكان

 ً  جلس ذان علً كرسَه الجلدٌ المرجفع ونظر له ولال مبجسما

 أنت لل فمط أنن موافك وسجحصل علً كل ذلن بسرعة فجلن "

 اْوراق البالَة لَس ما َحجاجها عملنا بل كفاءة الرجل الكامن

 " خلفها ومطبوع اسمه فَها



 دس َدَه فٍ جَبَه وؼضن جبَنه عالداً حاجبَه وهو

 َمول بجدَة

 " ٖزلت أظنن جمزح سَادة اْمَرال "

ة صؽَرةفابجسم الجالس هنان ولال بضحك  

 ٖزلت جصر علً الرسمَات وجظننٍ أمزح ؟ "

 " ! ٖ َججمعان أبداً 

 فبادله اٖبجسام لابًٗ 

 " سؤعجبره عرضاً حمَمَاً إذا فٗ ججراجع فَما بعد "

 ضحن من فوره ولال

 سبك وللت وافك أنت فمط ثم سجعلم أٌ نوع من الحدَخ هو "

 " هذا مزاح أم ٖ

ره وما َدور بداخله فهذا مانظر له بصمت أخفً معه كل مشاع  

 لم َكن لَجولعه أبداً وكل مخططهم كان أن َجكرر دخوله لهذا

 المكان لكن أن َكون فرداً فَه !! هذا ما لم َكونوا لَجولعوه أبداً 

 وٖ فٍ أبعد أحٗمهم وٖ َجخَل ما سجكون ردة فعل مطر حَن

 سَعلم ...؟

 . هم بهذا َمفزون خطوة أوسع مما جخَلوا لٓمام

 بَنما فهم الجالس خلؾ ذان المكجب الوثَر صمجه وصٗبة

 مٗمحه بشكل مخجلؾ جماماً فمال ومٗمحه جنجمل للحذر فجؤة

 لَس اْمر كما ججصور فؤنا ٖ أحاول اسجرضابن بسبب "

 " موضوع خٗفن ولوسٍ

 َسجرضَه !! هل َعنَه أمر جلن المدللة المنحلة أساساً لَحجاج

وحجً إن كان عرضه من أجل ذلنلعروض جسججلب رضاه ؟   

 فلن َرفض فرصة كهذه أبداً ، لال بجدَة



 لست أران ممن َخلطون بَن العمل وأمورهم العابلَة "

 " الخاصة

 ابجسم له باسجرخاء ؼاب عن مٗمحه لفجرة ولال

 وٖ أران إٖ جسجحك كل ذلن فٗ جنسً بؤنن ضابط سابك فٍ "

 " الجَش الَونانٍ

 كاد َضحن لعبارجه جلن فهو لم َكن َوماً كذلن رؼم اْوراق

 الرسمَة الجٍ جإكده كما لم َكن َونانَا وٖ انجلَزَا .... جدرب

 ً  جدرَبا خاصاً ومكثفاً أجل لكنه لم َنجمٍ لجَش جلن البٗد َوما

 وكل ذلن كان لَجمكن من اٖنضمام لجلن المنظمة الخاصة ولم

لورلة المزَفة جذكرة دخول له ٌَْكن َجخَل بؤن جصبح جلن ا  

 مكان َرَدون أن َكون فَه ! لال بهدوء حذر

 وهذا أَضاً ٖ َخولنٍ ْكون فٍ هذا المكان إٖ إن أردت أنت "

 " ذلن

 أومؤ له برأسه مبجسماً ولال

 أخبرجن سابماً أنا ٖ أنظر لرجبة الرجل وٖ للنجوم علً كجفه "

ان أعداد كبَرة من أفرادبل لبطوٖجه ولعمله .. كما أنه هن  

 البحرَة َعملون فٍ وزارة الدفاع ولسم المعدات الحربَة

 والدعم وكذلن َعملون بالجبادل مع الجَش البرَطانٍ وسٗح

 الجو الملكٍ فلما جسجؽرب ذلن وأنت جملن الجنسَة البرَطانَة ؟

 " !فما َمنع من أن جكون فٍ البحرَة الملكَة إذاً ؟

اً وأضاؾ وهو َمؾ مجدد  

 كما أنٍ ٖ أإمن برجبة جُنال بسبب سنوات لد جمضٍ فٍ "

 " جدرَب الجنود فمط

 أمال شفجَه بابجسامة لم جُظهر ما َبطن أبداً ولال



 " كنت أعلم أن مثل هذه الزَارة هنا لن جكون إٖ رسمَة "

 ضحن ولال

 صدلنٍ إن للت لن بؤنها كانت بشؤن خٗفكما لكن رإَجٍ لن "

ً هنا جعلجنٍ أران  فٍ مكانن المناسب جماما  " 

 فجبدلت مٗمحه للبرود ولال ما كان علَه لوله ولَس ْنه َرَد

 " هل وجدجموها ؟ "

 خرج حَنها من خلؾ مكجبه لابًٗ 

 ظننت هذا السإال ما سؤسمعه منن فور دخولن بل وأن جخرج "

 " ! للبحخ عنها ما أن اجصلت بن

 لال بضَك بسبب وجودها فٍ حَاجه لَس لما سَمول حَنها

 " لن أبحخ عنها ْجدها فٍ حضن رجل آخر "

 وجبع نظره الذٌ لال ما أن ولؾ أمامه مجدداً 

 " بل كانت فٍ منزل إحدي صدَماجها "

 كان َعلم بؤن اْمر لَس حمَمٍ أبداً لكن علَه الجصدَك لَس

بل من أجل عٗلجه بهذا ْن أمرها َعنَه وٖ َهجم لذلن أبداً   

 الرجل والجٍ َحجاجها لوحدها فمط ومن أجل المهمة الجٍ علَه

 إنهابها فٍ أسرع ولت ، لال ببرود

 " لكن هذا لم َكن ملجؤها السابك ؟ "

 جنهد الوالؾ أمامه بموة ولال

 أعلم ومن أجل ذلن جشاجرنا ووبخجها بعنؾ لم جعرفه هٍ "

ن المنزل جلن اللَلة لكنٍمنذ ولدت لذلن لم أسجؽرب أن ججر  

 " ظننجها سجكون لجؤت لن فٍ لحظات حزنها وَؤسها جلن

 نظر له بصمت ولم َعلك فمرأه ذان رفضاً للخوض فٍ اْمر

 وؼضب لم َنجهٍ بعد فمال وَده جرجاح علً كجفه



"  ً  أعلم بؤنها أخطؤت لكنها لالت بؤن رحلجهم جلن لم جكن مخططا

معهم فؤؼضبها ذلن وأفرطت لجنجهٍ هكذا وأنت رفضت الذهاب  

 فٍ الشرب جلن اللَلة وَبدو أن ذان الشاب اسجؽل اْمر ونجح

 " مخططه

 لال بجمود

 " هذا ٖ َبرر لها .... ماذا إن كنت أنا من فعل ذلن ؟ "

 ً  حدق فٍ عَنَه ولال مبجسما

 لكن ما علمجه بؤنن أبرحت ذان الرجل ضرباً ولد جم نمله "

فً فوراً من الملهً اللَلٍ للمسجش  " 

 هرب من نظراجه مبجسماً بسخرَة ... َاله من ساذج لو َعلم

 فمط السبب الحمَمٍ وراء ضربه له وأنه هو من بحخ عنه

 ولَس العكس .. ٖ وَرسل له جهدَداً بؤن لرَبجه الجٍ جعَش

 معه سججؤذي أَضاً إن لم َبجعد عن حبَبجه كما َسمَها ... َاله

 من طفل سَمجلع عَنَه لبل أن َجمكن من لمس شعرة واحدة من

 رأسها ، نظر لعَنَه مجدداً ولال

 ابنجن كانت علً عٗلة بذان الشاب سابماً وحَن رمجه خلؾ "

 " ظهرها َبدو لم َمجنع بذلن وٖزال َراها ملكاً له

 جنهد بضَك ولال

اءلن جحاسبها علً أمر كان من الماضٍ فجمَعنا لدَنا أخط "  

 " بل هٍ لم جخطا إن كانت علً عٗلة بؤحدهم لبلن ..

 وأضاؾ علً الفور ولد أبعد َده عن كجفه

 هٍ جري بؤنن جرفضها وهٍ امرأة وجحجاج ْن َشعرها "

 " الرجل بذلن

 شعر باٖشمبزاز َؽزو جسده حجً خشٍ أن َظهر فٍ مٗمحه



 ولال ببرود

ً  ٖ َمكننٍ جحمَك ما جرَد ونحن لسنا مجزوجان " لانونَا  ... 

 " سبك وشرحت لها ذان مراراً 

 فمال وكما جولع وببرود مماثل

 أعلم بؤنن َونانٍ مجدَن وثمة أسس جربَت علَها هنان لكن "

 " حَاجنا هنا جخجلؾ عنكم

 لال من فوره بإصرار

 " بالنسبة لٍ هٍ واحدة "

 فجنهد بعمك ولال

امرأة أنا أجحدخ عنها ولَس عنن كما أنها جعجمد بؤنه ثمة "  

 " جحبها وأنت سبك واعجرفت

 لال بؤحرؾ مشدودة

 جحدثت عن الماضٍ .... كان حدَثاً عابراً وأنت بنفسن للت ٖ "

 " أحد َُحاسب علً ماضَه

 كم بات هذا الحدَخ مزعجاً وَشعر برأسه بدأ َإلمه .. وكان

 الممابل له وكؤنه لرأ ذلن حَخ لال

 لَس هذا حدَثنا اِن وهٍ وعدت أن ٖ َجكرر اْمر "

 وسجلجزم هذه المرة كن واثماً فؤنا لم أراها مجعلمة بشاب مثلن

 من لبل وسجفعل كل ذلن وأكثر من أجلن فؤجب علً اجصاٖجها

 وٖ جرفض رإَجها فهذا َجعلها هسجَرَة وؼاضبة طوال الولت

مطع سبل الحواروَمكنكما معالجة اْمر بالجحدخ سوَاً ٖ ب  " 

 جمجم ببرود

 " ما هو أساس حدَثنا إذاً ؟ "

 لال من فوره



 ما َجب أن نجحدخ عنه اِن هو سبب المشكلة اْساسٍ فإن "

 " لم َُعالج لن جُعالج بالٍ المشكٗت المجرجبة علَه

 أظلمت عَناه وجولع وبكل سهولة عما َرَد أن َجحدخ بَنما

 جابع ذان وكما جولع

ا ومن حمها أن جعجرض علً أن جعَش امرأةأنت خطَبه "  

 " أخري معن

 فلم َسجطع منع الؽضب الذٌ ظهر فٍ اشجداد أسنانه وبروز

 فكَه حَنها وجنفس بموة محاوًٖ جهدبة نفسه لبل أن َمول

 بضَك

 ٖ أفهم لما جضع ابنجن لوانَناً ٖ ججمَد هٍ بها ...؟ "

 " وما عٗلة مارَا باْمر اِن ؟

أمامه حاجبَه ولال بحزم فعمد الوالؾ  

 " لن َكون بإمكاننا الجحدخ وأنت ؼاضب هكذا "

 فجنفس بموة مجدداً وأشاح بوجهه جانباً ... كان علَه أن ٖ َفمد

 أعصابه هكذا لكن الحدَخ عن إبعاد جلن الفجاة عنه َوصله لهذا

 دابماً ورؼما عنه ، نظر له ولال بما اسجطاع اسججٗبه من

 هدوء

كان علَاأعجذر ما  " .... " 

 لاطعه مبجسماً ومربجاً علً ذراعه

 ٖ داعٍ لٗعجذار َا جَم فؤنت جعلم جَداً بؤنٍ أعجبرن ابن لٍ "

 ولَس جندَاً فٍ منظمة خاصة وٖ حجً خطَباً ٖبنجٍ الوحَدة

 ونحن نجنالش اِن لنصل لحل َرضٍ كلَكما ولسنا نجشاجر

 " هنا

 فجنفس بعمك نفساً طوًَٗ ولم َعلك فمال الوالؾ أمامه َشَر



 بَده للصالون الجلدٌ حَخ النوافذ الزجاجَة الطوَلة

 جعال اجلس فحدَثنا َبدو طوًَٗ ورجال المنظمة لن َؽادروا "

 ً  " حجً جنضم إلَهم كن مطمبنا

 فجنهد بنفاذ صبر وجبعه ... معه حك سَطول الحدَخ بالجؤكَد بما

َرضخ ْوامرهم سرَعاً ، لال ما أن جلس ممابًٗ لهأنه لم   

 مارَا ابنة خالجٍ وهٍ َجَمة وأنا المسإول عنها كما أنها "

 هنا من أجل دراسجها فمط ولن أجخلً عن مسإولَجٍ اججاهها

 " ابداً وٖ من أجل رؼبات نفسٍ

 فنصب الذٌ جلس أمامه ساق علً اْخري ولال بجدَة

منن وٖ فرضه علَن ونحن نجحدخٖ أحد َمكنه طلب ذلن  "  

 " عن وجودها معن ٖ مسإولَجن اججاهها

 أدار مملجَه السوداء جانباً وحدق فٍ الفراغ ببرود وٖ َفهم ما

 بهم جمَعهم لن َهنا لهم عَش ما لم َمجلعوها من بَن أنَابه

 الجٗعاً ؟ أٖ جوجد امرأة ؼَرها فٍ هذا العالم َمارسون

لَها ! سحما لهم ... لكنه أعند منهممواهبهم اٖسجبدادَة ع  

 جمَعهم فلَكن وجودها معه سبب موجه لن َهجم لذلن ولن

 َمسن الموت عنه أحد ، نظر له ولال بجدَة مماثلة

 ومججمعنا ومعجمداجنا جخجلؾ عنكم أَضاً وأنا ٖ َمكننٍ فعل "

 " ما جلمح له وما جرَده ابنجن بسبب أفكارها السوداء

الكرسٍ الجلدٌ خلفه ولالاسجند بظهره لظهر   

 أعلم بؤنكم الَونانَون جمدسون العٗلات العابلَة لكنن فٍ "

 انجلجرا اِن وكونها لَست معن ٖ َعنٍ أنن ججخلً عن

 " مسإولَاجن اججاهها

 انعمد حاجباه وهو َمول



 " !ماذا جعنٍ أطردها من منزلٍ مثٗ ؟ "

 وجبدلت مٗمحه للضَك ما أن لال الجالس أمامه باسجخفاؾ

 باْمر وكؤنه ٖ َعنٍ أحداً 

 بل جكون لدي أٌ ألارب لها ... ظننت لوسٍ لالت شَباً عن "

 " عابلة خالجها ؟

 وطفا ذان الضَك للسطح ما أن سمع ذلن ولال َشد لبضجه

 بموة

شٍءبل علً ابنجن أن جنظر لٓمر بمنطك ٖ أن َجحرن كل  "  

 كما جرَده هٍ فٗ شٍء مما ججحدخ هٍ عنه موجوداً بَنٍ وبَن

 مارَا ، ثم هٍ مخطوبة وجرجدٌ خاجم زواج جرفض ابنجن

 " أن جراه

 لال ذان من فوره وبضَك مشابه

 لما جرفض أنت أن نجد حًٗ لكل ذان أشكال وهو موجود "

 " أمامنا ؟

 فحرن َده لابًٗ بضَك أشد

جحدخ عنها هٍ عابلة خطَبها ولن جمَمْن العابلة الجٍ ج "  

 معهم وهما لَسا مجزوجان ... أَطالَون أعجمد أكثر جزمجا منا

 " الَونان ومارَا وخطَبها إَطالَان

 كانت أنفاسه الؽاضبة جخرج مجعالبة َنظر للذٌ مسحت أصابعه

 علً لحَجه ولال َنظر له برأس مرفوع

منزل العابلة عن كَن مورَللٍ ججحدخ ؟ وهو ٖ َعَش فٍ "  

 مع زوج أمه كما أعجمد وأنت كنت جركجها لدَهم ولت لدومها

 " للندن فما جؽَر اِن ؟

 اشجدت لبضجاه بؽضب وإن لم َظهر علً مٗمحه ولال بجمود



 ظاهرٌ

 للسبب ذاجه وٖ ججادلنٍ فٍ أمرها سَادة اْمَرال فهو منجه "

ن رؼباجٍالنماش فَه بالنسبة إلٍ وإن كان الممابل الجنازل ع  

 " الخاصة كما سبك وأخبرجن

 ابجسم حَنها منالضاً مزاجه السابك وأراح َدَه علً طرفٍ

 الكرسٍ الجلدٌ الجالس علَه ولال

 أخبَرنٍ الكلونَل جاَروا أن عنادن َفوق شجاعجن ولم َبالػ "

 " فٍ ذلن أبداً 

 وجابع من فوره وبجدَة هذه المرة رافعاً أصابع إحدي َدَه الجٍ

 ٖزالت جرجاح علً مسند الكرسٍ

 لكنٍ ٖ أضمن لن سلون ابنجٍ العدابٍ اججاه كل ما َخصها "

 " وبؤنه ٖ َمكننٍ إدانجها فٍ هذا فهٍ جبمً ابنجٍ

 ... نظر له نظرة لوَة لم َسجطع منع جدفمها الوحشٍ من عَنَه

 ما هذا الجسلط والوحشَة ... أَهدد بؤنها إن جسببت باْذي لها

إدانجها وٖ منه هو نفسه ! وهذا الجهدَد لها أم له ؟ لالفلن َجم   

 الذٌ كجؾ ذراعَه لصدره هذه المرة وٖزال َرَح ظهره لظهر

 الكرسٍ خلفه

 ماذا عن السَد ؼاسجونٍ مَدَشٍ سمعت بؤنه انجمل مإخرا "

 لبرَطانَا ألَس كذلن ؟ وهو لرَب لها من طرؾ والدها كما

 " أعجمد ؟

َنفد بالفعل " أنا ٖ أبحخ عن مكان أضعهافمال الذٌ بدأ صبره   

 فَه ... مارَا أنا المسإول عنها لانونَاً وٖ َمكننٍ جركها حجً

 " جنهٍ دراسجها الجامعَة وججزوج

 لال الجالس أمامه من فوره وبنظرة جفكَر بالرؼم من أنها كانت



 مركزة علً عَنَه

؟مارٌ دفسَنت اسمها أعجمد فلما جنادَها بهذا اٖسم  "  " 

 !! فجنفس بعمك َهدئ نفسه فما عٗلة هذا بذان وبحدَثهما

 ورؼم ذلن لال ببرود سارداً المصة الحمَمَة ٔسم جلن الفجاة

 ْنه اسمها أَضاً فهٍ ولدت فٍ الكنَسة علً َد امرأة اسمها "

 مارٌ وجَمناً بالعذراء جم جسمَجها بجمَع جلن اْسماء حجً أن

ها ِمَرَام ، ومارَه هو المعنًاْؼلبَة فٍ إَطالَا َنادون  

 الٗجَنٍ له .. وجم جسجَلها لانونَاً مارٌ ْن من ولدجها طلبت

 " ذلن وأنا أنادَها مارَه منذ طفولجنا ْنها جحبه

 لال الذٌ رفع رأسه للًَٗ وٖزال َنظر له بجفكَر شارد

 أفهم بؤنن من اخجار لها ذان أسم الٗجَنٍ الذٌ َرمز "

 " ٔسمها ؟

 لال من فوره ودون جردد

 " أجل "

 فؤومؤ برأسه بصمت لبل أن َمول

 أنت عشت فَما بعد فٍ الَونان بَنما هٍ فٍ إَطالَا وانجملت "

 بعدها إلً هنا كما جم اخجَارن كوصٍ علَها بعد وفاة جدجها

 " أم أخطؤت ؟

 لال من فوره وبذات بروده

ضاً ٖ أعلمأجل وٖ جسؤلنٍ لما جم اخجَارٌ جحدَداً فؤنا أَ "  " 

 فمال وهو َشَر له بَده

 لكن جلن الجٍ جربط مسجمبلن بها حجً جنهٍ دراسجها وججزوج "

 سجمنع زواجكما والذٌ سَكون الحل الوحَد لجمَع المشاكل

 المعلمة وأهمها مسؤلة رفض لوسٍ لفهم ما جربَت علَه وججبناه



 " معجمداجكم

والجٍولؾ حَنها علً طوله لَس فمط بسبب عبارجه جلن   

 ججحدخ عن زواجه بابنجه المنحلة بل وْنه بدأ َفمد الجحكم

 بؤعصابه فعًٗ وَخشً من ذان اٖنفجار الوشَن الذٌ سَجعل

 هذا الرجل اٖنجلَزٌ المجسلط َفهم كل شٍء وَرمَه باجهامات

 ابنجه المجكررة ، دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه السوداء

وكؤنه َمنعهما من أمسانالخاصة بالمنظمة الجٍ َعمل فَها   

 بعنمه وخنمه بهما ولال بجمود لم َعد َراهن علً اٖحجفاظ به

 طوًَٗ 

 مسؤلة الزواج مإجلة للًَٗ إن بوجود مارَا أو من دونه فٗ "

 َمكننا الجسرع فٍ اجخاذ لرار كهذا ... علَنا أن نعطٍ أنفسنا

 " مساحة أوسع لنجمكن من جؤسَس حَاة ناجحة فَما بعد

ؾ ذان حَنها أَضاً ولالول  

 أخبرجها بذلن مراراً وبؤنن ما كنت لجمرر أن جخطبها وجطلب "

 منها الموافمة ما لم جكن مجمسكاً بها فعًٗ فؤنا أعرفن لست

 ممن َجخذ المرار مرجَن وٖ ممن َجراجع عنه لكنن جعرؾ جَداً 

 " أفكار النساء

 سحما للكاذبة .... هٍ إذاً من أخبرجه بؤنه من أراد كل ذلن

 ووافك علَه بل وطلبه منها ! لهذا إذا جم الجحضَر لذان الحفل

 المفاجا والذٌ كان فَه مجرد مدعو وجد نفسه فجؤة َُلبسها

 ذان الخاجم اللعَن ، نظر للساعة فٍ معصمه لبل أن َنظر له

 مجدداً حَن لال

شؽل جماماً بسفركم وٖ جملك فالكولونَلأعلم بؤن عملن من "  

 علً علم بوجودن هنا والمجموعة لن ججحرن حجً جكون معهم



 " ومهما أخذت من ولت

 ً  وأضاؾ مبجسماً وفارداً َده جانبا

 وأعلم أَضاً بؤنه علَن أن جؽادر لهم وسنجمكن من رإَة "

 بعضنا البعض كثَراً اَْام المادمة ما أن جصبح هنا ... ولن

ب الكولونَل هذا الخبر بالجؤكَد فؤنت رجله اْولَعج  " 

 ابجسم حَنها وإن كان بفجور ولال

 بل أراه لن َُعجب الكثَرَن وخطَب ابنجن الطبَب الذٌ لم "

 َنهٍ دراسجه بعد والضابط السابك فٍ الجَش الَونانٍ َصبح

 ً  فٍ هذا المكان والمركز فمهام المنظمة ٖ أحد َعلم عنها جمرَبا

السرَة فٍ المهام من أجل  " 

 لال بذات ابجسامجه الواسعة

 ٖ أحد َحك له اٖعجراض فمن سَكون زوج ابنة لابد الموات "

 ً  الملكَة البحرَة سَصبح فٍ مركز مهم وإن كان شاباً عادَا

 " فكَؾ إن كان بطًٗ محارباً ؟

 ً  وجابع وجلن اٖبجسامة جزداد عمما

ا جدمرت من سفرنولوسَندا أول من سَسعدها هذا فلطالم "  

 الدابم فٍ جلن المهام فعدنٍ أن ججحدثا سوَاً وبجعمل ما

 " أن جعود

 جنهد باسجسٗم ولال بجمود َرفع َده له

 سنفعل بالجؤكَد لكن علَها أن جفهم جَداً بؤن مارَا خارج "

 حدَثنا ذان وبؤن ما َمسها َمسنٍ حجً أسلمها لخطَبها

 " زوجة له

 ضحن وصافحه شاداً علً َده ولال

 " سؤشرح لها هذا أَها المحارب العنَد "



* 

* 

* 

 جمعت َدَها بحماس ورفعت نفسها علً رإوس أصابعها

 جحاول النظر لما أصبح َبعد عنها بسبب جزاحم الوالفَن فٍ جلن

 الصالة الرخامَة الٗمعة والواسعة لابلة

ن أجخَل َوماً أن أريكم هذا رابع َا ؼدَر ... َا إلهٍ لم أك "  

 الزعَم ابن شاهَن عن لرب هكذا ...!! انظرٌ كم هما

 مناسبان لبعضهما وكؤنهما من عابلة واحدة ! مجً سَكون

 " بإمكاننا الصعود لبالٍ ألسام البرج ؟

 كانت ججحدخ بحماس جحاول أن ٖ جفوت نظراجها شَباً مما جراه

من المطولَنوٖ جسجطَع الوصول له بسبب الحرس ورجال اْ  

 لجلن الجهة ... بَنما لم جكن الوالفة لربها جعٍ شَباً مما جموله

 ونظراجها واهجمامها منصبان علً الوالؾ بعَداً َجحدخ مع أحد

 رجال المضاء فٍ محكمة العاصمة الكبري منذ ولت وكل ما

 جرَد جصَده هو نظراجه لؽسك شراع صنوان بالطبع بالرؼم من

هة الجٍ جمؾ فَها بجاجاً وكؤنه َجعمد ذلن ؟أنه لم َنظر لجلن الج  

 جعلم بؤنها ججصرؾ كمراهمة حمماء لكن ورؼماً عنها ٖ جسجطَع

 منع اٖحجراق الذٌ جشعر به فٍ جوفها بؤكمله ولَس للبها فمط

 فمهما كان ٖ مبالَا أو مهجما بوجودها وذان الرجل ٖ َفارلها ،

امرأة عابرة ٖ وإن لم َظهر ذلن أَضاً علً مٗمحه وكؤنها  

 جعنَه إٖ أن للبها اْحمك المجَم به َري أشَاء أخري لد جكون

 جحدخ داخله وَخفَها عن الجمَع وأن َكون مثلها اِن َحجرق

 . فٍ صمت ٖ َحب أن َشاركه فَه أحد



 " أٖ َفكر فٍ خطبجن فعًٗ ؟ "

 نظرت بصدمة وكؤن أفعً ما لدؼجها للجٍ كانت جنظر لها

 مبجسمة ولالت بجلعجم

 " ما ..... من جمصدَن ؟ "

 أبعدت خصٗت من شعرها المصَر جانباً ولالت بابجسامة واسعة

 ذان الوسَم الذٌ أسمه لابد بالطبع فهل ثمة رجل جعمل معه "

 " !! واحدة مثلن ٖ َفكر فٍ فعلها

 نظرت لها بصدمة وعجز لسانها عن لول أٌ شٍء فهل ٖحظت

الجٍ لم جفارله أم أنه مجرد فضول وحدَخ نظراجها الحمماء  

 عابر !! وما زاد اْمر سوءاً أن لالت جنظر لها بمكر

 " أم أنكما جودان اٖنجظار للًَٗ بعد ؟ "

 وؼمزت لها ضاحكة فشعرت بالدماء ججؾ فٍ عرولها ولالت

 مدافعة حَن وجدت صوجها

ً لَس بَنٍ وبَن لابد ما َصوره لن خَالن وإن كنا نعمل مع " ا  

لَس من النوع الذٌ ججذبه كل امرأة َراها فهو  " 

 فابجسمت ججمع خصٗت شعرها المصَرة خلؾ أذنَها وصفمت

 بَدَها جمسكهما معا لابلة

 كنت أجسابل فمط وأراه رابعاً ومناسباً لن ... ٖ جنزعجٍ من "

 " صراحجٍ الؽبَة ؼدَر أرجون

شنججانفابجسمت لها بعد مجهود كبَر خاضجه مع شفجَها المج  

 ولالت

 " ... لم ألصد ذلن واعذرٌ انفعالٍ َا زهور أنا فمط "

 ولطعت كلماجها لابلة جدعٍ الٗمباٖة هذه المرة

 " لننسً اْمر ثم أنا مخطوبة جمرَبا ً  "



 فحدلت فَها العَنان السوداء الجمَلة بصدمة ولالت صاحبجها

 " !! حماً ! ممن ومجً ! ظننجن كنت العكس منذ ولت لصَر "

 هربت بنظراجها الحزَنة منها ولالت جنظر لَدَها

 أجل لكنه جؽَر اِن فثمة من كان جحدخ مع شمَمٍ مراراً  "

 " وأصر كثَراً فوافمت

 فجؤوهت ما أن أفالت من صدمجها لابلة

 آه َا إلهٍ ؼدَر ٖ أصدق بؤنه أنت الجٍ جكونَن ربَسة لسم "

 ً  كامل فٍ جامعة من أكبر جامعات العاصمة ججزوجَن زواجا

 " ! جملَدَاً هكذا

 نظرت لها ولالت ما لَست ممجنعة به أساساً لَس بسبب شٍء

 سوي للبها الؽبٍ

"  ً  " وما به الزواج الجملَدٌ ؟ هو َنجح ؼالبا

 فؤدارت مملجَها بعَداً وفكرت فٍ نفسها وفٍ أنها ٖ جخجلؾ

وبة لرجل ٖ جعرفه ! بل وزواجها منهعنها فهٍ أَضاً مخط  

 سَكون خٗل َومَن ..!! لكنها سرعان ما ججاهلت ذلن ونظرت

 لعَنَها لابلة بشن

 " ! ٖ أعلم لما أشعر بؤنن لست ممجنعة "

 فنظرت لها بصمت وخشَت بالفعل من كل ما سجموله حَنها فلم

 َعد َمكنها الكذب علً الناس أكثر من فشلها فٍ الكذب علً

سها .. وما أنمدها حَنها أن الوالفة بجانبها لم جنجظر ذاننف  

 الجعلَك بل نظرت للمكان الشبه ممجلا حولهما لابلة

 ! أَن هو ذان الجنوبٍ ؟ كَؾ َجلب لٍ دعوي وٖ َكون هنا "

 " بت ممجنعة بؤنه َجهرب من لمابٍ

 فابجسمت بمكر الجٍ كانت جرالبها ولالت جنظر جانباً حَخ



السوداء َدَه فٍ جَبٍ بنطلونها ولد انظم لمابدصاحب البذلة   

 ً  ورفَمه بَنما نظره كان علَهما مبجسما

 " ها هو هنان شخص آخر لد َهمن أن جلجمَه "

 فانجملت نظراجها َساراً لبل أن جحدق بصدمة فٍ الذٌ أشار بَده

 لؽدَر وبادلجه هٍ أشارة مبجسمة فمالت بصدمة لم جهجم إن

ا وعَناهاكان لرأها فٍ مٗمحه  

 " ! ما الذٌ جاء به هنا "

 فنظرت لها ؼدَر ولالت مبجسمة

 ولما اٖسجؽراب ! ٖ جنسٍ بؤنه ناشط حمولٍ أَضاً ومحامٍ  "

 وأسجاذ جامعٍ ... ثم ظننت بؤنه ثمة ِسلم ما بَنكما

 " !بعدما فعل ؟

 لوت شفجَها ولالت جنمل نظرها منه هنان للوالفة أمامها

 ٖ َمكننٍ إنكار ذلن لكنٍ ٖزلت أشعر بالمرض ما أن "

 " أراه أمامٍ

 ً  ضحكت ولم جسجطع الجعلَك حَخ سرق نظرها أمر آخر جماما

 ونظرت باسجؽراب للذٌ كان َنظر لها من بعَد وبجركَز ولم

 َكن سوي لابد الذٌ أصبح َمؾ لوحده حَنها .. وكمحامَة

نفسجه مع الهواء الذٌجدربت علً َدَه ْعوام وللبه كعاشمة ج  

 َدخل ربجَها كانت جسجطَع أن جفهمه دون أن َجحدخ فكان

 !! وكؤنه َجعمد فعل ذلن واثمة من هذا

 فانجمل نظرها ودون شعور منها إلً الجهة الجٍ ٖزالت جمؾ

 فَها المسإولة عن إدارة ذان المشروع كامٗ .. المرأة الجٍ

وهٍ جري كلَهما لطالما لارنت نفسها بها لجخسر فٍ كل مرة  

 بعَنَه هو ، وسرعان ما انجمل نظرها للوالؾ مٗصماً لها ومن



 جذب ضَوؾ ذان الحفل بدًٖ من أن َجذب أولبن الوزراء

 الضَوؾ فمهما كانت أهمَجهم فهو أعلً مركزاً ومكانة منهم ،

 وما جعل للبها َنجفض حَنها وبشدة النظرة الجٍ رأجها فٍ

جهة لابد جحدَداً وكؤنه َحاول جذكرعَنٍ ذان الرجل والموجهة   

 أَن رأي ذان الشخص أو َسجؽرب وجوده هنا أو أمراً ٖ جعرفه

 أو جفهمه !! وجذكرت فوراً جلن اٖوراق الجٍ كانت فٍ مكجبه

 ودعوي الطٗق وعادت بنظرها له سرَعاً فهل ْجل هذا جعمد

 ! أن َُظهر اهجماماً مفاجباً بالجهة الجٍ جمؾ فَها

دماها ودون إذن منها وٖ شعور جهجه وكل عصب فٍجحركت ل  

 جسدها َحثها علً فعل ذلن ودون جفكَر وهٍ ججذكر ما آل إلَه

 مصَر اللواء العماد سابماً ومن علم الجمَع عن مساعَه

 السابمة لٗرجباط بالمرأة الجٍ جركها مطر شاهَن خلفه واخجفً

بة ذان الرجلمن البٗد فلم َخفً علً أحد وإن لم َجم إسماط رج  

 بؤنه نُمل عمداً لمعسكرات البٗد الحدودَة فٍ الجنوب .. فهذا

 ما حدخ مع لابد لوات الجَش السابك فكَؾ بمن ٖ َراه سوي

 محاٍم وإن كثرت نشاطاجه الحمولَة فٍ البٗد وخدمت الدولة

 كثَراً ؟ فلَس لها أن ججخَل أٌ عموبة لد َجلماها من ذان الرجل

 الذٌ َبدٌ جملكاً واضحاً اججاه المرأة الجٍ لم َجركها خلفه

 وَهاجر فمط بل واعجرؾ علناً بؤن ذلن كان بسبب امرأة

 !! أخري

 وها هو وبمركزه كربَس للبٗد ولابد لجمَع لواجه العسكرَة

 َحظر حفٗ ٖفججاح برج َعد ججارَاً وإن كان ْؼراض إنسانَة

لَكون بمربها بل ولم َجركهاجدعم المحجاجَن فٍ البٗد فمط   

 . للحظة كما لم ججرن ذراعه خصرها



 ما أن وصلت عنده حجً ٖمست َدها مرفمه ببطء مجعمد وهٍ

 جمول مبجسمة

 إن كان رأَن مطابك لرأٍَ فالمكان أجمل بكثَر مما "

 " جصورت

 ولم َبدو لها أنه معجرض أو مجضاَك من لمسجها جلن بل

نها أكد لها بؤنها جسَر فٍاسجرخاء مٗمحه المشدودة حَ  

 ... الطرَك الصحَح بل وأكد أكثر صحة شكوكها حَال الوضع

 حمماء أجل جعلم بذلن لكنها أجبن من أن جشعر بؤنه فٍ خطر

 وجمؾ هكذا جشاهد وكؤن اْمر ٖ َعنَها ... سجوبخ نفسها فٍ

 ولت ٖحك جكون فَه ألوي من لحظات صعفها اِن لذلن لن

لصوت للبها اْحمك وسججبعه مؽمضة جسجمع حالَاً سوي  

 . العَنَن

 لم جسجؽرب حَنها كما لم جسجنكر مبادرجه بؤن وضع َده علً

 ً  ظهرها ولال َسَران معا

 ما رأَن بزَارة لمسم الكجب والمنشورات ؟ .... واثك من أن "

 " اهجماماجنا مجشابهة ومن دون أن أسؤلن

* 

* 

* 

* 

ً نظرت حولها وأرادت أن جهرب ٌْ مكا ن لكنها حوصرت جماما  

 فحجً ؼدَر ابجعدت وجركجها ولم َكن من حل أمامها سوي أن

 جبجسم مجبرة وبمجاملة للذٌ أصبح والفاً أمامها جماماً ولد لال

 ً  مبجسما



 زهور ... ما هذه المصادفة الجمَلة ؟ جبدَن فٍ حال ومزاج "

 " أفضل من الماضٍ بكثَر

 أرادت أن جمول بالطبع ْن الكابوس الذٌ َدعً أوَس

 عبدالجلَل ؼَلوان اخجفً من حَاجٍ لكنها لم جسجطع بعد أن لدم

 ذان الجمرَر الذٌ كان سبباً فٍ بمابها فٍ جامعجها الجدَدة اِن

 ، لكن ما لم جسجطع منع لسانها من لوله كان اْسبك له وهٍ

 جمول بابجسامة جانبَة

جلن الشابعات الجٍ الجصمت بٍ والحمد هلل جخلصت من كل "  

 " فلما ٖ أكون فٍ مزاج رابع ؟

 ضحن ولال َنظر للبعَد

 " جركت ذان لؽَرن "

 فانمبضت أصابعها ٖ شعورَاً وهٍ جري جلن النظرة الشاردة فٍ

 عَنَه .. نظرة ٖ جحمل سوي الؽضب المكبوت كضحكجه جلن

ًٗ علً فعلجها جلن ؟الجٍ لم جحمل المرح مطلماً فهل سجندم فع  

 لكنه فعل ذلن بها أَضاً وبدم بارد .. وسرعان ما اكجشفت بؤن

 أفكارها جلن جنذرها بالخطر فعًٗ وما أن لال ونظره ٖزال

 َشرد بعَداً 

 كنت ْرضً بؤن َمزلوا لحمٍ وشرفٍ بؤسنانهم وٖ َحدخ "

 ذلن باسم والدٌ الذٌ مات كمداً لبل أن َموت ممجوًٖ وبؤبشع

طرقال  " 

 بلعت رَمها بصعوبة ولم جسجطع إٖ أن جشعر باْسً علً ذان

 الرجل فهو واجه ظلماً كبَراً بالفعل وَبدو أن حمد ابنه جعدي

 ! ذان الظلم بدرجات كبَرة

 وهٍ لم جنجمم منه بما فعلت بل من ذكري والده وسمعجه



 وشرفه كما لال ... حسناً هو لن َعلم بؤنها هٍ وسجنسً الناس

هما طال الولت وسجسجؽفر هللا علً ما فعلت فهو علًذلن م  

 اٖلل سَسامحها ولن َنجمم منها عكس هذا الؽَلوانٍ الممجلا

 . بالشر

 لالت بابجسامة جاهدت كثَراً لجكون طبَعَة ولجؽَر مجري ذان

 الحدَخ الذٌ بات َرعبها

 " !لم أجولع أن اران هنا ؟ "

 نظر لها ولال بابجسامة ساخرة هذه المرة

 " ! وٖ أنت "

 فشعرت بالحنك من ابجسامجه جلن الجٍ رافمت كلماجه وكؤنه

 َسجخؾ بها وبممدرجها علً دخول هذا الحفل ٖ أن جكون مع

 عامة الناس للدخول فور فجح أبواب البرج لهم بعد مؽادرة كل

 هذه الشخصَات المهمة ورفعت رأسها بؽرور وهٍ جمول

ن ساعات فمط ْنٍبلً فخطَبٍ أحضر لٍ دعوة فٍ ؼضو "  

 " رؼبت بهذا فهو ٖ َرفض شَباً أطلبه أو أجمناه

 فابجسم بابجسامة جشبه سابمجها وهو َمول

 " جَد فها هو لم َجركن كما كنت جخشَن ؟ "

 شعرت حَنها بالفوران فٍ دماؼها بالفعل من سخرَجه المجعمدة

 واٖسجهزاء بها ولالت مبجسمة بؽرور

جلن اْمور الجافهة .. جفكَره لَس ٖ أظنه ممن َهجمون لمثل "  

 " مجعصباً أبداً 

 ونظرت بصدمة لٗبجسامة الجٍ زَنت شفجَه فلم ججولع أبداً أن

 َكون هذا رد فعله وهو من فهم بالجؤكَد أنها جمصده بالمجعصب

 ! ْفكاره



 اسجفالت لنفسها وجبدلت نظراجها للبرود حَن جؽَرت ابجسامجه

 للسخرَة لبل أن َمول

ً  وأنا " كذلن خطبت فجاة وسنجزوج لرَبا  " 

 " !! حما "

 لالجها بابجسامة مندهشة هٍ ألرب ٖبجسامجه الساخرة جلن وكم

 ! جمنت لحظجها أن جري جلن الجٍ جعلجه َفكر فَها كزوجة له

 من جكون جلن الحمماء الجٍ وافمت علَه وسلمت مسجمبلها

 !! الجعَس لَكون معه

 لالت جهدَه هذه المرة ابجسامة جشبه ابجساماجه جلن

 جَد وأجمنً بالفعل ان ٖ جلجفت لما لُلَت وفعلَت فٍ الجامعة "

 " سابماً أمام طلبجن

 لالجها لصداً جعنٍ ما فعله معها سابماً وأصبح علً لسان

 ً  الطلبة جمَعهم لكنه انجصر علَها وككل مرة وهو َمول مبجسما

جهجم باْمور السطحَة الجافهة وذان ماٖ لطعاً فهٍ ٖ  "  

 " أحبه فَها

 َا إلهٍ من َجركها جضرب هذا الجنوبٍ الوسَم المجعجرؾ

 ... علً رأسه .. لمد انجمم منها بسهولة وهاجمها بذات السٗح

 ٖ جحسد لطعاً جلن الحمماء علَه وعلً الحَاة مع رجل بلسان

د جابع بابجسامةٖذع مثله ، فكان وكؤنه َمرأ أفكارها جلن فم  

 رلَمة صادلة هذه المرة

 ... بل وجعجبنٍ أَضاً لوجها ومواجهجها لكل شٍء بشجاعة "

 جمَلة أنَمة وذكَة خطفت للبٍ فور أن راَجها وأنا علً

 " اسجعداد لفعل أٌ شٍء فمط لجكون سعَدة

 وابجسم َنظر لعَنَها وهو َمول آخر كلماجه جلن بَنما اسجمبلت



انمة وٖ جفهم لما أزعججها كلماجه وجؽزلههٍ كلماجه بنظرة ح  

 فٍ جلن الخطَبة ! حمماء وما عٗلجها هٍ ! هل جحسدها بَنما

 خطَبها لم َسمعها كلمة ججؽزل فٍ ممَزاجها هكذا ؟

 بل ولم َبدٌ أٌ نَة فٍ الجحدخ معها حجً اِن ؟

 حممااااء ....!! هل سجهجم لهذا وهو لم َفعل وأرادها زوجة

لرانهما إن لم َكن ؼداً ففٍ الَوم الذٌ َلَه ؟ فمط ؟ بل وعمد  

 نظرت للجانب اِخر حَخ لد جحرن أؼلب الموجودَن هنان

 ولالت جبجعد عنه ما أن واججها الفرصة لابلة بابجسامجها

 المشاكسة الجٍ َعشك

 َبدو أن الجوٖت فٍ اْلسام العلَا بدأت وعلَا أن ٖ أفّوت "

دة مع جلن الحمماءهذا أبداً .... أجمنً لن السعا  " 

 وابجعدت ضاحكة جسمع ضحكجه من بَن كل ذان الضجَج

 حولها لجحرن الجمَع حَنها فهٍ هكذا دابماً ٖ َمكنها فرض

 سلطجها علً لسانها وما كانت سجنعم بَوم مرَح إن لم جمل ما

 لالجه ... وما ٖ جعلمه بؤن من جركجه خلفها أَضاً ما كان لَنعم

 بَوم مرَح إن لم َمجع نفسه بلسانها الٗذع ذان ولد سار فٍ

 ذات اٖججاه مجمجما بابجسامة

 " مرجعن لٍ َا زهرة الجنوبٍ "

* 

* 

* 

 دخلت خلفها وأؼلمت باب الؽرفة بموة لابلة بضَك

 ٖ أعلم ما هذه الحَاة الجٍ نعَشها ؟ "

هذا اٖضطهاد ما كل  ! " 



 نظرت لها َمامة باسجؽراب ولالت

 " ماذا جعنٍ اضطهاد ؟ "

 فلوحت بَدها لابلة بضجر

 ٖ أعلم هٍ كلمة َمولونها فٍ الموالؾ المشابهة وفمط "

 " انجهٍ

 لبل أن جمسن خصرها بَدَها لابلة بضَك

 أنت لما لم جسكبٍ من عَنان دمعجان لعل زوجن ذان َرق "

 " للبه وَذهب وَؤخذنا معه من دونها

ولفحدلت فَها باسجؽراب لبل أن جم  

 لكنٍ ٖ أرَد الذهاب من دونها .. ثم هٍ لم جمل بؤنه لَس "

 " هنان من َؤخذنا بل لن نذهب جمَعنا

 فجؤففت فٍ وجهها لابلة

 ولما ونحن مدعوون والمخطط لم َكن كذلن حجً جؽَر "

 فجؤة ! ما فٍ اْمر إن ذهبنا لحفل اٖفججاح واسجمجعنا أم

 " محرم علَنا كل ما هو ممجع ؟

ضَك جلوح بَدهاوجابعت ب  

 سمعت والدجٍ بنفسٍ جمول بؤننا سنحضر وسنمضٍ َومان "

 فٍ منزل عابلجها فٍ حوران والَوم أعلنت لرارها الجدَد

 بحجة أنه سَؤجَنا ضَوؾ ! لما ٖ جعجذر منهم أو جبمً هٍ

 ونذهب نحن بما أن أبان لرر أَضاً أنه لن َذهب ؟ ألَس

 والدٌ هذا الذٌ َكون عضواً فٍ مجلس إدارجه وأحد ممولَه

 وهو هنان منذ اْمس ؟

 حجً ؼَهم ؼادر صباحاً لَكون معه هنان ... لو كنت أعلم

 " لذهبت معه



 وجابعت جدور فٍ الؽرفة جعد علً أصابعها

 خروج ممنوع .. سوق ممنوع .. زَارة الصدَمات ممنوع "

سٗت ممنوعةممنوع .. هاجؾ ممنوع وحجً المسل  ... " 

 وولفت ونظرت ناحَجها وجابعت بضَك جنفض َدَها

 ما هذا بحك هللا ؟ علَنا أن ننجفض وعلً ثورة ما أن "

 " جندلع فٍ هذا المنزل

 فحدلت فَها جلن اْحداق الرمادَة باسجؽراب لبل أن جمول

 صاحبجها

 " ! لكننا نذهب للجسوق "

 لالت بضَك

عنه َمامة باهلل علَنأٌ جسوق هذا الذٌ ججحدثَن  "  

 ومع من ! والدٌ الذٌ ٖ َرجع للمنزل إٖ لَٗ مجعباً َؤكل

 " ....وَنام ؟ أم ؼَهم الذٌ َجحجج فٍ كل مرة

 وجابعت جملد صوجه الجهورٌ الخشن

 أخجل أمٍ من أخذ َمامة والججول معهم فٍ السوق "

 " وإن كانت بثَنة معها

َكوعادت لصوجها الرلَك المرجفع مجابعة بض  

 أما أبان فممنوع أن نذهب معه من دون والدجٍ وهٍ "

 مشؽولة طوال الولت إما لدَها ضَوؾ أو هٍ ضَفة عند

 " أحدهم ونحن سجَنجا المنزل هنا

 لالت الجٍ ٖزالت جحدق فَها باسجؽراب

 " وفٍ منزل والدٌ لم أكن أخرج وٖ للسوق مع أحد "

 فؤمسكت جبَنها بؤصابعها لابلة بحنك

 آه َا إلهٍ كم أنا حمماء ْفكر بؤنن لد جعجرضَن أو جحججَن "



 بالرؼم من أن طلباجن لدي والدجٍ مجابة .. لكنن ؼبَة ٖ

 " جسجؽلَن ذان أبداً وبشكل جَد

 وجابعت رافعة َدَها لٓعلً حَخ كانت جحدق

"  ً  حمداً هلل أنا علً اْلل ثمة أمل فٍ أن أؼادر هذا المنزل َوما

حت سجَنجه لٓبدأنت الجٍ أصب  " 

 ورممجها بطرؾ عَنَها عند آخر عبارة لالجها وجابعت بجنهَدة

 طوَلة

 جري أثمة أمل فٍ أن أجزوج فٍ ولت مبكر مثلن أنت "

 " وجَما ؟

 ونظرت لجسدها وفكرت بإحباط فٍ الفارق الشاسع بَنهما فجلن

 ! ٖ َبدو علَها أبداً بؤنها جكبرها بعام وعدة أشهر فمط

ا َصرخ أنوثة مجكاملة كامرأة ولَس كشبهفحجً جسده  

 ! طفلة مثلها

 جؤففت وجحركت من مكانها والجربت من الجٍ ٖزالت جحدق

 فَها بصمت ولالت بصوت منخفض جخفٍ شفجَها بَدها

 اسمعٍ َمولون بؤن كثرة جناول الدجاج جرفع هرمونات "

 " الفجاة فجنضج مبكراً ... ما رأَن بهذه الفكرة لنطبمها ؟

لت فَها جلن العَنان الواسعة بذهول لم َفسدفحد  

 جمال انحناء طرفَها الخفَؾ ولالت

 " !! ظننت أن الدجاجة هٍ الجٍ جنضج "

 فشدت شعرها بموة صارخة

 " ...... كنت أعلم بؤنه ٖ أمل فٍ أن ججؽَرٌ وبؤنن "

 وبلعت أحرفها كما جنفسها جمسن فمها بَدها ما أن انفجح الباب

اجساعه جنظر بصدمة للوالفة أمامها جنجظر خلفها بموة وعلً  



 .. أٌ لذَفة جؤجٍ من خلفها وإن بحذاء والدجها علً رأسها

 وما أن ضحكت الوالفة أمامها برلة جؽطٍ شفجَها بظهر

 أناملها حجً نظرت لها بضَك والجفجت خلفها وولع نظرها

 فوراً علً الوالؾ َجكٍ بكجفه علً إطار الباب َثنٍ ساق حول

 اْخري َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه وَنظر لها مبجسما بسخرَة لبل

 أن َخرج مفاجَحه َلفها حول سبابجه فٍ الهواء ولال بذات

 ابجسامجه الساخرة

 " هل أفهم ما سبب ما كنت جمولَن آنسة بثَنة ؟ "

 فنظرت له بصدمة ولالت وهٍ جججازه مسرعة

نٖبد وأن والدجٍ جبحخ عنٍ وعلَا أن أكون مع جل "  

 "الطفلة المزعجة اِن

 واخجفت من الممر راكضة ونظراجه ججبعها لبل أن َنظر للجٍ

 كانت جنمل نظرها بَنه وبَن مكان خروج شمَمجه منذ للَل

 فاسجوي فٍ ولوفه ودخل الؽرفة مؽلماً بابها خلفه بضربة من

 لدمه لابًٗ 

 " ماذا كانت جمول لن جلن المزمة ؟ "

ًٗ لبل أن جرفع سبابجها لشفجَهارمشت بعَنَها باسجؽراب للَ  

 ولالت جدَر حدلجَها الرمادَجان بجفكَر

 لالت بؤننا إن أكلنا الدجاج كثَراً فسَرجفع شٍء ما لم "

 ً  " أفهمه وسننضج سرَعا

 وما أن عادت بنظرها له لالت باسجؽراب

 " ! ظننت أن الدجاج َنضج ولَس نحن "

لبرَبة المجسابلةفانفجر ضاحكاً حَنها فجبدلت جلن النظرات ا  

 للحنك سرَعاً جرممه بها فضرب بسبابجه علً أنفها



 ً  ولال مبجسما

 حسناً ٖ جؽصبٍ فؤنت أَضاً جنضجَن لكن لَس كسلك "

 " الدجاجة بالطبع

 اسجمرت فٍ الجحدَك فَه باسجؽراب فضحن ولال َشَر لنفسه

 " أنظرٌ ... أنا مثٗ ناضج "

 وجابع َشَر بإبهامه خلؾ كجفه

لسابك الذٌ َوصله للمدرسة معكما ذان لَس ناضجابن ا "  .. 

 " فهمجهما اِن ؟

 لالت ننظر لمٗمحه بجفكَر

 " جمصد ْنه لدَن شارب ولحَة ؟ "

 ابجسم ومسح بؤصابعه علً لحَجه الخفَفة جداً والمحددة بإجمان

 ً  وطرَمة شبابَة أنَمة ولال مبجسما

 " أجل شٍء من هذا المبَل "

 وجابع َنظر لها بمكر

 " .... لكن لَس ثمة شارب ولحَة سَنموان لن بالطبع بل "

 وجولؾ فجؤة مجنهداً بضَك بسبب الباب الذٌ انفجح خلفه علً

 اجساعه ونظر لٓعلً مجمجماً بضَك

 " ٖ أعلم لما ٖ ججركون المرء َعلم ؼَره أصول دَنه ؟ "

 " أبان ما الذٌ جفعله هنا ؟ "

للوالفة خلفه جنظر له بؽضب وصاحبة جلن الجفت من فوره  

 العبارة الحازمة ولال بابجسامة واسعة

 " ؼرفة شمَمجٍ أم ممنوع عنها أَضاً ؟ "

 فؤشارت بسبابجها خارجاً لابلة بضَك

 وشمَمجن لَست هنا فجحرن هَا أنا أنجظرن فٍ اْسفل "



 وظننجن سجشؽل سَارجن وجمربها لباب المنزل ولَس ججسكع

علًهنا فٍ اْ  " 

 ً  جحرن نحوها واججازها َؽنٍ لحناً انجلَزَا وَنظر لها مبجسما

 ! وكؤنها ٖ جشجعل أمامه

 وما أن ؼادر حجً جمدمت نحو الداخل للًَٗ ولالت للجٍ كانت

 جنظر لها بصمت

 " َمامة ألم أحذرن من أن جكونا فٍ ؼرفة واحدة معاً ؟ "

 فؤبعدت شفجَها وأطبمجها عدة مرات لبل أن جمول

 " آسفة أمٍ ... لكنٍ ٖ أسجطَع طرده "

 أمسكت ذراعَها ولالت بجدَة

 بل اخرجٍ أنت ... وإن كانت ؼرفجن فاطردَه لن كل "

 " الحك فٍ ذلن

 وجابعت مؽادرة من هنان

 بثَنة فٍ اْسفل ابمٍ معها وٖ جفجرلا أبداً حجً أرجع فلن "

 " أجؤخر كثَراً 

* 

* 

* 

 مررت أطراؾ أصابعها علً حافة اْوراق جحجها جنظر لهم

 بشرود نسَت معه حجً المكان الذٌ كانت ججلس فَه بل

 وجٗشً صوت الوالؾ أسفل المدرج ولد مٓ الماعة الساكنة

 وكؤنه لوحده فَها وارجسمت ابجسامة دافبة جزَن شفجَها

 الناعمة الرلَمة زهرَة اللون كما نظراجها المفعمة بالحب

 والعاطفة ججذكر ما حدخ صباحاً لبل خروجها لجامعجها فهٍ لم



 جلجمٍ به ولت شرب لهوجه الَومَة السوداء والخالَة من

 السكر وٖ حَن جناولت هٍ لهوجها والجفاحة الجٍ علَها أن

 جكون فطورها وإن لوحدها لبل أن جؽادر وبؤوامر منه .. لذلن

ها مكجفة ذراعَهاولفت جنجظره وسط الشمة جسجند بجدار ؼرفج  

 لصدرها فٗ َمكنها المؽادرة لبل أن جراه وهما لن َججمعا هنا

 . لبل أَام

 ابجسمت له فور أن انفجح باب ؼرفجه وخرج منها بمٗبس

 عمله السوداء والحذاء اْسود الثمَل والطوَل َضع علً كجفه

 حمَبجه الجٍ جحمل شعار المنظمة الذٌ طبع علً ظهر سجرجه

ا أن أؼلك باب الؽرفة ابجعدت عن الجدار منزلةأَضاً .. وم  

 َدَها ولالت ولد جحركت نحوه

 " سجسافرون اِن أم فٍ ولت آخر ؟ "

 لال وَده ججفمد المفاجَح فٍ جَبه ونظره علَها

 " بل اِن "

 ولفت حَنها أمامه ورفعت نظرها له ومررت سبابجها علً

 شفجها ولالت مبجسمة

 " هل لٍ بسإال وججَب علَه ؟ "

 فرفع رأسه عالَاً وجنفس بموة مبجسماً فمالت بضحكة صؽَرة

 أعلم ما جرَد لوله ) كنا فٍ الطلبات وأنجملنا للوعود "

 " ( واِن أصبحنا فٍ اْسبلة

 وجابعت برجاء طفولٍ فٍ ثوب أنثوٌ رلَك جنظر لعَنَه ولد

 أنزل رأسه ونظر لها

 " لكنه سإال واحد جَم أرجون "

 فرفع سبابجه وأشار لوجهها وما أن كان سَجحدخ سبمجه



 لابلة بعبوس

 " لست ملزماً بأجابة أعلم "

 فجمجم حَنها َنظر لعَنَها

 " لولٍ ما لدَن إذاً  "

 فابجسمت رافعة كجفَها وأنجمل نظرها من عَنَه لصدره

 العرَض أمامها ولالت وأصابع َدها جلعب بزر سجرجه ونظرها

 علَها

جرة الماضَة ولبل أن أصبح هنا فٍ برَطانَاطوال الف "  ... " 

 وجرددت للًَٗ فٍ المجابعة وأصابعها جٗمس صدره نزوٖ للزر

 اِخر ولالت جدَره بؤطراؾ أنامالها ونظرها علَها

 أنت ... أعنٍ كرجل َعَش هنا والنساء و... أنت جعلم "

 الوضع جَداً ... فكَؾ َمكن لرجل أن َحصن نفسه من

 " كل ذلن

 ورفعت نظرها لعَنَه عند عبارجها اْخَرة والجٍ نطمت أحرفها

 ببطء أكثر من سابماجها وحدلت بها جلن العَنان بصمت َبدو

 مجعمداً فمالت برجاء

 ٖ َكن جوابن الصمت جَم أو أن جرفض أجابة فسؤعلمها "

 " حَنها

 فارجسمت ابجسامة ساخرة خفَفة علً شفجَه وما أن جحركجا

ت جسبمه باندفاعللًَٗ لال  

 وٖ ججب بسإال فسجعلم لما سؤلجن بعد أن ججَب .. وأعرفن "

 " جَدا ٖ جكذب

 فسحب نفساً طوًَٗ لصدره وجعلمت نظراجها بعَنَه وكؤنها

 سجمرأ الجواب فٍ جلن اْحداق السوداء الجٍ جعرؾ جَداً كَؾ



 جخفٍ دواخله كمهارجه فٍ إصابة اْهداؾ البعَدة وبدلة

 وشعرت بملبها ارججؾ وبجنون حَن أمسن َدها الجٍ ٖزالت

 جرجاح علً صدره وضؽط بؤصابعه علَها ولال بابجسامة جانبَة

 محدلاً فٍ عَنَها وبكلمات مجؤنَة

 ْنه ثمة دَن َسَرنا أوًٖ وإن كانت المؽرَات جنجصر علَه "

نهأحَاناً لكنه ٖ َجخلً عمن لم َجخلً عنه مارَا .. ثم وثانَا ْ  

 من له زوجة هو ملزم بالوفاء لها وإن كان كل واحد منهما فٍ

 " مكان بل ومهما وصل الوضع بَنهما للسوء

 ابجسمت حَنها ابجسامة ظهرت فٍ عَنَها المحدلجان فٍ عَنَه

 بحب لبل شفجَها ومٗمحها وسحبت َدها من َده ورفعت كلجا

 َدَها لعنمه وطولجه بذراعَها وهٍ جرفع جسدها ولبّلجه

 بحرارة وشؽؾ سرعان ما شاركها فَه وَداه ججحركان بنعومة

 علً ظهرها وخصرها النحَل .. وما أن أبعدت شفجَها نزلت

 بهما لذلنه ولبلجه بنعومة لبلة طوَلة رلَمة جؽمض عَنَها

 وهمست مبجسمة برلة دون أن جبعد وجهها عن وجهه وٖ

 شفجَها عن ذلنه وٖ أن جفجح عَنَها

ً َمكنن اٖسجم " رار كذلن إذاً وكان علَا أن أودعن ورؼما  

 " عن لوانَنن الجدَدة

 فاجسعت ابجسامجه وطوق خصرها بذراعَه بموة َلصك جسدها

 ً  أَضاً بجسده ولبلها لبله لم جمل عن سابمجها لكنه لطعها سرَعا

 كمبلة واحدة ونظر لعَنَها ولال بصوت منخفض

ا كنتإن لم َكن علَا الذهاب اِن جعلمَن جَداً م "  

 " فعلت وسؤفعل

 وارجفعت َداه لظهرها َشدها نحوه أكثر حَن لال كلماجه



 اْخَرة جلن فعضت طرؾ شفجها جنظر لعَنَه المرَبجان جداً 

 منها جحضن عنمه بذراعَها أكثر ولالت برلة جشبهها

 " سننالش هذا بعد عودجن وفعلَاً هذه المرة "

سامة جانبَةفداعبت أنفاسه الدافبة وجهها وهو َهمس بابج  

 نالشناه مراراً فٍ السابك مارَا ولم نصل إٖ لما َرضَن "

 " وحدن فهل سَجؽَر شٍء اِن فعًٗ ؟

 أسدلت جفنَها للًَٗ جخفٍ عَنَها عن عَنَه وأومؤت برأسها

 إَجاباً وهمست بجؤنٍ

 " سنصل لما َرضٍ كلَنا أعدن "

 فطولها بذراعَه بموة أكبر َحضنها ولبل طرؾ وجنجها لبلة

 عمَمة طوَلة لبل أن َبجعد عنها وَجوجه من فوره جهة باب

 الشمة لابًٗ 

 " اعجنٍ بنفسن جَداً مارَا "

 وؼادر جاركاً بابها خلفه مفجوحاً ْنها سجؽادر اِن بالجؤكَد

هتفمذكراجها وحمَبجها فوق الطاولة لرب الباب لكنها جوج  

 نحوه وخرجت دون أن جرفعهم جنزل عجبات السٗلم مسرعة

 حجً كانت عند الباب فٍ اْسفل وولفت مسجندة بَدها علً

 إطاره جنظر للذٌ كان َفجح باب سَارجه ولد الجفت ونظر

 ناحَجها وساِعده َجكا علً الباب المفجوح فهٍ لم جسجطع منع

وهٍ جعلم نفسها من الركض خلفه جرَد أن جُشبع نظراجها به  

 بؤنه ثمة أَام ٖ جعلم عددها سجفصلها عن رإَجه مجدداً ، رفعت

 َدها ولوحت له مبجسمة وهمست بشفجَها فمط

 " أحبن "

 فرفع َده لها مبجسماً وركب بعدها سَارجه وؼادر من فوره



 ججبعه نظراجها حجً اخجفً خلؾ الشارع الفرعٍ وهمست بحب

 وعَنان دامعة

َا رب َا رب احفظه من أجلٍ "  " . 

 " !! ماااارٌ "

 ارججؾ جسدها ورفعت نظرها سرَعاً بالوالؾ أسفل الماعة

 والذٌ كان َنظر لها ممسكاً خصره بَدَه وَبدو أنه َنادَها منذ

 ! ولت ولم جسمع سوي صرخجه اْخَرة بإسمها

 فشعرت بؤنها ججحول لكجلة من أحراج وأعَن الجالسَن فٍ

ا ٖلجفات رإوسهم نحوها كماالمدرج جحجها أصبحت محدلة به  

 جكاد جشعر بنظرات الجالسَن فولها جخجرق لفاها ولد جعالت

 الهمسات الضاحكة بَنما لال الوالؾ فٍ اْسفل ٖزال َنظر

 لها بضَك

 " مع من كنِت نابمة البارحة ؟ "

 مما حرر جلن الضحكات المكجومة بل وجعلها جؽرق فٍ ثَابها

 من أحراج لبل الصدمة ولد عٗ أحمرار الماجم وجنجَها

 وجمنت أن ماجت لحظجها ... وكان هنان المزَد فٍ انجظارها بعد

 ً  ولد لال أحد الجالسَن أعلً المدرج ضاحكا

 " مع خطَبها بالجؤكَد "

 لجزداد الهمسات الضاحكة ارجفاعاً وكؤنها رصاصات َصَبون

مزَد مما جسجحمه فمد لالجسدها بها ... بل وكان ثمة ال  

 الوالؾ فٍ اْسفل وهو َججه ناحَة طاولجه المخصصة

 " إذاً ٖ جمابلَه سوي فٍ ُعطل نهاَة اْسبوع مسجمبًٗ  "

 فشعرت بالمكان بؤكمله َدور بها وسط جلن الضحكات المجداخلة

 ونكست رأسها لٓسفل جكاد جبكٍ من أحراج فإن كانوا هم



بالنسبة لهم كجبادل جحَة الصباح فهٍ فٍ مججمع جلن العبارات  

 لم جعجد هذا أبداً بل وجسجحمه فما الذٌ ججولعه منه مثًٗ وهو

 َراها كالبلهاء جحدق فٍ الفراغ مبجسمة ببٗهة وَنادَها

 .وٖ ججَب ؟

 سكن المكان فجؤة وكؤنه ٖ أحد فَه بمجرد أن طرق بملمه علً

لضجَج الذٌالطاولة الخشبَة وبالكاد سمعت صوجه بسبب ا  

 ٖزال مسجمراً فٍ أذنَها حَن لال وهو َجمع أوراله

 " أنت ومارن لدمجما أفضل بحثَن ... لمد أحسنجما "

 وؼادر بعدها الماعة وبدأ جمَع الطلبة بالولوؾ مؽادرَن

 فولفت لافزة جمرَباً وؼادرت مسرعة لم جسجطع رفع نظرها

فها اصطدمبؤحد حجً بعدما أصبحت خارج الماعة .. حجً أن كج  

 بؤكثر من شخص اججازجهم دون حجً أن جعجذر ..! ولم جسجطع

 الجنفس بشكل طبَعٍ حجً أصبحت خارج مبنً الجامعة ولفحت

 النسمات الباردة وجنجَها المشجعلجان جشعر بؤنهما جكادان

 جنسلخان من جلدهما وسارت جهة مولؾ السَارات مسرعة

 جنظر للساعة فٍ معصمها فالولت لم َججاوز الرابعة ْن

 المحاضرة الثالثة ألؽَت ابجداًء من هذا اْسبوع وسَكون علَها

 أن جؽادر لمنزل جلن العابلة من اِن وبالطبع ْن الشرط ألؽٍ

 ً  فٍ لراءجها للسطر الثانٍ من الورلة فاْول ألؽٍ أَضا

 . ولن جبمً فٍ منزل والده

ً  ولفت مكانها ما أن رفعت نظرها لَمع علً الوالؾ مجكبا  

 بظهره علً سَارجه البورش الرَاضَة السوداء ولد ابجسم لها

 من فوره وجحرن نحوها ولال ما أن ولؾ أمامها

 من أفضل ممَزاجن أنن جؽادرَن الجامعة علً الموعد "



 ً  " جماما

 لالت مبجسمة " كنت سؤزور المكجبة لخروجٍ مبكراً لوٖ

عر بنفسٍ إٖ وأنا هناأنٍ لم أش  " 

 ضحن ولال

 سؤبلػ حرس الجامعة حَنها بؤنه ثمة من اخجطفن ونجسبب "

 " فٍ مشكلة فاْوامر جمجضٍ بؤن أجدن هنا عند هذا الولت

 " !! اْوامر "

 ً  لالجها جنظر له باسجؽراب فمال مبجسما

 " ألم َخبرن زوجن ؟ "

مجهحركت رأسها نفَاً دون أن ججحدخ فمال بذات ابجسا  

 هل كنت ججولعَن مثًٗ أن َجركن جؽادرٌ من هنا لبرَسجول "

 " وحدن ؟

 جنهدت بعمك مجمجمة

 " بلً ما كان علَا جولع ذلن "

 وجابعت جنظر جهة سَارجها المركونة بعَداً 

 " ولكن ماذا بشؤن سَارجٍ ؟ "

 مد َده لها ولال مبجسماً " ٖ جملمٍ بشؤنها فكل ما علَن فعله

حها وسجكون فٍ مولؾ سَارات منزلكماهو إعطابٍ مفجا  

 " خٗل ساعات

 نملت نظرها بَنه وبَنها بصمت لبل أن جمول

 " علَا جلب مذكراجٍ وحمَبجٍ منها أوًٖ  "

 فمال َشَر بإبهامه خلفه

 " أعطنٍ المفجاح واصعدٌ السَارة سؤلوم أنا بكل ذلن "

 ابجسمت شاكرة إَاه وهٍ جعطَه المفاجَح وجوجهت للبورش



 السوداء الٗمعة المجولفة لربها وكان هو لد سبمها لها وفجح

 الباب لابًٗ بابجسامة

 " من أجل اللبالة فمط ٖ جؽرمٍ بٍ رجاًء فؤنا مجزوج "

 فضحكت وجلست فٍ الكرسٍ بجانب السابك وأؼلك هو الباب

 وؼادر جهة سَارجها جلب المذكرات الجٍ وضعجها فَها من

ً أجل محاضرات اَْام الماد مة وحمَبة صؽَرة وضعت فَها ثَابا  

 لها ، وضعهم فٍ السَارة فٍ الخلؾ وركب وؼادرا من هنان

 وما أن أصبحا فٍ شوارع كامبرَدج الواسعة نظر ناحَجها

 ولال مبجسماً بحماس

 " ما هٍ السرعة الجٍ َمكن لملبن جحملها ؟ "

 خرجت منها ضحكة صؽَرة ولالت

ن خالنالسرعة الجٍ َمود بها صدَمن واب "  " 

 ً  فضحن ونظر للطرَك ولال ولدمه جدوس المكابح جدرَجَا

 جَد إذاً فلن نصبح بعد للَل فٍ امرأة مجشنجة بسبب خوفها "

 " من السرعة

 وما أن أصبحت سَارجهم خارج شوارع المدَنة انطلمت جلن

 البورش السوداء جسابك الرَح وكان هو من كسر الصمت

 المصَر لابًٗ 

معجن ؟ما هٍ أخبار جا "  " 

 نظرت له ولالت مبجسمة

 جَدة .. كل شٍء حجً اِن َسَر بشكل جَد فالصعوبة "

 " كانت فٍ البداَة فمط

 لال ونظره علً الطرَك الطوَل الممجد أمامه

 ذان أمر طبَعٍ بسبب اخجٗؾ المكان لكن اجمانن للؽة "



 " ساعدن فٍ اججَاز ذلن بسهولة

 وانخرط للحدَخ عن جامعجه السابمة فٍ أسكجلندا والجٍ لضا

 فَها أعواماً بعَداً هنان والموالؾ الجٍ واجهجه فَها وأؼلبها

 كان طرَفاً ومضحكاً جعلها فٍ ضحن مسجمر جمرَباً وإن كان

 مجحفظاً لدر اسجطاعجها .. ولم جشعر بالطرَك الجٍ سلكاها كما

ا عجٗت سَارجه وجمفزللسرعة الجٍ كانت جكاد جنزلك معه  

 عنها ، وما أن جراخت سرعة سَارجه وهما َججازان الطرَك

 الربَسٍ ٔكسفورد لال بهدوء بدا حذراً جداً 

 مارَه أجمنً أن ٖ جكونٍ ؼاضبة من ساندرَن بسبب حدَثها "

 " فٍ اْمس فهٍ جحبن لكن علً طرَمجها الؽرَبة بالطبع

لممابل لها منها ولالتفجنملت نظراجها فٍ مٗمحه أو النصؾ ا  

 مبجسمة بجفهم

 أعلم جَداً ما جود لوله وأفهمه وأجفهم مولؾ ساندرَن "

 " وسبب ؼضبها

 نظر لها ولال بابجسامجه المرحة الدابمة

 هذا جَد فهٍ ٖ َفهمها إٖ من عاش معها وعرفها جَداً  "

 ومإكد أخذت فكرة كافَة عن ذلن من حدَثها المسجمر عنٍ

من المدَح الرابع والذٌ ٖ َخلوا  " 

 وضحن عند نهاَة جملجه جلن فضحكت ضحكة صؽَرة ولالت

 بالطبع ولن أن ججولع كل شٍء .. لكن ما لم أفهمه حجً "

 " ( اِن هو لمب ) ذا الخلَة الواحدة

 فضحن كثَراً لبل أن َمول ونظره ٖزال علً الطرَك

َولدذان ْنه وكما جرٌ أمامن فعابلجنا ومن جدها اْول ٖ  "  

 لهم سوي ابن واحد وهكذا كان ابنه وابنه من بعده والذٌ َلَه



 وهكذا وصوًٖ لجدٌ ضرار والذٌ كان له ابنان من زوججان ..

 " مخجلفجان ثم والدٌ وأنت جعلمَن بالٍ العابلة

 حدلت فَه باسجؽراب ولالت

 أجعنٍ بؤنه ٖ َمكنكم انجاب سوي طفل واحد من كل "

 " !امرأة ؟

عاً لبل أن َعود بنظره للطرَك لابًٗ نظر لها سرَ  

 " أجل هو كذلن "

 فارجفع حاجبَها بدهشة ولالت

"  ً  " ! لكن لما ...؟ كَؾ َحدخ هذا معكم جمَعا

 ضحن ولال

 ألَسوا َمولون هلل فٍ خلمه شإون ؟ "

 " وهذا من ؼرابب خلمه

 لكن نظرات الصدمة الجٍ كانت جحدق فَه بها لم جعطه أٌ

 انطباع بؤنها الجنعت بجوابه ذان فابجسم ولال ولد عاد بنظره

 للطرَك

 وثمة ما كان َمال لدَما بؤنها لعنة ما والبعض َمولون بؤنها "

 عجوز ما دعت علً جدنا اْكبر ْنه ظلمها فٍ رزلها لكنن

 جعلمَن أفكار الناس ومعجمداجها المدَمة جلن وأنا أراه أمر

فمطَجعلك بجَناجنا الوراثَة   " 

 لالت وٖزالت جحدق فَه باسجؽراب

 " !وهذا سَسجمر فٍ عابلجكم بالفعل ؟ "

 رفع أصابعه عن الممود وكؤنه َفرد َدَه ولال

 هذا ما َبدو لٍ لكن ثمة دراسه بَولوجَة جرجح أن َجؽَر "

 " ذلن إن حدخ وجناسبنا من ذات العابلة



 الجرب حاجباها ولالت بجساإل

 " !! جناسبجم "

بطرؾ عَنَه ولال نظر لها  

 أجل وهو أن نجزوج من نسلنا ذاجه ولَس ثمة فجاة فَه ؼَر "

 " زَزفون حجً اِن

 لالت من فورها

 جعنٍ بؤنه َمكن إنجاب أطفال كثر منها ! وبالجالٍ "

 " َجزوجهم أبناإكم البمَة وجنجهٍ جلن الصفة المجوارثة ؟

 أومؤ برأسه إَجاباً ولال

والجَنات هكذا َمول علماء الوراثة "  " 

 همست جنظر له باسجؽراب

"  ً  " !! هذا أمر ؼرَب حما

 وجابعت بضحكة صؽَرة " واْؼرب منه أن ججد لن ساندرَن

 " ذان اللمب جحدَداً 

 ضحن ولال

 هذا بسبب الطب الذٌ جدرسه بالطبع ... وحجً إن لم جكن "

 " كذلن فهٍ لن جعجز عن إَجاد لمب ما ججحفنٍ به

 نظرت للطرَك أمامهم ولالت مبجسمة

 " ! ٖ أعلم أٌ ألدار جمعجكما لجكونا زوجان "

 ً  حرن كجفَه ولال مبجسما

 " الحب السبب بالطبع "

 فنظرت له بصدمة ولالت بضحكة دهشة

 " !جحبها ؟ "

 ضحن ولال َرممها بطرؾ عَنَه



 " إن لم أكن أحبها ما كنت ْجزوجها "

 فحركت رأسها باسجؽراب وهمست

 جحبها ...!! لكنها ٖ جعلم بذلن فلما لم جخبرها وأنجما "

 " جزوججما !؟

 لال بابجسامة جانبَة " وهل سجصدق ذلن إن أخبرجها ؟ لن

 جفعلها وإن ألسمت لها لَلة كاملة لهذا أنا أجرن أمر إجمام

 زواجنا حجً ججخلً عن عنادها أوًٖ حَنها فمط سَكون

 " بإمكانها جصدَمٍ

سجؽراب مجمجمةحركت رأسها با  

 " !! ما أؼرب أمركما "

 فمال بضحكة صؽَرة

 لَس ثمة ما هو معمد أكثر من الجمثال الرومانٍ الذٌ "

 " جعَشَن معه وها أنا أران ٖزلت بعملن ولم جفمدَه بعد

 فابجسمت ولم جعلك ودخٗ حَنها شوارع برَسجول فنظرت

 لساعجها مسجؽربة فالطرَك الجٍ َفجرض أن جسجؽرق ثٗخ

 ساعات لطعاها فٍ ساعة ونصؾ جمرَاً !! هو لم َكن َمزح إذاً 

 حَن سؤلها عن خوفها من السرعة ! ولم َحجج منهما اْمر

 للجوؼل فٍ شوارع جلن المدَنة الكبَرة لَصٗ لمصر العابلة

 الذٌ كان َحجاج فمط للدوران حول طرَك فرعٍ والسَر خٗل

 طرَك أخري محفوفة باْشجار والحشابش الخضراء الجٍ

 جؽطٍ اٖرض علً جانبَها لبل أن َصٗ للمكان الشبه هادئ

 الذٌ اخجاره رأس جلن العابلة جحدَداً لَكون مكان سكنهم فٍ

 المدَنة الجٍ اشجهرت بججارجهم الكبَرة وهٍ صناعة الطابرات

. 



مل عن الجٍدخلت سَارجه حدَمة المنزل بسرعة لم جراها ج  

 كانت فٍ شوارع المدَنة حجً ولفت أمام الباب المفجوح

 والذٌ جوصل له عدة عجبات رخامَة ٖمعة وكؤنه لم َصعد

 !! فولها أحد لشدة لمعانها ونظافجها

 فجح الجالس بجانبها بابه ونزل فنزلت من فورها بعده فمال

 وهو َدور حول السَارة لَكون فٍ جهجها

ن بشوق وأسجؽرب أننا لم نجدهاهَا فوالدجٍ جنجظر "  

 " ! هنا فٍ الخارج

 وجابع وهو َججازها صاعداً عجبات الباب بخطوات سرَعة

 وٖ جملمٍ بالنسبة لمذكراجن وحمَبجن سجوصلها إحدي "

 " الخادمات لؽرفجن

 فجبعجه من فورها فهٍ جخشً إن جؤخرت أن ٖ ججده ولن ججد

لن جذكره من المرة حَنها طرَمها فٍ هذا المكان الواسع الذٌ  

 الوحَدة الجٍ دخلت فَها من هذا الباب لجكون فٍ المكان الذٌ

 . خصص لٗحجفاٖت ْنهما باْمس دخٗ من الشرفة بالطبع

 وكان اْمر كما لال بالفعل فمد كانت والدجه فٍ انجظارهما لرب

 الباب فٍ الداخل فكَؾ علمت بوصولهما اِن ! أو َبدو بؤنها

نون ابنها فٍ المَادة واسجطاعت حساب الولتجعلم جَداً ج  

 والمسافة بَن المدَنجَن ! كانت كما رأجها فٍ المرجَن

 السابمجَن أنَمة مرجبة ٖ َمكنن وٖ جمدَر عمرها الحمَمٍ

 !.. إن لم جعلم بعمر ابنها

 امرأة جلَك جماماً بؤن جكون زوجة لسلطان ضرار السلطان

 وكؤنه لَس بعدها زوججان له وإن كانجا ٖ جمٗن عنها ٖ فٍ

 .! الحسن وٖ اْنالة



 الجربت منهما فور دخولهما مبجسمة جنظر لها جحدَداً واججازت

 ً  ابنها الذٌ لال ضاحكا

 " ! انظرٌ لٍ علً اْلل ٖ أرَد أن جحضنَنٍ "

 فججاهلجه لجصل لها هٍ وحضنجها من فورها لابلة بسعادة

هذه المفاجؤة الرابعة طفلجٍ الجمَلة .... كم أنا سعَدةما  "  

 " بزَارجن هذه لنا

 فبادلجها الحضن باسجحَاء وأشعرجها سعادجها جلن وكلماجها

 بالحرج فهٍ كانت هنا اللَلة الماضَة بَنما لم جسلم علَها ولم

 جودعها لكنها ٖ جري أن ذلن َزعجها فذان العنَد جعلهم

صدر عنه وإن كانت جخص زوججه ولَسَجلهفون ٌْ مبادرة ج  

 هو ! بل حجً أنها لم جعلك علً جلن اِثار الخفَفة للجروح

 فٍ ذلنها !! ابجعدت عنها وأمسكت بَدها لابلة بابجسامة

 اعجبرٌ نفسن فٍ منزلن هنا وسؤوصلن لؽرفجن حاًٖ فمإكد "

 " أنن مجعبة وجحجاجَن للراحة

والفاً مكانه ولد لالتوسارت بها مججازة الذٌ جركاه خلفهما   

 " وأنت رافمجن السٗمة فمهمجن انجهت "

 فلم جسمع سوي صوت ضحكجه ثم خطواجه َبجعد فٍ عكس

 اٖججاه الذٌ سلكجاه مما َعنٍ بؤنه ؼادر مجدداً ... بَنما

 سارت بها خٗل ممر دخلجاه شماًٖ ٖزالت جكرر عبارات

خلجهاالجرحَب بها ولالت ما أن وصلجا لباب فجحجه وأد  

 الؽرفة لابلة

 " اخجرجها لن هنا بنفسٍ "

 فنظرت حولها للفخامة الجٍ لم جنمص شَباً عن بالٍ ذان

 المصر الرابع بَنما لالت الوالفة لربها مبجسمة



 مإكد جشعرَن بالجوع .. سؤطلب من الخادمات أن َجهزوا "

 " لن الطعام

 لالت مبجسمة بإحراج

 " ٖ داعٍ لذلن عمجٍ فمد أكلت بالجامعة "

 فابجسمت لها وٖمست َدها ذراعها لابلة

 ارجاحٍ للًَٗ إذاً فثمة ولت طوَل حجً العشاء وسججعرفَن "

 " حَنها علً بالٍ أفراد العابلة

 لالت جبادلها اٖبجسام

 " ....أشكر لن كرمن لكن هل "

 ولطعت كٗمها بجردد لبل أن ججابع

ضرار موجود ؟ أرَد أن أسلم علَه لبل هل السَد "  

 " العشاء

 ابجسمت الجٍ فهمت فوراً سبب طلبها ذان وخجلها من أن جراه

 ولجها فمط وهو َُعد سَد هذا المنزل وكبَره وازداد اعجابها بها

 أما محبجها فهٍ جسكن للبها منذ أن علمت بؤنها زوجة ابن

ابجسامجه كما شمَمها الذٌ كم ججمنً لو جراه هنا مثلها وجري  

 ججمجع بالنظر لهذه أبجسامة الجٍ حملت كل معانٍ البراءة

 والرلة فٍ الوجود ، لالت مبجسمة

 هو لَس هنا اِن وإن زار المنزل لبل ولت العشاء سؤخبره "

 " وسؤبلؽه فٍ اٌ ولت َؤجٍ فَه بؤنن سؤلت عنه

 أومؤت لها بالموافمة مبجسمة بَنما لالت هٍ جشَر لطرؾ

 الؽرفة

"  ً  وهنان ذان الهاجؾ َمكنن اسجخدامه إن احججت شَبا

 " وسجحضره لن إحدي الخادمات فٍ الفور



 همست مبجسمة برلة

 " شكرا لن عمجٍ "

 فلم جسجطع منع نفسها من احجضانها مجدداً ولالت مبجسمة

 بسعادة

 " كم أنا سعَدة برإَجن ووجودن هنا مارَه "

بابها خلفها جهرب وما أن ابجعدت عنها ؼادرت الؽرفة مؽلمة  

 من جنون لسانها كٍ ٖ جذكر اسمه وأمنَاجها الَجَمة جلن

 أمامها فهذا لَس ولجه أبداً ولد ججرحها وهٍ جظن أن هذا فمط

 سبب جرحَبها بها ، بَنما من جركجها خلفها كانت ما جزال والفة

 مكانها جنظر للؽرفة حولها ٖزالت جمجع نظرها بجلن الفخامة

 حَت كانت جدمج اللونَن اْحمر واْبَض فصنعت من الخشب

 اْبَض الٗمع جخلل سرَرها خط أحمر جبع حوافه المابلة

 ومفارش ووسابد بَضاء اسطوانَة الشكل كما الخزانة البَضاء

 الٗمعة جؽطَها نموش حمراء خفَفة .. بَنما طلَت الجدران

عند جانبٍباللون اْحمر كما السجابر السمَكة المجموعة   

 النافذة الكبَرة الجٍ انسابت علَها وبنعومة .. أما الجزء

 السفلٍ من جلن السجابر فكانت من الشَفون اْبَض الناعم

 وَؽطٍ اْرض سجادة بَضاء كبَرة جحت السرَر وجحَط به

 من كل جانب وحجً دَكور السمؾ دمج ذات اللونَن اْبَض

لة من المماشواْحمر بَنما جدلت منه ثرَا بَضاء جمَ  ... 

 أرَكة حمراء مموسة لرب النافذة وطاولة زجاجَة موضوعة

 . أمامها لجكمل جمال جلن اللوحة الفنَة الرابعة

 نملت نظراجها فٍ جفاصَلها مجدداً بإعجاب جخشً حجً دخولها

 والجلوس فَها كٍ ٖ جفسد جمالها ذان فبالرؼم من جمال



زوجها الجٍ جعَشمنزلها الذٌ عاشت فَه فٍ بٗدها وشمة   

 ! فَها اِن إٖ أن هذا الجمال فاق الخَال بكثَر

 وججساءل لما جحوٌ مثل هذه المنازل أناساً َعانون ولَسوا

 !سعداء بَنما لد جمٓ الضحكات بَوجا فمَرة جفجمد لكل شٍء ؟

 اسجؽفرت هللا بهمس ونزعت سجرجها ورمجها علً السرَر

حذابها وارجدت اِخر لربها وجوجهت نحو باب الحمام وخلعت  

 الخاص به ودخلجه ووجهجها فوراً المؽسلة الرخامَة الضخمة

 المموسة وفجحت صنبور المَاه الذهبٍ وبدأت بالوضوء فهٍ

 .لم جصلٍ العصر حجً اِن والساعة ججاوزت السادسة بالجؤكَد

* 

* 
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 نظرت جانباً جبعد خصلة من شعرها عن عَنَها وهامت بنظرها

 ... حَخ البعَد هنان أسفل المنحدر الصخرٌ حَخ َجلسان

 كان ثمة واٍد منخفض جكاد جري بوضوح جفاصَل صخوره

 الكبَرة َلَه مساحة واسعة من اْشجار الطوَلة المجراصة

لَابسةوالحشابش المجداخلة بَنها ثم مساحة ٖ نهاَة لها من ا  



 جكاد جري الجبال خلفها كسراب باهت من شدة ابجعادها فبعد

 ساعات طوَلة من السَر بالسَارة لرر بؤنه علَهما الولوؾ

 لَصلَا الظهر والعصر وَجناوٖ الطعام فانعطؾ بالسَارة عن

 الطرَك المعبد لمكان جري بؤنه أبعد ما كان َمكنه الوصول له

حجفظ به فٍ سَارجه الحوضلَنزٖ فَه ! أنزل بساطاً كان َ  

 وفرشه علً اْرض لَجلسا علَه وخمنت بؤنهما لم َؽادرا

 مدن الحالن بعد ولها أن ججخَل كم بمٍ أمامهما وكم

 . سَحجاجان من ولت

 رفعت لطعة لحم أخري ما أن ابجلعت الجٍ كانت جؤكلها

 ووضعجها فٍ فمها فمد الجصرت وجبة الؽداء جلن علً لطع من

لمشوٌ الموضوع فٍ لالب بٗسجَكٍ ممسملحم الدجاج ا  

 ْجزاء وبعض السلطة الممطعة وأصابع من البطاطس المملَة

 ورؼَفا خبز سَكون لوجهما لساعات لد جججاوز مؽَب الشمس

 بكثَر ، رفعت نظرها له فكان َنظر لها وَمضػ الطعام فهربت

 بنظرها منه حَن لم َفعلها هو ولم جسجطع مماومة إؼراء أن

ه مجدداً فكانت النجَجة كسابمجها مما جعلها جؽصجنظر ل  

 باللممة فٍ فمها وسعلت جضرب بمبضجها علً صدرها ففجح

 لارورة الماء بسرعة وأعطاها إَاها فؤخذجها سرَعاً وشربت

 منها وما أن أبعدجها مسحت شفجَها بظهر كفها ثم عَنَها

 الدامعة وهمست ببحة

 " َا إلهٍ ظننت بؤننٍ سؤموت "

 وما أن رفعت نظرها له كان َنظر لَده الجٍ َمطع بها لطعة من

 اللحم وعلً شفجَه ابجسامة خفَفة لم جفهم بسبب ما لالت أم

 بسبب ما جعلها جؽص بالطعام لبل للَل ؟! وشعرت بوجهها



 ً  َحجرق خجًٗ فشؽلت نفسها بإؼٗق المارورة ووضعجها جانبا

جولؾ عن أكل اللحمثم رفعت لطعة بطاطا وأكلجها ولد لررت ال  

 ً  وعادت نظراجها جرالبه ولد اخجار هو هذه المرة النظر جانبا

 ولد شرد به للبعَد حجً أنه أكمل اللممة الجٍ كانت فٍ فمه ولم

 َؤكل ؼَرها فمالت ونظراجها جنجمل بَن مٗمحه

 أثمة من َكون عابساً مججهماً هكذا وهو َذهب لزَارة "

؟ شمَمجه الجٍ لم َراها منذ ولت  " 

 وحاولت لدر أمكان أن ججعل جملجها جلن خفَفة ممازحة

 جرافمها نبرة باسمة فنمل نظره من هنان لَده الجٍ ٖزال َمسن

 لطعة الخبز فَها ولال بوجوم شارد

 شمَمن فمط من لد َفهم ما أشعر به اِن إن فكر َوماً فٍ "

 " زَارجن

شعرتفاخجفت ابجسامجها كما ذبلت مٗمحها بشحوب حزَن و  

 بؤلم ٖ َمكنها وصفه وٖ فهمه أَضاً َفجن بملبها ولالت بحزن

 ٖ َمكننٍ جصور ذلن وبؤن جكون لد خذلت شمَمجن وجركجها "

 وأنت لم ججخلً عنٍ أنا الجٍ ٖ ألرب لن ...! لن أصدق وإن

 " رأَت ذان بعَنٍ

 رفع حَنها نظره لها ولال بجدَة

َرَن ؟هل جؽفرَن له إن الجمَجه َوماً َا ما "  " 

 جنملت نظراجها بَن عَنَه ولم جفهم ما عٗلة شمَمها ولما َسؤل

 مثل هذا السإال ؟ ومٓت الدموع عَنَها ما أن جخَلت ذلن فمط

 وأن جراه أمامها بالفعل ولالت ببحة بكاء

 إن كنت سؤؼفر له كل ما مررت به منذ جركنٍ ورحل فمن "

 " أجل أمر واحد فمط وهو .... أن جعلنٍ ذلن أكون زوجة لن



 وانزلمت دمعجان علً وجنجَها المجوردجان من شدة البَاض

 وعلمت عبرجها فٍ حلمها فهٍ لم جسجطع منع نفسها من لول

 .. ذلن فٗ َمكنه اٖسجمرار فٍ النظر لنفسه بجلن الطرَمة

َهم فهٍ ولَعلم بؤنها حمماء جكشؾ عن مشاعرها كطفلة ٖ  

 جعبت بالفعل من حبسها داخلها حجً جمجلها ، أؼمضت عَنَها

 برفك ما أن رفع َده لوجهها ومسح إبهامه الدمعة عن وجنجها

 ً  نزوٖ لشفجَها ووصلها صوجه هادباً عمَما

 " وأنت عزابٍ الوحَد فٍ الؽربة الجٍ أعَشها َا ماَرَن "

حزنها ففجحت عَنَها الدامعة ونظرت له وابجسمت من بَن  

 ودموعها وسبابجه ٖزالت جٗمس شفجها السفلً فهذه المرة

 اْولً الجٍ َجحدخ فَها عن مكانجها فٍ حَاجه وعالمه ! وها

 . لد فعلها أخَراً ولَجه َعلم فمط ما فعله بها بذلن

 أنزلت رأسها فابجعدت َده عنها بذلن فمد شعرت بؤنها بدأت

جردد سجمسن بَدهجفمد السَطرة علً مشاعرها وكانت ودون   

 وجمبل باطنها ولد منعت نفسها عن فعل ذلن بصعوبة جمسن

 أصابعها جشدها بجوجر وعاد الصمت َسَطر علً جلن اْجواء

 المضطربة والذٌ ٖ َشوبه سوي صوت الهواء الذٌ َضرب

 الصخور فرفعت نظرها له حَن لال ونظره لد عاد لَهَم فٍ

 البعَد حَخ كان

جلن اْرض الواسعة َكون مدن ثنانأجعلمٍ بؤن ما خلؾ  "  

 " وأن جلن حدودهم

 نظرت حَخ َنظر وهمست بدهشة

 " !! الثنانَون "

 وكم حمدت هللا أن جؽَر مجري حدَثهما خصوصاً ما لالت هٍ



 فمد نكجسب الشجاعة فجؤة لكننا نفمدها وبشكل مرَع بعدها

 علً الفور ولوٖ ذلن ما كان ثمة ما َسمً الندم .. لكنها لم

ندم ... أجل هٍ لَست نادمة بما أنها حصدت نجَجة ما ،ج  

 شعرت بملبها َنفعل وبشدة ما أن نظرت له بالرؼم من أنه كان

 ٖزال َنظر هنان ولد لال

 أجل فمن هنا وحجً حدود صنوان مع الحالن جكون أراضَهم "

 واججَاز ذان الفاصل الجرابٍ ممنوع علً الطرفَن حسب

 اجفالَة جوحَد البٗد الجٍ ولعها معهم مطر شاهَن لبل

 " رحَله

 نملت نظراجها فٍ مٗمحه وهو َنظر ْصابعه لبل أن جمول

 باسجؽراب

 كم هو ؼرَب هذا ...!! أن جنمسم البٗد بَن شعبَن بدون "

 " ! حدود وٖ هوَة أمر ؼرَب بالفعل

 لال ولد عاد بنظره هنان

لُكنا سنحاربهم ِخر الزمانما كان ثمة حل آخر لهذا  "  .. 

 ووضعهم هنا أفضل بكثَر مما هو علَه فٍ الدول المجاورة

 " فهم َعَشون مؤساة حمَمَة

 وجابع ونظره َنجمل لعَنَها المحدلة به

 وها هو مطر شاهَن َحاول دمجهم مع أطَاؾ البٗد "

 " وإعطابهم هوَة حمَمَة وهذا أمر لم َسبمه له أحد

لخضراء الباهجة وهمست بما َشبه الصدمةفاجسعت حدلجاها ا  

 " !َصبحوا مثلنا جماماً جعنٍ وَعَشون معنا ؟ "

 أومؤ برأسه ولال

 أجل وإن كان لدَنا جلفاز لكنِت علمت عن ذلن من نشرات "



 اْخبار الجٍ عجت بالحدَخ عنه وهو َسعً اِن لفعل ذلن

 " وبكل الطرق ورؼم جمَع المعولات

مرة حَخ اْرض الجٍ جخجفٍ مدنهمفنملت نظرها هٍ هذه ال  

 البعَدة خلفها ولالت باسجؽراب

 أجري ذلن سَنجح ؟ حَاجهم لَست مثلنا كما عاداجهم "

 ً  " !! وجمالَدهم وحجً منازلهم أَضا

 فمال ونظره ٖ َفارق مٗمحها وجانب وجهها الممابل له

 ججرالص أمامه خصٗت من شعرها اْشمر

"  ً اِن لكن بعد عشرة أعوام هذا ما سَكون ؼرَباً وصعبا  

 وَزَد سَكون الوضع مخجلؾ جماماً حجً أنن سججدٌ بؤن

 أؼلبهم إن لم َكن جمَعهم لد اعجنموا أسٗم فهم ٖ دَانة لهم

 َجعصبون لها ... لو أنه جم دمجهم مع المججمعات من أعوام

 لما كنِت اِن جسجطَعَن الجفرلة بَنهم وبَن العرب فٍ البٗد

 ولكان لهم نفس الدَانة والعادات والجمالَد لكنهم همشوهم

 ومارسوا علَهم جمَع أنواع اٖضطهاد وُطوردوا فٍ كل مكان

 " وهم من عاش فٍ البٗد من لبل العرب

 فهمست وٖزال نظرها هنان

 كم َبدو لٍ جفكَره ؼرَب ! هو َمرر وَنفذ ما َراه فٍ "

 " مصلحة الجمَع وإن رفضوا ذلن

َه َنفض بماَا الخبز واللحم منها لابًٗ نظر لَد  

 ذان الرجل رابع وفٍ كل شٍء ولن جعرفٍ الحمَمة الفعلَة "

 " لذلن إٖ حَن جرَه أمامن وججحدثَن معه

 ورفع نظره لها بسرعة حَن اسجفاق لنفسه وما لال وكما جولع

 كانت جنظر له بصدمة ولد لالت من فورها



 " أرأَجه أنت وجحدثت معه ؟ "

فٍ عَنَها فوراً بؤنها فهمت سبب مؽادرجه جلن اللَلة ولرأ  

 والرجال الذَن ؼادر معهم وربطت اْمور فٍ دماؼها بالجؤكَد

 فمال ما لم َعد َجدٌ الهرب منه

 أجل فمد كان الفجً الذٌ أخذ سَارجٍ لَلة صدمجن بها َعنَه "

 بطرَمة ما ٖ أعلمها ولد جعرض لحادخ بها فسؤلنٍ عن بعض

 "  جسؤلَنٍ عن أٌ شٍء فؤنا حماً ٖ أعلماْمور وٖ

 لكن اْسبلة الجٍ َجولعها لم جكن جمَعها ما َدور فٍ خلدها

 حَنها وذان ما كان واضحاً من عَنَها الجٍ كانت جكاد ججحدخ

 نَابة عنها وجعلم ومولنة من أنه كان َفهمها جَداً ولد امجٓت

 بالدموع سرَعاً وهمست ببحة

لحَاة ؟أٖ زال علً لَد ا "  " 

 نظر لعَنَها بصمت وكان َعلم بؤن ذان ما سجسؤل عنه

 وسججولع أن َكون سؤله بخصوصه فوحده من َملن الجواب

 ْنه اخجفً باخجفابه ورجاله وجنالضت الشابعات بعدها بَن

 موجه ورحَله معهم ، جنفس بموة مجنهداً ولال

 " بلً ٖزال علً لَد الحَاة وهو خارج البٗد "

 فولفت حَنها وابجعدت عنه والجربت من حافة المنحدر أناملها

 جؽطٍ شفجَها وشهمجها الباكَة جصله بوضوح ودموعها جنزل

 دون جولؾ ولم جكن ججخَل أبداً بؤن خبراً كذان لد َإلمها

 وبشدة هكذا بدًٖ من أن جسعد به ! فمؤساجها الجٍ مرت أمامها

راً وسواداً مخَفاً فٍحَنها بالَوم واللحظة لم جخلؾ سوي دما  

 روحها ولم جسجطع وٖ جذكر لحظاجهما الجمَلة فٍ طفولجها

 بالرؼم من فارق السن بَنهما وكل جلن اْلاوَل الجٍ ججماسم



 . نسبها وحكاَجها

 أؼمضت عَنَها الدامعة بموة حَن شعرت بَدَه علً ذراعَها

 لبل أن جحَط ذراعَه بجسدها وحضنها بموة فالجفت أصابعها

ل ساعده ٖزالت دموعها ججسالط من عَنَها كما عبراجهاحو  

 الموجعة وأؼمضت عَنَها مجدداً حَن لبّل رأسها ثم طرؾ

 وجهها َحضنها بموة أكبر فابجعدت عنه وجركها هو من فوره

 ً  واسجدارت نحوه وارجمت فٍ حضنه وطولجها ذراعَه سرَعا

فهمَحجوٌ بكابها وعبراجها المجمطعة َنظر للبعَد بحزن وَ  

 جَداً مشاعرها وما جشعر به ، مسحت َده علً شعرها ولال

 ونظره ٖزال هنان

 هذا ما َفعله خذٖن الشمَك وجخلَه عن شمَمجه َا ماَرَن "

 " جعلمَن اِن بالجؤكَد ما أشعر به ؟ ...

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه ولالت بعبرة

 " ٖ أصدق ذلن ... ٖ َمكننٍ أن أجخَلن جفعلها "

نظره كما وجهه عنها جانباً ولال ببإسأبعد   

 بلً وكانت سجموت لو ٖ هللا ثم لو لم َدركها زوجها "

 ... وَخرجها من المنزل ولم َكن وجوده هنان سوي مصادفة

 كانت سجموت محجرلة بسببٍ وأنا من وعدجها أن أرجع

 " ْخرجها من هنان جلن اللَلة

 وشد لبضجَه بجانب جسده بموة وجابع بمسوة

 لن َشفع لٍ شٍء ذلن وٖ أٌ أسباب وٖ فمدٌ "

 " لسَارجٍ لَلجها

 نظرت له بصدمة وعلمت حَنها بالٍ خباَا الحكاَة ... َا إلهٍ

 ما هذا الذٌ جفعله هٍ بالبشر ؟



 َالها من لعنة حمَمَة ! حركت رأسها بموة ولالت ببكاء

 بل أنا السبب ولَس أنت .. أنا من َفجرض بؤن َمع علَه "

فلوٖ ظهورٌ أمام سَارجن فجؤة لكنَت ذهبت لها اللوم  

 وأخرججها لبل أن َحجرق المنزل .... أنت لم جذنب فٍ شٍء بل

 كنت جنمد فجاة من لدرها المحجوم وهو الشارع ومنازل

 " ... الرجال

 وحركت رأسها نفَاً وجابعت وبكابها َزداد حدة

 " ....لست أنت المذنب بل أنا الجٍ حللت بلعنجٍ علَن و "

 أسكجها مٗمساً شفجَها بؤنامله ولال َنملهم لوجنجَها

 المجوردجان بشدة َمسح الدموع عنها َنظر لعَنَها الدامعة

 أنت لدرٌ َا ماَرَن وٖ أحد َهرب من لدره .. ولعله كما "

 لال َمان أرسلنٍ هللا لن ولذان الفجً ْنمذكما بَنما أرسله

 " هو لشمَمجٍ

صابعه ٖزالت ججحرن علً وجنجَهارالبجه بعَنَن دامعه وأ  

 جمسح الدموع عنها وهمست ببحة

 وٖزلت جري نفسن مذنباً فٍ حمهاً ! لَت اْشماء "

 " جمَعهم مثلن

 انجملت أصابعه لطرؾ وجهها ونظر لعَنَها ولد عانمت شفجَه

 ابجسامة صادلة وْول مرة منذ ؼادرا بل ومن ولت دخوله

 المنزل لَلة البارحة ولال

نَن أن كنت شمَمن فعًٗ ؟ججم "  " 

 فشعرت بضربات للبها ججعالً بجنون حجً كادت جصم أذنَها

 وخشَت أن َسمعها وارججفت شفجاها بابجسامة خافجة رلَمة

 وهمست بعَنَن دامعة



 " ومن أَن كنت سؤجد رجًٗ مثلن أجزوجه إن كنت شمَمٍ ؟ "

 وشعرت بالدماء ججصاعد فٍ جسدها وصوًٖ لوجهها وجاهدت

 نفسها بصعوبة كٍ ٖ جبعد عَنَها عن عَنَه حَخ علمجا فٍ

 نظرة طوَلة عبّرت عن الكثَر وإن لم َموٖه وأؼمضت

 عَنَها ججنفس بعمك حَن جحركت أصابعه علً طرؾ وجهها

 وكاد للبها َجولؾ فهٍ انجظرت وبلهفة أن َُعلك علً ما

الالت .. أن جسمع شَباً مما رأجه فٍ عَنَه جلن اللحظة لكنه  

 لم ججولع لطعاً ما حدخ حَنها وهٍ جشعر بؤنفاسه الدافبة

 جخجلط بؤنفاسها وسرت الحرارة فٍ جسدها كالسعَر حَن

 شعرت بملمس شفجَه علً شفجَها .. وكانت لبلة صؽَرة

 رلَمة سرعان ما لحمجها أخري أعمك منها ثم أخري وثالثة

 ... ورابعة ٖ نهاَة لها

شدها ناحَجه وَدها ودونوأصابعه جؽوص فٍ شعرها أكثر ج  

 شعور منها كانت جمبض لمَصه ناحَة صدره حَخ كانت

 جرجاح لبل للَل ... أكانت حماً جعلم حمَمة مشاعرها ناحَجه ؟

 أكانت بالفعل جحب عٗلجهما وكما هٍ ؟ كاذبة ... هٍ كاذبة

 بالجؤكَد بعدما عرفت هذا واخجبرجه ! فهٍ لم جحبه لط لم

منه وٖ من حضنه وجرهات جمَعها جعرفه أبداً ولم جمجرب  

 . كانت جلن

 سحبت الهواء لصدرها بموة حَن أبعد شفجَه مولفاً كل ذان

 الشؽؾ المحموم وأنزلت رأسها فوراً جلمس شفجَها بظهر

 أناملها لبل أن جنزل بها لصدرها الذٌ كان َرجفع وَنزل بموة

نفلم جكن ججولع أَضاً بؤن جشعر بكل جلن الؽربة والوحشة حَ  

 َبجعد عنها ...!! َا إلهٍ ما هذا الذٌ َحدخ معها !! أهٍ



 مجنونة به لهذا الحد ؟ ومن الجٍ جعرفه وجمجرب منه وٖ

 . ! جكون كذلن ؟ من هذا الذٌ َمكنه لومها وٖ حجً نفسها

 " علَنا المؽادرة اِن فالطرَك ٖزال طوًَٗ أمامنا "

اضحاً وهوكان ذان كل ما لاله بنبرة ظهر الجوجر فَها و  

 َجوجه نحو البساط لَرفعه فلبست حجابها بسرعة وسبمجه

 للسَارة ججمع شجات نفسها وجلملم ارججاؾ أطرافها لوحدها

 . وبعَداً عنه

* 

* 

* 

 انجهت من جرجَب ثَابها الجٍ جلبجها معها وبالٍ حاجَاجها فٍ

 الخزانة بعد ولت لَس لكثرجها بل ْنها جرفض جشوَه جمال

 ذان المكان وٖ بفوضً صؽَرة ، ثم انجملت لمذكراجها

 ووضعجها علً الطاولة الرخامَة بمرب النافذة ووضعت حمَبة

 َدها فٍ الخزانة أَضاً وما أن أؼلمجها الجفجت للباب الذٌ

 طرله أحدهم لبل أن َُفجح ودخلت منه الجٍ ؼادرت لبل ولت

 لابلة بابجسامة

إَجهعمٍ هنا مارَه إن كنت جودَن ر "  " 

 فابجسمت لها من فورها ممجنة ْنها جاءت بنفسها بدًٖ من أن

 .. جطلب من إحدي الخادمات إبٗؼها وأخذها حَخ سَكون

 أٌ أنها سجرافمها وهذا سَساعدها فٍ الجخفَؾ من إحراج

 ممابلجه ، رفعت سجرجها وارجدجها سرَعاً وخرجت خلفها

َها ولد كانجاجُخرج شعرها من جحجها وأؼلمت الزر الوحَد ف  

 وصلجا بهو المنزل حَنها وجولعت أن جصعد بها إحدي السٗلم



 الجٍ احجلت جانبَه الشرلٍ والؽربٍ لكنها سلكت اججاه آخر

 مسجمَم حَخ كان ثمة باب مرجفع مزخرؾ بفخامة وكؤنه باب

 لاعة احجفاٖت فٍ إحدي الفنادق ! وطرلت علَه طرلجَن

حاسٍ الكبَر ؼرَب الشكلمجباعدجَن لبل أن جدَر ممبضه الن  

 ! وَُفجح بدفعة منها وكؤنه لطعة من الجدار لعلوه واجساعه

 واْؼرب من كل ذلن أنه لم َصدر عنه أٌ صوت وهٍ من

 كانت ججخَل بؤن َكون له صرَر مرجفع وكؤنها بوابة كهؾ

 !! حجرٌ

 أنزلت نظرها وابجسمت بإحراج للجٍ نظرت لها خلفها

بعها ودخلت فبلعت رَمها بجوجروابجسمت مومبة برأسها لجج  

 ومسحت َدَها المجعرلجان فٍ لماش جنورجها الطوَلة

 المصنوعة من الشَفون ودخلت خلفها لَمع نظرها فوراً علً

 الوالؾ عند أحد أرفؾ المكجبة الجٍ احجلت أؼلب جدران ذان

 .. المكان الواسع وَبدو بؤنه كان َبحخ عن شٍء ما هنان

 ورالبجه بفضول حَخ كان َرجدٌ بذلة سوداء فاخرة ولد

 ؼطً الشَب أؼلب شعره الذٌ َبدو لم َفمد منه شٍء فملما

 جري رجًٗ فٍ عمره َحجفظ بجمال شعره هكذا وإن فمد

 !... لونه

 لم جكن مٗمحه جظهر لها بشكل جَد لكن جسده الطوَل

عهمالمسجمَم لم َكن مماثًٗ لما جخَلت لرجل أحفاده جمَ  

 اججازوا سن الرشد ! هذا َبدو أكثر صحة وحَوَة من

 مخَلجها والصورة الؽبَة الجٍ رسمجها له ! كما َبدو بؤنه زار

 ً  . المنزل اِن وسَؽادر لرَبا

 لالت الوالفة بجانبها مبجسمة



 " عمٍ هذه مارَه هنا جرَد أن جسلم علَن "

 فبلعت رَمها بصعوبة وضمت َدَها لبعضهما حَن الجفت

أسه أوًٖ جهجهما مبعداً نظره عن اْوراق الجٍ كان َملبهابر  

 فٍ َدَه فعلمت نظراجها علً مٗمحه وكؤنها جنجظر الفرصة

 ... فمط لجراها ففٍ كٗ الحفلَن السابمَن لم ججد ولجاً وٖ لذلن

 وما اعجمدجه كان صحَحاً فالوالؾ أمامها بالفعل َسجحك أن

حه اٖرسجمراطَة والجٍَرجبط باسم ضرار السلطان .. مٗم  

 جراه أورثها ْحفاده وخصوصا ولاص .. نظرجه الجٍ ٖ جدل

 سوي علً الذكاء والفطنة كما الجد والحزم الشدَدَن زادجها

 الخطوط حول عَنَه وشفجَه الماسَة فٗ َمكنن أن جصنفه

 ممن اججاز عمرهم السبعون عاماً بل ولَس بإمكانها جخمَن

 . !! سنه الحمَمٍ أبداً 

 اسجدار بكامل جسده ناحَجهما فجحركت من مكانها حَنها حجً

 كانت أمامه ومدت َدها له لابلة باحجرام

 سعدت بلمابن سَدٌ وأجمنً أن ٖ جكون زَارجٍ مصدر "

 " إزعاج ْحد

 صافحها ممسكا َدها بموة بالنسبة لكفها الجٍ ٖ جمارن بكفه

 الكبَر ولال ناظراً لعَنَها

 وأنا سعَد برإَجن مارَه وهنا منزلن لن جزعجٍ"

 " فَه أحداً 

 ابجسمت له شاكرة وجركت َده َدها ولد لال بذات نبرجه

 المجزنة العمَمة والجادة

 وٖ جنادَنٍ بسَدٌ فؤنا ٖ أحب هذه الشكلَات بَن "

 " ألاربٍ



 ابجسمت محرجة ولم ججولع لطعاً أن َصفها بؤنها فرد من

زوجة ابن شمَك زوجة ابنهعابلجه فلَست سوي   ! 

 بَنما جابع هو بابجسامة جشبه شخصَجه وجدَجه

 " أم أنن كزوجن سجعاندَن علً ذلن "

 ابجسمت ولالت ببعض الجردد

 " ٖ لطعاً ... جدٌ وشكراً لن "

 فابجسم لها بولار ونظر جانباً ومال بجسده للًَٗ وأمسن بعصا

المكجبة لمأنَمة برأس مذهب كان َرَحها علً خشب أرفؾ   

 !! جنجبه لوجودها وجحار فعًٗ فَما َحجاجها

 وكم شعرت باٖرجَاح حَن ؼادر من هنان حامًٗ جلن اْوراق

 معه وآخر ما لاله بمٍ صداه فٍ المكان الواسع جشعر به وإن

 كان لَس موجوداً 

 " جصرفٍ وكؤنن فٍ منزلن "

* 

* 

* 

* 

* 

جهة البابولؾ أمام باب شمجه ونظر لساعجه لبل أن َنظر   

 المجاور لها والذٌ كان مؽلماً َعلن عن الهدوء الجام المابع خلفه

 وٖزال للبه َنببه بل وَحذره من أن صمجها وسٗمها هذا ورابه

 كوارخ هللا وحده من َعلمها ... ججاهل كل ذلن مسجؽفراً هللا

 بهمس وؼرس مفجاحه فٍ الباب أمامه فما َحجاجه اِن وبعد َوم

 مرهك فٍ الشركة أن َجناول الطعام وَنام فور أن َصلٍ العشاء



 كالعادة لَسجعد لَوم آخر َشبه سابمه جماماً .... جماماً !! أهو

 واثك من ذلن ؟! ٖ بالطبع لَس وثمة من بات َشاركه المكان

 هنا .. وها هو وكما جولع ما أن فجح الباب وجد نفسه فٍ مكان

ار المكان المضاءة جمَعها حجً جلنبالكاد بات َعرفه وأوله أنو  

 المعلمة فٍ زواَا الجدران والمخفَة فٍ دَكور سمفه فما الحاجة

 ! لكل هذا النور وكؤنها مدرسة أطفال

 جنفس بعمك وأؼلك الباب ودخل فلَس ذان وحده ما كان فٍ

 اسجمباله بل ورابحة اْزهار البرَة المنجشرة من الفواحات

َه وأنفاسه فمط ما جم اسجمباله بذلن بلالكهربابَة ... ولَس ربج  

 وعَنَه أَضاً فبالات اْزهار البَضاء الجمَلة كانت فٍ جمَع لطع

 المزهرَات الخزفَة الموجودة هنان ، جمجم بضَك وهو َنظر

 حوله وكؤنه َبحخ عن أحدهم

 " هذا ولد نبهجها "

 فخرجت حَنها المعنَة باْمر من باب المطبخ وكؤنها سمعجه

مبجسمة ولد رفعت كجفَهاولالت   

 " ٖ جنظر لٍ هكذا فؤنا لم أخرج ولم أخالؾ الجعلَمات "

 كانت هذه المرة أَضا جرفع شعرها لٓعلً وجضع ذات المشبن

 اْبَض فَه لكن فسجانها جؽَر بآخر أطول منه وكماه بالكاد ججاوزا

 مرفمَها ، نظر للمكان حوله مجدداً وما أن كان سَجحدخ سبمجه

ذات ابجسامجهالابلة ب  

 ثمة اخجراع لدَم َسمونه الطلب عبر الهاجؾ فَؤجَن كل ما "

 " جرَده لباب منزلن

 عاد بنظره لعَنَها ولال عالداً حاجبَه

 " ومن أَن دفعِت ثمن كل هذا ؟ "



 رفعت كجفَها لابلة بضحكة صؽَرة

 " لم أدفع بالطبع فمد أرسلت بالفواجَر لشركجن هنان "

 حدق فَها باسجؽراب فٍ نظرة فهمت منها علً الفور بؤنه ٖ َعلم

 ! عن هذا شَباً فؤَن ذهبوا إن لم َكن له

 رفعت حاجبَها ولالت بابجسامة مابلة

 ما كانوا لَجركونٍ وشؤنٍ كل هذا الولت إن لم َؤخذوا المال فهل "

 " دفعت لهم ؟

ل بالجٍنظر لها بصمت لبرهة لبل أن َخرج هاجفه من جَبه واجص  

 أجابت من فورها لابلة

 " ! مرحبا سَد كروس .... هل نسَت شَباً مهما "

 لال بحاجبَن معمودَن ومٗمح لم َفارلها الججهم بعد

 " هل وصلت فاجورة ما للمكجب الَوم ؟ "

 وبعد مكالمة لصَرة مع سكرجَرجه الخاصة فصل الخط ونظر لها

 ولال ببرود

 " ٖ َبدوا أنها فاجورة واحدة ؟ "

 ابجسمت ابجسامة من ولع فٍ ورطة كان َعلمها ولالت

"  ً  حسناً هو كذلن بالفعل فالمطبخ لم َكن َحوٌ شَبا

 " َمكن طهوه

 جمجم َنظر لعَنَها الواسعة

 " وماذا أَضاً ؟ "

 ابجسمت وحركت َدها لابلة ببساطة

 " مٗءات جدَدة وبعض اْؼطَة فمط "

ةضَك عَنَه فٍ صمت فجنهدت باسجٗم لابل  

 " وبعض الشراشؾ أَضاً وٖ أظنن ممن َكرهون الججدَد "



 دس َده الحرة فٍ جَب بنطلونه لابٗ ببرود

 " لَس الججدَد وحده ما أراه هنا ؟ "

 دارت بمملجَها فٍ المكان مجمجمة بإحباط

 .. حسناً َفجرض أننٍ عروس هنا وَنبؽٍ أن جحَط بٍ السعادة "

 " وهنا َؤجٍ دورن

ْخَرة جلن بابجسامة واسعة جمصد المال الذٌوأجبعت كلماجها ا  

 دفعه فمال بابجسامة ساخرة

 السعادة !! علَن أن جعلمٍ بؤن نظرة الرجال لهذه اْمور "

 " جخجلؾ عنكن

 لالت باندفاع جحرن رأسها بطرَمة السإال اٖجهامٍ

 " وهل جكون الزوجة الجدَدة فمط هٍ ما ججلب السعادة للرجل؟"

 وانفجحت عَناها فوراً بصدمة مما لالت فهٍ لم جكن جرَد صَاؼة

 السإال بجلن الطرَمة وٖ أن َخرج هكذا ! كان علَها أن جمول

 ( كلمة ) المرأة ( بدٖ من الزوجة .. فضًٗ عن كلمة ) الجدَدة

 أَضاً ... ٖ بل كان علَها الحدَخ عموماً منذ البداَة ولَس عن

انها وكالعادة َورطها فَما لم جكن جمصدهالزواج جحدَداً لكن لس  

 وكل ما َسجحمه اِن هو المطع ... بل وكل ما علَها فعله وكالعادة

 .... أَضاً أن جججاهل ما لالت ثم جنساه سرَعاً وانجهً

 لكن الوالؾ هنان َبدو كان له رأٌ آخر ولم َخجر ججاهل اْمر

 وٖ الصمت كما جولعت فمد لال بحزم مؽادراً مكانه

 " انا لٍ زوجة واحدة فمط .. ولد رحلت "

 فبلعت شهمجها الصامجة ونظرها َجبعه بذهول مجوجهاً نحو ؼرفجه

 وجحركت من مكانها نحوه وأمسكت بالحمَبة من َده لحظة ولوفه

 ً  بسبب ما فعلت فؤخذجها منه لابلة بابجسامة ولد اسجشعر طلبا



 جلَاً للسماح فٍ نظراجها له

كٗنا َعرؾ الهدؾ الحمَمٍ من هذالن نخجلؾ فٍ هذا ف "  

 " الزواج

 وجابعت جضعها علً الطاولة الخشبَة المرجفعة بمحاذاة الجدار

 الفاصل بَن ؼرفجه وزاوَة جدار المطبخ لابلة بذات ابجسامجها

 " كما أن هذا ألل ما جسجحمه امرأة مثلها "

 ونظرت له ما أن أنهت عبارجها جلن وكما جولعت كان َحدق فَها

جؽراب بل وَبحخ عن الكثَر مما جعرؾ فٍ عَنَها وهٍ لمباس  

 ججاهد أبداً فٍ إخفابه وأوله الصدق .. ولن َفهم أبداً بل ولن َعلم

 كَؾ وماذا جعلم عن جلن المرأة ... كما ولن َري صدق حدَثها فٍ

 عَنَها المبجسمجان فمط بل وصدق معرفجها بها مما جعله َٗحظ

 نظرجها المحملة بمعاٍن جعلت الجساإٖت ججزاحم فٍ خلده واراد

 أن َسؤل لكنها ودون أن جعطَه الفرصة لٗسجَضاح لالت وهٍ

 جشَر بَدها جهة باب المطبخ وبذات اٖبجسامة الجٍ لم جفارق

 شفجَها

 العشاء َنجظرن فَفضل أٖ جدخل ؼرفجن حجً ججناوله كٍ "

 " ٖ َبرد

وبَن باب المطبخ المفجوح لبل أن َنزل به نمل نظره بصمت بَنها  

 علً جسدها حَن خرج صوت الجنبَه الواضح من أحد جَبٍ

 فسجانها المخفَان بجفصَله المسمَم المنساب علً جسدها فدست

 َدها فَه وأخرجت هاجفها ونظرت لشاشجه المضَبة بابجسامة

 جحولت لضحكة مكجومة وجوجت بعدها جهة باب ؼرفجها فٍ

خر ونظره َجبعها فها هٍ المكالمات والمراسٗتالطرؾ اِ  

 ! المبهمة مجدداً 



 جحرن نحو المطبخ ما أم أؼلمت باب ؼرفجها خلفها بهدوء وولؾ

 َنظر للطعام الموضوع فٍ طرؾ الطاولة واْمر الذٌ لم َعجده

 سابماً .. فهو وبحكم ساعات عمله الممجدة حجً المساء كان

المجمثل فٍ الوجبات البسَطة الجٍَجناول طعام الؽداء فٍ مكجبه و  

 َوفرها مطعم الشركة للعاملَن فَها وججلبه سكرجَرجه له ، وعند

 ً  مؽادرجه الشركة إما أن َجناول العشاء خارجاً وبسبب عمله أَضا

 أو َطلب عشاًء جاهزاً َصله هنا ولم َجناول طعاماً منزلَاً هكذا بل

حدَداً جلن المرةووجبة جخص بٗده جلن منذ لم َعد َذكر مجً ج  

 ً  الجٍ جناوله فَها فٍ منزل شمَمه لبل أن َصبحا شمَمَن صورَا

 فمط ومنذ زمن بعَد .. بل وذان انجهً أَضاً منذ بات َحمل

 الجنسَة البرَطانَة وإسم كروس دالرَمبل عكس شمَمه ذان

 . الذٌ ٖزال َعَش بهوَجه الحمَمَة

م َسجطع نكرانسحب الكرسٍ وجلس وبدأ بجناول الطعام الذٌ ل  

 إبداع من أعده والذٌ جعله َؤكل دون جولؾ .. بَنما كانت جلن

 الَدَن الجٍ أبدعت فٍ جحضَره جمسن بهاجفها وججلس فوق

 سرَرها جحدق عَناها فٍ شاشجه والمحادثة المسجرسلة

 اْسطر فَها

 ( ماذا حدخ معن ؟ هل وجدجها ؟ )

 ( ٖ هٍ لم جؤجٍ للحفل )

 ( !! مجؤكدة )

 أجل فمد حفظت وجوه الموجودَن هنان جمَعهم من كثرة )

 ( ما بحثت عنها

 (أخبرجن منذ البداَة لكنن عنَدة كالبؽل )

 ( كجبت مإنبة ) واااو .. َاله من جعبَر لطَؾ جداً لجشرح ؼضبن منٍ



 ( لما ٖ جعجرفٍ بؤنها الحمَمة )

 ( كان َفجرض بؤن جكون هنان .. بل كنت مجؤكدة من ذلن )

ا هو ذان لم َحدخ َا ذكَةوه )  ) 

 ( كان سَحدخ ... كان علَه أن َحدخ فلم آخذ موافمة مطر بسهولة )

 فعمب من فوره ولد اسجشعرت ؼضبه

 ( لكننٍ لسُت موافماً وانت جعلمَن ذلن جَداً  )

 فكجبت فوراً راجَة أن َعذرها

 ( أنا آسفة لكننٍ لن أرجع حجً أحمك ما جبت من أجله )

صبعها جنجظر جعلَمه لكنه لم َؤجٍ ... ذانكانت جعض طرؾ أ  

 اْحمك لن َفهمها مطلماً وخوفه علَها بات َشبه الخوؾ علً

 طفلة وكؤنه لرر معاملجها بالمثل ! كجبت حَن َبست من اٖنجظار

 ( لم جسؤلنٍ عن عالمٍ الجدَد هنا ؟ )

 وضحكت ما أن أنهً المحادثة وؼادر فلم ججولع منه ؼَر هذا ولم

ا ، حماً َبدو أنه لن َجؽَر ابداً َخَب ظنه  ..! 

 جركت الهاجؾ بجوارها وجمددت علً ظهرها ولد هامت نظراجها

 للسمؾ بلمحة حزن فهٍ فعًٗ ٖ جعرؾ كَؾ سَنجهٍ كل هذا وما

 الذٌ سَإول إلَه ؟ و لبل ان جلجهمها جلن الدوامة الٗ مجناهَة من

جسمح وٖ اْفكار رفعت ذراعها اَٖمن لجؽطٍ عَنَها به فلن  

 بَنها وبَن نفسها بظهور هذه النظرة فٍ عَنَها .. هٍ حماً لم

 ! ججولع أن َنجهٍ بها الحال زوجة لزوج جلن المرأة بالجحدَد

َخفؾ لكن هذا ما حدخ وانجهً وٖ فابدة من الندم علَه .. وما  

 . اْمر عنها هو وٖءه الشدَد لها وهذا ما َسهل علَها اْمر

 وعند هذه النمطة ابجسمت بشجن جرفع ذراعها عن وجهها ولفزت

 جالسة وؼادرت السرَر ولد لررت ان جحسن مزاجها الذٌ ٖ



 جسمح لشٍء بجعكَره مطلماً ... فؽادرت الؽرفة ووجهجها باب

 المطبخ الذٌ ولفت أمامه جنظر لمفا الجالس هنان َؤكل بصمت

انت جسندها بإطارهوهدوء واجكؤت بطرؾ وجهها علً َدها الجٍ ك  

 وابجسمت جرالب حركاجه البطَبة المرجبة جلن وجذكرت سرَعاً ذان

 الؽاضب الصامت الذٌ رأجه فٍ الحفل باْمس والذٌ خرج من

 صلب الجالس أمامها اِن ... مجؤكدة من أنه اسجطاع الجعرؾ

 علَها وبسهولة كما حدخ معها هٍ .. وكما َبدو جلَاً بؤنه ٖزال

لكنها جعرؾ جَداً كَؾ ججصرؾ حَال ذلن فذان الطفل ؼاضباً منها  

 الصامت البارد ٖزال فٍ نظرها كما هو لم َجؽَر وجعلم جَداً سبل

 . الجعامل معه

 ً  اسجوت فٍ ولوفها ودخلت ما أن ولؾ الجالس أمامها دافعا

 الكرسٍ خلفه ولد الجفت َجبعها بنظره حَن اججازجه نحو الطرؾ

ابجسامةالجانبٍ للطاولة لابلة ب  

 " َبدو أن الطعام أعجلن ولن أصاب بأحباط اللَلة "

 لال بهدوء وهو َنحنٍ نحو الطاولة للًَٗ 

 " أجل شكراً لن "

 وجابع َرفع اْطباق منها

 " سؤلوم بهذا ٖ ججعبٍ نفسن "

 وجحرن نحو المؽسلة من فوره فَبدو بؤنه فهم جانباً ما من

ة فٍ حدَثها كماشخصَة هذه المرأة وهٍ العفوَة الدابم  

 ابجسامجها الجٍ ٖ جفارق شفجَها .. وهذا نوع آخر من النساء لم

 َجعامل معه سابماً وَبدو له ٖ َحجاج الحَطة والحذر الؽرَزَان فٍ

 الرجل واللذان َطفوان للسطح سرَعاً ما أن جدخل امرأة ما عالمه

راً وإن بشكل عرضٍ ... والدلَل علً أفكاره جلن لم َجؤخر عنه كثَ  



 فمد لالت ضاحكة وهٍ ججوجه نحو الثٗجة وجفجح إحدي بابَها

 ٖبؤس ٖ مانع لدٌ فؤنا لست من مناهضٍ فكرة العدل بَن "

 " الجنسَن فٍ بعض اْمور المشجركة فمط بالطبع

 وجابعت بضحكة جمد َدها داخل الثٗجة أكثر

 لكن علَن ان جكون حذراً فمع طباع كهذه لن جحجفظ بلمب "

 " .. وحَد الزوجة طوًَٗ 

 فرفع حاجبَه َنظر لها ولد جولفت َده فٍ الهواء َحمل فَها طبك

 السلطة فهو َعلم جَداً بؤنها لم جكن جمصد حدَثها آنفاً بل حدَثه

 هو السابك ولت دخوله .. بَنما اسجدارت هٍ ناحَجه ما أن أؼلمت

 باب الثٗجة وهٍ ججابع مبجسمة

م فلم َكن للجمَع ما كان لنوبالمناسبة انت فٍ نعَ "  " 

 وجحركت من هنان مؽادرة المطبخ جحمل فٍ َدها زجاجة عصَر

 صؽَرة بنكهة البرجمال ونظراجه المسجؽربة ججبعها فهل َعنٍ هذا

 بؤنها كانت مجزوجة أَضاً ؟! لكن مسجحَل فهو جزوجها صؽَرة

 ً  ومنذ أعوام طوَلة !! رفع كؤسه كما الملعمة والشوكة أَضا

ً بؤطرا ؾ أصابع َده ووضعهم فٍ المؽسلة مع اْطباق مجمجما  

 بسخط

 " ! أٌ لؽز هذا الذٌ وضعجه فٍ طرَمٍ َا مطر "

* 

* 

* 

 فجح زر سجرجه وجلس علً الكرسٍ الممابل له ولال بضَك

 " ! رماح لو أفهم ما هذه الطرَمة الجٍ جفكر بها "

منفحدق به الذٌ أبعد نظره عن الجلفاز الذٌ وضع هنان أَضاً   



 أجله ولال ببرود

 وما بها طرَمة جفكَرٌ ٖ جعجب الجمَع ؟ "

 " لم جسجطع شمَمجن إلناعٍ بالؽضب والصراخ فؤرسلجن أنت ؟

 جنهد رعد بعمك لبل أن َمول بصبر َكاد َنفذ بسبب هذا

 العابس العنَد

 ؼسك لم جرسلنٍ وأنت جعلم جَداً بؤن ما جرَده هو مصلحجن "

أران أنت من َفمد أعصابه معهاوسعادجن َا رماح كما أنٍ   

 " وَرفع صوجه ْجفه اْسباب

 وحرن رأسه بَؤس منه حَن لم َعلك بل وكان َنظر للجلفاز الذٌ

 عاد لجملَب لنواجه وكؤنها ٖ َسمعه ! وبالرؼم من كل ذلن

 أضاؾ بهدوء

"  ً  رماح ؼسك شمَمجن وإن لم َنجباها والدَن وعلَنا جمَعا

 " معرفة ذلن واحجرامه كما اٖنجباه لحالجها

 " !! حالجها "

 ونجح فٍ سرلة نظره وانجباهه وإن كان بكلمة واحدة

 مسجفهمة فمال

 أجل فهٍ حامل وهرموناجها ججحكم فَها فججدها ؼاضبة "

 " مجوجرة بل ومجملبة أحَاناً وعلَنا مراعاجها وجفهما

سخرَةفحدق فَه باسجخفاؾ لبل أن َمول مبجسماً ب  

 " !! هرموناجها "

 وجابع ولد جبدلت لهججه كما مٗمحه للضَك فجؤة

 ٖ لَست هرموناجها السبب فهٍ كذلن منذ عاد زوجها ذان "

 " من مهجره ... ٖ بل منذ جركها هنا وهاجر

 فحرن رأسه بَؤس منه وكان هو من أبعد نظره عنه للجلفاز



 هذه المرة مجمجماً ببرود

"  ً  " الحدَخ معن عبثا

 فابجسم بسخرَة ونظر أَضاً للشاشة الكبَرة المعلمة علً الجدار

 ولال ببرود أشد

 " جَد أنن فهمت هذا أخَراً  "

 فنظر له ولال بحدة وكؤنه لَس ذان الهادئ البارد لبل لحظات بل

 والذٌ لرر أن َنهٍ النماش معه

 لما ٖ جخبرنٍ ما الخطؤ فَما لالت وفٍ أن جكون معنا "

انن وكؤنن لست العرَس ؟ونحن نعمد لر ! " 

 فنظر له نظرة ألوي من نظرجه جلن ٖ جنبا سوي بانفجار مدوٌ

 وما أن كان سَجحدخ جولؾ بسبب باب الشرفة المطلة علً

 الحدَمة الجانبَة للمنزل والجٍ جصل بَنها وبَن ؼرفة المعَشة

 الواسعة جلن ودخل منه الكاسر برفمة جَما كما آسجرَا ضاحكَن

 بَنما لال الكاسر وهو َعبر بَنهما نحو الداخل

 " أخبرجن منذ البداَة بؤنن لن ججؽلبٍ علَها َا آسجٍ "

 والجفت لهما ولال َنظر ِسجرَا مبجسماً بمكر بَنما حدَثه عن

 شخص آخر

 فهذه جبدو كانت جمضٍ أولات فراؼها الطوَل فٍ لندن جلعب "

 " الشطرنج مع صدَمها الخَالٍ

بَنما ججاهلجه جَما مشَحة بوجهها عنهما ولال ضحكت آسجرَا  

 رعد مبجسماً َنظر لهم

 إن جؽلبت علَها لكنت طلمجها فوراً فلست علً اسجعداد للعَش "

 " مع امرأة عملها َعادل عمل من جحمل جَنات مطر شاهَن

 كانت الضحكة من نصَب الكاسر فمط هذه المرة بَنما رممجه



نَجان باْمر بضَك أما عَنا رماحاْحداق اْنثوَة الملونة للمع  

 فكانجا ٖزالجا جرممانه من طرفهما ببرود ، الجرب الكاسر من

 اْرَكة ورمً جسده علَها وجنهد لابٗ

 " !شارفت الشمس علً المؽَب ووالدجٍ لم جرجع بعد ؟ "

 وجابع ملوحاً بَده بضَك

 كَؾ جؤمرنا بالعودة من حفل نادٌ الفروسَة باكراً  "

؟ أَن مطر شاهَن عن زو وججؤخر هٍ .... " 

 وبجر عبارجه جلن َنظر مبجسماً كمن ولع فٍ فخ للجٍ أصبحت

 فجؤة والفة عند باب الؽرفة الزجاج المدعم بالخشب جكجؾ

 ذراعَها لصدرها وكم حمد هللا أن نظراجها الباردة جلن والجٍ جنبا

 بانفجار وشَن َنالضها جماماً وكما َعرفها منذ صؽره لم جكن

هة له بل لشخص آخر فنظر له أَضاً ولم َكن سوي رعدموج  

 والذٌ لم ججرن له فرصة أساساً لَعلك أو َسؤل ولد لالت بضَك

 هل أفهم لما جطلب منٍ أربع بطالات دعوي وَحظر ثٗخ نواب "

 " الحفل فمط ؟ من كانت الرابعة من نصَبه ولم َكن هنان ؟

 فولؾ علً طوله ولال ببرود

وجهن بؤنن جعلمَن الجواب لذلن لن ننالش هذا أفهم من جعابَر "  

 " هنا واِن َا ؼاسك

 وخجم جملجه جلن َشَر بعَنَه لما جفهمه جَداً وهو وجود ابنجها

 لكنها ججاهلجه لابلة بضَك

 " إن كنت أرَد دعوة جلن المرأة لدعوجها بنفسٍ "

 وابجسمت بمكر لنظرة الصدمة الجٍ ارجسمت فٍ عَنَه وهو َنمل

 نظره منها لزوججه الجٍ كانت جنظر له بصدمة أشد .. بل بما َشبه

 عَنا جثة مات صاحبها مذعوراً واسجمر نظره علً الوالفة عند



 الباب َنظر لها بضَك بَنما كانت هٍ جرممه مبجسمة بسخرَة

 فهل جعالبه بجلن الكذبة فٍ وجود آسجرَا أم ججحداه بؤن َذكر من

م وٖ جهجم ! لكنه لال ما َنجَهَكون الشخص الحمَمٍ وهو لاس  

 من كل ذلن َنظر لعَنَها بؽضب

 ؼسك لَس هذا ولت المزاح السخَؾ .. ثم من ؼَر الٗبك أن "

 " ٖ جوجه له دعوة

 ففكت ذراعَها بموة جشد علً شفجَها لبل أن جمول مؽادرة

 " وما أروعن وهو َرمٍ دعوجن جلن جانباً ولم َحظر "

طر علً أؼلبها اٖسجؽراب جحدقوؼادرت والنظرات الجٍ سَ  

 بمكانها الخالٍ منها وحجً آسجرَا الجٍ فهمت من بالٍ حدَثهما

 بؤنها لم جكن امرأة ! عدا نظرات رعد الحانمة بالطبع بَنما رماح

 وحده من كان فٍ وضع مخجلؾ جماماً بل ومزاج جبدل للجسلَة

 ً  فوراً وهو َخص بنظراجه جلن شمَمه جحدَداً ولال مبجسما

ً ب سخرَة ما أن لمحه جنفس نفساٌ طوًَٗ ؼاضبا  

 " علَن أن جعذرها فهرموناجها السبب فٍ هذا "

 فنظر له بحدة بَنما انجملت نظرات اٖسجؽراب فٍ عَنٍ الكاسر

 وشمَمجه له َحدلان فَه ببٗهة ..! وكان مصَر نظرات آسجرَا

 اْرض خجًٗ لبل أن جؽادر من هنان مسرعة ولحك هو بها

 ً بضَك مجمجما  

 " عابلة فُمد فَها اْمل فعّٗ  "

* 

* 

* 

* 



* 

 نظرت لنفسها للمرة اْخَرة فٍ المرآة لبل أن ججوجه جهة باب

 الؽرفة وٖ جفهم أبداً لما علَها أن ججعرؾ بؤفراد عابلجهم خٗل

 العشاء ؟ هل الجصمت بهذه العابلة عادات أنجلَز حجً أصبحوا

 َجمسكون بها ! هٍ جسجبعد ذلن جماماً لكنها ٖ جفهم حماً ما هو

 السبب اْساسٍ ؟

 خرجت مؽلفة الباب خلفها ولد اخجارت أن جرجدٌ مٗبس ألل كلفة

 فاخجارت جنورة من الشَفون هذه المرة أَضاً جضَك عند وركَها

 وججسع جباعاً نحو اْسفل مٗمسة اْرض وبلورة مؽلمة من

د من الورود البلورَة اْنَمة وجركت شعرهاالحرَر مع عم  

 ً  مفجوحاً .. ولن جخجار بالطبع فسجاناً كأنجلَز وٖ بنطلوناً احجراما

 ً  لذان الرجل لبل ابنه الذٌ َججاوز عمره عمر والدها إن كان حَا

 فهٍ جشعر بالفعل بالرهبة اججاهه وله هَبة ممَزة جفرض علَن

 . احجرامه

خطوة من عند الباب جنظر باسجؽراب ولفت مكانها ولم ججحرن  

 للباب اْلرب لؽرفجها فٍ ذات الممر الطوَل وإن كان َعد بعَداً 

 عنه أَضاً وللخارجَن منه أحدهما سار فٍ اٖججاه اِخر من فوره

 لابًٗ ببرود وَداه فٍ جَبٍ بنطلون بدلجه

 " جحركٍ َا زَزفون فالرفض ممنوع "

ناحَجه وبضَك بَنما لالت الجٍ خرجت خلفه جنظر  

 " ٖ أحد َملٍ علَا ما أرَد وأفعل ٖ أنت وٖ جدن ذان "

 ً  لكن المعنٍ باْمر سار دون اكجراخ لما جمول وكؤنه واثك جماما

 ! من أنها سجنفذ أوامره

 مررت أصابعها فٍ ؼرجها وابجسمت بإحراج ما أن نظرت جلن



بدلتالعَنان المشحونة بالحنك واٖسجَاء ناحَجها وسرعان ما ج  

 جلن النظرة لٕسجؽراب ففهمت فوراً أنها ٖ جعلم بؤنها هنا أو بؤن

 ؼرفجها جكون فٍ هذا المكان فالجربت منها بخطوات بطَبة لابلة

 آسفة لم َكن لصدٌ الجطفل فمد خرجت لبلكما ... كَؾ أنت "

 " الَوم َا زَزفون ؟

 لالت جملجها اْخَرة جهدَها إحدي ابجساماجها الرلَمة الرابعة

 وهٍ جصل عندها وجمؾ أمامها بَنما لالت الممابلة لها بمٗمح

 اكجساها الهدوء فجؤة وإن كان أخفً خلفه الكثَر من البرود

 " مرحبا مارَه ... أنت إذاً ضَفة العابلة ؟ "

 ابجسمت أكثر ولالت ججمع َدَها

أن َجعلن هذا جؽَرٌ رأَن فٍ فكرة حظور أجل وأجمنً "  

 " العشاء

 ً  وجابعت دون أن جنجظر جعلَمها الذٌ لم ججولعه أساسا

"  ً  سؤكون سعَدة بوجودن فؤنا ٖ أعرؾ اْؼلبَة هنا جمرَبا

 " والبعض الجمَجهم مرة أو اثنجَن فمط

 جحركت حَنها من مكانها لابلة ببرود

فَما بعد ٖ أري ذان شرفاً عظَماً وسجندمَن "  " 

 فضحكت بخفة وسارت بجانبها لابلة

 ٖ جخفَن كرهن لهم مطلماً ! ثمة الكثَرَن فٍ هذا العالم "

 " َجمنون عابلة

 ابجسمت بسخرَة ولالت جنظر لوجهجهما فٍ بهو المنزل

 الذٌ وصٗه

 " والدان وأشماء أجل ...لَس ثمة من َحلم بؤطراؾ زابدة كجلن "

ا فٍ ذلن أكثر فلهججها كانت جحملفاخجارت الصمت ولم جنالشه  



 كرهاً عمَماً ظهر واضحاً فٍ كلماجها بصورة أخافجها .. والسبب

 اِخر أنهما كانجا بمرب باب ؼرفة الطعام حَنها وٖحظت بؤنها

 جفضل أن ٖ جدخل أوًٖ لولوفها المفاجا ولم جفهم لما ولم ججساءل

انت ثمةبل دخلت هٍ وجركجها جدخل خلفها .. وكما جولعت ك  

 عابلة كاملة ججلس حول جلن الطاولة الكبَرة الملَبة باْطعمة الجٍ

 جرجبها الخادمات فولها وشعرت بجوجرها َزداد ما أن اججهت

 اْنظار جمَعها نحوهما .. بل جمرَباً جمَعها فثمة من لم َنظر

 لجلن الجهة بجاجاً وكان ولاص الذٌ كان منشؽًٗ بوضع الطعام فٍ

 ! طبمه ولبل أن َبدأ الجمَع وأولهم جده

 وفهمت حَنها لما هذا العشاء فٗ َبدو لها أن الجمَع هنان سعَد

 بوجوده فٍ المكان وأن اْجواء مجوجرة لحد كبَر ...! أٌ أن هذه

 اْمسَة هٍ اْلل إخراجاً لجعل ضَفجهم جلجمٍ بهم جمَعهم

بَاً ٖ ججمعهم أٌمعاً ... ومما َعنٍ أن هذه العابلة الصؽَرة نس  

 .! عٗلات كما أٌ مكان فٍ هذا المصر الواسع

 نظرت للوالفة بجانبها لبرهة والجٍ احجفظت مٗمحها بالجمود

 والبرود الجام لبل أن جنظر ناحَجهم وألمت الجحَة بؤدب مبجسمة

 ! فٗ أحد منهم َبدو مسجعداً لمصافحجها أو اسجمبالها

ً  أو هكذا هٍء لها فمد ولفت والدة رواح رؼم الجمابهما سابما  

 وجبعجها علً الفور والدة ضرار الجالسة بمربها جبعهما ولاص من

 فوره .. وما شجعها علً ألجراب أكثر هو ولوؾ سلطان والذٌ

 لال مبجسماً وهو َسجدَر حول كرسَه

 " !! أنت إذا زوجة جَم ؟ هل َمجزج الماء والزَت بالفعل "

المٗمح كما اٖبجسامة الخفَفة وضحن وجصافحا جنظر له محرجة  

 الجٍ جزَن شفجَها .. وما زاد اْمر رواح الذٌ ولؾ أَضاً رؼم



 ً  رإَجه لها نهاراً ولال ضاحكا

ق أن ذان حدخ فعٗ "  " ! صّدِ

 فشدت أصابعها علً كفه الكبَر ولالت مبجسمة بإحراج

 " سررت بلمابن سَدٌ "

مداعبة فجرن َدها ولال َلوح بَده جانباً وبابجسامة  

 ٖ جمولٍ هذه الكلمة .. ٖ جشعرَنٍ بؤنٍ عجوز فؤنا لم َولد "

 " لٍ أحفاد بعد

 فضحكت برلة ولم جعلك فهذا الرجل َبدو ٖ َخجلؾ عن ابنه رواح

 أو أن ذان ورخ هذا من والده دون إخوجه ! وعلَها أن ٖ

 جسجؽرب هذا فإن لم َكن بهذه الطباع ما كان لَسجطَع العَش مع

ساء هو الرجل المشجرن بَنهمثٗخ ن  ..! 

 جبادلت السٗم كما الجحاَا مع جمَع من لم جلجمَهم هنان وإن كان

 ثمة جحفظ واضح ٖحظجه جَداً من نجَب ووالدجه .. ونظرات لم

 جفهمها بل واسجؽربجها من المرأة الجالسة بجانب ولاص والجٍ

 !! جبدو زوججه

 وجذكرت علً الفور حدَخ ساندرَن عنها سابماً والجٍ لم جخفٍ

 كرهها لها بسبب ظنونها فٍ الماضٍ بؤنها جحاول اسجمالة

 ! زوجها ... لكن ألم جري خاجم الزواج اِن فٍ َدها

 !! أم لم جسمع عبارة والد زوجها حَن ناداها بزوجة جَم

 !! أم ْنها جعلم بعٗلجها بساندرَن ولرابجهما

ٖ جفهم فعًٗ نظرة الكره واٖزدراء الجٍ رأجها فٍ عَنَها هٍ  ! 

 جلست فٍ الكرسٍ الذٌ سحبه لها ولاص بَنما شكرجه هامسة

 بابجسامة وعاد للجلوس بجانب زوججه الجٍ جابعت كل ما َجرٌ

 بنظراجها الموَة فؤصبح َفصلها عنها كرسٍ واحد شاؼر مما زاد



لم َفعل ذلن والذٌ ٖ جراهجوجرها وجحفظها وكم جمنت أّن ولاص   

 سوي من باب اللبالة والذوق بل وجراه َنظر لها كما لساندرَن

 ! كشمَمة صؽري له وٖ جفهم طرَمة جفكَر هذه المرأة

 وكَؾ لها أن ججخَل بؤن جفكر فٍ النظر لؽَر ذان الرجل

 ! الذٌ ججنفس عشماً له

بلة وهوبَنما كان َجلس عند رأس الطاولة الرجل اْكبر فٍ العا  

 ضرار علً َساره ولاص ثم زوججه جلَها هٍ وبجانبها أصبحت

 ججلس والدة ضرار الجٍ اسجبدلت مكانها السابك وَبدو من

 أجلها ... بَنما جلس علً َمَنه ابنه سلطان َلَه رواح فوالدجه

 . وزوجة والده وابنها نجَب وبجانبه زَزفون

ن رفع ضراربدأت المٗعك والشون كما الصحون بالجحرن ما أ  

 ملعمجه ولال رواح مبجسماً َضع لطعة لحم فٍ طبمه

 مارَه ما أكثر شٍء أعجبن فٍ منزلنا المجواضع هذا "

 " عدا ولاص بالطبع

 وخجم جملجه جلن بضحكة بَنما عَناها كادت جخرج من مكانها

 محدلة فَه بصدمة وحواسها جمَعها جحركت ناحَة الجالسة لربها

جنظر ناحَجها ولها أن ججولع نوع جلن والجٍ كانت وكما جولعت  

 النظرات .. وٖ جفهم ذان المجهور جعمد لول ذلن لَؽَض زوجة

 شمَمه جلن أم كان اْمر مجرد مزاح عفوٌ بسبب سحب ولاص

 الكرسٍ لها ؟ جحمحمت وبدأت باْكل الذٌ ٖ جشعر بؤنها ججذوق

 منه شَباً وكم حمدت هللا أنه لم َعلك أحد علً ما لال ... بَنما

 اْجواء كانت حَنها أسوأ مما جظن فبَنما كانت والدة رواح

 ! جرممه بضَك كان هو َؤكل مسجمجعاً وكؤنه لم َجفوه بشٍء

 وبَنما كانت اٖبجسامة الساخرة ٖ جفارق شفجا نجَب الذٌ كان



الجالسة بجانبه جحرن اْرزَنظر لشمَمه بؤنؾ مرفوع كانت   

 والسلطة فٍ طبمها وكؤنها جخلطهما ببعض ..! وبَنما كانت جمانة

 جضرب بطرؾ حذابها اْرض جحجها بعصبَة كان ولاص َؤكل

 وكؤن شَباً ٖ َحدخ حوله حاله حال جده .. بَنما كان سلطان

 َرمك بجهدَد زوججه الجٍ كانت جمسن ضحكجها بصعوبة فٍ

ول شؽل نفسه بطعامها أَضاً .... أجواء كانتالطرؾ اِخر جحا  

 سجنملب علً رأس شخص واحد وفٍ أٌ لحظة وذان ما فهمجه

 المعنَة باْمر سرَعاً وهٍ ) جمانة ( فمررت أن جملب هٍ الفكرة

 جلن علَهم وعشابهم معه حَن رفعت َدها وٖمست بها َد الجالس

َؤكل باْخريبجانبها ببطء والجٍ كان َرَحها بجانب طبمه بَنما   

 حجً الجفت أصابعها حولها جنظر له مبجسمة ما أن نظر ناحَجها

 بسرعة ولالت برلة اسججلبجها بكل لوجها وبصوت جعمدت أن

 َصل لٓبعد بَنهم هنان

 " فلجفكر أٌ امرأة فٍ اٖلجراب منه فمط ْلجلها بؤظافرٌ "

 وكان رد الفعل اْول من مارَه الجٍ ؼصت باللممة فٍ فمها

دأت جحاول كجم سعالها الخفَؾ وأخذت كوب الماء سرَعاً منوب  

 والدة ضرار الجالسة بجانبها جسمٍ باهلل علَها بَنما كجم رواح

 ابجسامجه بؤصابعه نظره علً شمَمه ولاص والذٌ كان َنظر للجٍ

 ٖزالت جنظر له مبجسمة وأجبر شفجاه علً رسم ابجسامة بطَبة

ن ٖ َسمعه أحدمجشنجة وهو َهمس لها بما َضمن أ  

 " أبعدٌ َدن جمانة كٍ ٖ أحرجن وأمام الجمَع "

 فماجت ابجسامجها وأبعدت َدها جرسم ابجسامة جدَدة جكمل بها

 ً  المشهد الذٌ خططت له بَنما ماجت ابجسامجه الجمثَلَة جلن أَضا

 ونظره َنحرؾ عنها نحو الجالسة هنان وهٍ زَزفون ومن لم



 َكن َجولع أن جكون بذان الوضع جنظر له جحدَداً ولم جججاهله

 وكل شٍء حولها كالعادة ...!! كانت نظرة جامدة بجمود مٗمحها

 جحرن الشوكة أمام فمها فجحركت حدلجاه سرَعاً نحو الجالس

 بجانبها وهو نجَب ولد مال برأسه نحوها وهمس فٍ أذنها بما

 لم َسمعه أحد ؼَرها

هزَمة أمامهما َا فاجنةٖ جعلنٍ ال )  ) 

 لبل أن جنجمل شفجاه لوجنجها ولبّلها مبجسماً وؼرضه كما جعلمه

 وَعلمه جَداً هو الذٌ ولؾ ورمً الملعمة من َده فٍ الطرؾ

 ً  البعَد من الطاولة وؼادر ججبعه نظرات زوججه الجٍ ولفت أَضا

 ضاربة َدَها علً الطاولة بؽضب وؼادرت المكان خلفه ججبعها

مة نجَب الساخرة كما نظراجه لبل أن َمؾ أَضاً ولال مؽادراً ابجسا  

 " أمسَة طَبة للجمَع "

 وأجبع جملجه جلن بضحكة عالَة وهو َؽادر ؼرفة الطعام فؽرضه

 لد جحمك كما َري لججبعه والدجه الجٍ ولفت مجمجمة بما لم َفهمه

 أحد وكان واضحاً بؤنها لَست عبارات ودودة مطلماً لجحدو

دوهما سرَعاً بعدما رمت المندَل من َدها بإهمال وهٍزَزفون ح  

 جسجدَر مؽادرة بَنما جنملت نظرات مارَه المسجؽربة بَن البمَة

 وجمنت أن ؼادرت أَضاً لكنها ٖ جسجطَع فعل ذلن وأكبر رجلَن

 . فٍ العابلة ٖزاٖ جالسَن وهما ضرار وابنه

رواح وكادت أن جؽص برَمها هذه المرة حَن ولع نظرها علً  

 الذٌ ؼمز لها مبجسماً فؤمسكت ابجسامجها بؤصابعها وأنزلت رأسها

 وشؽلت نفسها بالطعام مجدداً بَنما ولؾ هو ودار حول الطاولة

 َحمل صحنه فٍ َدَه وجلس فٍ الكرسٍ الذٌ كانت ججلس

 جمانة علَه وهمس لها مبجسماً وهو َنحنٍ نحوها للَٗ



انة ونجَبًً " ها لد خلصجن من أكبر مزعجَن ) جم ) 

 " وسنسجمجع اِن بطعامنا

 ورفع أحد اْطباق لابًٗ بابجسامة وهو َسكب لها منه

 " جذولٍ هذا فوالدجٍ جعده بنفسها ولن جذولٍ مثًَٗ له أبداً  "

 فابجسمت ورفعت طبمها له .. هذا المجهور المجنون لمد جسبب

 ! وبعبارة واحدة منه فٍ مؽادرة نصؾ الموجودَن

 واْؼرب من كل ذلن أنه لم َعلك أحد من البمَة المجبمَة علً ما

 !! فعل بل ولم َجلمً أٌ عبارة جوبَخ وٖ من جده

* 

* 

* 

 فجحت عَنَها ما أن وصلها صوت مناداجه لها فٍ نومها العمَك

 الؽَر مرَح وابجعدت عن النافذة ججثاءب ونظرت حولها خارج

واء ججْٓ من بعَد بؤعدادالسَارة حَخ جبدل كل ذان الظٗم ْض  

 !! كبَرة وكؤنها نجوم ملونة جناثرت علً اْرض

 ونظرت له بجانبها فوراً وما أن لال ونظره علً الطرَك المجعرج

 الذٌ َنزٖنه بدورات لصَرة خطرة

 " وصلنا الحمَراء ... إنها المدَنة المضَبة هنان "

 فنظرت مجدداً حَخ جلن اْضواء وهمست بذهول

ها أصؽر من هكذا بكثَرظننج "  ! " 

 فمال وَداه جدَران الممود بموة مع حركة السَارة علً

 الطرَك المجعرج

 كَؾ جكون ألل من هذا وهٍ إحدي المدن الكبري فٍ البٗد ؟ "

 حجً أننا فٍ أؼادَر كنا نؤجٍ بالحافٗت الصؽَرة لمدارسها



 ومعاهدها .. كما جوجد فَها جامعة كبَرة للعلوم السَاسَة

 " وألجصادَه وأخري للطب هٍ الثانَة فٍ البٗد

 كانت جنظر له مسجمعة لحدَثه بصمت فٗزالت جسجشعر كآبة ما

 فٍ صوجه وججهماً واضحاً فٍ مٗمحه فهما لم َجبادٖ أطراؾ

 الحدَخ منذ ؼادرا ذان المكان الذٌ جناوٖ فَه الطعام .. بل وادعت

الفعل ونامت دون أنالنوم بعدها حجً أن كذبجها جلن جحممت ب  

 . جشعر بنفسها ولم جسجفك إٖ اِن علً صوجه َنادٌ بإسمها

 وما هٍ إٖ لحظات وأصبحت سَارجهم جسَر وسط شوارع المدَنة

 وعلمت حَنها بالفعل عّما كان َجحدخ وهٍ جري المحٗت

 الججارَة والمطاعم والمماهٍ علً جانبٍ الطرَك المزدحم

 والمبانٍ المجفاوجة بَن البساطة والرلٍ العمرانٍ نظراجها ججبع

 بدهشة كل ما جراه أمامها فهذا العالم َخجلؾ جماماً عن جلن المري

 . الزراعَة الجٍ َعَشون فَها

 وبعد مسافة ٖبؤس بها وسط ذان الزحام الذٌ جنظمه أشارات

كانتالضوبَة دخلت سَارجهم شارعاً طوًَٗ مجفرعاً لمنازل   

 جمَعها عبارة عن فَٗت ولصور صؽَرة لم جكن جخفٍ اْضواء

 داخلها وٖ حولها شَباً من جفاصَلها الرابعة ابجداء بؤبوابها

 الخارجَة الكبَرة الجٍ مزجت النحاس بالزجاج وأسوارها العالَة

 المؽطاة بالنباجات وصوٖ ْبنَجها المرجفعة بطوابمها وشرفاجها

د إحداها بل وجراها أجملها وأكثرهاحجً ولفت سَارجهم عن  

 اجساعاً بثٗخ طوابك مضاءة صعوداً ولال وهو َفجح بابه وَنزل

 " هَا انزلٍ لمد وصلنا "

 فنظرت حولها لبل أن جفجح الباب وجنزل أَضاً َدها جمسح علً

 عباءجها السوداء بَنما نظرها َجبعه وهو َدور حول السَارة



كت َداها بحزام حمَبجها وهٍمججها للباب الضخم المؽلك وجمس  

 ججبعه ونظرها َرجفع عالَاً للمنزل المابع أمامها جعجز عن منع

 نظراجها من الجمعن فٍ جفاصَلة الرابعة فإن كان هذا شكله من

 ! الخارج فكَؾ سَكون داخله

 ولم َجؤخر عنها الجواب كثَراً فما أن فجح لهما الحارس الباب

وجبادل معه أطراؾ الحدَخ والذٌ جعرؾ علً َمان سرَعاً بل  

 وهو َفجح لهما الباب حجً كانت أمام حدَمة رؼم صؽر مساحجها

 بالنسبة لذان المنزل إٖ أنها كانت من الجمال والجرجَب أن جعلجها

 جبحخ عن ورلة صؽَرة أو ؼصن ما علً الممشً الحجرٌ

 ! المجسع وسطها ولم ججد شَباً وٖ حجً ذرات ؼبار

ممشً بذهول حجً كانا عند المسبح الذٌفسارت جرالب ذان ال  

 جْٓت مَاهه الصافَة جحت اْنوار الموزعة فٍ كل مكان

 وارجفعت نظراجها له جشعر بؤنها فٍ أرض خارج بٗدها

 ! وٖ جعرفها

 وما الذٌ جعرفه هٍ عن بٗدها ؼَر جلن المرَة الزراعَة ألصً

 ً  . جنوبها والجٍ ولدت وعاشت فَها ولم جؽادرها َوما

 ولفت فجؤة لولوفه وانجمل نظرها من المسبح الذٌ أصبح خلفهما

 جمرَباً لباب المنزل المابع فوق عجبات رخامَة نصؾ دابرَة

 ! أمامهما .. بل وواجهة زجاجَة معجمة ممجدة بطول الجدار

 لَسرق نظرها مجدداً الذٌ فجح الباب ونزل العجبات من فوره

 لابًٗ بابجسامة

"  ً َا رجل لعلمت بولت وصولن كنت اشجرَت هاجفا  " 

 ورالبجه نظراجها الفضولَة بدهشة فمد كان شاباً َبدو فٍ عمر

 َمان بمٗبس أنَمة للؽاَة .. بنطلون جَنز أسود لم َكن َشبه أٌ



 واحد رأجه سابماً ! ولمَص أبَض بؤزاز سوداء كما َالجه

 وأطراؾ كمَه أَضاً وحذاء رَاضٍ شبابٍ أبَض بخطوط

ت عَناه سوداء واسعة كلون شعره المصفؾ بعناَةسوداء ... كان  

 ولحَجه الخفَفة والمحددة بطرَمة شبابَة ممَزة وبشرة بَضاء

 فعلمت فوراً بؤنه سَكون صدَمه وزوج شمَمجه الذٌ جحدخ

 عنه ... والذٌ ما أن الجرب منهما حجً جراجعت للخلؾ ونظرت

د العٗلةلٓرض بَنما جبادل هو وَمان حضناً رجولَاً طوًَٗ أك  

 ً  العمَمة بَنهما وضربت لبضجه علً ظهره ولال مبجسما

 َا لن من خماصٍ مجعجرؾ ... أٖ ججواضع لنا مطلماً َا ابن "

 " الجنوب الجدَد ؟

 فابجعد عنه ولال َضرب علً عضلة صدره بمبضجه

 " لما ٖ جحدد لٍ نسباً واحداً أكسر رأسن به ؟ "

 فضحن ولال

فٗ ممدرة لٍ علً الجنوبََن أجركنا علً خماصة إذاً  "  " 

 ولال وهو َحثه للدخول

 " جفضٗ هَا لبل أن جخرج لنا والدجٍ بنفسها "

 وضحن عند آخر كلماجه وهما َصعدان عجبات الباب فجبعجهما

 بخطوات بطَبة لججرن مسافة بَنهم .. وها لد علمت جزءاً من

 شخصَة زوج شمَمجه جلن فهو َبدو كما لال عنهم مخجلفون عن

 أٌ فكرة لد َرسمها الناس لهم ! بل وَبدو شاباً مرحاً ولَس

 . !! وسَماً وأنَماً فمط

 وما أن أصبحوا فٍ الداخل حجً فؽرت فاها بدهشة لم جسجطع

 جمالكها وهٍ جري ذان الداخل العمرانٍ للمنزل الذٌ أدهشها من

 الخارج .. فلم َعد َمكنها جحدَد ما صنع منه كل شَا فٍ ذان



 المكان وكؤن اْرضَة والجدران واْسمؾ جمَعها من الرخام

 جعكس لمعان أضواء الثرَا الموزعة فٍ سمفه المرجفع لد جدلت

 لطعها الكرَسجالَة كجواهر شفافة ججعلن جرٌ صورجها فٍ كل

 !!... جدار وأرضَة وزاوَة

 مشهد ألهاها لَس فمط عن رإَة اْثاخ والجحؾ الفاخرة

ت المكان بل والمرأة الجٍ الجربت منهماواللوحات الجٍ زَن  

 مرحبة ولم َخجاروا أن َفصلوهما لَدخل هو لمجلس الرجال بَنما

 !! جكون وحدها فٍ الداخل

 وهذا ما جعلها جسجفَك من ذهولها وهٍ جنظر باسجؽراب للمرأة

 ً  الجٍ كانت جلبس حجاباً وعباءة طوَلة بؤكمام طوَلة أَضا

شدة جمالها وأنالجها كرهت لَسومطرزة بخَوط من الحرَر من   

 عباءجها المطرزة البسَطة فمط بل والعباءة السوداء لدَمة الطراز

 . الجٍ كانت جلبسها فولها

 هذه إذاً جوزاء شاهَن الحالن المرأة الجٍ لطالما سمعت عنها ولم

 جراها ؟ المرأة الجٍ جزوجت رجًٗ من كبار عابٗت صنوان فٍ

مَت لجوحَد لُطرٌ البٗد وانجهً بهم معاهدة هدنة لدَمة فٍ أمل  

 اْمر للطٗق عند أول خٗؾ بَن صنوان والحالن وُحرمت من

 ... زوجها وابنَها لجرجع زوجة له ما أن جوحدت البٗد أخَراً 

 المرأة الجٍ رفضت من رجال الحالن أشهرهم وأعٗهم رفعة

 ومكانة فٍ لبابلهم بعد طٗلها لجبمً لصة عجَبة ججناللها

ناس !! هٍ جسجحك اسمها ونسبها بالفعل وفٍ أعلً خَالها لمال  

 ! جكن ججولعها هكذا

 ابجسمت محرجة ما أن حضنجها لابلة بابجسامة

 " أنت زوجة َمان إذاً ! أنت أجمل من مخَلجٍ بكثَر "



 وضحكت وهٍ جبجعد عنها وجنظر لها لابلة بابجسامة

 " !مجؤكدة من أنن من الحالن ؟ "

 فضحن أبان ولال

 " ومن الجنوب أَضاً أمٍ "

 فمال َمان حَنها بهدوء

 ماَرَن والدجها إَرلندَة وهٍ صحفَة دخلت البٗد ولت الحرب "

 " اْهلَة وجعرفت بوالدها وجزوججه

 فنملت نظرها منه لها ولالت بضحكة صؽَرة

 " هنا َكمن السر إذاً ؟ "

 فابجسمت لها وأنزلت نظرها لٓسفل لجحدَمهم جمَعهم بها

عرت بالحَاء والخجل فهذه السَدة جبدو جعامل َمان كابنهاوش  

 جماماً ! وإن كانا صدَمٍ طفولة فلن جسجؽرب ذلن ، وما زاد

 اْمر سوءاً أن ابنها أَضاً بمٍ والفاً معهم وإن كان َمؾ بالجانب

 اِخر لَمان ، ما جعلمه عن مدن الشمال أن حَاجهم وعاداجهم

د اخجٗطهم برجال العابلةمخجلفة عن الجنوب وحجً فٍ حدو  

 فزوجة شمَك الزوجة كوضعها اِن ٖبؤس فٍ أن َلمٍ علَها

 الجحَة أو َحادخ زوجها بوجودها دون أن َكون بَنهم جلسات

 سمر بالطبع ... وأنه فٍ وضع هذه المراة كوالدة لزوج شمَمجه

 وْن ابنها فٍ عمره َعد جبادل الجحاَا والحدَخ معها من واجب

والجمدَر عكسهم فٍ الجنوب المرأة ٖ ججحدخ إٖ منأحجرام   

 خلؾ الباب وٖ َراها الرجال إٖ وهٍ جعبر الشارع .. إذا ما

 اسجثنٍ العامٗت كالممرضات والمدرسات وكذلن اْطباء

 ً  . والمدرسَن بل والبابعَن أَضا

 لالت جوزاء مبجسمة وَدها جٗمس ذراعها بل وكؤنها جمرأ



 أفكارها جلن

فٍ مرجبة أبان وؼَهم بالنسبة لٍ بل وأعز َمان "  

 ً  " كما َمامة أَضا

 وجابعت جنظر له مبجسمة

 وإن كان له شمَمة أخري لما اخجرت ؼَرها ٖبنٍ اِخر .. بل "

 وإن كانت لٍ ابنة فٍ سن مناسب للزواج ما جركجه ٖمرأة

 " أخري أبداً 

 فلم جسجطع منع نفسها من النظر لها بصدمة حَنها وذان ما

 أشعرها بالؽرق فٍ ثَابها من الحَاء حَن ضحكت جوزاء وابجسم

 ً  َمان بَنما لال أبان ضاحكا

 " أمٍ كدت جمجلَن الفجاة من الصدمة "

 وما أنمد المولؾ أو ما زاده سوءاً فلم َعد َمكنها جحدَد ذلن ؟

 هو خروج َمان من صمجه ولد نظر لها لابًٗ بابجسامة

جسجحمل ظروفٍ وجمنع بٍ ما كان ٖمرأة فٍ الوجود أن "  

 " وبها كماَرَن

 فلم جسجطع فعل شٍء سوي الهرب من نظراجه كما نظراجهم

 جمَعاً جنظر لَدَها الممسكجان بحزام حمَبجها بموة جشعر بؤنفاسها

 سججولؾ وبؤنها لد جموت اللحظة .. وما أنمذها من كل ذلن هو

ً السٗلمانجمال جلن اْنظار جمَعها للفجاة الجٍ ظهرت عند أعل  

 النصؾ دابرٌ والذٌ َربط طابمٍ المنزل َرجفع منه سَاج ذهبٍ

 أنَك وبعجبات رخامَة جلمع جحجه كالزجاج ... الفجاة ذات الفسجان

طبعت علَه أزهار بَضاء كبَرة وجمَلة اْنَك بلون الحناء  

 والذٌ لم َججاوز طوله نصؾ سالَها وبؤكمام لصَرة لم جججاوز

شرجها البَضاء وشعرها الفاجحالمرفمَن زاده لون ب  .. 



 الفجاة الجٍ ولفت أعٗه جنظر ناحَجهم بصدمة سرعان ما جحولت

 لدموع ولد همست شفجاها الرلَمجان

 " !! َمان "

 لبل أن جمفز عجباجه صارخة ببكاء

 " َمااااااان "

 ولد واصلت ركضها فٍ بهوه الواسع حجً ارجمت فٍ حصنه

بَنما طولجها ذراعاه من فورهوما أن وصلجه جبكٍ بنحَب موجع   

 .. ودفن وجهه ودموعه الصامجة أعلً رأسها منحٍن له

 شمَمجه الوحَدة الجٍ لم َراها منذ فجرة كم َشعر بؤنها طوَلة

 وموجعة ... شمَمجه الجٍ لم َفجرق عنها َوماً واسجَحمل كل ما

 عاناه من أجل ذلن ... جلن الصؽَرة الحزَنة المكسورة الجٍ كم

 َراها جؽَرت اِن فلم جعد ذان الشبح المَت لفجاة دمر براءجها

 كل شٍء فٗ ثَابها اْنَمة هذه جشبه جلن الثَاب البالَة الفمَرة

 وٖ وجهها الدابرٌ الممجلا وخداها المجوردان َنجمَان لجلن الفجاة

 النحَلة الجعَسة سجَنة جدران منزل والدها ... حجً جسدها

ابك وامجٓ للَٗ وجؽَر ... هذه هٍ الحَاةالنحَل جؽَر عن الس  

 الجٍ أرادها لها دابماً .. هذا ما كان َرَدها أن جكون وأن جصبح

 علَه لكن بوجوده .. بسببه .. ومعه ٖ أن َنمذها الؽَر من الجحَم

 الذٌ لم َسجطع هو َوماً أن َخرجها منه وَحمك ما عجز عنه

أن جموت ، لكنْعوام وهٍ وصَة والدجه الوحَدة له لبل   

 . من أَن له أن َوفر لها كل هذا حجً إن أخرجها من هنان ؟

 اشجدت أصابعها علً لماش لمَصه جحضن خصره بموة

 ولالت ببكاء

 " لماذا جركجنٍ ولم جرجع َا َمان ؟ كم اشجمت لن وأحجاجن "



 فالجفت ذراعاه حول جسدها أكثر وهمس بصوت أجش لم َسجطع

تأن َخفٍ فَه بكابه الصام  

 سامحَنٍ َا َمامة ... سامحَنٍ َا شمَمجٍ فمد خذلجن بٍ لكنه "

 " كان رؼماً عنٍ ألسم لن

 فجعلمت ذراعاها بخصره أكثر وحركت رأسها برفض دون أن

 ججحدخ فلم ججرن لها عبراجها الموجعة والمجٗحمة المجال لذلن فٍ

 مشهد أبكً جوزاء الجٍ كانت جمسح دموعها باسجمرار كما بثَنة

والفة جرالب من اْعلً دون أن َراها أحد .. ورالبجهم نظراتوال  

 أبان الحزَنة رؼم اٖبجسامة الجٍ كانت جزَن شفجَه بَنما كان

 ً  .. وضع ماَرَن مخجلؾ جماماً وعنهم جمَعا

 فهٍ لم جججز صدمجها بعد ولم جكن مٗمحها جعبر عن أٌ شٍء

جفارق ؼَر ذلن فنظرات الدهشة من جلن اْحداق الخضراء لم  

 الجسد الصؽَر النحَل الذٌ جعلمت صاحبجه بزوجها باكَة ! أهذه

 جكون شمَمجه ؟! هذه الفجاة مجزوجة وزوجها َكون هذا الشاب

 المكجمل الرجولة !! من َشرح لها ما َحدخ هنا ؟! هذه جبدو لم

 جججاوز الخامسة عشرة بل ولم جبلؽها حجً ! هذه ٖ َمكن أن

 جكون زوجة وٖ امرأة وٖ حجً خطَبة لذان وٖ ٌْ رجل

 . !! فكَؾ جكون زوججه

 كانت جحدق فَهما بذهول بَنما أبعدها َمان عنه َمسح بطرؾ كم

 ً  لمَصه عَنَه ونظر لها ولال مبجسما

 " َكفٍ بكاء فؤنا حٍ ولم أمت "

 جعلمت عَناها به فولها وهمست وسط شهماجها المجٗحمة

ًٗ ظننجن مت فع "  " 

 فخرجت منه ضحكة صؽَرة ونظر للجٍ ٖمست َده ظهرها لابًٗ 



 " هذه زوججٍ َا َمامة ألن جسلمٍ علَها ؟ "

 ابجسمت لها ماَرَن فٍ رد فعل ٖ إرادٌ بَنما رالبجها جلن

 اْحداق الرمادَة الواسعة باسجؽراب لبرهة لبل أن جنظر لشمَمها

نة الباكَةمجدداً ولالت باسجؽراب جخلل مٗمحها الحزَ  

 " !! جزوجت "

 كان رد فعلها مفاجباً للجمَع بَنما كان جوابه أن ابجسم وأوما

 برأسه إَجاباً فجؽضن جبَنها والجرب حاجباها البنَان الرلَمان

 وجبدلت مٗمحها للحزن وجرلرلت عَناها بالدموع ولالت ما لم

 َجولعه أو َنجظره أحد

؟ لكنن وعدنٍ سابماً أن أحضر حفل زفافن "  " 

 فامجدت َداه لها وحضنها مجدداً ولبّل رأسها َشعر بالعالم بؤكمله

 َضَك فٍ عَنَه فهو سبك ووعدها بذلن بالفعل حَن كانت

 ججرجاه باكَة أن َجحدخ مع والدها َجركها جحضر حفٗت الزفاؾ

 مع زوججه ولم َكن له أٌ حَلة فٍ ذلن فهو َعلم سلفاً جوابه

جحظر حفل زفافه وجرجب له وهو الرفض الجام فوعدها بؤن  

 بنفسها بل وجخجار من سجكون زوجة له لكن جلن الوعود جمَعها

 جبخرت كسابماجها فلم َكن لزواجه حفًٗ من أساسه ولم َخجر وٖ

 .هو زوججه وٖ َعرؾ ما َمول لها وبما َجَب ؟

* 

 

* 

* 

 رفعت لدمَها مع جسدها فوق اْرَكة واجكؤت بذلنها علً راحة

 َدها جسند مرفمها بطرفها المرجفع جانباً وجنهدت بعمك جرالب



 عَناها شاشة الجلفاز أمامها فبالرؼم من أنها شاهدت هذا باْمس

 إٖ أنها لم جسجطع منع نفسها من مشاهدجه مجدداً هذا الصباح

 فهٍ ومنذ أعوام جدمن مشاهدة لنوات وأخبار بٗدها هنان والذٌ

ة الجٍ ٖ جروٌ من حبها وشولها لهٖ جراه سوي فٍ جلن الشاش  

 شَباً ... واِن جحدَداً ها هو احجفال افججاح أعلً برج فَها وأكبر

 مشروع خَرٌ فَه بعد مملكة الؽسك وججولع أن َكون اْول فٍ

 العالم العربٍ كامًٗ والمسمً ) برج الممة ( فمد انصب اهجمام

ط بلالمنوات أخبارَة لَس علً عرضه كمشروع خَرٌ فم  

 وكحفل احجضن شخصَات مهمة فٍ البٗد إن كان من بعض

 .. الوزراء كوزَر الصحة والجعلَم والثمافة أو نواب فٍ البرلمان

 لكن ما احجل رأس المابمة ولد سرق اْضواء سرَعاً هو وجود

 مطر شاهَن ... ٖ بل لَس هو بشكل خاص فذان الجصر حضوره

اٖحجفال واخجفً باخجفاءعلً آٖت جصوَر الصحفََن عند بداَة   

 ً  زوججه منه أما المنوات الجلفزَونَة الجٍ ُسمح لها بالجواجد ٖحما

 فمط وبؤوامر صارمة فثمة ما اججذبهم كالنحل للعسل وهو زوج

 شمَمجه الوحَدة ورجل اْعمال المعروؾ والذٌ َكون أحد رإساء

رةمجلس إدارة ذان البرج وبرفمجه ابنه اْكبر والذٌ جراه وللم  

 اْولً بالزٌ الرسمٍ .. بالبذلة السوداء والممَص الناصع

 البَاض وربطة العنك الجٍ عكست لون شعره البنٍ وعَناه

 الواسعة فٍ أنالة وطرَمة ولوؾ وهو َدس َده فٍ جَب بنطلونه

 مثلت بالفعل انجمابه لذان المججمع الرالٍ المرفه .. وبالرؼم من

موجهة نحوهما إٖ أنه لم َكنكل جلن المنوات وآٖت الجصوَر ال  

 َنظر ناحَجها مطلماً وكؤنه اعجاد علً هذا وألفه ! لَظهر بمظهر

 . ! وثمة وطرَمة ولوؾ َنافس بها نجوم السَنما والجلفاز



 أدارت عَنَها بعدها وجنفست بعمك مجمجمة

 " أعانن هللا علً للبن َا كنانة "

 " !! كنانة "

 الجفجت برأسها فمط للوالفة خلفها والجٍ لالت بضَك

 " ما الذٌ للجه للرجل جعلة َلؽٍ حفل الزفاؾ الذٌ سَمام هنا؟"

 حدلت فَها بصدمة وصمت عجزت معه حجً عن الجحدخ ... رابع

 هذا خبر جدَد ومفاجؤة أخري هٍ آخر من َعلم بها ! بؤٌ حك

والشٍء الوحَد َلؽٍ حفل الزفاؾ الذٌ جرَده هٍ وطلبجه ؟! بل  

 ! الذٌ طالبت به بما أنه ٖ حفل زفاؾ هنان إٖ بعد ولت لم جفهمه

 ولما لراراجها هٍ وحدها ما َجم إلؽابها ودون علمها أما ما جموله

 وجمرره والدجه ٖ َمبل النماش وٖ الجؽََر ؟ كما َبدو أن والدجها

لخبركانت فٍ مكالمة هاجفَة مطولة مع والدجه لَزفوا لها هذا ا  

 . الرابع

 نجحت وببراعة فٍ إخفابها ضَمها واسجَابها بل وؼضبها

 المكبوت وعادت لجلسجها السابمة مجمجمة ببرود

 " لم ألل له شَباً وٖ علم لٍ بهذا "

 لالت الوالفة خلفها جمسن خصرها الممجلا بَدَها

 ومن لال وعلم إذاً ؟ كَؾ جؽادرَن من هنا دون حفل زفاؾ "

دلاء والعابلة ولجلبسٍ علً اْلل فسجان الزفاؾَججمع فَه اْص  

 كؽَرن من الفجَات ..؟ أنت لست أرملة وٖ مطلمة

 " ججزوجَن هكذا

 فجنهدت بصمت ولم جعلك بَنما لالت الجٍ جبدو لم جهجم لذلن

 " كَؾ َلؽٍ الحفل هكذا وبدون سبب ؟ "

 فلوحت بكفها بجانب وجهها ولالت دون أن جنظر لها خلفها



ً هذا ال " سإال جوجهَنه له أمٍ ولَس لٍ فؤنا ٖ أعلم شَبا  

 " عن هذا

 حدلت فَها باسجؽراب ولالت

 " ٖ جعلمَن كَؾ َا كنانة ! أٖ ججحدثان مثٗ ؟ "

 رفعت عَنَها لٓعلً وجنفست نفساً طوًَٗ مجضاَماً لبل أن

 ججمجم باخجصار

" ٖ " 

 بَنما حدلت الوالفة خلفها فٍ لفاها باسجؽراب لبل أن جمول

 ولما ٖ وهذا ما َفعله جمَع المخطوبَن ؟ "

 " ! فكَؾ بالمجزوجَن

 فؤمالت رأسها للًَٗ ناحَجها ولالت جحرن َدها بضَك

 " أمٍ هو كان هنا من فجرة لرَبة نجحدخ عن ماذا مثًٗ ؟ "

 لالت جلن ومن فورها وبضَك مماثل

كل ما َموله من فٍ مثل وضعكما جنجظركما حَاة جخططانعن  "  

 " لها بالطبع

 عادت بوجهها لٓمام وابجسمت بمرارة .. جخطط !! جخطط معه

 لماذا وفٍ ماذا وهٍ المهمشة المهملة ومنذ البداَة ؟ بل وما من

 داع لَكلؾ نفسه بذلن فثمة من َخطط وَمرر عنهما معاً ، رفعت

الجلفاز وأؼلمجه لابلة بجمود جهاز الجحكم ووجهجه جهة  

 " لم نجحدخ وٖ َعنَنٍ شٍء من كل هذا "

 لالجها كاذبة جخفٍ بها ألماً جدَداً َسببه لملبها فهٍ وبالرؼم من

 كل شٍء جشعر بالمهانة لججاهله لها هكذا وٖ جفهم أٌ نوع من

 العماب هذا ! ثم علَها أن ججلمً وحدها نَران ؼضب والدجها

ا هٍ أكَدة من أنها لم جمل من هذا شَباً لوالدجهواحججاجها بَنم  



 ( وكل ما لالجه لها ) حسناً ... ٖ بؤس .... وٖ مشكلة فٍ هذا

 بَنما جسمع هٍ كل عبارات الرفض الؽاضب ورأَها الحمَمٍ

 . فٍ اْمر

 لالت الوالفة خلفها ودون جردد

 " جحدثٍ معه إذاً واسؤلَه فهو لم َخبر والدجه عن السبب "

مت الجهاز من َدها وولفت جنظرت لها بصدمة لابلةفر  

 " !! أجحدخ معه "

 لالت من فورها وبحزم

 " أجل فؤنت زوججه وأكثر من َحك لها منالشة هذا معه "

 رمت َدها جانباً لابلة برفض ؼاضب

 ٖ أمٍ عذراً لن أفعلها وأسجمع ْسباب أعلم جَداً بؤنه لن "

 " َؽَرها أو َجراجع عنها

 فحدلت فَها بذهول لبل أن جمول مندفعة

 كنانة هل أفهم ما بكما ! هل جشاجرجما لبل مؽادرجه "

 " !من هنا ؟

 فبادلجها النظرة بواحدة مشابهة لها ... َا إلهٍ هذا ما كان

 َنمصها اِن ! وجعرؾ والدجها جَداً إن لبست ثوب المحمك فلن

.. لالتجنزعه حجً جثبت شكوكها إن كانت موجودة أم ٖ .  

 برفض لاطع

 " لم نجشاجر أمٍ "

 فمالت الجٍ جبدو لم جمجنع بذلن

 " إذاً لما ٖ ججحدثا وجرفضَن الجحدخ معه ؟ "

 فؤبعدت نظرها وشجججه عنها لبل أن جنظر لها مجدداً لابلة

 أنت جعرفَن طبَعة عمله وحَاجهم وججاراجهم فلن َجلس هكذا "



أجفهم هذاٖ شٍء لدَه سوي الجحدخ معٍ ... وأنا   " 

 وكذبت مجدداً جظهر عكس ما َشجعل به للبها فلن جسجطَع نكران

 ذلن فٍ نفسها وبؤن طرق ججاهله الماسَة لها هكذا جسبب لها من

 اْلم الكثَر .. ولن ججولع ؼَر ذلن بعد الحدَخ اْخَر بَنهما لبل

 مؽادرجه ، وكم ودت لو لالت لها ) ٖ جهجمٍ كثَراً باْمور الجٍ

أمثالهم صؽَرة أمٍ فهم ٖ َعَرونها اهجماماً ( لكنها ٖ َراها  

 جسجطَع لول ذلن وٖ كل ما جشعر به فٍ داخلها ْنه ثمة أمور

 علً عابلجها أن ٖ جعلم بها لجبمً سجَنة للبها حجً جمجلها ،

 ولَس ذان السبب الوحَد فٍ ذلن بل وْن الوالفة أمامها جفصلها

د ؼادرت دون أن جعلك علً ما لالتاْرَكة الواسعة عنها كانت ل  

 وكم حمدت هللا علً ذلن ْنها باسججوابها ذان كانت سجوصلها

 . لنمطة أنهَار بالجؤكَد وجنفجر بكل ما جكبجه وٖ جسجطَع لوله

 جؤففت نفساً طوًَٗ شعرت به خرج من أعماق روحها وؼادرت

وةالمكان أَضاً ووجهجها ؼرفجها الجٍ أؼلمت بابها خلفها بم  

 وجوجهت جهة هاجفها رفعجه وجلست علً حافة السرَر جملب فٍ

 لابمة اْسماء فَه ... لن ججصل به ولن جفعلها وإن لام بإلؽاء

 حَاجها بؤكملها ولَس حفًٗ لن َُنمص فٍ أموالهم الطابلة شَباً ،

 ولفت عند اسم ساندرَن واجصلت بها ... هٍ بحاجة للجحدخ مع

 أحدهم بالفعل وعن أٌ شٍء وٖ جعلم لما اخجارت جحدَداً جلن

 السلَطة اللسان ! وَبدو بؤنها جبحخ فمط عمن َعَش جعاسة

 . كجعاسجها وَفهم ما جشعر به وإن لم ججحدخ عنه

 " ماذا جرَدَن ؟"

 كان سإالها سرَعاً وما أن فجحت الخط بل وبنبرة باردة كالجلَد

 فجنهدت بؤسً لابلة



و كنانة لَس كنعان وألسم بؤنه لَس كنانة ضراراسمٍ ه "  

 السلطان فٗ جنفثٍ نَران ؼضبن بٍ ساندٌ أرجون َكفَنٍ

 " ما بٍ

 لالت من فٍ الطرؾ اِخر من فورها وبنبرة حادة

 وْنٍ أعلم بؤنه ثمة ما بن سبمجن كٍ ٖ جنفثٍ أنت نَران "

 " ؼضبن بٍ

 وجابعت بعدها ولد جؽَرت نبرجها للحنك فجؤة

 " ٖ أفهم ما بنا جعَسجان هكذا ؟ "

 فجنهدت مجدداً هامسة بؤسً

 " ! أجظنَن أنه ثمة لعنة ما أصابجنا "

 وحدلت بصدمة ما أن هاجمها ذان الصوت الحاد الذٌ خرج من

 هاجفها ْذنها مباشرة

 ٖ جوجد لعنة فٍ الحَاة كالهازانََن إن دخلوا حَاجن أحالوها "

 " لجحَم

مواجهة هجومها الذٌ ٖ جكجرخ فَه لها فججاهلت أنها منهم فٍ  

 كالعادة ولالت بسخط

 " لكن لعنجٍ لَس للهازان عٗلة بها "

 وكان جوابها سرَعاً بل وألسً من سابمه وهٍ جمول مندفعة

 " أنت منهم إذاً فؤنت ملعونة ٖ جحجاجَن لمن َسمط بلعنجه علَن "

 فجنهدت بضَك ولالت

خ شعب كامل نجابج أفعالساندٌ باهلل علَن ٖ جُحملٍ ثل "  

 " شخص واحد منهم بن

 فمالت من فورها وبضَك

 بلً جمَعهم هكذا والمصص ججحدخ والجارَخ َإكد ذلن وَبدو "



 " ... من وضعن المزرٌ أن رجال صنوان مثلهم

 وجبدلت نبرجها لٕسجَاء الساخط وهٍ ججابع

 الحالن وحدهم المخجلفون علً ما َبدو والدلَل أمامٍ فٍ "

 والدٌ .. لو أننا جزوجنا منهم لعشنا السعادة ما حََنا مع رجل

 " َؽدلن بالدٖل وَنفذ جمَع طلباجن وَبمً وفَاً لن لٓبد

 أدارت عَنَها جانباً وجمجمت ببرود

"  ً  " ووالدٌ كما جصفَن جماما

 وكما جولعت لالت ومن فورها

 " مسجحَل لن أصدق وإن رأَت بعَناٌ بما أنه من الهازان "

فردت كفها جانباً وكؤنها جراها ولالتف  

 " علَن أن جصدلٍ ساندٌ فذان ما أراه بعَناٌ "

 فمالت ومن فورها

 ثمة دماء ما مخجلطة فٍ نسل والدن إذاً فلن َسجحمل حروب "

 " والدجن مع الجراثَم سوي رجل بملب من فوٖذ

 فرفعت رأسها وجؤففت بصوت واضح لبل أن جمول بضَك

بؤن صراحجن جكون جارحة ومإذَة لما ٖ جسجوعبٍ "  

 " أحَاناً ساندٌ

 ً  وصلها صوجها الحاد سرَعا

 !جفضلَن المجامٗت والنفاق مثًٗ ؟ "

 " عذراً صدَمجٍ ٖ َمكننٍ أن أكون كذلن

 وكما جولعت فاٖعجذار من شفجٍ جلن الفجاة عما ججفوه به دون

ملهرلَب وٖ رادع أمر من الخَال فمالت جؽَر مجري الحدَخ بؤك  

 " جري ما وضع مارَه ؟ جبدو اْفضل حاًٖ بَننا "

 فمابلت حدَثها ذان بضحكة ساخرة لصَرة لبل أن َصلها صوجها



 ً  الساخر أَضا

 أفضل حاًٖ منا !! كنت ْسجبدل ابن عمجن الفاشل ذان بؤٌ رجل "

 فٍ الوجود عدا ابن خاله البارد المجعجرؾ الذٌ لست أفهم ما

 " َعجب جلن الؽبَة به ؼَر وسامجه الجٍ ٖ جنفع المرأة فٍ شٍء

 لالت ببرود ججعمد جذكَرها بوضعها

 " َكفٍ أنها جحبه وَمكنها الوثوق به ألَس كذلن ؟ "

 وكما جولعت هاجمجها فوراً 

 سجرٌ بعَنَن ما سَفعله بها كجلة الؽرور ذان ولولٍ ساندرَن "

 " لالت ... وأنت مثلها َا أم ثمة

جؤففت ولالتف  

 اجركَنا من الحدَخ عن كل ذلن ولنخرج معاً .. أحجاج لَوم من "

 " اَامنا الرابعة جلن الجٍ كنا ٖ نحمل فَها هماً سوي مجعجنا

 فابجسمت وكما جولعت وجعلم عن شخصَجها لد لالت من فورها

"  ً  " ٖ مانع لدٌ مطلما

جلن لكن جلن اٖبجسامة سرعان ما ماجت واخجفت ما أن جابعت  

 بجهدَد

 لكن جذكرٌ فمط بؤنه إن الجمَنا بابن عمجن مصادفة كما جموٖن "

 " دابماً فلن أخرج معن ما حََت

 فجؤففت بضَك ولالت

 سنلؽٍ الفكرة إذاً فؤنا لست علً اسجعداد ٖسجحمال نَران "

 ؼضبن إن حدخ والجمَناه بالفعل ْنٍ صدلاً ٖ أعلم كَؾ َعلم

ا فجؤةعن مكاننا وَظهر لنا هكذ  ! " 

 وصلها صوجها لابلة بٗ مباٖة

 حسناً كما جشابَن فؤنا أساساً لدٌ رحلة جنظمها منظمة أؼاثة "



 الجٍ أعمل فَها سؤججهز لها وأذهب وأجرن كل شٍء ورابٍ

 " وأسجمجع بالفعل هذه المرة

 وأنهت اٖجصال معها مودعة لها وكؤنها هٍ من اجصلت بها

 ! ولَس العكس

فٍ َدها بحنك لبل أن جرمَه علً السرَر وولفتنظرت للهاجؾ   

 وجوجهت نحو الخزانة جخرج ثَابها منها فسجخرج لوحدها لَست

 . بحاجة لجلن المزعجة

* 

* 

* 

 ... نزلت عجبات الباب الرخامَة جنظر للساعة فٍ َدها

 محاضرجها جبدأ عند الجاسعة وهٍ خرجت باكراً ْنها ٖ جرَد أن

 َنجظرها السابك كثَراً وَبدو أنها هٍ من سجنجظره وٖ جعلم أٌ

 وسَلة اجصال به وأَن ججده مثٗ ؟

 جحركت خطواجها نحو صوت خرَر المَاه الواضح والذٌ كان

 َمجرب أكثر كلما جؽلؽلت بَن أحواض الحدَمة المنسمة حجً

 وصلت النافورة الحجرَة الضخمة وسبب كل جلن اْصوات

داخلة مع ؼناء العصافَر الصؽَرة حول اْشجارالرابعة المج  

 الموزعة فٍ المكان بجناسك .. لكن ما جعل خطواجها ججولؾ

 حَنها لَس كل ذان المشهد الرابع بل الجالسة فوق أحد المماعد

 الحجرَة الموزعة بشكل دابرٌ لرب نافورة المَاه جمسن دفجراً 

لن الورلةوللماً فٍ َدها ومنشؽلة جماماً فَما جخطه فوق ج  

 البَضاء الكبَرة فابجسمت ٖ شعورَاً وٖ جفهم فعًٗ المشاعر الجٍ

 جنجابها كلما رأت هذه الفجاة ...؟ هٍ جصؽرها بعام واحد لكنها



 !.... جشعرها دابماً بؤنها أكبر منها بكثَر

 شخصَجها نظرجها ذكابها طرَمة جفكَرها وحدَثها بل وجمَع

فَها امرأة لوَة ذكَة مدهشة جصرفاجها وإَماءاجها ججعلن جري  

 وفٍ كل شٍء فكَؾ إن أضفت له سحر جاذبَجها الرابع وحسن

 إنها الصورة الحَة للمرأة الجٍ !!... مٗمحها الخماصَة الشمراء

 كانت جراها جناسب جَم شاهر كنعان لبل أن جُشوش جلن الصور

 بسبب حدَثهما اْخَر وهو َعجرؾ بؤن انسجامه مع امرأة مثلها

من الخَال ضرب  ..!! 

 ابجسمت محرجة ما أن رفعت الجالسة هنان رأسها ونظرت جهجها

 فالجربت منها لابلة

 " آسفة إن كنت أزعجت خلوجن ... لمد اججذبنٍ صوت المَاه "

 وجلست بجوارها ما أن وصلت ولم جنجظر منها جعلَماً فمد باجت

 جفهم نوع شخصَجها جَداً .. إنها جشبه الجمثال الفرعونٍ الموجود

 لدَها كما َسمَه رواح ، لالت جنظر للنافورة أمامها

 ؼرَب أن جكون مثل هذه النافورة الرابعة الجمال هنا ولَست "

 " ! لرب مدخل المنزل

 فمالت الجٍ ٖزالت منشؽلة بما جفعل

ً الناس هنا جفكَرهم مخجلؾ عنا ... ه " م صمموا هذا خصَصا  

 لجكون ممابلة للشرفة الواسعة لؽرفة الشاٌ لَمابلهم هذا المنظر

 " وهم َحجسونه صباحاً ٖ أن َسجعرضوها للداخلَن للمكان

 فضحكت برلة ورفعت كجفَها لابلة

 معن حك جفكَرهم َخجلؾ عنا لكنها جحفة فنَة جسجحك بالفعل "

 " أن َراها من َزورهم

بدهشة ما أن ولع نظرها علً الخطوط ؼَروجابعت من فورها و  



 المكجملة فٍ دفجرها

 جرسمَن َا زَزفون ؟ لم أكن أجولع أنه لدَن موهبة رابعة "

 " ! كهذه

 فطال صمجها لبل أن َخرج صوجها فٍ جمجمة باردة

 " أنا ٖ اراها موهبة "

 فحدلت فَها بدهشة ولالت جشَر بسبابجها لورلة دفجرها جلن والجٍ

جمر فٍ حجرهاٖزالت جس  

 " ...هٍ كذلن بالفعل ...انظرٌ كم جبدعَن فٍ جصوَر النافورة "

 وانمطعت كلماجها وهٍ جشَر بإصبعها لمنجصؾ الرسمة النالصة

 " !! لكن لما هذا الخط هنا "

 فؤؼلمت الدفجر حَنها ووضعت َدَها علَه وحدلت فٍ النافورة

 لابلة

عجهاْنٍ ألؽَت الرسمة ... لم أعد أرَد مجاب "  " 

 فهمست بذهول

 " !!.... ولكن لما "

 وسرعان ما جبدلت مٗمحها للفضول لابلة جنظر لنصؾ وجهها

 الممابل لها

 " هل جرسمَن صوراً ْشخاص ؟ هل َمكننٍ رإَة ذلن ؟ "

 فنظرت للجانب البعَد فاخجفت جمَع مٗمحها عنها بذلن ووصلها

 صوجها الجامد جمود أحجار جلن النافورة

 " لم جعد هنان ... لمد اجلفت "

 فحدلت فَها باسجؽراب لبل أن جهمس

 " ....ما "

 وبلعت كلماجها مع سحبها ْنفاسها بعمك وفضلت الصمت وأن ٖ



 ججحدخ فٍ اٖمر الذٌ بدا واضحاً أنه َزعجها الحدَخ فَه وجنملت

 نظراجها فٍ جفاصَل الحدَمة الجمَلة واْزهار الملونة ولالت بعد

رت بؤنه كان طوًَٗ بالنسبة لشخصَجها العفوَة وإنصمت شع  

 ً  كانت واثمة من أن الجالسة بجوارها علً العكس جماما

 " زَزفون هل أسؤلن عن أمر ؟ "

 وما أن أدارت وجهها ناحَجها ونظرت لعَنَها لالت دون أن جنجظر

 إذناً لفظَاً منها

َاجناأجرٌ أننا كبشر ننسجم مع من ٖ َشبهوننا ...؟ فٍ شخص "  

 " أعنٍ ؟

 فارجسمت علً شفجَها ابجسامة جانبَة لبل أن جمول

 " أنت وزوجن جمصدَن ؟ "

 ابجسمت محرجة فلم ججخَل أن جربط اٖمور هكذا ! أم أن حدَخ

 عمها البارحة السبب ؟ نظرت لحركة لدمَها علً اْرض

 " حسناً َمكننا اعجبار ذلن كمثال "

ها لدفجرها المؽلكفمالت مباشرة وببرود جبعد نظرها عن  

 " أنا أري بؤنه لَس ٖمرأة فٍ الوجود أن جنسجم معه "

 فحدلت فَها من فورها وبصدمة لبل أن جمول بضحكة

 " لما جمَع اِراء سلبَة ناحَجه ؟ "

 نظرت لعَنَها ولالت بابجسامة جانبَة

 " لو اسجطاع الجمَع رإَجه بعَنَن ٖخجلؾ اْمر بالجؤكَد "

بَنما جابعت هٍ جبعد نظرها عنها للنافورةفحدلت فَها بصمت   

 أمامها مجمجمة بجمود

 " وهو َعٍ ذلن جَداً وٖ أراه َهجم لٓخرَن ولرأَهم "

 " جنهدت بعمك ونظرت حَخ باجت جنظر هٍ ولالت بهدوء حزَن



 ... هو َحجاج فمط لمن َفهمه ... أنا ٖ أفهم فمط معنً اخجٗفاجنا

 " ! اْمر معمد كما َبدوا لٍ

 حركت كجفَها ولالت وٖزالت جنظر للمطرات المجطاَرة من

 رذاذ الماء

 هٍ لَست بالمعادلة المعمدة ... أنت ببساطة فجاة رلَمة ٖ جحمل "

 جعمَدات الحَاة وٖ ججحملها بَنما زوجن رجل اسجمٗلٍ ولوٌ

 لادر علً حماَجن مما جعجزَن أنت عن مواجهجه وهنا

 " َكمن السر

ب لبرهة لبل أن جمولنظرت لها باسجؽرا  

 جمصدَن أنه ٖ َحجاج ٖمرأة اسجمٗلَة َمكنها حماَة نفسها "

 " !بعَداً عن اٖعجماد علَه ؟

 وجابعت من فورها وما أن نظرت لها جلن اْحداق الزرلاء

 المسجدَرة

 " !إذاً بهذا جكونَن أنت آخر امرأة لد جسجطَع إرضاء ؼروره؟ "

فجَها مجمجمة ببرودفنظرت لها بصمت لبل أن جحرن ش  

 " نحن نجحدخ عنكما ولَس عنٍ "

 فابجسمت لابلة

"  ً  " حسناً أنت اجخذجنٍ كمثال وأنا أفعل ذلن معن أَضا

 ولم جسجؽرب أن أبعدت نظرها للبعَد دون أن جعلك علً ما لالت

 فابجسمت ولالت جنظر لمٗمحها الشاردة فٍ الفراغ

حنانه ولَس لرجلوبهذا فؤنت جحجاجَن لرجل َؽدلن برلجه و "  

 " َبحخ عن امرأة جحجاج لحماَجه واٖعجماد علَه ؟

 وفاجؤجها بالمسوة الجٍ بدت واضحة علً مٗمحها ولالت بجدَة

 ولم جنظر لها



 " بل أنا ٖ أحجاج الرجال بجمَع أنواعهم وٖ أرَدهم "

 فحدلت فٍ مٗمحها باسجؽراب لبل أن جنظر لمَاه النافورة بحزن

 ولالت

"  ً  " لهذا أري أن زوجن ذان ٖ َناسبن جماما

 " أسمع أحدهم هنا َسٍء الحدَخ عنٍ "

 انجفضت والفة جنظر بصدمة للذٌ خرج من خلفها َنظر لها

 مبجسماً بسخرَة ولم جسجطع لول شٍء وٖ مجال لذلن فمد جابع

 َشملها بنظراجه المسجنمصة

جشدقولن أسجؽرب هذا من واحدة زوجة لذان المؽرور الم "  " 

 " !!... نجَب "

 كان الجعلَك من زَزفون الجٍ ولفت جنظر له بضَك فجحركت

 حَنها مارَه مبجعدة بعد أن لالت بصوت منخفض

 " ... بعد إذنكما "

 وما أن ابجعدت خطواجها حجً اخجفت عنهما نظر لها ولال بضَك

 جولفٍ عن النظر لٍ بجلن الطرَمة وكؤنٍ ابنن فهٍ من أساء "

وكان علَن إسكاجها ٖ إسكاجٍلٍ أوًٖ   " 

 لالت من فورها وبضَك مماثل

 لو أنن سمعت حدَثها من أوله لعلمت بؤن اْمر لم َكن كما "

 فهمجه فحدَثها كان عنٍ وعنها ٖ عنن ... ثم هٍ ضَفجكم فٍ

 " جمَع اْحوال

 جؤفؾ ولال َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز

برَنٍ أَن هو خالن ؟اجركَنا من جلن الطفلة اِن وأخ "  " 

 ففردت ذراعَها وَدَها ولالت بحنك

 " وما َدرَنٍ عنه أَن َكون وأنا سجَنة هنا ؟ "



 فحرن مرفمَه وَدَه ٖ زالجا سجَنجا جَبَه ولال بضَك

 لمد ؼَر مكان سكنه وٖ َجَب علً هاجفه كما أنه لم َؽادر "

علهإنجلجرا ! فما خطبه وما الذٌ جحدثجما عنه فٍ الحفلة ج  

 " !َخجفٍ هكذا فجؤة ؟

 جنفست بموة دون أن جبعد نظرها عنه مجمجمة ببرود جخفٍ به

 الجوجس الذٌ ؼرسه فَها

 " ٖ أعلم ولست أهجم وما جحدثنا عنه هو ما سبك وأخبرجن به "

 فجمجم أَضاً َنظر لها بشن

"  ً  " لست ممجنعا

 فؤدارت وجهها جانباً هامسة

 " لَست مشكلجٍ "

 فضَك عَنَه َنظر لها بجفكَر لبل أن َسجدَر هامساً بجمود

 " سؤعلم بطرَمجٍ إذاً ما جخفَانه أنجما أثنَن "

 وؼادر من فوره بخطوات ثمَلة واسعة فجؤففت وحملت دفجرها عن

 الكرسٍ بعنؾ ولم جهجم للملم الذٌ سمط منه علً اْرض

ماوجحركت مؽادرة من هنان أَضاً وبخطوات ؼاضبة سرعان   

 جولفت وبشكل مفاجا بسبب الجٍ ظهرت أمامها فجؤة معجرضة

 طرَمها بشكل مجعمد وجبادلجا نظرة مجشابهة فٍ الموة كما

 الشراسة واٖسجعداد للهجوم بَنما كانت جمانة من جحدثت أوٖ

 لابلة بحدة

 " هل أفهم ما الذٌ جفعلَنه هنا كل صباح ؟ "

* 

* 

* 



ً مسحت بالمنشفة سطح الطاولة الٗمع ة بانسجام جدندن لحناً خافجا  

 وبحركات خفَفة رالصة بَنما جحمل فٍ َدها اْخري المزهرَة

 الخزفَة الجمَلة الجٍ كانت جسجمر بنعومة علَها ، وما أن رفعت

 نظرها للمرآة المعلمة فولها جؤخذ شكًٗ دابرَا بحواؾ مابلة لابلها

انتفَها وجهها وعَناها ذات الرموش البارزة بوضوح فهٍ ك  

 جلؾ شعرها بمندَل خاص َؽطَه من اْمام بَنما َنزل ذان الشعر

 اْسود علً ظهرها منساباً من الخلؾ وخصٗت منه جرجاح

 بنعومة علً كجفَها فابجسمت لنفسها جرالب البروز الخفَؾ فٍ

 شفجها العلوَة وهو َزداد جماًٖ ؼرَباً بابجسامجها وأهدت نفسها

 لبلة هامسة بابجسامة

الخَر حلوجٍ دانَا صباح "  " 

 وضحكت من فورها ونظرت للمزهرَة الجٍ أعادجها مكانها

 ومسحت حواؾ الطاولة الجٍ كانت جحجل المساحة الصؽَرة لرب

 باب الشمة .. وما أن وصلت الدرج أعٗها لفت انجباهها انه من

 النوع الذٌ َحجاج مفجاحاً لفجحه .. ؼرزت أسنانها فٍ شفجها

 السفلً فٍ محاولة ٔخماد ثورة فضولها فما لد َكون موجوداً فَه

 وَحجاج أن َوصد ْجله ؟ ٖ جسجطع نكران أن كل ما فَها

 ً  َدعوها وبموة لفجحه .. حسناً وما فٍ اْمر فهٍ لم جفجح درجا

 وٖ باباً منذ أصبحت هنا ... وابجسمت بحمك فمنذ مجً هٍ هنا

َمنعها أو َحذرها من هذا ألَس وكلها َوم ولَلجان !! لكنه لم  

 كذلن ؟ ثم هنا لَست ؼرفجه وٖ مكجبه هذه مجرد طاولة لرب باب

 الشمة مهملة ٖ أهمَة لها سوي لجعلَك المفاجَح الجٍ ٖ جراه

 َسجعَن بها من أجل فعل ذلن ... وبما أنه ؼادر لبل للَل لاصداً 

 . شركجه فلن َشهد أحد محاوٖجها الفاشلة هذه



ط جلن اٖفكار كانت جمرر علَه المنشفة مراراً وجكراراً وجحت ضؽ  

 وبمبالؽة وكؤنها سجزَل لشرجه الخشبَة الٗمعة جلن ..! وخرجت

 ضحكجها وهٍ جسحبه من ممبضه نحو الخارج لابلة

 حسناً ٖ فابدة من المماومة .. ثم هو سَكون موصداً علً "

 " .. كل حال

زحفت سرَعاً لمٗمحها فمدلكن وَا للمفاجؤة .. بل الصدمة الجٍ   

 انسحب معها بسٗسة وكؤنه َرحب بها لجكشؾ عن أسراره ! بل

 وكؤنه لم َصدق أن َجد من َجبره علً البوح بها من شدة ما

 !!.. أثمله الكجمان طوًَٗ 

 وما إن نظرت لداخل الدرج المفجوح والذٌ كان عرضه بعرض

فكل ما كان الطاولة النصؾ دابرَة حجً ؼضنت جبَنها باسجؽراب  

 َحوَه صورة فوجوؼرافَة مملوبة وورلة بَضاء ملفوفة فمط ٖ

 !!... ؼَر

 فرفعت َدها وفركت أصابعها ببعضها فٍ الهواء وكؤنها

 جسجشَرها جفعلها أم ٖ ؟ جفعلها أم ٖ ؟ حسناً .. فات أوان الجعمل

 ً  اِن فمد أؼمضت عَنَها ومدت َدها نحو الصورة سرَعا

ونظرت لها بعَنَن اجسعت جدرَجَاً أو للرجل وأخرججها وللبجها  

 الموجود فَها ... ؼضنت جبَنها جنظر لمٗمحه بجمعن .. هذا هو

 بالجؤكَد وَبدو لبل أعوام عدَدة ومإكد فٍ الفجرة الجٍ وصل فَها

 هذه البٗد وحَن كان ابنه ٖزال طفًٗ صؽَراً ... مٗمحه ٖزالت

 كما هٍ بل ونظرة الحزن العمَمة الجٍ جخجبا خلؾ جمود جلن

 !.. اْحداق السوداء ... النظرة الجٍ َبدو لم جؽَرها السنَن

 لم جمحوها كما لم جضمد جراحه وعلك كل شٍء فٍ ذان الزمن

 والولت والجارَخ الذٌ جرن فَه منزله وعابلجه الصؽَرة



 . وبٗده ... بل وأحٗمه جمَعها كما َبدو

 واْؼرب من كل ذلن كان الشعور الؽرَب الذٌ اعجراها والذٌ ٖ

 جعرؾ حجً كَؾ جصنفه او جفسره !! وكؤن هنان ما َجب ان

 !جنجبه له فٍ مٗمحه وٖ جفهم ما هو ولما ..؟

 ومع ِعظم حَرجها هذه للبت الصورة وأعادجها مكانها وامجدت

فما سرأصابعها ٖ شعورَاً للورلة الملفوفة بشكل اسطوانٍ   

 وضعه لصورجه المدَمة جلن هنا وما الرابط بَنها وبَن هذه

 !الورلة ؟

 رفعجها وفجحجها بَدَها اٖثنجَن وانفجحت عَناها بدهشة رافمجها

 شهمجها المجفاجبة ولد ارجفعت ضربات للبها حجً شعرت أنه لد

 صم أذنَها فلم جعد جشعر بما حولها وهٍ جنظر لوجه المرأة

لم الرصاص ولمٗمحها الجٍ اسجطاعت الجعرؾالمرسوم فَها بم  

 !هذه زوججه ؟ ... علَها بسرعة ودون عناء

 ! أجل إنها هٍ وكما جذكرها جماماً وكؤنها جراها أمامها اِن

 من هذا الذٌ رسمها بهذه الدلة ؟ لَس هو بالجؤكَد فلم جعلم عنه

 بؤنه َجَد الرسم وٖ َظهر ذلن علَه فهل لام بوصفها لشخص

له ؟ رسمها  

 !! هل اسجطاع أن َوصل له مٗمحها بكل هذه الدلة

 هل حماً هو َعَشها داخله وبهذا الشكل ؟ ام أنها عبمرَة الرسام

 الذٌ اسجطاع الجوؼل وببراعة ورلة شدَدجٍ الرهافة والحساسَة

 لدواخل هذا الرجل لجنعكس بمعانَها العمَمة فٍ فراغ الورلة

 !البَضاء ...؟

م جسجطع منع نفسها من أن جمرر أصابع َدهاوعند هذه النمطة ل  

 علً مٗمحها بَنما جمسن الورلة بَدها اْخري و لد مٓ الحزن



 عَنَها كما الدموع الجٍ جرلرلت فَها سرَعاً جنظر لجلن المٗمح

 الجمَلة الفاجنة والعَنان المبجسمجان بحنان فاق جمالهما اِسر

 وجساءلت بمرارة لما جخرج لها هذه المرأة من كل شٍء لجشعرها

 بالذنب أكثر ؟

 لسماً بؤنها الظروؾ من حكمت هذا ولَست هنا لجؤخذه وٖ لجؤخذ

 .مكانها

 زمت شفجَها جمنع شهمجها الباكَة من الخروج وبللت دمعجها

 رموشها الكثَفة وهمست ببحة

... أٌ شٍء وإنلكن ما أعدن به أن أفعل شَباً من أجلن  "  

 " ...حممت حلمن وجمعجهما معاً كؤب وإبنه ... أو

 وارجسمت علً شفجَها ابجسامة اكجسحت مٗمحها الحزَنة

 وعَناها الدامعة وهٍ ججابع همسها لها

 " ...أو انجممت لكما منه "

 وأدنت جلن الورلة ومٗمحها المبجسمة فَها لشفجَها ولبلجها

مفزوعة حجً كادت جسمط جلنمؽمضة العَنَن بحزن وانجفضت   

 الورلة من بَن َدَها ما أن سمعت صوت الخطوات الممجربة من

 الباب ججبعها ضجة المفاجَح الجٍ سجعلن فٍ اٌ لحظة عن دخول

 !! آخر شخص َجوجب ان َراها اِن

 وبسرعة شدَدة هٍ نفسها لم جكن جعلم أنها جملكها أعادت الورلة

ة الجٍ انفجح فَها الباب فؤمسكتالً الدرج وأؼلمجه فٍ ذات اللحظ  

 منشفجها جفرغ انفعالها وجؤثَر ضربات للبها الموَة فَه جنظر

 للجسد الذٌ أصبح َمؾ ممابًٗ لها والذٌ وكما جولعت لم َسجؽرب

 وجودها هنان فما علمه عنها هذان الَومان بؤنها والؽبار

 أعداء ...! لكن ما لفت انجباهه أكثر وجعل حاجباه َمجربان



اسجؽراب هو طرَمة ولوفها و ... ! هنان شٍء ما ؼرَب فٍب  

 ! نظراجها الجٍ ٖحظ انها ججحاشً اٖلجماء بعَنَه

 هو حماً َرَد أن َسؤل لكنه شعر بؤن اْمر سَحرجها ففضل أٖ

 َفعل .. و عوضاً عن ذلن فعل ما نسَه وعاد من أجله وهو

 َججازها ودخل ؼرفة مكجبه فجش فٍ أحد اْدراج عن الملؾ الذٌ

 عاد من أجله وخرج مؽلماً الباب خلفه ونظره علً الجٍ ٖزالت

 جنظؾ الطاولة ذاجها !! سار حجً اصبح بمربها ودس َده فٍ

 جَب سجرجه ونظراجه ججابعها وهٍ ججشاؼل بجنظَؾ ما لامت

له وأخرج منه مجموعةبجنظَفه سابماً و ٖ زالت جججنب النظر   

 أوراق نمدَة ووضعها علً الطاولة لابًٗ 

 " هذه من أجل عامل الجوصَل "

 والجوت شفجاه بابجسامة جانبَة حَن علم انها فهمت ما َرمٍ الَه

 من اٖبجسامة الصؽَرة الجٍ ارجسمت علً شفجَها رؼم اسجمرارها

ها لنفٍ عملها دون ان جعلك .. حجماً حدخ شٍء ما فمد جولع أن  

 جفوت الفرصة لجرمَه بإحدي جعلَماجها العفوَة المعجادة بل

 ! وابجسامجها المشاكسة الجٍ ٖ جفارق شفجَها لكنها لم جفعل

 !! بل وكان مجؤكداً من أنه لمح حزن ما فٍ ابجسامجها جلن

 ! ولم َعد َراهن علً أنه َفهم هذه المرأة كما كان َظن وَعجمد

َة وؼادر مؽلماً باب الشمة خلفهجركت أصابعه اْوراق النمد  

 . محرراً بذلن جلن الدمعة الجٍ احججزجها طوًَٗ 

* 

* 

* 

* 



 شملجها نظراجها ببرود وها هو كل من برزت له أنَاب هنا علَه

 أن َدربها علَها هٍ ؟ ٖ ووصل الجدخل امكان جلوسها وولوفها

 وأَن جكون ...! ابجسمت باسجخفاؾ لبل أن جمول بسخرَة محدلة

ٍ عَنَها الؽاضبةف  

 لم أكن أعلم بؤنه ثمة لانون جدَد َمنعنٍ ! هل انجملت اْوامر "

 " هنا من الرإساء للجنود ؟

 فاجسعت عَنَها ولم َزدها ذلن سوي ؼضباً وصرخت جشَر لها

 بسباجها الجٍ َزَنها خاجم مكون من لطعجَن جربطهما سلسلة

 لصَرة

 أنت هو الشخص المنبوذ هنا ومن ٖ حكم له .. وإن جكرر هذا "

 " مجدداً ورأَجن ججلسَن هنا فعمٍ من سَكون الفصل بَننا

 فؤهدجها ابجسامة ساخرة جدَدة جعلجها جرجع لمهدها بل وكان

 لدَها المزَد فما أن جحركت شفجاها خرجت منها اْحرؾ بموة كل

جنجمل علً جسدها صعوداً  شٍء فَها رؼم برودها بَنما نظراجها  

 لما ٖ ججعلمٍ أن جطورٌ من شخصَجن أَضاً وٖ جخجببٍ خلؾ "

 " الؽَر دابماً كاْرنب

 فجعالبت أنفاسها الؽاضبة جشد لبضجاها بموة انمطع معها ذان

 السلسال الرلَك الذٌ َصل بَن الخاجمَن فٍ مفصلٍ سبابجها لبل

 أن جصرخ فَها مجدداً 

سلوب السافل من أمثالنلن أسجؽرب هذا اْ "  " 

 وكان ذلن ما أشعل شهبا زرلاء وامضة فٍ جلن اْحداق بلون

 السماء فولها وخرجت من برودها صارخة فَها بالمثل حَنها

 " ابجعدٌ عن طرَمٍ إذاً لبل أن جرٌ أسلوباً أكثر سفالة من ذلن"

 لكن ذلن لم َزد من جلن المعركة سوي حدة والطرؾ اْول فَها



جوم مجدداً وصراخها َجعالً أكثر هذه المرة حجً بززتَعود لله  

 عروق نحرها النابضة

 ابجعدٌ أنت عن ولاص َا حفَدة الخماصَة فؤنا لن أسجسلم "

 " بسهولة إن كان ذان ما َخبرن به عملن

 لَسجعَد الطرؾ اِخر وضعه السابك ما أن جحدد سَر جلن

رَة بَنما خرجتالمعركة وجلن الشفاه الجمَلة جعود لٗبجسام بسخ  

 اْحرؾ مشدودة من بَنها

 .... أبجعد عنه ! َإسفنٍ أن أخبرن بؤنٍ لم ألجرب منه ْبجعد "

 ولعلمن فمط هذا أمر َجوجب علَن شكرٌ علَه فهو كرم منٍ

 " اججاهن

 لججسع جلن العَنان السوداء المحفوفة بصؾ رموش اصطناعَة

 مكومة بذهول بَنما كانت سجؤكلها بها وهٍ جمول

 " ماذا جمصدَن بهذا ؟ "

 لكنها وكالعادة لابلت ذلن بكل برود واسجخفاؾ وهٍ جوفع رأسها

 بشموخ لابلة

 " ظننت ذكابن أَضاً جحسن عن السابك "

 مما جعل ذان الؽضب َسجعر مجدداً وإن جكبدت صاحبجه وبكل

 جهد إخفابه بَنما جكاد أظافرها أن جمزق لحم كفَها من الشد

 علَهما بموة ولالت بفكَن مجصلبَن

 لن أجارٌ جاهلة سولَة مثلن ... وعلَن الجولؾ عن اسجخدام "

 " هذه اْسالَب الطفولَة السخَفة لمطاردة رجل مجزوج

 فضحكت .... أجل ضحكت فٍ وضع ما كانت لججخَل أن جضحن

 فَه ! لكنها لم جكن ضحكة مرحة طبَعَة لم َعرفها أحد فٍ ذان

بل ضحكة هدفها فمط والذٌ جحمك سرَعاً هو اثبات المكان فَها  



 ؼرَزٌ لموجها أمام خصم هٍ ٖ جراه لوَاً أساساً لكنها خرجت

 بؤوامر من دفاعات دماؼها علً ما َبدو .. بَنما اسجلم لسانها

 الماجل زمام اْمور مباشرة وما أن نظرت للعَنان المحدلجان فَها

 ً  بؽضب جشَر بالدفجر فٍ َدها جانبا

 إن كنت أرَد زوجن ما كنت ْجلس هنا كطفلة سخَفة كما "

 " جمولَن بل لكنت ذهبت له فٍ ؼرفجه

 فارججؾ ؼضباً ذان الجسد المشدود فٍ سجرة جلدَة لصَرة

 وأنَمة وبنطلون ضَك ولصَر وخرجت الكلمات من شفجَها

 ً  الممجلبة مرججفة بؽضب أَضا

 " ....لن أسجؽرب هذا من أمثالن و "

جٍ ٖزالت جحارب فٍ أرضها وبموة لابلة بضَكلجولفها ال  

 " جولفٍ بات هذا الحدَخ المزعج َشعرنٍ بالصداع "

 فاصطكت جلن اْسنان البَضاء بؽضب وصاحبجها جهمس من بَنها

 " ....أنت "

 وكان لها ذات المصَر حَن لاطعجها بؽضب هذه المرة

 " للت اصمجٍ "

جر فَهاوصرخت فٍ وجهها رامَه بَدها جانباً والدف  

 " ولعلمن فمط فولاص لٍ ... ملكٍ ومن لبل أن َعرفن "

 واججازجها مؽادرة دون أن جضَؾ شَباً وٖ أن جهجم لجعلَمها علً

 ما لالت جاركة جلن العَنان المحدلجان بها جكادا جخرجان من

 . مكانهما من الصدمة

* 

* 

* 



 ابجسمت بحنان جسجمع بانجباه لحكاَاجها وكلماجها اْلرب للطفولة

 فٍ براءجها ورلجها ... بل من لال بؤن هذه طفلة فٍ الثالثة عشر

 ً  من عمرها ! هذه جحمل عمل وللب امرأة فطوال فجرة حدَثهما معا

 لم ججطرق أبداً لذكر شٍء عن ماضَها الماسٍ البشع ذان بل ولم

ججه بالسوء لطجذكر والدها وٖ زو  ! 

 وإن لم َكن َمان لّمح لها سابماً عما مرا به وهذه الفجاة جحدَداً 

 ولوٖ ما علمجه من والدة زوجها ذان لبل للَل لما كانت لججخَل

 !! بؤن جكون لد مرت بكل ذلن

 من َعرؾ هذه الفجاة عن لرب وحده من َسجطَع فهم كم هٍ

 !! مخجلفة ! كم هٍ امرأة وكم هٍ رابعة

ججولع ؼَر هذا ممن َكون شمَمها َمان فالمرأة لَست ولن  

 بعمرها وٖ نضجها بل بعملها وللبها بالفعل فكم من طفلة كانت

 !!... بعمل امرأة وكم من امرأة كانت بعمل طفلة

 . هٍ آمنت بجلن الحمَمة اِن بل وجراها نموذجاً حَاً أمامها

به كرم جلنكان العشاء فٍ ذان المنزل َشبه فخامجه ورلَه وَش  

 العابلة وجواضعهم الذٌ فهمجه اِن علً حمَمجه حَن الجربت

 أكثر من جلن المرأة العظَمة ابنة العظماء وابنجها ، وبالرؼم من

 أنها لم جسجطع أكل إٖ الملَل من جلن اْطعمة الجٍ جحجاج لعشرة

 أمثالهم لَؤكلوا نصفها فمط إٖ أنها كانت أمسَة ممَزة بملوبهم

م وضحكاجهم .. وكما جولعت من جلن المرأة جوزاءوأحادَثه  

 شاهَن الحالن فكرمها ورلَها َشبهان حزمها وشدجها فسرعان

 ما كانت الفججان وبؤوامر منها فٍ ؼرفة ابنجها حَنما كان ولت

 مراجعة الدروس الصَفَة كما َبدو بَنما كانت ثمة مساحة أوسع

لجٍ كانت ججهلها عنلهما لَجحدثا معاً وكم أذهلها كّم الحمابك ا  



 حَاة جلن الفجاة وكل ظن جلن المرأة أنها جعلم وبؤن َمان

 أخبرها .. وكم شعرت باْسً حَالها فكم عانت من ظلم

 واضطهاد نهاَجه محاولة حرلها حَة فٍ ولابع جمشعر لها اْبدان

 وجبَن لها بؤنها لَست وحدها من كانت جعانٍ فثمة من هو أسوأ

 منها ... ٖ بل هٍ لم جكن أسوأ منها فمد كان شمَمها بجوارها

 َساندها وإن كان عاجزاً عن إَجاد حل لها أما هٍ فلم ججد وٖ

 ذان الشمَك .. كانت جناجٍ فمط طَفه فٍ ظٗم جدران ذان المطبخ

 البارد الذٌ جنام فَه بَنما َعَش هو فٍ مكان ما من هذا العالم لد

ها وَججاهل ما جمر به وَعرفه جَداً وهٍ فجاةَكون لرَباً جداً ل  

 وحَدة ٖ حَلة لها فٍ مواجهة وحوش ؼَلوان وكل جلن اْلسن

 . وبشاعة البشر الجٍ الجهمت لحمها وعرضها حَة

 " َمان أصبح لدَه منزل فٍ الجنوب اِن ؟ "

 ابجسمت وأومؤت لها إَجاباً جنظر لعَنَها الجمَلجان والشبَهجان

الجٍ جعشك .. فهذه المرة الرابعة جمرَباً الجٍ جسؤلهابجلن العَنان   

 فَها إن كان َملن بالفعل منزًٖ َخصه هنان ! بل ولَست عَناها

 فمط ما جشبهانه هٍ أخذت من مٗمحه الكثَر ؼَر أنها بشعر بنٍ

 مجعد بفوضوَة طفولَة ممَزة جشبه براءجها ورلجها وجمالها

، فكم جذكرها به بل وكم بَنما شعر شمَمها أكثر نعومة وأؼمك  

 !! جشجاق له اِن ولم َفجرلا سوي لساعات

 جشجاق لجفاصَل حَاجهما البسَطة جلن جمَعها وحجً الؽرفة

 ! الفمَرة الجٍ َنامان فَها كل فٍ طرؾ وجدار

 صعدت الدماء الحارة فٍ جسدها وصوًٖ لخدَها اللذان جوهجا

ت جلنبحمرة واضحة وهربت بنظرها لٓسفل ما أن جذكر  

 اللحظات المجنونة والمبٗت الجٍ جبادٖها أعلً الجرؾ الصخرٌ



 وشعرت بالخجل من نفسها واندفاعها اْحمك فكَؾ سَنظر لها

 اِن ! لكن سرعان ما بدد جلن المخاوؾ جذكرها لكلماجه لوالدة

 زوج شمَمجه حَن ذكرت رؼبجها فٍ جزوَجه ٖبنة لها وجعلَمه

أكثر من السابكعلً ما لالت وارججؾ للبها   . 

 " وهل أصبح َدرس الطَران ؟ هل سَكون طَاراً ؟ "

 رفعت نظرها لها وحدلت فَها باسجؽراب بَنما جابعت هٍ برجاء

 حزَن لابلة

 هو كان َرَد ذلن لكن والدٌ رفض فهو َدرسها اِن بالجؤكَد "

 " ألَس كذلن ؟

 حركت رأسها نفَاً بمٗمح حزَنة أمام جلن النظرات البرَبة

 المسججدَة فهذه المرة اْولً الجٍ جذكر فَها شَباً سلبَاً عن

 !! والدها ! بل واْولً الجٍ جعرؾ فَها هٍ هذا اْمر

 وكابدت دموعها باسجماجة حَن لالت الجالسة أمامها بحزن

 وعَنان دامعة

 هو كان َرَد ذلن كثَراً ... لم نكن نملن المال لكن أبٍ رفض "

 " نمود المدرسة

بحزن ومرارة وفهمت ما جعنٍ وٖ جسجطَع اسجَعابهابجسمت   ... 

 هٍ المنحة الدراسَة بالجؤكَد ... َا إلهٍ كم لاسً ذان الشاب

 وخسر أَضاً ؟ نظرت من بَن الدموع الجٍ مٓت عَنَها للجٍ لالت

 بؤمل حزَن

 ؼَهم طَار .. هو َمود الطابرة دابماً لكنه ٖ َحب ذلن .. بثَنة "

َرَد أن َسافر وَعمل مع الجَش هل َسجبدل أخبرجنٍ بؤنه كان  

 " لَمان مكانه ؟ هو ٖ َرَده

 أمسكت َدها بكلجا َدَها ومٓت الدموع عَنَها أكثر حجً أشبعت



 ! رموشها فهذه أصؽر مما ججولع فعًٗ 

 بل ومن سنها الصؽَر أساساً ؟ لالت ببحة وحزن

 ٖ َمكنه اسجبدال مكانه فجلن سنوات كثَرة من الدراسة "

 " َا َمامة

 فانسابت الدموع من عَنَها وهمست ببكاء

 " ألن َكون طَاراً أبداً ؟ "

 رفعت َدَها لوجهها ولالت جمسح الدموع عن وجنجَها

 " لد َكون كذلن َوماً ما .. بل ولد َكون أفضل من ذلن بكثَر "

 فؤومؤت موافمة وشع وجهها بابجسامة وكؤنها أخبرجها بؤنها

 ! سجحمك ذلن لها

 عادت ٔمسان َدَها مجدداً ولالت جنظر لعَنَها الفضَة الجمَلة

 نحن ٖ نعلم الخَر فٍ اْمر َا َمامة فكم من أمور نكرهها "

 " ... لكنها جحمل الخَر لنا

 وجابعت جبجسم برلة من بَن حزنها

 ثم لو أنه أصبح طَاراً ما كان لَسكن الجنوب وٖ ْلجمَه "

 " وأجزوج به

لجالسة أمامها للفضول سرَعاً ولالتفجبدلت نظرات ا  

 " كَؾ الجمَجما ؟ "

 ابجسمت بحَاء ولالت

 لمد صدمنٍ بسَارجه لَلة احجرق منزلكم وأخذنٍ للمسجشفً "

 " وُسرلت سَارجه جلن اللَلة لذلن جؤخر عنن ولم َكن هنان

 نظرت لها بجفكَر عمَك وظنت بؤنها جحاول جفسَر الحادخ وسبب

خ فٍ عملها الصؽَر عكس ذلن ولدجؤخره لكن ما كان َحد  

 فاجؤجها بؤن لالت بفضول



 " ! وهل َجزوج الرجل المرأة الجٍ َصدمها بسَارجه "

 فلم جسجطع إمسان نفسها عن الضحن ولالت فٍ محاولة مسجمَجة

 َٔمافه

 " ٖ بالطبع لكنه كان سبباً لذلن "

 واخجفٍ كل ذان الضحن لجحل محله ابجسامة حزَنة حَن أمسكت

بَدها هذه المرة وبكلجا َدَها الصؽَرجان معاً لابلة برجاءهٍ   

 حزَن

 " هو سَكون سعَداً ألَس كذلن ؟ أنت سجفعلَنها ؟ "

 فؤومؤت برأسها بنعم ولالت جضؽط علً َدها بَدها اْخري الجٍ

 جمعجها مع َدَهما

 " سؤفعل َا َمامة .... سؤسعً جهدٌ لفعل كل ما َجعله سعَداً  "

جنان وانفجح حَنها باب الؽرفة وأطل منه رأسابجسمت لها بام  

 بثَنة الجٍ لالت مبجسمة

 " .... ألم جناما بعد ؟ كنت أعلم بهذا َا مخادعجان "

 وجابعت جنظر لَمامة بمكر وهٍ جدخل مؽلمة الباب خلفها

 " !لهذا أردِت أن جنام معن ؟ "

 وضحكت وصعدت السرَر معهما لابلة بضحكة

 " لو جعلم والدجٍ عنا فسنعالب عماباً بشعاً فٍ الؽد َا َمامة "

 فضحكت َمامة ولالت

 " لن نخبرها "

 ضحكت أَضاً ولالت ونظراجها جنجمل بَنهما

 " ! أنجم من أَن جحصلون علً هذه اْحداق الملونة "

 وأمسكت خصرها بَدَها وجابعت بضَك

م من أن والداهاحجً جَما ابنة خالٍ مطر عَناها زرلاء بالرؼ "  



 " ! وجداها لَسا كذلن ! بل وجمَعكن مجزوجات عداٌ

 ابجسمت َمامة بَنما نظرت لها ماَرَن باسجؽراب فابجسمت بمكر

 ونظرت لها لابلة

 ! لالت والدجٍ بؤنها كانت سجزوج َمان من ابنجها فما بٍ أنا "

 " لما لم جفعلها ؟

ة ولالتفاجسعت جلن اْحداق الخضراء بصدمة فضحكت بثَن  

 " كنت أمزح فمط ... ٖ جنظرٌ لٍ هكذا "

 وجشاركن الضحن معاً وبدًٖ من أن جنام ماَرَن مع َمامة كما

 أراردت جلن وأصرت أن جنام معها فٍ ؼرفجها لم َنم أحد من

 . ثٗثجهن جلن اللَلة حجً الصباح

* 

* 

* 

 رفعت شعرها الرطب وجمعجه وأمسكجه بمشبن كبَر وهٍ ججوجه

ها ورفعت الهاجؾ الذٌ كان مرمَاً علَه وصوت رنَنهجهة سرَر  

 وصلها من لبل أن جخرج من الحمام ، نظرت ٔسم المجصل لبل أن

 جفجح الخط ووضعجه علً أذنها وهٍ ججلس علً حافة السرَر

 ولد انكشؾ فخذها العارٌ من روب اٖسجحمام المصَر بسبب

تجلوسها إحدي لدمَها جحجها واْخري علً اْرض ولال  

 مبجسمة

 " مرحبا َا جلَلة وٖ جنسٍ بؤنٍ ٖزلت ؼاضبة منن "

 فانطلمت من فٍ الطرؾ اِخر لابلة باندفاع هجومٍ

 من َحك لها الؽضب من اْخري َا ناكرة الصدالة الطوَلة "

 " ! الجٍ شهدت حروب البٗد وجحرَرها وحروبها الجدَدة



 ابجسمت جرفع خصٗت ؼرجها الرطبة خلؾ أذنها ولالت

 وما الذٌ فعلجه َؽضبن بَنما أنت الجٍ لم جكن بجانبٍ "

 باْمس ؟

 " ولن نجحدخ عن رفضن العمل معٍ كمساعدة لٍ

 لالت من فٍ الطرؾ اِخر من فورها وبسخط

 ؼسك باهلل علَن وكؤنن ٖ جعرفَن الوضع جَداً ؟ "

 فكَؾ أعمل معن وأنا نصؾ عزباء نصؾ مجزوجة وسَكون

الرجل أوًٖ ْكون هنان وهذا ما لنعلَا أخذ أذن من ذان   

 َحصل أبداً .. وٖ أظنه سَوافك علَه وأنا أرفض منالشة هذا

 " معه أو سماع صوجه

 جنهدت بضَك مجمجمة

 " وحجً مجً سجهربَن منه ومن حمَمة أنن أصبحت زوججه ؟ "

 وجابعت من فورها جؽَر مجري الحدَخ الذٌ ٖ طابل من

 النماش فَه

نسبة لحضور الحفل ؟حسناً ماذا بال "  

 " !ما هٍ أسبابن ولابد كان هنا ؟

 فجمجمت جلن من فورها وببرود

 " للسبب ذاجه "

 جنهدت بعمك ولالت

 " جلَلة أنت جضَعَن الولت لَس إٖ فالجنعٍ بوالعن "

 فكانت من فٍ الطرؾ اِخر من ؼَر مجري الحدَخ هذه المرة

 ولد لالت بحماس

دان الفروسَة ولم جكونٍ هنانمإكد لم جرٌ أحجفال فٍ مَ "  

 أعرفن جَداً فهل رأَجه فٍ الجلفاز ؟



 هذا هو اْمر الوحَد الذٌ جعلنٍ أموت جحسراً ْنٍ لم

 " أكن هنان

 ضمت ساعدها لصدرها ودست َدها جحت مرفك َدها اْخري الجٍ

 كانت جثبت بها الهاجؾ علً أذنها ولالت ببرود

 " جبدَن كطفلة وأنت ججهربَن من حدَثنا السابك "

 ووصلها بوضوح صوت جؤففها الطوَل لبل أن جمول باسجَاء

 أنا لم أجهرب منه بل جحدثت عما اجصلت من أجله فٗ جعكرٌ "

 " لٍ مزاجٍ به ؼسك حلفجن باهلل

 ولاطعجها من لبل أن جفكر فٍ الجعلَك والجحدخ لابلة بابجسامة

علَن هذه المرة فلم أصدق عَناٌ وأنا أريلكنهم جؽلبوا  "  

 " !! صورجن فٍ جرَدة العوسج الَوم

 جنهدت بضَك ولالت

 جملصت بجمَع الطرق لكنهم كانوا أعند منٍ وبصعوبة وافموا "

 علً أن َمجصر اْمر علً الصحافة فمط ثم جركت لهم المبنً

 " وما فَه وصعدت لمكجبٍ

 لالت جلن ضاحكة

لجمطوا المهم منه فما نرَد بالبالٍكان هذا كافَاً وا "  " 

 حدلت فٍ الفراغ باسجؽراب هامسة

 " ماذا جمصدَن ؟ "

 وصلها صوجها سرَعاً وباسجؽراب مماثل

 " ألم جرٌ جرَدجهم الَوم ؟ "

 نظرت للطاولة لرب باب الؽرفة ولالت

 ٖ فبالكاد اسجَمظت واسجحممت .. كنت مجعبة ولست أعلم "

؟كَؾ نمت لكل هذا الولت   " 



 ضحكت ولالت

 ٖزالت الساعة الجاسعة َا دجاجة ! وبما أنن لم جرَها فمد "

 جركوا لصورجكما عموداً كامًٗ لجحجٗ الصفحة بؤكملها بطولها

 " وعرضها وأنجما جمطعا معاً الشرَط اْحمر

 جنهدت بضَك ولم جسجؽرب ذلن بل كانت ججولعه فهٍ رفضت

الصحافة أَضاً وجم رفض مراسلٍ الجلفزَون لكنها لم جسجطع منع  

 ذلن ومن الجمَع ... بَنما وصلها صوت ابنة خالجها المجحمس

 لابلة بابجسامة كانت واضحة فَه

 ظننجه إعٗن ما عن مسلسل جدَد سَجم عرضه ... ما كل هذا "

 ! الجناؼم واٖنسجام

 ً  " لمد بدوجما رابعَن وكنجوم السَنما جماما

 ولفت ولالت بضَك وٖزال نظرها هنان حَخ الصحؾ الموضوعة

 علً الطاولة

 " جلَلة ..... !!! ما أسخفن وجلن الجرَدة معن "

 فضحكت ولالت

 وماذا ججولعَن من السخافة ... أعنٍ الصحافة أن جخجار لججرن "

 مثل ذان المشهد وجسجبدله بؽَره ؟

أَضاً بدًٖ إن كنت مكانهم ما وضعت ؼَرها بل وفٍ الؽٗؾ   

 " من صورة البرج وخبر افججاحه

 كانت جحدق هنان بصمت واسجؽراب بَنما جابعت جلن بضحكة

 جدَدة

 ثم ما أن جرٌ جلن الصورة سَجؽَر كٗمن هذا ... َا إلهٍ "

 " ما الذٌ ٖ َبدع فَه ذان الرجل وٖ َلَك به ؟

 فزمت شفجَها بضَك ولالت



وبؤنن جملكَن نسخة ٖ جنسٍ بؤنن مجزوجة َا أم لسانَن "  

 ً  " أخري عنه وبؤنه ابن الحالن أَضا

 فنجحت فٍ للب مزاجها ذان سرَعاً فمالت بضَك مماثل

 !! ٖ أعلم من منكما نملت العدوي لٗخري أنت أم والدجٍ "

 " من أخبركم بؤنٍ نسَت أمره لجذكرونٍ به طوال الولت ؟

 جنهدت بضَك وجوجهت ناحَة باب الشرفة الزجاجٍ لابلة

 ٖ جؤخذٌ مولفاً سلبَاً من الرجل وججعلَه َكرهن فَما بعد "

 " وهو من جمدم لخطبجن من نفسه َا جلَلة

 فوصلها صوجها فوراً وببرود

 " فلَفعلها وَخلٍ سبَلٍ ٖ مانع لدٌ "

 حدلت فٍ السماء البعَدة عنها بصدمة ولالت

 مطلمة مرة أخري َا جلَلة !! لن جسجحملٍ جبعات ذان اْمر "

 " هذه المرة فٗ جسجهَنٍ به

 لالت جلن من فورها

 اْمران سَان ... بل وبمابٍ مع رجل أسوأ من ذلن بالنسبة "

 " لٍ

 حركت رأسها بَؤس منها وأمسكت بحزام المنشفة الملفوفة حول

 جسدها لابلة

 لو أنٍ أفهمن فمط وما جعنَن وما جخفَنه عنٍ ؟ واعلمٍ من "

لم ورماح معن بالطبع ْنهاِن بؤنٍ لن أسامحن حَن سؤع  

 " وبسبب وعدن له جرفضَن الجحدخ

 ً  وصلها صوجها حزَناً محبطا

 ٖ فابدة من الحدَخ عن الماضٍ َا ؼسك ْنه لن َجدٌ "

 " فٍ شٍء



 جنهدت ولالت جولٍ ظهرها لمنظر أهم أحَاء العاصمة الرالَة

 ٖ أرَد أن جكونٍ جعَسة َا جلَلة وأخشً أن ججضرر مشاعرن "

اً وجكونَن أنت السبب فٍ ذلن وجكجشفَن الحمَمة حَنمامجدد  

 " َكون اْوان لد فات

 وكما جولعت لالت جلن من فورها

 لن أخسر أكثر مما خسرت ولن َُذبح للب وَموت وهو مَت "

 أساساً فمد اعجدت حجً أن أكون علكة فٍ أفواه الناس فما

 " سؤخسر أكثر وفَما سؤجضرر ؟

ولالت ججكا بظهرها علً البابفجنهدت بؤسً وَؤس منها   

 الزجاجٍ خلفها

 لعل أَجابٍ الوحَد فٍ اْمر أنن سجصبحَن هنا ونكون "

 " لرَبجان من بعضنا

 فجمجمت من فٍ الطرؾ اِخر ببرود

 " ولست أري ذان أَجابٍ الوحَد سَطول "

 فجنهدت نفساً طوًَٗ ولالت

أنه مفاجؤةما أعندن ....! حسناً مجً جمرر حفل الزواج أم  "  

 " بالنسبة لن كعمد لرانكما ؟

 ً  فوصلها صوجها المجضاَك سرَعا

 ٖ أعلم ولست أهجم وأجولع ذلن فٍ أٌ ولت وفٍ كل صباح "

 لجدخل والدجٍ علَا الؽرفة وجخبرنٍ بؤنه فٍ انجظارٌ فٍ

 " اْسفل ... لَجنٍ أموت لبل ذان الَوم

 لالت بضَك أشد أصابعها جشجد علً الهاجؾ فَها بموة

 جلَلة جولفٍ عن الجفوه بالحمالات َكفٍ جرفضَن أن َكون لن "

 حفل زفاؾ كؽَرن ...! ما أعندن وأؼبان وهو من َرَد حفًٗ لن



 " !! فٍ أفضل مكان فٍ العاصمة

 فمالت جلن بمرارة عبّرت عن كل ما بداخلها

ؾ سجحجشد له الناس فمط لَروا الجٍوما الذٌ أفعله بحفل زفا "  

 " الجهمجها اْلسن والشابعات ْعوام وهٍ ججزوج ؟

 ووصلها صوت جؤففها الموٌ لابلة من لبل أن ججحدخ

 وداعاً اِن َا ؼسك لمد عكرت لٍ مزاجٍ بما َكفٍ .. واذهبٍ "

 وانظرٌ للخبر فٍ الجرَدة فوق صورجكما وٖ جنسٍ بؤنٍ

 " ؼاضبة منن من اِن

عدت الهاجؾ جنظر له باسجؽراب لبل أن َجحول كل ذلن لحزنأب  

 فهٍ لم جسجطع لول الحمَمة لها والجٍ ججهلها وبؤن زواجها ذان

 ألرب مما ججخَل ولَس ججولع ، جنهدت مسجؽفرة هللا وجحركت من

 مكانها ونظرها علً مجموعة الصحؾ الموضوعة علً الطاولة

بَن أسنان مشبنهنان جمسن شعرها الرطب الذٌ انزلك من   

 الشعر وجذبجه جهة كجفها ورفعت جرَدة العوسج جحدَداً فهٍ

 اْشهر فٍ البٗد وإحدي الصحؾ المهمة عربَاً .. وكانت بالفعل

 صورة البرج المضاء واْلعاب النارَة جخرج منه جلمع وسط

 الظٗم حَخ جم الجماطها من مكان اٖحجفال بنادٌ الفروسَة

جل الصفحة اْولً واسمه َعلوا بالٍالمرَب منه فهو ما اح  

 اْخبار فملبت صفحاجها بسرعة حجً وجدت صورجهما والخبر

 الذٌ جحدثت عنه وكانت بالفعل لد احجلت عموداً كامًٗ وهما

 .. َمومان معاً بمص الشرَط اْحمر ٖفججاح صالة البرج اْرضَة

 وبَنما كان هو َمؾ بجانبها كانت ذراعها جحَطان بها جمسن َدَه

 بَدَها َجوجان معاً ذان الحدخ ... وانفجحت عَنها بصدمة

 ممزوجة بالؽضب حَن فهمت ما كانت جمصد جلَلة بؽضبها منها



 ما أن لرأت الخبر أعٗها جحت إسمَهما المكجوبان باْحمر

 العرَض ولد ُكجب بخط أسود منسك

اح برج الممة وإعٗن خبر انجظارهما للمولود الجدَدافجج )  ) 

 فرمت الصحَفة من َدها لابلة بضَك

 " مطر ... فعلجها إذاً وٖ أحد ؼَرن سَفعلها "

* 

* 

* 

* 

 حضنت الجرَدة بل صورجهما فَها وكؤنها لم جري ذان مباشراً 

 باْمس ولالت بسعادة

ا ربما أروعهما وهما معاً ... َا رب احفظهما لٍ َ "  " 

 فضحن الجالس علً السرَر بمربها ولال مبجسماً بسخرَة َجكا

 علً ذراعَه

 َا لن من طفلة ! ٖ أفهم كَؾ لوالدن أن َزوجن وأنت ٖزلت "

 جحضنَن صورة والدَن ! َا له من جمشؾ عاطفٍ هذا الذٌ

 " جعَشَنه

 لوحت بالجرَدة فٍ َدها ونظرت له ولالت بؤسً واسجَاء

لم جعرفه أنت لجفهمه .. فبَنما كنت جنام فٍ أجل جمشؾ عاطفٍ "  

 .. حضن والدجن هنا كنت أنام أحضن طَفها فٍ السرَر البارد

 وبَنما كان جدن وأعمامن َؽدلونن بكل ذان الدٖل كنت أنا أشجاق

 للحظات أري فَها والدٌ ْنه َضحٍ بكل شٍء وحجً ولجه

 " لجعَش هنا بسٗم

ؾ َمسن ضحكجهرفع َدَه عالَاً ولال َنظر للسم  



 " وأنا أحمد هللا لذلن لكنت اِن أحضن الجدران مثلن "

 رمجه بالجرَدة الجٍ اسجمبلها ضاحكاً ولالت بضَك

 ما أسخؾ مزاحن َا طفل .... فانظر أنت لسنن أمام الرجال "

 ً  " لجعلم بؤنن طفل عكسٍ جماما

 أمسن الجرَدة من طرفَها ورفعها بَنهما َحركها وكؤنها جطَر فٍ

 الهواء ولال باسجهزاء

 ٖ أعرؾ واحدة جصؾ نفسها بؤنها امرأة وسجدخل الثانوَة "

 " ! العام الممبل

 أمسكت خصرها بَدَها ولالت بجملك

 " والدجٍ حَن جزوجت كانت جدرس فٍ الثانوَة "

 لال وٖزال َحرن الجرَدة بَنهما مبجسماً بسخرَة

 " كانت فٍ الجاسعة عشرة َا ذكَة "

ك وما أن كانت سجعلك أولفها رنَن هاجفها الذٌنظرت له بضَ  

 أخرججه من جَب جنورجها وما أن نظرت لٗسم علً شاشجه حجً

 عضت طرؾ شفجها جمسن ضحكجها فهٍ لم ججصل به كما لم

 َفعلها هو وها لد اسجسلم أخَراً ، ولفت وأدارت ظهرها للذٌ لال

 ً  ضاحكا

 " لو أفهم فمط ما َعجبه بن ؟ "

ت لباب الؽرفة والجفجت له وأخرجت لسانهافسارت حجً وصل  

 وخرجت من فورها ضاحكة بل وراكضة كٍ ٖ َلحك بها ْنه لفز

 . باججاهها مجوعداً 

 وما أن وصلت ؼرفجها وأؼلمت بابها خلفها كان هاجفها لد عاود

 الرنَن مجدداً ففجحت الخط ووضعجه علً أذنها فوصلها صوجه

 الحانك فوراً 



ما اجصلت بن أبداً لو لم أكن أحمماً  "  " 

 فؤمسكت ابجسامجها بؤسنانها ولالت

 وإن لم أكن أنا حمماء ما أجبت علَن أبداً ... ثم أنت للت أن "

 " أجَب علً اجصاٖجن ٖ أن أجصل بن

 وجابعت من فورها ولد جحولت نبرة صوجها للضَك

 وإن لم أكن أحبن كحمماء لكنت ؼضبت منن لٓبد بسبب "

اجصلت بن من أجل الحفل ما للت باْمس حَن  " 

 ً  فوصلها صوجه البارد الجاؾ سرَعا

 " لن أجحدخ عن ذان جحدَداً كٍ ٖ جنامٍ اللَلة باكَة "

 فؤمسكت خصرها النحَل بَدها الحرة لابلة

 " لل ما لدَن وأعدن بؤن ٖ أفعلها "

 " جعالٍ لمنزل والدن "

 لالها مباشرة وبحزم آمر فحدلت فٍ الفراغ بصدمة لبل أن جشجد

 أصابعها علً خصرها أكثر ولالت بضَك

 " بل كان علَن أن جمول مجً سجؤجٍ لمنزل والدن ؟ "

 وكما جولعت كان جعلَمه الجالٍ أشد حزماً وحدة ولد لال

 جَماااا .... لسماً أن ججدَنٍ فٍ ؼرفجن مجدداً ولن أؼادر "

هذه المرةمن دونن   " 

 فنفضت َدها لابلة باسجَاء

 " ٖ هذا لَس اجفالنا "

 لال بضَك مماثل

 ولَس من ضمن اجفالنا أَضاً أن ٖ جزورٌ منزل والدن "

 " مجدداً 

 لالت بؤسً ؼزا مٗمحها لبل صوجها



 " لاسم ٖ جكن لاٍس ومجحؾ هكذا "

 " !! لاٍس  "

 لالها سرَعاً وباسجهجان فمالت من فورها وبضَك

"  ً  " أجل وأنت ٖ جمنحنٍ الفرصة الجٍ اجفمنا علَها مطلما

 لال بحزم

 " ٖ ججهربٍ من موضوعنا اْساسٍ "

 لالت مباشرة

 " أنا ٖ أجهرب وهو موضوعنا ذاجه "

 ججاهلها لابًٗ بؤمر حازم

"  ً  " سؤكون فٍ منزل العابلة وسؤنجظرن ... وداعا

ا بعدما أؼلكعبست مٗمحها الجمَلة وهٍ جنظر للهاجؾ فٍ َده  

 الخط دون حجً أن َنجظر جعلَمها ! رفعت كجفَها وهٍ جبجعد عن

 .. الباب مبجسمة وؼادرت الؽرفة ووجهجها الؽرفة اْلرب لها

 طرلت الباب وفجحجه ما أن سمعت ذان الصوت اْنثوٌ المنخفض

 َسمح لها بالدخول وأؼلمجه ونظرها علً الجالسة علً حافة

 السرَر جحضن رأسها بَدَها لبل أن جرفعه ممررة أصابعها فٍ

 .. شعرها للخلؾ لَنزل مجدرجاً علً كجفَها ججبعه ؼرجها الطوَلة

 وبالرؼم من أن شعرها كان جافاً كانت ماجزال جلبس روب

 اٖسجحمام ! لالت بملك جنظر لمٗمحها الفاجنة الشاحبة

 " أمٍ جبدَن مجعبة ؟ "

هٍ جمؾ مجمجمةوجبعجها بنظرها و  

" ً  " هكذا أكون صباحاً ثم َجؽَر كل هذا .. لمد اعجدت جمرَبا

 جبعجها بنظراجها وهٍ ججوجه للخزانة وجخرج ثَاباً لها منها ولالت

 " !سجذهبَن للبرج ؟ "



 لالت وهٍ جسحب بابها مؽلمة إَاه

 " أجل علَا أن أكون هنان .. أنا بخَر ٖ جملمٍ "

ؼلمجه لبل أن جسمع جعلَمها ! بل وماوجوجهت جهة باب الحمام وأ  

 . جاءت من أجله ولجسجؤذنها للذهاب لمنزل والدها

* 

* 

* 

 رجبت خصٗت شعرها المصَر جنظر لنفسها فٍ المرآة لبل ان

 جنزلك نظراجها علٍ فسجانها المصَر والذٌ لم َجعدي طوله

 ركبجَها من اٖمام بَنما وصل لنصؾ سالَها من الخلؾ ، الجفجت

جها الوالفة خلفها لرب باب الؽرفة جنجظرها ولالت جٗمسلوالد  

 خصٗت شعرها بَدها

 " ما رأَن أمٍ أم أضع مشبكاً لشعرٌ ؟ "

 لالت مبجسمة

 أنت رابعة كَفما كنت َا زهور فبسرعة المرأة جنجظرن فٍ "

 " اْسفل وأنت جؤخرت كثَراً 

ذابهالالت جنحنٍ للجانب للًَٗ وجرفع لدمها لَدها جعدل حزام ح  

 المرجفع

 " هٍ المرة اْولً الجٍ ألابل فَها والدجه بل وفرداً من عابلجه "

 فالجربت منها والدجها لابلة

 " وإن َكن فاْمر ٖ َحجاج كل هذا "

 لالت وهٍ جسجدَر للمرآة الطوَلة مجدداً جعدل خصٗت شعرها

 علَها

 " كَؾ ٖ َحجاج وهٍ جرانٍ للمرة اْولً ؟ "



 وجابعت جمسح بطرؾ سبابجها جحت جفنها

 وماذا عن بالٍ عابلجه ؟ ألم جؤجٍ شمَماجه أو زوجات "

 " ْشمابه ؟

 لالت الوالفة خلفها جنظر لها فٍ المرآة

 " ٖ فٗ أحد له .. هو ابنها الوحَد "

 نظرت لها أَضاً فٍ المرأة ولالت باسجؽراب

 " !! الوحَد "

 لالت من فورها

فٍ منذ زمن وٖ أبناء لها ؼَرهأجل فوالده جو "  " 

 اسجدارت نحوها مجدداً ولالت بحزن

 " !وأعمامٍ وعابٗجهم وعماجٍ ؟ ألم َحظر منهم أحد ؟ "

 جنهدت بضَك ولالت

 ٖ ... فهم ٖزالوا َُحّملون والدن الذٌ ربان مسإولَة عدم "

 إخبارهم وأخذ رأَهم لبل أن َوافك علَه وكؤنهم َهجمون ْمرن

ا َصلح لن وٖ َصلح ؟مثًٗ وم ! " 

 أخفضت كجفَها مجمجمة بإحباط

 " ! لكنه جرن لهم الرأٌ وأن َسؤلوا عنه كَفما َشاإون "

 أمسكت َدَها فٍ وسطها ولالت ببرود

 وهذا لم َكفَهم فحَن لم َجدوا به عَباً. َعَبه جحججوا بعابلجه "

 الجٍ ٖ جربطه بها سوي صلة الدم والجمَع فٍ الجنوب

 " َعلم ذلن

 حدلت فَها باسجؽراب ولالت

 " !وما بها عابلجه ؟ "

 شدجها من َدها وجحركت بها من هنان لابلة



 ٖ شٍء مهم فٍ هذا ولَس ولت الحدَخ عنه .. جحركٍ َا "

 " زهور فلن نجركها وحدها أكثر من هذا

 فؤولفجها بولوفها ولالت

 أمٍ علَا رإَجه بما أنه أصبح هنا .. لن َُعمد لراننا هكذا "

 " دون أن أعرفه وأجعرؾ علَه

 أمسكت بَدها مجدداً ولالت جسحبها معها

 " هو اجفك مع والدن علً كل هذا فؤسرعٍ هَا "

 جحركت خلفها ججمجم بحنك

 " !ٖ أفهم ما هذا الذٌ اجفما علَه وكَؾ ومجً سؤراه مثًٗ ؟ "

ٗلم خلفها وكانت ضَفجهم ججلس فٍ بهو المنزل عكسنزلت الس  

 ما جولعت أن جكون فٍ ؼرفة الضَوؾ وهذه لَست عادة

 والدجها !! جباطؤت خطواجها ما أن أصبحت فٍ اْسفل جنظر

 باسجؽراب للمرأة الجٍ ولفت ما أن لالت والدجها

 " وهذه زهور ابنجٍ "

ان السوداءبل وجولفت خطواجها جماماً وهٍ جنظر لجلن العَن  

 الواسعة الجٍ كانت جنظر للفراغ ولَس لها وكؤنها ٖ جسجطَع

 جحدَد مكانها ! بَنما مدت َدها لٓمام لابلة بابجسامة دافبة

 " جعالٍ َا زهور ... الجربٍ ْران بطرَمجٍ "

 فشعرت بسكَن لاسٍ ؼرس فٍ صدرها وجٗحمت أنفاسها وهٍ

  َمكنها الرإَة !! وٖجكجشؾ وللمرة اْولً بؤن والدجه ضرَرة ٖ

 جفهم ما هذا الذٌ جعل ضربات للبها جرججؾ فجؤة وعملها الباطن

 َرفض وبشدة ربط أحداخ وحمابك ما ججهلها ! مما جعلها

 ججحرن من مكانها ججر خطواجها نحو الَد الجٍ ٖزالت ممجدة

 نحوها حجً أصبحت جمؾ أمامها جماماً نظراجها الحزَنة المؽمورة



نمل فٍ مٗمحها الجنوبَة لجحاكٍ جذور جلن المبابلبالعاطفة جج  

 حجً فٍ ؼرجها السوداء الكثَفة الناعمة والجٍ جحؾ حاجبَها

 جظهر من جحت الوشاح الذٌ َؽطٍ رأسها منسدٖ علً كجفَها

 والعَنان السوداء الواسعة الجٍ لم َزدها اللون اْسود الذٌ

 اكجحلت به سوي اجساعاً وجماًٖ وعِلمت الكلمات فٍ حنجرجها

 المجَبسة وجلن الَد البَضاء جرجفع لوجهها وٖمست مٗمحها

 ً  برفك هامسة بعَنَن جرلرلت فَها الدموع سرَعا

 حمداً هلل الذٌ أرانٍ عروساً ْوَس لبل أن أموت وَموت "

 " هو وحَداً 

عدا اْرض الجٍ دارت فاجسعت عَناها وجولؾ العالم من حولها  

 جحجها وبموة كادت جرمَها علَها مما جعلها جسجند بوالدجها

 والوالفة لربها كٍ ٖ جمع وارجفعت َدها لشفجَها جنظر للوالفة

 أمامها بصدمة وهمست من جحت أصابعها المرججفة

 " !! أوَس "

 ورالبت بعَنَن ذاهلة مٗمح الجٍ نزلت َدها لكجفها ولد لالت

لم جسمع معه همسها المصدوم ذان بحزن عمَك  

 لم أجخَل َوماً أن َؽَر رأَه وَمرر الزواج .... كم أنا ممجنة "

 " لن َا زهور َا ابنجٍ

 ولم َنجهٍ عذاب صدماجها هنان وجلن الَدَن الجٍ جسجدل طرَمها

 فٍ الظٗم الذٌ ٖ َراه سواها جرجفع لوجهها وأمسكت به بكلجا

نان مؽمورة بالدموع شاردة فٍَدَها لابلة برجاء حزَن وعَ  

ٖ جراها مٗمحه وإن كانت  

 أسعدَه أرجون بنَجٍ فهو لم َسعد َوماً ولم َعرؾ معنً "

 السعادة الحمَمَة وإن ابجسمت شفجاه ولم أسجطع أنا منحه سوي



 " المزَد من اْلم كلما نظر لعجزٌ ولمسببه

اءفانجرت الدموع من عَنَها هٍ حَنها بل ودخلت فٍ نوبة بك  

 لوَة ٖزالت جمسن جلن العبرات المرجفعة بؤناملها المطبمة علً

 شفجَها وشعرت بؤنها جدور فٍ حلمة مفرؼة بل شعرت بكل شٍء

 حولها وحجً الجدران البعَدة جطبك علً جسدها بل ربجَها جمنع

 الهواء من الجسلل لهما ولم َعد َمكنها رإَة شٍء بسبب الدموع

اع أٌ شٍء حولها سوي نحَبهاالمجدفمة من عَنَها وٖ سم  

 المكجوم وٖ صوت وكلمات والدجها المسجفهم باسجؽراب وٖ كلمات

 الجٍ كانت جسمٍ باهلل علَها بملك وإن كانت جسمعها وٖ جراها

 فهٍ لم جكن معهما سوي بجسدها المرججؾ فمط بَنما رمٍ عملها

 بعَداً وبعَداً جداً لكل جلن اٖحداخ الجٍ جمعجها بذان الرجل

 وألساها كان الطرَمة الجٍ انجممت منه بها لججرح لَس روحه

 فمط وذكري والده بل وهذه المرأة أَضاً .. ججذكر كل ما فعل من

 أجلها بصفجه أوَس ؼَلوان وبصفجه الخطَب المجهول الذٌ لم

ا وجذكرت فوراً كلماجه فٍَكن َسعً سوي ٔرضابها وإسعاده  

 الحفل لبل َومَن

 ... بل وجعجبنٍ أَضاً لوجها ومواجهجها لكل شٍء بشجاعة )

 جمَلة .. أنَمة وذكَة خطفت للبٍ فور أن رأَجها وأنا علً

 ( اسجعداد لفعل أٌ شٍء فمط لجكون سعَدة

 وعند ذلن لم َعد َمكنها الجحمل أكثر فركضت جهة السٗلم باكَة

ة من حَخ جاءتوصعدت عابد  . 

* 

* 

* 



 رمت الملم فوق مذكرجها ومررت أصابعها فٍ ؼرجها البنَة جرفعها

 لٓعلً لبل أن ججحرر مجدرجة علً جانبٍ وجهها وأدارت هاجفها

 جنظر للساعة فَه ورفعجه وفعلت ما جفعله فٍ كل مرة َؽادر فَها

 وهو اٖجصال به فمط لجسمع المجَب اِلٍ َخبرها بؤن الرلم

... أمر جعرفه مسبماً ورؼم كل ذلن ٖزالت جحاول فٍ كل ممفل  

 مرة !! دفعت الهاجؾ بعَداً عنها وجنهدت بؤسً ججكا بذلنها علً

 راحة َدها فكم من مشاعر جحملها لذان البارد ٖ َبادلها إَاها

 أولها أنها جشجاق له ما أن َبجعد عنها وَمضٍ َوم ٖ جراه فَه

ٖ َعنَه أبداً بَنما هٍ مجؤكدة من أن ذلن   . 

 جؤففت وولفت جبعد كل جلن اْفكار عن رأسها وجوجهت جهة باب

 الؽرفة فكم جشعر بالملل هنا فلم جخرج من ؼرفجها سوي لجناول

 وجبة العشاء الجٍ لم َكن جمَع ساكنٍ المنزل موجوداً فَها كلَلة

 البارحة فٗ ولاص وزوججه وٖ زَزفون وزوجها كانوا موجودَن

 علً مابدة العشاء جلن وأمضت بالٍ الولت سجَنة ؼرفجها ولم

 جسجطع مؽادرجها جفادَاً للماء من لَست فمط ٖ جرؼب فٍ رإَجهم

 بل وواثمة من أنهم ٖ َرؼبون فٍ ذلن أَضاً .. لكن وفٍ هذا

 الولت جسجبعد أن جلجمٍ أحداً منهم فكما فهمت ؼرؾ الجمَع فٍ

ركها إٖ لمؽادرة المنزل ! فجحتاْعلً وٖ َبدو أنهم َحبذون ج  

 الباب بهدوء وخرجت جؽلمه خلفها بالهدوء ذاجه وسارت فٍ الممر

 الفارغ الساكن والذٌ لم َكن البهو الواسع الفخم بؤلل هدوًء منه

 وكؤنه ٖ أحد َعَش هنا ! أخذجها خطواجها فوراً ناحَة المكان

لَحجل الذٌ دخلجه مرجَن سابماً وخصص للحفٗت علً ما َبدو  

 المسم اْكبر من الطابك السفلٍ .. ومن أجل الوصول له سارت

 فٍ رواق طوَل مؽطً بسجاد أحمر فاخر ولد ُعلمت علً جدرانه



 مصابَح جؤخذ شكل أزهار من الكرَسجال الٗمع أضاءت فَها

 المصابَح الصؽَرة كالبلور معلمة فٍ حامٗت فضَة منحنَة

خمة رابعة زَنت جلنبنجوءات جشبه اْوراق .. ولوحات ض  

 الجدران جعلت رأسها َسجدَر معها وهٍ جسَر ببطء وكم شعرت

 بؤنه طوَل عن المرة الوحَدة الجٍ سلكجه فَها سابماً وَبدو بؤن

 ! ثرثرة ساندرَن السبب حَنها

 وما أن وصلت جلن الماعة الواسعة ودفعت بابها المرجفع ودخلجها

مخجلفة بالفعل عن حجً نظرت لجفاصَلها بدهشة فمد بدت لها  

 السابك حَن كانت جعج بالضَوؾ فبدت اِن واسعة هادبة

 بؤنوارها الخفَفة الجٍ الجصرت علً اْضواء المخفَة المصممة

 مع دَكور السمؾ بَنما سبحت الثرَا الضخمة فٍ الظٗم الجام

 جلمع لطعها الكرَسجالَة بطرَمة مبهرة جحت الضوء الخافت كما

ة الكبَرة المعلمة علً الجدران مما َشعرنزجاج اللوحات الفنَ  

 باٖنبهار وشفافَة المكان وجماله وكم َخجلؾ عن ذان الولت الذٌ

 . كان َعج فَه بالضَوؾ وضحكاجهم وأحادَثهم المجداخلة المرحة

 انجفضت بخوؾ والجفجت للوراء فوراً ما أن شعرت بالخطوات الجٍ

أن ججنفس بشكل اججازت الباب الضخم خلفها وبالكاد اسجطاعت  

 طبَعٍ ما أن جبَنت هوَجه .. وكم حمدت هللا أن كان هو ولَس

 شمَمه ذان فمالت مبجسمة بإحراج

 " آسفة لجطفلٍ .. أردت فمط أن أري المكان وهو فارغ "

 ً  لال ولاص مبجسما

 ٖ داعٍ لٕعجذار مارَه َمكنن الجنمل هنا حَخ وكَؾ جشابَن ، "

 " أنا فمط وجدت الباب مفجوحاً واسجؽربت ذلن

 اسجؽرب ذلن !! هٍ من علَها أن جسجؽرب هذا وأن َسلن ممراً 



 ؼَر وجهجه لَصل إلً هنا ؟! فهل هو معجاد علً جفمد المكان

 والحركة فَه لًَٗ ؟ حجً أنه ٖزال َرجدٌ بدلة رسمَة وَمسن

ولالت حمَبة فٍ َده أٌ أنه سَكون عاد للجو ! نظرت حولها  

 مبجسمة

 " المكان وهو فارغ هكذا أروع بكثَر من السابك "

 ضحن ضحكة عمَمة لصَرة ولال

 لن َشاركن الكثَرَن فٍ هذا الرأٌ وسَحكمون علَن بؤنن فجاة "

 " انطوابَة

 عبست مٗمحها الرلَمة بؤسً فهل هذه صفة جدَدة كانت ججهلها

لشكون وهو َمولوعلَها جمبلها أَضاً ؟ لكنه سرعان ما بدد جلن ا  

 ً  مبجسما

 وأنا أران عكس ذلن جماماً فؤنت فجاة جملن هالة لوَة حولها "

 ً  " ججذب المرء للجحدخ معها وٖسجكشافها أَضا

 جلون خداها بإحراج ولالت بضحكة صؽَرة

 " لن أعجبر هذا جؽزًٖ أبداً ؟ "

 ضحن كثَراً ولال

 " ٖ بالطبع أرجون فجَم من الممربَن لٍ "

فٍ ضحكة مرحة ولالوجشاركا   

 كل ما علَن هو أن جفكرٌ كاٖنجلَز بؤنه مجرد رأٌ حول "

 " شخصَجن

 رفعت كجفَها ولالت مبجسمة

 هل جمصد بهذا بؤن النساء العربَات َفهمن الرجال بشكل "

 " خاطا دابماً ؟

 ً  لال مبجسما



 لن ننكر أن البعض منهن بلً ... جسججَب للعفوَة بسرعة "

 " وسرعان ما جظن بؤن الرجل مجَم بها

 جنفست بموة جحرن رأسها بإحججاج رافض فابجسم لابًٗ 

 كَؾ وجدت إلامجن هنا ؟ أجمنً أن جكون فكرجن عن كل شٍء "

 " مشابهة لهذه الؽرفة

 لالت مبجسمة برلة

 " بلً المصر بؤكمله رابع وشعرت بالفعل وكؤننٍ وسط عابلجٍ "

كلمات نجَب الجٍ جري نفسها جزءلالجها بصدق مجؽاضَة عن   

 من السبب فَها .. ونظرات زوججه جلن الجٍ لد جعذرها كون هذا

 الرجل الممَز زوجاً لها .. ونظرات والدة نجَب الجٍ جشعر بؤنها

 ! موجهة للجمَع ولَس لها وحدها أو أنها جزء من شخصَجها

 وجابعت بذات ابجسامجها الرلَمة الجٍ جشبهها فٍ كل شٍء

ط ما َنمصه كما َبدو لٍ بعض اٖطفال أو الكثَر منهمفم "  

 " بالنسبة لحجمه

 رفع حاجبَه بدهشة مبجسماً ولال

 " !! أطفال "

 دست َدَها خلؾ ظهرها وحركت كجفَها لابلة بابجسامة

 أجل فهو كبَب نوعاً ما وأري أن اْطفال هم ما َحجاجه كل "

 " منزل لجشعر بالحَاة جدب فٍ أركانه

جَه بابجسامة ولالفؤمال شف  

 أوافمن الرأٌ لكنٍ أراه أمراً مسجحًَٗ فٍ هذه العابلة أن َصبح "

 " ....ممجلباً باْطفال بالنسبة لحجمه وبا

 وانمطعت كلماجه بسبب الجٍ دخلت من الباب المفجوح لجمؾ فجؤة

 جنظر لهما ولم جكن سوي زَزفون ... فابجسمت مارَه من فورها



حجً اخجفت ونظرها َنجمل بَنهما ابجسامة سرعان ما خفجت  

 وشعرت علً الفور بؤن اْجواء بدأت جنجمل لٕضطراب وكل واحد

 منهما لد أشاح بنظره بل وبوجهه سرَعاً عن اِخر !! بَنما جابع

 ولاص حدَثه السابك ولد انجملت لهججه للبرود فجؤة ! بل بما هو

 ألرب للسخرَة َنظر للبعَد لابًٗ 

 لكن لد َفعلها نجَب لرَباً وَحمك ذلن وجنجح خطجه الجَنَة "

 " الحمماء جلن

 وؼادر ما أن أنهً جملجه جلن مججازاً الوالفة عند الباب والجٍ

 انمبضت أصابعها علً الورلة الجٍ كانت جمسكها بها وكؤنها

 جخفٍ انفعاًٖ ما فَها لبل أن جرفعها ناحَجها ولالت ببرود

جن فجولعت أن جكونٍ فٍ ؼرفة الشاٌلم أجدن فٍ ؼرف "  

 " أو هنا ... هذه من أجلن

 فرفعت َدها وأخذجها منها فوراً جنظر لها باسجؽراب ولم ججرن لها

 مجاًٖ ٖ لجسؤل وٖ حجً لجشكرها وهٍ جؽادر المكان أَضاً ! نظرت

 للورلة الملفوفة الجٍ ججعد طرفها بَن أصابعها جملبها باسجؽراب

الفضول وفجحجها من فورها لججسع عَناها خالطه الكثَر من  

 بدهشة هامسة

 " !! َا إلهٍ ... ما هذا "

 وهٍ جنظر لخطوط للم الرصاص المجداخلة والمظللة فٍ شكل

 صمر فارداً جناحَه جفاصَله جظهر بوضوح وبشكل مبهر وكؤنه

 حمَمٍ أمامها بَنما جخللت خطوط جناحَه فراغ واسع لم َكن

عَنان بشرَجان اسجطاعت فوراً أن ججعرؾورلة بَضاء خالَة بل   

 علَهما ولمن جكونا وهو جَم !! بل وبؤدق جفاصَلهما وحجً النظرة

 الموَة المسَطرة الباردة وكؤنه َنظر لها فهمست مجدداً بدهشة



 " !! ما أروعها "

 وحضنجها دون شعور منها وكؤنها جحصنه هو فهٍ صورت

، هٍ فعلجها إذاً من شخصَجه بالفعل وكم جشعر بؤنها جشجاق له  

 أجلها ْنها سؤلجها عن رسوماجها سابماً ؟ نظرت للباب المفجوح

 ولم جسجطع وٖ اللحاق بها لؽرفجها وشكرها خشَة أن جلجمٍ

 بزوجها هنان فهٍ ٖ جعلم بعد حدود عٗلجهما المضطربة كما َبدو

 لذلن لررت فمط العودة لؽرفجها فججوالها فٍ المكان َبدو لم َكن

ً أم راً صاببا  . 

* 

* 

*  

 <َجبع ــــــــ

5الفصل الثالث والعشرون   

 

* 

* 

 نظر جهة باب الحمام وللخارجة منه جلؾ حول جسدها منشفة

 اٖسجحمام الخاصة بَنما جناثر شعرها المبلل علً كجفَها جنظر له

 باسجؽراب وَعلم بؤنها لم جكن ججولع أن َخجار النوم عندها اللَلة ،

 دس َده خلؾ رأسه َجكا به علً ظهر السرَر ونصب ركبجه ومد

 َده اْخري ناحَجها لابًٗ 

 " جعالٍ هَا "

 لكنها لم ججحرن من مكانها واسجمرت فٍ جحدق فَه بجمود فمال



 بابجسامة جانبَة

 " حسناً جَد ٖ ججحدثٍ جعالٍ فمط فهذا ما أرَده "

 " لما أنت هنا َا سلطان ؟ "

 ً ولَس أحمماً كما سَظن أٌ رجل فٍ مكانه كان سإالها لوَا  

 اِن .. وبالرؼم من ذلن لال وببرود وهو َنزل َده

 " !هل جسؤل امرأة زوجها عن هذا ؟ "

 شدت المنشفة علً جسدها لابلة بضَك

 أجل حَن َكون فٍ وضع كوضعن بل ووضعنا جمَعاً فلما لم "

لدَن منجكن جاهزاً حَن طلبت سابماً أن نجحدخ ؟ بَنما اِن ف  

 " ! الولت ما َكفٍ

 فاسجوي فٍ جلوسه فٍ رد فعل دفاعٍ ولال بضَك مماثل

 باهلل علَن َا امرأة ٖ جسمعَنٍ موشح ضرجَن فبسبب ذلن "

 فررت من كٗهما .. سججعلوننٍ أكره أوٖدٌ بسبب كثرة الثرثرة

 " علً رأسٍ

 لكن ذلن لم َجعلها ججراجع عّما كانت جرَد لوله ومنذ ولت جنجظر

 فمط أن َجرن مشروعهم ذان وَصبح هنا فانفجرت بؽضب

 وضرار ابنن بل وابنٍ فمن سَجحدخ عّما َخصه وَعانَه "

 " ؼَرٌ ؟

 فرد َده ناحَجها وكؤنه َسجحثها علً الكٗم لابًٗ 

 رابع وما هذا الذٌ َعانَه ابنن أَضاً ؟ فؤنا ٖ أسمع سوي هذه "

 " الكلمة عنهم منذ أجَت

 لالت من فورها وعَناها جمجلا بالدموع حسرة علً ابنها الوحَد

 البعَد عنها

 وما فٍ وضعه ٖ َكون معاناة وهو منفٍ فٍ جلن المدرسة "



 " البعَدة ؟

 فجعالً صوجه صارخاً أَضاً حَنها

 " ذان المكان اْنسب ٔبنن وأنت جعلمَن ذلن جَداً  "

ولالت بؤسًفارججؾ صوجها بعبرة رفضت أن جججاوز حلمها   " 

 إن كنت أعلم ما احجججت ... ابنٍ َمكنه الدراسة هنا وأمام

 " ....ناظرٌ فما الداعٍ لذ

 فماطعها برفض ؼاضب َشَر بسبابجه لٓسفل

 هنا !! أجرٌ هذا المنزل بات َنفع وٖ للجنفس فَه لَناسب "

 " ابنن ! فؤٌ دراسة هذه الجٍ سَركز فَها هنا ؟

ظر له بعَنَن دامعة جزم شفجَهاشدت لبضجها جهة صدرها جن  

 بموة فمال بحزم من لبل أن َحدخ ما َجولعه وَعلمه جَداً 

 ضرار َحب دراسجه ومجفوق فَها وٖ َهجم إٖ بجحمَك طموحاجه "

 " من خٗلها ، وإن بمٍ هنا فسنكون فٍ نجَب آخر بالجؤكَد

 ونظر لها بموة وكؤنه َمول لها وأنت من سَكون سبب ذلن

اره ناحَة أشمابه .. وكما جولع أَضاً فمد ادعتبجسمَم أفك  

 ومجعمدة الؽباء وبؤنها لم جفهم من ذان شَباً فجلن طباعها ٖ جهجم

 إٖ بما جرَده فمد لالت صارخة بانفعال لم َخفٍ حجم رفضها

 لممارنجها بضرجها جلن

 ولما ابنٍ جحدَداً من جخاؾ علَه وجبعده ؟ ماذا سَحدخ "

 " .... مثًٗ إن

 ً  فماطعها بصوت أعلً وهو َؽادر السرَر صارخا

 ضرار ابنٍ أَضاً وأعلم مصلحجه وما َنفع له أكثر منن "

 " وٖ جنالشَنٍ فٍ اْمر مجدداً 

 وؼادر الؽرفة بل والجناح بؤكمله ضارباً بابه خلفه بموة وسار فٍ



 أرولة الطابك مججازاً الصالون المخصص له ونزل السٗلم الذٌ

الؽارق فٍ صمت اْموات أكثر من الذٌ َلَه ! أو َربطه بالمكان  

 هكذا اعجمد فمد جولؾ فٍ منجصفه فجؤة َنظر للذٌ خرج من

 جهة الممر الؽربٍ والموصول بصالة اٖحجفاٖت ولم َكن سوي

 ولاص ووجهجه باب المنزل الذٌ َبدو دخل منه منذ للَل فثَابه

ة َجمنهاٖزالت ذاجها لم َؽَرها !! بل وبخطوات واسعة لوَ  

 الرجال وحدهم فٍ أولات الؽضب المكبوت ..! جٗه صوت صرَر

 عجٗت سَارجه مما َإكد كل ذلن فجنهد بضَك مؽمضاً عَنَه

 اللجان ما أن فجحهما حجً ارجفع حاجباه فولهما َرالب الجٍ

 خرجت أَضاً ومن ذات المكان وبخطوات شبه راكضة لجمؾ فجؤة

باب المنزل الذٌ جركهوفٍ منجصؾ طرَك سَرها ونظرت جهة   

 من ؼادر لبل للَل مفجوحاً وصوت هدَر سَارجه المبجعدة ٖزل

 َسمع وإن كان بعَداً .. صاحبة الموام النحَل الممشوق والشعر

 الفاجح والحضور الؽامض .. فهل خرجت خلفه لجدركه لذلن كانت

 ! مسرعة وجولفت جنظر هنان ؟! أم أنها أرادت فمط معرفة وجهجه

بصمت وهٍ جلجمط أنفاسها لبل أن جرمٍ شعرها اْشمررالبها   

 الطوَل من كجفها خلؾ ظهرها وجابعت سَرها لكن فٍ اججاه

 معاكس للجهة الجٍ كانت جنظر لها حجً اخجفت خلؾ ممر ؼرفجها

 فٍ الجانب اِخر فاشجدت لبضة َده الجٍ كان َمسن بها سَاج

مضمومةالسلم الخشبٍ وزم شفجَه بموة وبدأ بضربها علَه   

 . اْصابع لبل أن َصعد العجبات مجدداً وبخطوات واسعة

* 

* 

* 



 جنهدت بضَك جنظر للجالسة علً طرؾ السرَر وفٍ بكاء لم

 َجولؾ منذ ولت ولالت

 زهور المرأة لد جظن بؤنن جبكَن شفمة علً وضعها وبهذا "

 " سجظهرَن بمظهر سٍء أمامها

 لالت ببكاء جضرب بكفها علً صدرها

 " بل أبكٍ شفمة علً حالٍ أمٍ وعلً أفعالٍ "

 فجنهدت بضَك ولالت

 هو من طلب أن ٖ نخبرن وٖ َرَد إجبارن علً أٌ شٍء "

 " وَصر علً أن َكون الرأٌ لن وإن رفضجه فما َبكَن فٍ هذا ؟

 لوحت بَدها لابلة ببكاء أشد

 " لَس هذا ما َبكَنٍ أمٍ لَس هو "

 لالت الوالفة فولها بنفاذ صبر

 " !ما سبب كل هذا البكاء المخَؾ إذاً إن لم َكن بسبب هوَجه ؟ "

 ورالبجها بضَك ولد مررت أصابعها فٍ شعرها المصَر للخلؾ

 بعنؾ لابلة ببكاء ؼاضب

 " لَس لدٌ ما ألوله أمٍ فارحمَنٍ أرجون "

 فضربت بَدَها علً بعضهما وسط جسدها ولالت

أَن لَعمدوا لرانكماٖ َمكننٍ جحمَك ذلن لن فالرجل َنجظر ر "  

 وَصر علً سماع موافمجن أوًٖ فمولٍ ما لدَن ثم َمكنن البكاء

 " كَفما جشابَن

 ؼطت شفجَها بظهر أناملها وحركت رأسها إَجابا هامسة ببحة

 بكاء

 " موافمة أمٍ ... موافمة "

 ولَس أمامها سوي الموافمة ٖ جعلم من أجل والدجه أم من أجله



ن ما جعلمه جَداً بؤنه ٖ سبَل للرفض بعدماأم بسبب ما فعلت ؟ لك  

 لالجه والدجه ورإَجها لدموعها وسماعها لرجاءاجها الحزَنة وبعد

 كل ما فعله من أجلها وما لال فٍ آخر مرة جمابٗ فَها وٖ سبَل

 لجكفَر ذنوبها ؼَر ذلن ... وجحار فعًٗ أهو السبب الحمَمٍ أم

هول والذٌ جبَن لها اِن منْنها جعلمت فعلَاً بذان الخطَب المج  

 َكون ؟ وبالرؼم من أن رفضها هو ما سَنهٍ جرَمجها جلن

 لَمضٍ كل واحد منهما فٍ طرَك وجنساها ولٓبد ومهما طال

 الولت لكن لسانها أبً أن َنطك بجلن الكلمة وٖ جعلم فعًٗ ما الذٌ

 سجولع نفسها فَه إن هو علم بالحمَمة وفٍ أٌ َوٍم كان وما

 سَبول له مصَر زواجهما حَنها وهو ابن ؼَلوان الذٌ ٖ َُظهر

 ؼضبه الحمَمٍ شٍء كمصة والده جلن ! كما ٖ َُخرج الوحش

 الكامن داخله شٍء مثلها ... لكنها جسجحك كل هذا فهٍ من رسم

 . مسجمبل نفسها بنفسها

 بَنما ؼادرت والدجها مبجسمة ما أن سمعت منها جلن الكلمات

كَة لجرجع بعد لحظات ولد وجدجها علً الحال الذٌالهامسة البا  

 جركجها علَه فجحركت نحوها وأولفجها لابلة

 " ! هَا َا زهور وَكفَن بكاء ٖ سبب له "

 وما أن ولفت علً طولها حضنجها لابلة بسعادة

 " مبارن لن بنَجٍ "

 وأمسكت وجهها بَدَها ولالت جنظر بعَنَن دامعة لعَنَها

اءالمجهدجان من البك  

 ما أسعدنٍ فٍ هذا الَوم الذٌ انجظرجه منذ حملجن رضَعة بَن "

 " ذراعاٌ

 وكل ما خرج منها صوت ضعَؾ هامس ببحة



 " أصبحت زوججه ؟ "

 لالت جمسح الدموع من وجنجَها

 أجل فما كانوا َنجظرونه هو موافمجن فجولفٍ عن البكاء هَا "

نولجنزلٍ لوالدجه مجدداً فهٍ ٖ ججولؾ عن السإال عن  " 

 حركت رأسها بانصَاع وفٍ صمت وجوجهت جهة المرآة ونظرت

 لشكلها فَها .. عَناها المجورمجان من البكاء والكحل الذٌ سال

 منهما فٍ بمعة سوداء مخَفة وخطان لصَران وكؤنها دمَة

 مصاصٍ دماء !! مسحت عَنَها جَداً بالمنادَل المخصصة ٔزالة

عها ولم جضع آخر ؼَرهمواد الججمَل وأزالت أثار الكحل جمَ  .. 

 وبما أن أحمر الشفاه ثابت اللون ولم جفمده أو جفسده ابجعدت عن

 المرآة وجركت الؽرفة أَضاً ونزلت السٗلم لاصدة المرأة الجالسة

 هنان والجٍ لن جراها إن كانت مجزَنة أو حجً مشعثة ولد

 اسجَمظت من النوم للجو وكم جشعر باْسً لحالها ولم جفهم حجً

 اِن ما السبب فٍ ماضَها ذان المرجبط بفمدانها لبصرها

 كما لالت ؟ ما جعرفه وباجت مجؤكدة منه أنه ثمة مآسٍ كثَرة

 .! لدي هذه العابلة مرجبطة بماضَهم البشع ذان

 ما أن وصلت عندها حجً مدت جلن َدها لها لابلة بابجسامة

 " جعالٍ اجلسٍ بجانبٍ َا زهور "

من فورها وحضنجها جلن بذراعها هامسةففعلت ما طلبجه منها   

 وكؤنها جحدخ نفسها

 " حمداً هلل ... حمداً هلل "

 فاجكؤت علً كجفها مؽمضة عَنَها جسجنشك رابحجها الؽرَبة

 الممَزة ! وفهمت حَنها لما لالت ما لالجه سابماً .. هٍ جبدو كانت

 جحاول إلناعه بالزواج وهو كان َرفض لذلن جُظهر كل هذه



.. وهذا ما َحدخ مع كل أم جري ابنها َدفن نفسه فٍ السعادة  

 حزن الماضٍ فججؤمل فٍ أن اسجمراره مع زوجة وعابلة لد َنسَه

 . كل ما عاناه وَُخرجه من كل جلن الهوة الجٍ َدفن نفسه فَها

 وثبت والفة كالملسوعة ما أن لالت والدجها من بعَد

 " جعالً ادخل َا أوَس "

دو فٍ سباق طوَل وكؤنها لم جراه ولموشعرت بضربات للبها جع  

 جعرفه سابماً ! وسرعان ما شؽلت نفسها بمساعدة والدجه علً

 الولوؾ ما أن فكرت جلن بفعلها مججنبة النظر له وخطواجه جمجرب

 منهما وشعرت بمشاعر مجضاربة اججاهه لم جفهمها ولم جعرفها

فجهاسابماً ! بل جشعر بؤنها جمعت جمَع جلن المشاعر الجٍ عر  

 ناحَجه وبشخصَجَه المعلومة لها والمجهولة .. أو هكذا كانت

 جظن حجً ولؾ لربها وشعرت بَده وذراعه جحَط كجفَها وأصابعه

 جلجؾ حول ذراعها العارٌ الذٌ ارججؾ لملمس أصابعه حاله حال

 بالٍ جسدها وٖزالت جنكس رأسها لٓسفل وما أن لالت والدجها

 ضاحكة

الَوم واحجرنا فٍ أمرها جمَعنا لم ججولؾ عن البكاء "  ! " 

 حجً انهارت حصونها مجدداً وأخفت عَناها فٍ ظهر كفها وعادت

 دموعها للجمرد علً عَنَها واجكؤت علً كجفه ما أن شد ذراعه

 حول كجفَها أكثر َدنَها منه ولبّل رأسها وهمس بصوت مجزن

 عمَك

 " اجركوها فؤنا ظلمجها وأخطؤت فٍ حمها مراراً  "

 فلم َزدها ذان سوي بكاًء وجعلماً به وذراعاها جلجفان حول خصره

 وطؽً الندم فوق أٌ مشاعر أخري انجابجها حَنها بَنما ٖمست َد

 والدجه كجفه ولالت بصوجها الحنون الدافا



 مبارن لكما بنٍ وأرانٍ هللا أبنابكما لرَباً ... فمط ٖ "

 " ججؤخرا بهم

اعبة فضحن أوَس ولال ناظراً ولالت آخر كلماجها بابجسامة مد  

 للجٍ ٖزال رأسها َجكا علً كجفه .. بل ولد دست وجهها فَه

 محرجة

 علَن بها إذاً فوالدها اشجرط أن جحدد هٍ كم من ولت جحجاجه "

 وكَؾ جرَد حفل زفافها وأَن ... بالنسبة لٍ كنت ِخذها معنا

 " اللَلة وسجحملَن حفَدن خٗل أشهر

جها أَضاً الضحن ما أن ركضت مبجعدةوجشارن ووالدجه والد  

 عنهم وصعدت السٗلم من فورها فمال مبجسماً ونظره َجبعها

 حجً اخجفت

 " أمٍ لمد أحرججها "

 فضحكت ولالت

 أنت من فعلها ولَس أنا ... رجال هذا الولت كم جؽَروا "

 " ! عن السابك

جنٍفابجسم وفرد َدَه ناظراً للوالفة بجانبها وكؤنه َمول لها أعجز  

 عن الرد فضحكت ولالت

 " ألن جؽَر رأَن وجبمَا للعشاء معنا ؟ "

 نظر لساعجه ولال

 فٍ المرة المادمة فالطرَك َؤخذ ولجاً وسنصل لًَٗ بالرؼم "

 " من مؽادرجنا اِن

* 

* 

* 



 دخلت من باب المنزل ورمت حمَبجها كما حجابها علً اْرَكة

 وسؤلت الخادمة الجٍ جوجهت نحوها مبجسمة

 " أَن هو لاسم ؟ سَارجه فٍ الخارج فمإكد ٖزال هنا "

 لالت مبجسمة

 " فٍ ؼرفجن سَدجٍ .. هو هنا بالفعل ومنذ ولت طوَل "

 فجحركت من فورها فٍ ذان أججاه وما أن وصلت باب الؽرفة

 المؽلك ولفت أمامه جمضم ظفرها مبجسمة فإن حسبت الولت من

رة .. لكن اْمر لم َكناجصاله بها صباحاً فمد مرت ساعات كثَ  

 بَدها فهٍ انجظرت والدجها لجسجؤذنها ثم رعد حجً عاد لَجلبها

 إلً هنا ْنه سَؽضب بالجؤكَد إن هٍ جاءت فٍ سَارة الحرس

 . وهٍ كذلن لن جرضً بذلن وٖ والدجها ووالدها من لبلها

 أدارت ممبض الباب ببطء وفجحجه لَمع نظرها فوراً علً الوالؾ

ة مولَاً ظهره لها والذٌ الجفت ناحَجها من فورهأمام النافذ  

 وأمسن خصره بَدَه ولال بضَك عالداً حاجبَه الطوَٗن

 " آمنت اِن أنٍ بالفعل رجل أحمك "

 فخرجت منها ضحكة صؽَرة وهٍ جركض نحوه وحضنجه فور

 وصولها له ذراعاها جحَطان خصره بموة جدفن وجهها فٍ صدره

 ولالت مبجسمة

 " اشجمت لن "

 لَجبخر كل ذان الؽضب واٖسجَاء الذٌ بدأ َجٗشً أساساً منذ ولع

 نظره علَها وداعبت أصابعه شعرها لبل أن جسمط حصونه

 وَحضنها بموة مبجسماً وهمس من بَن أسنانه

 " من الذٌ َجحدخ عن الشوق َا كاذبة أنا أم أنت ؟ "

 أبعدت وجهها عن صدره ونظرت لعَنَه ولالت مبجسمة



اشجمت لن ألسم أنٍ "  " 

 فجؤوه مبجسماً وأمسن وجهها بَدَه لججحول جلن اٖبجسامة للحنك

 وأبعد َدَه عنها مجؤففاً ما أن انفجح باب الؽرفة فاسجدارت من

 ً  فورها ناحَة الذٌ دخل منه ولد لال مبجسما

 " علمت أنه ثمة امرأة جمَلة دخلت المنزل الكبَب منذ للَل ؟ "

 فابجسمت له بحب وركضت نحوه وارجمت فٍ حضنه لابلة

 بابجسامة

 " جدٌ ... كم اشجمت لن "

 فضحن ولال وأصابعه جٗعب خصٗت شعرها

"  ً  " كاذبة كوالدجن جماما

 فمال من جركجه خلفها ببرود مكجفاً ذراعَه لصدره

 " لالت كذبة مشابهة منذ للَل ... وها لد شهد شاهد من أهلها "

َنما جمسكت هٍ بحضنه بموة ولالت مبجسمةفضحن دجً ب  

 " اشجمت لن أنت فمط جدٌ .. جصدلنٍ ألَس كذلن ؟ "

 ولالت آخر كلماجها جلن جنظر مبجسمة للوالؾ بعَداً َنظر لها

 بضَك َدس َدَه فٍ جَبَه بَنما ضحن دجً ولال

 أعرفن ٖ جكذبَن أبداً إٖ إن جؽَرت طباعن مإخرا بسبب "

 " أحدهم

علً نظرات لاسم الجٍ اخجلطت بَن الصدمة وضحن فوراً   

 واٖسجَاء والجٍ جبدلت للحنك فور أن دخل شخص آخر من باب

 ً  الؽرفة وكان مطر فمال بضَك َرفع َده جانبا

 " ومن بمٍ أَضاً ؟ أَن عمن اِخر لم َؤجٍ ؟ "

 لَدخل صمر حَنها بالفعل لابًٗ بضَك جمثَلٍ َمسن خصره بَدَه

 " ! أسمع أحدهم َذكرنٍ "



 فجحرن لاسم حَنها ووجهجه الباب ولال مججازاً لهم

 بما أنكم مججمعون أرَد زوججٍ فٍ منزلٍ وأوجدوا لمشاكلكم "

 " حًٗ 

 وخرج من فوره فنظر مطر لصمر ولال

 " كنت أبحخ عنن لما ٖ ججَب علً هواجفن ؟ "

 وؼادرا من فورهما َجنالشان فَما لم َهجم من جركاهما خلفهما به

ً بضحكة َنظر للجٍ كانت جرفع نظرها له مبجسمةولال دج  

 وٖزالت جنام فٍ حضنه

 " أَججاهل الجمَع ذان الرجل بإجحاؾ هكذا ؟ "

 لالت بضحكة صؽَرة

 ٖ أظن أن عابلة الشاهَن سَسلموا حفَدجهم ٌْ رجل "

 " بسهولة

 ضحن ولال َسَر بها نحو السرَر

 أعانه هللا علَن وعلَنا ... لن أسجؽرب هذا ولن جخجلفٍ عن "

 " والدجن وجدجها

 فابجعدت عنه بابجعاده حَنها ولالت جرالبه وهو َمجرب أكثر من

 السرَر وحده بَنما أمسكت خصرها بَدَها

 " ولما لم جذكر جدجٍ أَضاً ؟ "

 فابجسم وارجمً علً السرَر بجنهَدة طوَلة ولال َنظر لها

اً بمكرمبجسم  

 ٖ أمَمة كانت مخجلفة ولَس ثمة امرأة مطَعة مثلها فٍ "

 " الوجود ... جلن جَناجكم لوحدكم

 فسحبت الكرسٍ وجلست علَه أمامه ولالت بحماس

 " أخبرنٍ إذاً عن والدجن جدة والدجٍ وفَما نجشابه بالفعل ؟ "



 ابجسم ولال

ة فٍسؤخبرن بما أعلمه عنها فؤنا لم أراها سوي لمرة واحد "  

 " حَاجٍ

 حدلت فَه بدهشة لابلة

 " ! مرة فمط "

 وكم شعرت بالحزن من أجله فهو عانً ما لم جعانَه هٍ الجٍ

 كانت جري نفسها اْجعس علً أطٗق حَن ُحرمت من رإَة

 والدجها لكن ما لاساه هذا الرجل أسوأ بكثَر فهو حرم من والدجه

ه ، لالت بفضولثم زوججه ثم ابنجه بل ومن حرَجه أَضاً وهوَج  

 خالطه الكثَر من الحماس

 " وكَؾ كانت وما الذٌ جعلمه عنها ؟ "

 ولم جسجطع ابجسامجه حَنها إخفاء حزنه ما أن لال

 أجرٌ والدجن اِن ؟ هٍ جشبهها فٍ الكثَر من مٗمحها ؼَر "

 " أن جلن الخماصَة بعَنَن زرلاء وشعر فاجح

 ارجفع حاجباها الرلَمان هامسة

 " !هٍ خماصَة ؟ "

 لال من فوره

 أجل ومن أَن سَكون لن لون عَنان هذا إذاً وأنت من عمك "

 " لبابل الحالن ؟

 شدت َدَها فٍ حجرها فٍ لبضة واحدة ولالت بفضول

 لكن ٖ أنت وٖ والدجٍ كذلن ؟ وما أعلمه أن جلن لبابل جورخ "

 " ! صفاجها بموة

 رفع كجفَه ولال

اخجلطت بالحالن .. وسججدٌ جلن الصفاتٖ جنسٍ أن السٗلة  "  



 ً  " فٍ عابلجن مسجمبًٗ وإن كان زوجن من الجنوب أَضا

 نظرت له مبجسمة بحماس ولالت

 أخبرنٍ عنها أكثر فَبدو من حدَثن فٍ البداَة أنها "

 " امرأة لوَة

 ضحن ولال

 " لوَة فحسب ! لو جعلمٍ فمط كَؾ جزوجت بجدن شاهَن "

ماس لَجابع فابجسم ولالفحركت رأسها مبجسمة بح  

 عابلجها هم الشهبان وهٍ عابلة ارجبط اسمها ْعوام طوَلة "

 بالمجسللَن عبر الحدود والمجاجرَن بذلن أَام الحرب اْهلَة

 " فٍ البٗد

 اجسعت عَناها بصدمة هامسة

 " !! لُطاع الطرق جعنٍ "

 لال من فوره

سللَن عبرٖ هم لَسوا كذلن .. لم َكونوا ممن َسرلون المج "  

 الحالن والهازان وَمجلون من أجل ذلن .. هم كانوا َحفظون جلن

 الحدود شبراً شبراً وَجحركون خٗلها وكؤنها شوارع مدنهم فٍ

 " خماصة فَساعدون من َرَد الجسلل من هنان ممابل المال

 لالت باسجؽراب

 " أجعنٍ أٌ مجسلل ومهما كان ؼرضه ؟ "

 ابجسم ولال

 أجل فجلن لَست من خصوصَاجهم كما َرونها حجً إن كان ذان "

 المجسلل لاجًٗ أو لاطع طرَك فهم َؤخذون المال علً مهمجهم جلن

 ً  وَنصرفون ، حجً أنهم َجعرضون لهجمات لطاع الطرق دابما

 " وحروباً دامَة جنشب بَنهم حَن َجعرض أٌ منهم لّخر



 لالت بجفكَر

اً وإن اخجلفت نواَاهم ؟هم خارجون عن المانون إذ "  " 

 حرن رأسه إَجاباً ولال

 أجل لكن ذلن جؽَر فَما بعد فجلن العابٗت من أهم من ساعد "

 " والدن حَن حرر الهازان من لبضة ابن راكان وجنوده

 حركت هٍ رأسها حَنها لكن بحَرة ولالت

 " !! كم ؼرَبة هٍ لصجهم جلن وحَاجهم المحفوفة بالمخاطر "

 ابجسم ولال

 بل واْؼرب من كل ذلن وما ٖ جعلمَنه بعد بؤن نسابهم مثلهم "

 ً  " جماماً بل وفجَاجهم أَضا

 لالت بصدمة

 " !! النساء "

 ضحن ولال

 أجل وَجدربون علً ذلن منذ صؽرهم والطفل فَهم َحفظ خط "

 الحدود منذ نعومة أظافره والفجَات كذلن ، بل وبعضهن أشد

جعرؾ والدٌ بوالدجٍ جلنمهارة من الرجال وهذا كان سبب   " 

 صفمت بَدَها بحماس مبجسمة ولالت

 " َبدو ثمة حادثة مثَرة جمعجهما "

 فضحن علً حماسها ذان ولال

 " لَست الحادثة اْمر المثَر فٍ اٖمر بل ما حدخ بعدها "

 وجابع مبجسماً َنظر لعَنَها المحدلجان فَه بفضول وحماس

مابه وجمَع عابلجناكان جدن شاهَن كما أعمامن وكما أش "  

 َحاربون كل جلن الجماعات وبجمَع مسمَاجها وَمودون

 مجموعات من الجنود لذان الؽرض ِلما كانت جسببه كل جلن



 الجماعات والخرولات من مشاكل ولجل ونهب وخلط فٍ اْنساب

 وكان والدٌ فٍ إحدي العملَات جلن وأؼاروا علً مجموعة

 منهم كانت جعبر حدود الحالن ونجح بعضهم فٍ الفرار ممن كانوا

 اْمهر فٍ الجسلل والهرب ولجلوا اثنَن واعجملوا المجموعة الجٍ

 اسجخدمجهم ، ولحالهم بالفارَن لم َخرج بنجَجة جُذكر سوي

 المبض علً فجً جرَح كما كانوا َظنون والذٌ رؼم إصابجه كاد

ا اسجطاعوا أمسان به لَكجشفواأن َنفذ بجلده والجٍ لوٖها م  

 فَما بعد بانه لَس سوي فجاة لم جججاوز السادسة عشرة من

 " عمرها

 اجسعت عَناها بذهول وابجسمت بحماس لابلة

 " وكانت جلن والدجن ؟ "

 أومؤ إَجاباً ولال

 أجل وْن جمَع رجال جلن العابلة أو الخارجَن فٍ جلن الَمهمة "

ن َصعب معرفة من َكونون بل وحجًملثمَن كعادجهم دابماً كا  

 " جنسهم وكان والدٌ جحدَداً من أمسن بها

 وجابع بضحكة صؽَرة " والمثَر فٍ اْمر هو ما لالجه له وهو فٍ

 " ؼمرة صدمجه بما َري أمامه ومن كانت عكس ما كان َظن

 لالت بفضول

 " ! ماذا لالت وهٍ اْسَرة لدَهم حَنها "

 ً  لال مبجسما

وبكل لوة وكؤنها لَست اْضعؾ حَنها لمد لالت له "  

 إن لجلجنٍ سَلحك بن الثؤر ما حََت وإن انجهكت عرضٍ )

 ( فسجلحك بن لعنجٍ ٔبن أبن

 وحَن لال لها



 "وماذا إن لم َكن مصَرن ٖهذا وٖ ذان لالت وبكل ثمة"

 سججزوجنٍ وسَجحدخ الجارَخ عن سٗلجن فَحكم رجالها )

 " ( البٗد وجحكم نسابها الرجال

 وضحن من فوره فمالت بضحكة دهشة

 جبدو كانت واثمة من أنه ولع فرَسة حسنها وبؤنه لَس ممن "

 " َمجلون وٖ َنجهكون اْعراض ؟

 لال بهدوء باسم

 أجل كانت واثمة من نفسها كثمجها بالوالؾ أمامها .. وأٌ رجل "

 هذا الذٌ كان سَماوم لوجها وثمجها وحسنها الفرَد من نوعه ؟

 فحجً حَن رأَجها فٍ جلن المرة الوحَدة وأنا شاب َافع كانت

 " بحسن لم جراه عَناٌ فكَؾ وهٍ أصؽر من ذلن بكثَر ؟

 لالت بفضول

 وكَؾ علمت بؤنه لَس من ضمن خَاراجه أن َرجعها "

 " لعابلجها ؟

 ضحن ولال

 " ذان شٍء جفهمونه أنجم النساء ولَس نحن "

جري الحدَخفاحمر خداها خجًٗ ولالت جؽَر م  

 ولن َكون جزوجها بجلن الطرق الؽَر شرعَة سابماً وبدون "

 " علم ولَها وجولَعه بالجؤكَد ؟

 ابجسم ولال

 أجل وجلن حكاَة طوَلة لد نجحدخ عنها فٍ ولت آخر فهٍ "

 جزوجت وبطرق مخجلفة من ثٗخ رجال آخرَن من الحالن وأنجبت

ده عداٌطفٗ من كل واحد منهم ولم َُنسب أٌ أحد لوال  " 

 حدلت فَه بصدمة ولالت



 " !لكن كَؾ ولما ؟ "

 حرن رأسه بعجز لابًٗ 

 ٖ أعلم وٖ أملن جواباً ! وما أنا واثك منه أنها لن ججزوج "

 بطرق ؼَر شرعَة أبداً .. ورؼم ذلن منحت أبنابها لمب عابلجها

 " هٍ عابلة الشهاب

ر له مجدداً دارت مملجاها الزرلاء بعَداً عنه بجفكَر لبل أن جنظ  

 لابلة

 وماذا عن أبنابها أولبن ؟ هم أشمابن جدٌ ألَس كذلن ؟ "

 " أجعرؾ من َكونون وأَن ؟

 جنهد بحزن ولال

 نعم بل عابٗت من مات منهم فزهراء جزوجت من رجل نسب "

 لوالدجه أَضاً ْن والده رفض اٖعجراؾ به وبؤنه ابنه بالرؼم من

 زواجه من والدجه وأنجبا جوأمان رابعان واجها مصاعب كثَرة

 دمرت حَاجهما ْعوام .. أما سٗفة فؤنجبت ابناً وابنة ٖ َمٗن

 عن ابنٍ خالجهما فٍ شٍء وكٗ شمَمجاٌ جوفَجا واحدة مرَضة

 .. واْخري محجرلة فٍ جرَمة لم جُفهم مٗبساجها حجً اِن

له وَبدو لٍ أنمذ نفسه وشمَمٍ بشَر لم َجزوج وٖ عابلة  

 " وسٗلجه

 لالت بمٗمح حزَنة بابسة

 " ! َا إلهٍ .. لما َكون مصَرهم جمَعاً هكذا "

 وجابعت ولهججها كما مٗمحها جنجمل لٗسجؽراب

 بل كَؾ اسجطاعت أن جخطؾ للوب الرجال هكذا لججزوجهم "

 " الواحد جلو اِخر ! بل لن أسجؽرب هذا إن كانت والدجٍ جشبهها

 ضحن ولال



 بالفعل وإن جركها والدن حرة بعده لكانت جزوجت كلما طلبت "

 " الطٗق من زوجها اْسبك

 لالت بضحكة صؽَرة

 " وهو َعلم ذلن جَداً لهذا أحكم لبضجه علَها "

 فمال مبجسماً بمكر

 " وها لد جحممت رإَة جدجن جلن بالفعل "

 فضحكت ولالت

جالٖ جدٌ هٍ لم جصدق فٍ أننا نحكم الر "  " 

 هز رأسه َنظر لها نظرة جفهمها ولال

 بل صدلت وأبنابكما سَكونون كذلن وسجنجبان رجاٖ ألوَاء "

 " عظماء َحكمون البٗد

 وجنهد بحزن ولال بوجوم َنظر للفراغ

 بل ولد حدثت جمَع خَاراجها الجٍ طرحجها أمامه فمد لحك "

 بسٗلجهما الثؤر أَضاً كما اللعنة الجٍ جبدو شملت جمَع

 " سٗلجها جلن

 حدلت فَه باسجؽراب ولالت

 " أٌ لعنة جعنٍ جدٌ ؟ "

 نظر لها ولال بعبوس

 أعنٍ أن أحفادها جمَعهم َعانون ولاسو كثَراً وٖ أفهم السبب "

 " !! خلؾ كل ذلن

 لالت واٖسجؽراب لم َؽادر مٗمحها بعد

جدٌ ؟ ألَسوا عابلجنا ؟ كم سجسعد والدجٍ إنوأَن هم  "  

 " علمت بذلن

 فجنهد بعمك نفساً طوًَٗ خرج من أعماله الموحشة ولال



 ألم أخبرن بؤنها لعنة جحَط بنا ؟ فلَس بإمكانٍ وٖ اٖلجراب "

 " منهم وٖ أنجما ولولت هللا وحده من َعلمه

هاؼزا الحزن مٗمحها الجمَلة ولالت جضم َدَها جهة صدر  

 كم أنا مجشولة لمعرفجهم والجعرؾ علَهم .. وٖ أصدق بؤنه لٍ "

 " ! عابلة أخري

 أمسن بَدَها ولال ناظراً لعَنَها المحدلة فَه بحزن

 جضرعٍ هلل بالدعاء إذاً لَجمعنا جمَعنا سوَاً وْعوض "

 " أبناء شمَمجاٌ كل ما حرموا منه

 

 

* 

* 

ل من فورهدخل خلفه لؽرفة مكجبه ولد الجفت له ولا  

 " حرَك جدَد نشب فٍ مزرعة أخري ولمبَلة ؼَلوان مجدداً  "

 فؤشاح بوجهه جانباً وأمسن خصره بَدَه ولم َعلك فمال صمر

 اْمر َجكرر َا مطر وٖ شكوي حجً اِن من أصحاب المزارع "

 " ! والمجهم ذاجه

 نظر له ولال بجدَة

 ٖ َمكننٍ جصدَك ذلن وٖ حجً الجفكَر فٍ فعلها ! كَؾ "

 لمجموعة فجَة مجهولَن أن َموموا بذلن ! ولما لم َجم

 " الجبلَػ عنهم ؟

 كجؾ الوالؾ أمامه ذراعَه لصدره ولال

 ما جحصلنا علَه هو أنه ثمة أوامر من شعَب ؼَلوان جحدَداً  "

ً أن ٖ َموم أحد بالجبلَػ عن أٌ حادخ مشابه ! و ثمة حدَخ أَضا  



 عن أنه َموم بجعوَض المجضررَن من ماله ..!! أٌ أن اْمر

 َخصه من أٌ جانٍب كان .. وبما أنه لن َجم الجبلَػ عن جلن

 الحوادخ فٗ َمكن للشرطة وٖ ٌْ جهاز من أجهزة الدولة

 " الجدخل وٖ الجحمَك فٍ اْمر

 ً  نظر له بضَك ولال َشَر بَده جانبا

ً لكن ما َحدخ ف " ٍ جلن المبَلة والعابلة جحدَداً َعنَنٍ شخصَا  " 

 فمال صمر وبلهجة لوَة آمرة

 رالب اْمر عن كثب إذاً وفٍ صمت وسَجضح لنا كل شٍء "

 فَما بعد وٖجزج رجاًٖ لد َفمدون أرواحهم علً أَدٌ أولبن

 الهمجََن جحت مسمً الجواسَس .. وٖ جسجهن بشعَب ؼَلوان

روٖ بؤبناء لبَلجه َا مط  " 

 أوٖه ظهره وهمس من بَن أسنان

 جلن العابلة لن جسجمر فزاعة جرهب الناس جعجز حجً الدولة "

 " عن لطع أذنابها

 فمال من خلفه وبحزم

 بنزاهة َا مطر ٖ جنسً ذلن ... أعلم بؤنن لادر علً زجهم "

 جمَعهم فٍ السجون بؤمر واحد منن كربَس للبٗد أو حجً كرجبة

َعجرض أحد لكنن عادل وجؤبً أن َمول أبناءألل من ذلن دون أن   

 شعبن

 مطر شاهَن سجن رجاًٖ ٖ جهم لانونَة وٖ عسكرَة )

 ( ضدهم

 رجل سَمؾ صامجاً أمام كبار مشابخ لبابلهم حَن َؤجون وفداً 

 " َسؤلون عن جهمهم وعن عدلن وإنصافن

 ً  فاسجدار نحوه مجدداً ولال بضَك فارداً ذراعَه جانبا



 وهل َكبلنٍ ؼَر هذا ؟ هذا وحده ما َجعلنٍ عاجزاً حجً عن "

 " حماَة زوججٍ وابنجٍ دون أن أكون أول من َإذَهما

 ً  وجابع َشَر بسبابجه جانبا

 فسؤواجه ذات السإال من كبار مشابخ لبابل الجنوب "

 " ( من أجل ماذا جفعل كل هذا أَها الزعَم العادل )

عنؾوصرخ بحدة َرمٍ بَده جانباً وب  

 " سحماً للعدالة الجٍ جطال الجمَع عداٌ "

 وجنفس بحرلة وؼضب مكبوت فؤمسكت َد عمه بذراعه وشد

 علَها لابًٗ بهدوء َنظر لعَنَه الؽاضبة

 سَكون ثمة حل لكل هذا فمط اِن أعطٍ أوامرن لجهاز "

 ً  المخابرات فعلً الخَٗا المنجشرة هنان أن جولؾ نشاطها حالَا

حرق المزارع وججولؾ ، وٖ جفكر فٍ البحخحجً جنجهٍ مسؤلة   

 عن السبب ورابها وجُعرض رجاًٖ للخطر جحجاجهم عابٗجهم أكثر

 " منا

 فسحب نفساً طوًَٗ لصدره لعله َطفا الحرَك الذٌ َشعر به هنان

 وحرن رأسه موافماً فمال صمر

 " .... أخبرنٍ ماذا بشؤن زَارة مطار الجنوب العسكرٌ ! لمد "

جه فجؤة ونظر لماسم الذٌ دخل من الباب المفجوح بعدماولطع كلما  

 دفعه لَُفجح علً اجساعه لابًٗ 

"  ً  " مطرعلَنا أن نجحدخ فؤنا ٖ أران جمرَباً ولن أران لرَباً أَضا

 فعاد بنظر لعمه ولال وكؤنه ٖ َسمعه

 " سؤري من َجكفل بذلن ْنٍ مؽادرللندن خٗل الَومَن المادمَن"

ماسم الذٌ لال بضَكفنمل صمر نظره ل  

 " ! مطر أنا أجحدخ معن "



 لبل أن َعود به ٖبن شمَمه ولال

 " هل هٍ زَارة رسمَة ؟ "

 فجؤفؾ ذان مكجفاً ذراعَه لصدره بَنما لال مطر من فوره

 " ٖ هٍ زَارة سرَة ولَس مطر شاهَن من سَدخلها "

 حدق فَه باسجؽراب ولال

 ولما وفٍ هذا الولت جحدَداً وأنت جعلم خطورة دخولن "

 بشخصَجن المزورة السابمة َا مطر بعدما ظهرت للعلن

 " !مجدداً ؟

 لال باخجصار ونبرة باردة

 " ْمور طاربة ومهمة ٖ جمبل الجؤجَل أكثر من ذلن "

 لال َنظر لعَنَه

 لكن اْمر َحجاج لبعض الجرجَبات فشخصَجن جلن جحجاج حجً "

 للحَة أطول وجسرَحة شعر مخجلفة فكم سَكون هذا الولت الذٌ

 " ! حددجه بَومَن

 مرر أصابعه فٍ شعر لفا عنمه َنظر حَخ النوافذ المطلة علً

 الخارج ولال بجمود

 " جلن اْمور ٖ َصعب جؽََرها وإن بؤشَاء مزَفة "

 فجنهد الوالؾ أمامه بعجز من عناده ولال

ول إذاً فٗ جنسً بؤنه ورابن الجزاماتعلً زَارجن جلن أن ٖ جط "  

 ٖ َؽطَها ؼَرن من اججماعات داخلَة وخارجَة ولمة عربَة

 مرجمبة أَضاً .. هذا ؼَر اسجمبال بعض وزراء الدول واججماع

 " .....العالمَة للنفط و

 لاطعه بجدَة ناظراً له

 أعلم عمٍ .. ٖ جذكرنٍ بما أعلمه جَداً ورحلجٍ لن جطول هو "



حد فمط وسؤكون هنا مجدداً َوم وا  " 

 فجنهد بعمك ولال َججازه مؽادراً الؽرفة

 حسناً وجذكر فمط بؤنه ثمة حرس سَرافمونن علً ذات الرحلة "

 " ورؼماً عن رأسن العنَد هذا

 وخرج َرالبه الوالؾ هنان فٍ صمت والذٌ أؼلك الباب بضربة

 واحدة من َده بعده ونظر للذٌ كان َنوٌ الخروج بعده ولال

 " لن جؽادر من هنا حجً نجحدخ َا مطر "

 فدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ولال ببرود

 إن كان فَما جحدثت عنه فٍ ؼرفة جَما فٗ حدَخ بَننا "

 " بخصوصه وأنت جعلم ذلن جَداً 

 حدق فَه بذهول ولال

 " !ماذا جعنٍ بهذا ؟ "

 لال من فوره وبذات بروده

 أعنٍ بؤنه حسبما فهمت فثمة اجفاق بَنكما بشؤنه .. أٌ أنٍ "

 " خارج الموضوع وجفاهمن مع زوججن ولَس معٍ

 لال بضَك

 " ! مطر باهلل علَن من عملن ججفوه بهذا "

 وكان هو من لال حَنها وبضَك أشد

 " لم أعلم عن نفسٍ َوماً بؤنٍ مجنون "

 فجنفس بعمك ولال بلهجة حادة

هم مع امرأة بشؤن زواجهما وَجرن والدهاأثمة من َجفا "  ! " 

 كجؾ ذراعَه لصدره ولال بجمود

 أجل حَن جكون جلن المرأة ابنة مطر شاهَن ... وعلَن أن ٖ "

 " جُخل بالشروط الجٍ اجفمجما علَها َا لاسم وكن رجًٗ عند كلمجن



 فمال َشَر بَده جانباً وحَخ نوافذ المكجب المرجفعة

َرجبط اْمر بمرار من امرأة لن جوافك علَا وأنا كذلن لكن أن "  

 " أبداً معناه أن نعَش علً حالنا هذا ْعوام

 وجابع ولد أشار له برأسه

 وابنجن جحبن كما جحجرمن ولن َسجطَع ؼَرن إلناعها "

 " وإن مجبرة

 فؤشاح بوجهه عنه جهة جلن النوافذ الجٍ عكست حمرة الشفك

َبَه لابًٗ بجمودخلؾ المبانٍ البعَدة ودس َدَه فٍ ج  

 وأنا ٖ أران طفًٗ بل رجل راشد لن َصعب علَه إلناع فجاة "

 " فٍ الخامسة عشرة بما َرَد

 فحدق فَه باسجؽراب سرعان ما جبدل للضَك ولال

 " َمول هذا من ٖ َعرؾ عناد من انجب من صلبه ولَس أنت "

 نظرله ولال بجدَة

نا واثك من أن ابنجٍ لنإذاً ٖ جخل باٖجفاق بَنكما َا لاسم وأ "  

 جظلمن .. وجذكر جَداً بؤنٍ فٍ صفها مجً ما لجؤت لٍ فٍ أمر

 " َخصكما وإن كانت الظالمة

 نظر له باسجهجان وما أن كان سَجحدخ معجرضاً لاطعه مشَراً 

 بسبابجه لوجهه

 جذكر حدَثنا َوم خطبجها منٍ َا لاسم وبؤنن وافمت .. فؤنا لن "

 أسلمها لن وهٍ بهذا العمر وأدَر ظهرٌ مجناسَاً الفارق بَنكما

 "وبؤنٍ لد أظلمها وإن بجزوَجها صؽَرة ممن هو أصؽر منن

 وجابع ولد نزل بسبابجه لٓرض بَنهما وبذات لهججه الموَة

 الحازمة

 وٖ جنسً أَضاً بؤننا وكما سبك وللت ٖزلنا فٍ أول الطرَك "



بعد وَمكنن الجراجع وجطلَمها اِنولم َشاع وٖ خبر زواجكما   

 " ... إن أردت ولن َجؽَر شٍء فٍ عٗلجٍ بن

 وجابع بجمود ولد أعاد َده لجَب بنطلونه

 ولن أحار فٍ أمر ابنجٍ وإن علم الجمَع بطٗلها فٗ َمكنن "

 حصر عدد خاطبَها وأؼلبهم لم َروها َوماً ومطلبهم فمط ابنة

 " َعلمون أنها ابنجٍ

لوالؾ أمامه ؼضباً وأشار لوجهه بسبابجهفاحمر وجه ا  

 ولال بحدة

 أنت هو من إن جطرق مجدداً لموضوع الطٗق وطابور الحممً "

 الذَن ٖ مطمع لهم سوي نسبن فسَنسً بؤن له ابن عمة اسمه

 " لاسم

 وأوٖه ظهره وجابع بؽضب ووجهجه الباب المؽلك

وإن ؼادرتوابنة لن أَضاً اسمها جَما ْنٍ لن أؼادر بدونها  "  

 ً  " بها مجبرة أو حجً اخجطفجها اخجطافا

 وفجح باب المكجب بموة وحركة عنَفة وؼادر من فوره جاركاً خلفه

 الذٌ حرن رأسه مبجسماً وجحرن من هنان أَضاً ولد همس

 بابجسامة وهو َججاز الباب

 " ابنة والدجن أنت َا جَما َحدخ فمط ما جرَد "

* 

* 

* 

 ولفت أمام باب الؽرفة جمسن ممبضه بَدها مجرددة حجً فٍ إدارجه

 ً  لجعلم إن كان َمكنها فجحه أم ٖ .. لمد كان َومها فٍ البرج مرهما

 وطوًَٗ ولم جكن جسجطع مؽادرجه فٍ ؼَر هذا الولت فهو َومهم



 اْول بعد اٖفججاح ولررت زَارة ؼرفة عمجها لبل حجً أن جدخل

ثَابها فهٍ انشؽلت باْمس كما الَوم وما ؼرفجها وٖ أن جؽَر  

 علمجه بؤنها لم جخرج من ؼرفجها سوي لجناول وجبة الؽداء الذٌ

 لم جكن هٍ مجواجدة فَه وبؤنها لم ججحدخ مع أحد ٖ ذان الحَن

 وٖ بالٍ النهار .. ولن جسجطَع ججاهلها وٖ ججاهل ما حدخ

ا من لاموججفهم مشاعرها كما مولفها ولن جنسً أبداً بؤنه  

 . بجربَجها واٖعجناء بها طفلة مع والدها شراع

 فجحت الباب ببطء فور أن طرلجه طرلجَن مججالَجَن لَمع نظرها

 مباشرة علً الجالسة علً حافة السرَر جمسن َدها الصورة الجٍ

 سرعان ما خبؤجها جحجها لكن ما عجزت عن إخفابه هٍ الدموع

ها بحزن وامجٓت عَنَهاالجٍ مسحجها من عَنَها بموة فنظرت ل  

 بالدموع سرَعاً فهٍ جعلم ما جكون جلن الصورة وجذكرها جَداً فهٍ

 الصورة الوحَدة الجٍ جمعت بَن شراع صنوان وأبنابه اْربعة

 ً  ومن ضمنهم الكاسر الذٌ لم َعد له مكان بعدها بل وجبران أَضا

 رؼم وجوده علً لَد الحَاة ... صورة لدَمة باْبَض واْسود

حجفظت هٍ بها ْعوام ولوحدها رافضة إعطابها ٌْ منهما  

 . وهٍ أولهم بسبب بكابها علً شمَمها الوحَد ذان

 مسحت هٍ أَضاً الدموع من عَنَها وجحركت نحوها بَنما لم

 جرفع الجالسة هنان رأسها وٖ نظرها لها حجً جلست أمام سالَها

الجٍ لم ودفنت وجهها كما ذراعَها فٍ حجرها وانطلمت العبرة  

 َكن بإمكانها سجنها ولالت باكَة

 عمجٍ ٖ جؽضبٍ منٍ وٖ جُحملَنٍ نجابج ما حدخ أرجون "

 " فمحبجٍ لن أكبر من أن أسجحمل هذا

 ورفضت أن جبجعد عنها كما أبت عَناها الجولؾ عن ذرؾ الدموع



 جكرر رجاءاجها بؤن ٖ جؽضب منها حجً شعرت بجلن الَد جمسح

 علً رأسها فرفعجه حَنها ونظرت لها بل ولعَنَها الدامعة ولالت

 ببكاء

 عمجٍ ألسم أنٍ حاولت معه كثَراً وكنت مسجعدة لفعل أٌ شٍء "

 لكن والدٌ شراع من كان َرفض ولم أكن راضَة أبداً عن الخٗؾ

 بَنهما ... عمجٍ جبران ٖ َحبنٍ ولَست مشاعر حب جلن الجٍ

فكر فٍ جدمَر حَاجٍ مع ذان الرجل فٍَحملها اججاهٍ لما كان   

 " الماضٍ وٖ كانت لججحول لكره وحمد اججاهه اِن

 مسحت َدها علً شعرها ولالت بهدوء حزَن وبحة بكاء

 " َكفٍ َا ؼسك "

 فحركت رأسها برفض ولالت

 ٖ لَس َكفٍ عمجٍ وعلَن أن جفهمٍ حمَمة اْمر فمن َحب "

ً له الجعاسة وإن لم َكنشخصاً ٖ َمكنه كرهه أبداً ولن َجمن  

 معه ... أنا زوجة لذان الرجل ومنذ كنت فٍ العاشرة من عمرٌ

 عمجٍ وإن جهلنا ذلن فزواجٍ بجبران ما كان لَجم وإن وافمت أنا

 علَه كما جعلمَن جَداً وجعلمَن صدلٍ حَنها وإن وافك علَه

 " والدٌ شراع

ولهاوشعرت بملبها َنجفض بموة آلمجها حَن لالت الجالسة ف  

 بدموع انزلمت علً وجنجَها ببطء

 " لكننا نخسره َا ؼسك ... للبٍ َحجرق علَه ومن أجله "

 فؤمسكت بَدها بلكجا َدَها وضمجها ملصمة لها فٍ شفجَها

 ولالت ببكاء " وأنا لست أفضل حاًٖ منن عمجٍ ولد جربت مراراً 

 حجً أنٍ كنت سؤذهب له وللَرمون وبطلب منه واكجشفت حَنها

ما فعل ذلن إٖ انجماماً من مطر شاهَن حجً أنه ساوم بؤسجرَاأنه   



 وطلبنٍ ممابًٗ لها بادئ اْمر ! جبران ٖ َحبنٍ عمجٍ وهو بات

 َعلم ذلن جَداً .. كما أصبح انجمامه لكرامجه كرجل ولَس

 " لمشاعره فهدفه أصبح مطر شاهَن ولَس ؼسك

وهٍ جُنزلورفعت رأسها ونظرها لها ورالبجها بعَنَن دامعة   

 رأسها كما نظراجها الحزَنة فمبّلت َدها ولالت ببكاء

 عمجٍ أرجون ٖ أرَد أن أخسرن كما خسرناه ... لم َعد "

 َمكننٍ اسجحمال فكرة أن أفمد فرد آخر من عابلجٍ الجٍ لم أعرؾ

 " عابلة لٍ ؼَرها ْعوام طوَلة

 وازداد بكابها حدة ما أن أصبحت الجالسة فوق السرَر ججلس

 بجانبها علً اْرض ولد شدجها لحضنها جحضنها بموة جمسح

 َدها علٍ شعرها جشاركها البكاء وإن فٍ صمت فهٍ جفهم

 مشاعرها وجعلم بؤن ما جشعر به اججاه ذان الرجل ٖ َمكنها منح

 مثله لسواه وٖ أن َجمبل للبها فكرة العَش مع رجل ؼَره .. ومن

ه ، وٖ َمكنها أَضاً نكرانالظلم لومها علً ما جؽلبها نفسها علَ  

 أنها حاولت مراراً ورفضت دابماً الفجور الموٌ الذٌ نشؤ بَن

 جبران ووالده فور عودجها من الحالن .. لكن للبها َجؤلم لحال ابن

 شمَمها الذٌ خسروه حَاً ورإَة ذان الرجل المدعو مطر شاهَن

كانأو سماع اسمه َذكرها بذلن وبؤن دخوله لحَاة هذه العابلة   

 السبب فٍ كل ما حدخ .. لكن الوالع َفرض نفسه كما لالت فهو

 ً  زوجها منذ كانت طفلة .. زّوجه بها والدها الذٌ أنجبها وبرضا

 جام منه وما كان لموة علً وجه اْرض أن جلؽٍ ذان الرباط ؼَر

 مطر شاهَن نفسه وإن رفضت ؼسك ذلن ، وجبران أخطؤ فٍ

وم بها وكؤنها لطعة سٗحجفكَره بؤن َدمر حَاجها وأن َسا  

 ولَست الفجاة الجٍ جربت معهم وحّملها والدهم أمانة لهم



 . ولت موجه

 أبعدجها عن حضنها ومسحت الدموع عن وجنجَها وهمست ببحة

 حزَنة ججاهد نفسها لرسم ابجسامة صؽَرة

 مبارن حملن َا ؼسك .. كم أجمنً من هللا أن َعوضن بهذا "

د وحرمان فٍ الماضٍالطفل عن كل ما عشجه من فم  " 

 أمسكت َدها ولبلجها ودسجها فٍ حضنها ولالت بحزن جنظر

 لعَنَها الدامعة

 وهذا جل ما أجمناه عمجٍ فهو ما بات َمكننٍ جحمل كل شٍء "

 من أجله وإن بمَت فٍ هذا العلم بمفردٌ ، الشعور به َنمو

 بداخلٍ َعطَنٍ الموة للمضٍ بالرؼم من كل ما لاسَجه .. إنه

 " المعنً الجدَد للحَاة بالنسبة لٍ عمجٍ

 امجٓت عَناها بالدموع وحضنجها َجكا رأسها علً صدرها

 ولالت بحزن َدها جمسح علً شعرها بحنان

 أنت عانَِت كثَراً َا ؼسك وهللا لن َنسان بنَجٍ وسَعوضن "

 . " ومهما طال الولت

* 

* 

* 

لٓسفل حَخاجكا بمرفمَه علً السَاج الحدَدٌ َضم َدَه ونظره   

 جنعكس اْنوار حوله علً سطح المَاه الؽارلة فٍ الظٗم وكآبة

 مٗمحه كما جمود نظراجه َنببان بمزاجه حَنها .. وكَؾ وهو

 َسجرجع شرَط حَاجه كامًٗ منذ أصبح َعلم من َكون ولاص

 سلطان ضرار السلطان ومنذ اسجطاع نطك اسمه كامًٗ بفخر كؤٌ

اللحظة والجٍ َفجرض بؤن َكون لهطفل فٍ عمره وصوًٖ لهذه   



 فَها طفًٗ َنطك اسمَهما المرجبطان ببعضهما فمد أصبح فٍ

 الجاسعة والعشرَن ولم َمجلن شَباً وٖ ذان الطفل الذٌ كان

 . سَرضً به رؼم ظروؾ زواجه السَبة

 نظر جانباً وجنهد بضَك لَس بسبب أفكاره جلن فمط بل وبسبب

الدة رواح بالجؤكَد فالولت جؤخررنَن هاجفه فٍ جَبه .. هذه و  

 ومإكد كعادجها جالسة جنجظره فٍ بهو المصر .. أو أنه جده وذان

 ما ٖ َرَده وٖ َجولعه أَضاً فعٗلجهما عانت مإخراً من الفجور ما

 جعل عاداجه جلن جمَعها ججؽَر ، دس َده فٍ جَب سجرجه وأخرجه

جلن وجدت ونظر لٕسم علً شاشجه بضَك فَبدو أن زوجة والده  

 هذه المرة طرَمة مخجلفة لمٗحمجه ، فجح الخط ووضعه علً أذنه

 لابًٗ بهدوء

 " مرحباً أبٍ "

 لال من فٍ الطرؾ اِخر من فوره

 " ولاص أَن أنت اِن ؟ "

 فجنهد بضَك وكلمة اِن الجٍ خجم بها جملجه جلن جعلجه َولن من

 أن اجصاله لَس لَسؤل ما به جؤخر ومجً سَعود .. السإال الذٌ

 بات َسمعه كثَراً مإخراً ... لال من فوره وبذات نبرجه الهادبة

 " هنا فٍ برَسجول "

 لال ذان من فوره وكما جولع

 " فٍ أٌ مكان فَها أنت ؟ "

 جنهد بعمك لبل أن َمول

 " عند جسر كلَفجون "

 فمال ذان من فوره

داعاً اِنحسناً و "  " 



 وها هٍ كلمة اِن ججَب عن نفسها مجدداً ، وكما جولع فلم

 جمضٍ دلابك طوَلة لبل أن َسمع صوت سَارة ما جمؾ لربه ثم

 بابها َُفجح وَؽلك بهدوء والخطوات البطَبة الثابجة جمجرب منه

 حجً ولؾ صاحبها بجانبه وبذات ولفجه ونظر له لابًٗ بجدَة

لن جفر من المنزل دابماً َا ولاص ؟ما الذٌ َضاَمن وَجع "  

 " علمت بؤن خٗفاجن كثرت مع نجَب مإخراً فما السبب ؟

 جمجم ببرود ولد نظر للجانب اِخر

 وكانت أخبرجن بالسبب أَضاً ومن وجهة نظرها بالطبع فالجمَع "

 " هنان َعلم عداٌ علً ما َبدو

مفجنهد بعمك وأمسن بكجفه وأداره نحوه لَنظر له ولال بحز  

 ولاص أعلم أن عٗلجكما كانت سَبة ومنذ الصؽر لكنن كنت "

 دابماً جعامله بعمل الشمَك اْكبر منه سناً ولم جكن جسمح أبداً 

 خٗفاجكما أن جصل لما علَه اِن ولدرجة الشجار باَْدٌ ! فما

 " الذٌ جؽَر بن ؟

 ً  رفع نظره لٓفك البعَد ولم َعلك فمال سلطان بجدَة وٖزال محدلا

نصؾ وجههب  

 " جؽَرت كثَراً َا ولاص مإخراً والجمَع َلحظ ذلن "

 نظر له حَنها ولال بضَك

 ولاص لم َجؽَر بل أنجم .... لما جبحثون عن العَب بٍ وهو "

 " بكم ؟

 فحدق فَه بصمت وجمود لبل أن َمول بضَك مماثل

 وجمَعنا علً خطؤ وأنت الصواب ؟ أٌ عمل هذا الذٌ َمجنع بهذه

 " ! المعادلة

 فكانت النجَجة أن عاد بنظره كما جسده نحو سَاج الجسر ونظر



 للبعَد بصمت فمال بجدَة َنظر له

 كانت حَاجن جسَر بشكل جَد َا ولاص وكنت ججحكم فٍ كل "

 " ! شٍء حولن فما بن اِن فمدت كل ذلن

 نظر له مدَراً رأسه ناحَجه وٖزاٖ مرفماه َجكبان علً السَاج

ولال بضَك امجزج بالكثَر من المرارةالحدَدٌ   

 لَس ْن حَاجٍ كانت جسَر بشكل جَد أبٍ ولَس ْنٍ كنت "

 راٍض عنها فلم َكن ولاص سوي أبن المطَع الذٌ َحاول أن

 َضع مصلحة الجمَع لبل مصلحجه .. بل وحجً آرابهم وأوامرهم

 " لذلن كان المثالٍ بالنسبة لكم وكنجم راضَن عنه

جدار بكامل جسده نحوه وأشار لنفسه لابًٗ بضَكوجابع ولد اس  

 أما اِن وحَن أراد أن َجولؾ عن الصمت والرضوخ وحَن "

 لرر بؤن َعلن العصَان علً كل ما َرفضه وأن َمول عن الخطؤ

 بؤنه خطؤ بات ٖ َعجبكم ! حَن أراد أن َمارس حمه كمخلوق

ٌ َثَربشرٌ َشعر وَجنفس مثلكم جماماً أصبح أبن العاق الذ  

 المشكٗت وَفجعلها ولم َسجطع أحد جحمله أو فهمه وٖ مكافؤة

 " علً سنوات عمله كمسَس لدي الجمَع

 نظر له بذهول ولال بحدة

 ! ما هذا الذٌ جموله وجفكر به َا ولاص ؟ من جمصد بهذا "

 رلَة الجٍ ٖ جران سوي ابن لها وٖ جنام حجً جطمبن وجعلم أَن

 جكون ؟

جت خٗفاجه أَضاً جطفو للسطح مع جدنأم رواح الذٌ با  

 من أجلن ؟

 ولن نجحدخ عن والدة نجَب وٖ ضرار ووالدجه فوضعن معهم

 " كسابمه لم َجؽَر .. أم أنن جعنٍ جدن بهذا ؟



 لال بضَك نافضاً َده

 بل الجمَع فحجً رواح ووالدجه َكرران ذات العبارات الجٍ بجّم "

 ً  ججحفوننٍ بها وإن كانت مشاعرهما نحوٌ لم ججؽَر لكنهما أَضا

 ٖ َرَان سوي ولاص الماضٍ الذٌ َعجبرونه الرجل المثالٍ

 " والنموذجٍ

 وضرب بَده علً صدره مجابعاً بحرلة

 ولاص الذٌ مات هنا لبل أن َمجلنٍ أبٍ .. ولاص الذٌ "

لَعَشأوصلنٍ ْلسً مراحل الجعاسة .. ولاص الذٌ كان َموت   

 " فٍ للوبكم ، لكنه بشر ولد اكجفً من أداء ذان الدور وجعب منه

 أمسكت َده بذراعه ولال بحزم َنظر لعَنَه الجٍ ٖ َراها عَنٍ

 إبنه الذٌ َعرفه أبداً 

 ولاص جولؾ عن لول ذلن فٗ أحد بات َران كما "

 " جصؾ نفسن

 لال من بَن أسنانه

َكم اٖلجناع بهذابلً وولاص المدَم مات ... مات أبٍ عل "  

 " جمَعكم والرضا به

 " جحبها ؟ "

 كان سإاله لوَاً ومفاجباً جعله َنظر له بصدمة جولؾ معها كل

 شٍء حولهما وحجً صوت المَاه الموٌ وهدَر السَارات الجٍ

 جعبر لربهما مسرعة من ولت ِخر وعجز لسانه عن الجحرن

عه أكثرفمال سلطان مجدداً وبإصرار وأصابعه جشجد علً ذرا  

 " أجب َا ولاص جحبها ؟ "

 فسحبها منه ولال صارخاً باحججاج رافض

 أبٍ جولؾ رجاًء لَس أنت أَضاً ... جولفوا عن مضاعفة مؤساة "



 " جلن الفجاة بسببٍ

 نظر له بصمت لولت كان َجلمؾ فَه ابنه ذان أنفاسه الؽاضبة

 ممرراً أصابعه فٍ شعره الذٌ جبعثر بسبب حركجه الؽاضبة جلن

 ولال بجمود

 " عن زوججن كنت أجحدخ فمن كنت جمصد أنت ؟ "

 فنظر عالَا حَخ السماء السوداء ومرر كفَه علً وجهه لبل أن

 َنظر له ولال بجمود

"  ً  " ٖ جمل بؤنن ٖ جفهم وأن ذان لم َصلن أَضا

 فمال بجمود مماثل َنظر لعَنَه بجركَز

 " بلً وصلنٍ لكن لَس من رلَة فٗ جحاسبها علً ذلن "

 فؤمسن خصره بَدَه وأشاح بوجهه جانباً ولال ببرود

 " أعلم ممن وما الذٌ جصبوا له جلن المرأة جحدَداً  "

 فمال الوالؾ أمامه بضَك

 ولاص نحن بهذا نزَد شروخ العابلة ٖ نداوَها وذان "

 " لَس حًٗ 

برأسه للبعَد نظر له ولال بضَك أشد َشَر  

 الشرخ بَنٍ وبَن زوججن جلن لن َداوَه أٌ شٍء ولن أنسً "

 " لها أبداً بؤنها السبب فٍ العداء المجؤصل بَنٍ وبَن شمَمٍ

 حرن رأسه مجنهداً بَؤس ولال بجمود

 " أنت لم ججب علً سإالٍ ذان بعد ؟ "

 لال من فوره وبحزم

 " أنت جعلم الجواب جَداً  "

 لال بجدَة

وججها إذاً ؟ لماذا وافمت َا ولاصلما جز "  ! " 



 فانفجر بكل ما َكبجه ْعوام وبات ٖ َخفَه مإخراً وٖ َهجم

 بإخراجه

 ْنٍ لم أهجم َوماً بؤن أبحخ عن مرأة أجزوجها من أرولة "

 الشوارع وٖ واحدة أجلس معها فٍ المطاعم والنوادٌ ْري

علً اخجَارنفسٍ إن كنت ممجنعاً بها كزوجة أم ٖ ... وافمت   

 جدٌ ْنٍ كنت ممجنع جماماً بؤنه ثمة مشاعر َمكنها الجواجد بَن

 الزوجَن بعد زواجهما ولم أجخَل َوماً بؤن اخجَار جدٌ سَكون

 من وجهة نظره كرجل أعمال فمط ! أن ٖ َفكر وٖ للحظة فٍ

 .. رإَة الفجاة الجٍ اخجارها لٍ ! وبالرؼم من كل ذلن رضَت

بل وحاولت الجؤللم وجمبلت والعٍ وماذا كانتلبلت وسكت نهابَاً   

 " النجَجة ؟

 ً  وجابع بسخرَة جنطك مرارة فارداً ذراعَه جنبا

"  ً  لم أجخَل َوماً بؤن ذان النوع من الزواج لن َكون ناجحا

 وبجمَع معجمداجه ! وبؤنه علَا أن أكون كرواح المجهور المجنون

 " كما جصفون ْكون سعَداً وراٍض عن نفسٍ وْبنٍ حَاة ناجحة

 لال الوالؾ أمامه وبضَك

 ٖ جراهن علً ذلن فؤنت لم جري جلن الحَاة بعد وأولها أنه "

 ً  " َجزوج بعناد ممن جرفضه جماما

 فمال بذات ابجسامجه الساخرة وكؤنه ٖ َهجم بما لال

 " سجري إذاً وأري "

بموة ولال بحدة شد لبضجَه بجانب جسده  

 ولاص جولؾ عن الجنون وعد لعالمن السابك فكل شٍء َمكن "

 " جؽََره حجً زواجن وزوججن الجٍ أراها جسعً لذلن فعًٗ 

 فكان جعلَمه كسابمه بل وألسً علً كلَهما وهو َمول بسخرَة



 جسعً !! جسعً بماذا أبٍ ؟ ٖ جعاملنٍ كطفل ٖ َري وَعٍ ما "

 " َدور حوله

وبحزم رافضاً لٗعجراؾ بذلنلكنه لال   

 وهل جري عدابن للجمَع وهروبن الدابم من المنزل هو الحل ؟ "

 " !وبؤنه ما سَجعلن جشعر بالراحة وأسجمرار ؟

 فؤمسن برأسه الذٌ بات َإلمه وبشدة ولال بضَك

 " أبٍ َكفٍ رجاًء أنا ٖ أرَد الجحدخ عن كل ذلن "

 لال بؤمر حازم

ً عد معٍ للمنزل إذاً و " نم وارجاح ثم نجحدخ ٖحما  " 

 حرن رأسه برفض َنظر للرصَؾ جحجه ممسكا خصره بَدَه

 وجمجم ببرود

 " ٖ أبٍ ٖ َمكننٍ العودة ومواجهجها مجدداً  "

 لال باسجفهام

 " من منهما جعنٍ ؟ "

 رفع نظره له كما َدَه جانباً فارداً ذراعَه ولال بضَك

اً بَنن وبَن نفسنوفَما سَفَد جوابٍ وأنت ججَب علَه سلف "  

 " ولن جصدق ؼَره ؟

 وما أن لال عبارجه جلن ؼادر من أمامه وركب سَارجه جاركاً إَاه

 والفاً مكانه ولم َسمع بعدها سوي صوت صرَر عجٗجها المرجفع

 وهو َؽادر مسرعاً فمسح بكفه علً وجهه مسجؽفراً هللا لبل أن

 َمرر أصابعها فٍ شعره ونظر للسماء عالَاً هامساً بجنهَدة عمَمة

 لَجن فمط للت إن كنت فعًٗ جحبها لكنت طلمجها من نجَب "

 " ورؼماً عن أنفه من أجلن فمط

* 
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 رفعت نفسها علً رإوس أصابعها جفجش فٍ أؼراضها أعلً

َجكا رفوؾ الخزانة المفجوحة بَنما اجكا دجً علً ظهر السرَر  

 ً  برأسه علً َده الجٍ َدسها خلفه ثانَاً مرفمه َسجمع مبجسما

 ْحادَثها الجٍ سرعان ما جنجمل للطفولَة والعشوابَة وهٍ جحدثه

 عن كل ما حدخ وفعلت اَْام السابمة وأهمها حفل افججاح البرج

 ً  ولال مبجسما

 " وأَن هو جركن جؤجَن هنا بمفردن علً ؼَر العادة ؟ "

صؽَرة وٖزالت جولَه ظهرها منشؽلة بالجفجَش بَنلالت بضحكة   

 العلب الصؽَرة المصفوفة فٍ الرؾ العلوٌ

 ؼادر منذ الصباح برفمة عمٍ رعد لمبنً البرلمان وبؤوامر "

 " من والدٌ بالطبع .. ولن أن ججخَل شكل كلَهما الَوم

 ضحن ولال

"  ً  " بالطبع َمكننٍ جخَل ذلن .. سَكونان كمناعٍ المسرح جماما

 فضحكت ولم جعلك بَنما انجمل نظره هو للذٌ ولؾ أمام باب

 الؽرفة فجؤة ونظر ناحَجه ببرود نظرة فهمها جَداً معناها

 ( ألن جفارلها أبداً  )

 فججاهله ونظر للجٍ كان َخفَها عن باب الؽرفة والوالؾ أمامه

 باب الخزانة المفجوح ولال َكجم ضحكجه

 " َبدوا لٍ لاسم مسجاء جداً الَوم ؟ "



 ونظر بمكر للذٌ نظر له مجوعداً بَنما لالت الجٍ أخرجت علبة

 وفجحجها جفجش فَها

 " ولما اٖسجَاء ؟ هو من َجلب ذلن لنفسه "

 فضحن دجً بصمت بَنما انجملت نظرات لاسم المسجاءة ناحَجها

جً ولدوإن كان ٖ َري سوي لدمَها البَضاء الصؽَرة ولال د  

 عاد بنظراجه الجانبَة الماكرة له

 " وما جوصلجما له بشؤن زواجكما مجولؾ الجنفَذ ؟ "

 حركت حَنها َدها وٖزالت جحدثه مولَة ظهرها له وجمجمت ببرود

 ٖ شٍء بالطبع وثمة اجفاق بَننا علَه أن ٖ َخل بشروطه "

 " أبداً 

 فمال من فوره َكجم ضحكجه

ال ٖ صبر لهملكنه رجل َا جَما والرج "  " 

 وضحن ما أن لم جعلك ولد أنزلت نظرها ورأسها لما فٍ َدَها

 بَنما كانت ضحكجه جلن لَس بسببها فمط بل وبسبب الذٌ هدده

 بمبضجه ناظراً له بؽضب فضحن مجددأً ولال َبرر ما لاله

 " كنت ألصد أنه فٍ عمر ٖ َسمح له بجضََع المزَد من الولت "

ؼطاء العلبة بعدما اكجشفت بؤنها لَست ما فمالت بٗمباٖة جعَد  

 جبحخ عنه

 " وما عٗلجٍ أنا به ؟ "

 نظر لها لاسم بصدمة بَنما عاد دجً للضحن وجابعت هٍ جحرن

 َدها بعشوابَة وكؤنه أمامها ولَس خلؾ ظهرها

 أنا ٖزلت صؽَرة والولت أمامٍ طوَل ْنجب أبناء "

 " وأراهم َكبرون

ه بَده لَجرَخ وَبمً مكانه ما أنفجلس دجً ضاحكاً وأشار ل  



 جمدمت لدمه نحو الداخل ولال َنظر لحفَدجه

 " لكن بهذا أنت جظلمَنه َا جَما "

 فمالت الجٍ أنزلت علبة أخري وفجحت ؼطابها

 أنا لم أظلم أحداً والنساء أمامه فٍ كل مكان فلَجزوج مجً ما "

 " شعر بالظلم والملل

 ً  ففجح فمه بدهشة جمثَلَة ونظر لماسم وأشار بمبضجه وكؤن سكَنا

 ً  فَه َؽرسه فٍ للبه ضاحكاً بصمت علً شكله بَنما لال موجها

 حدَثه لها

 " من للبن جمولَن هذا الكٗم ؟ "

 لالت بضحكة جرفع جسدها مجدداً لجعَد العلبة مكانها

 " ٖ من الخزانة بالطبع "

ٖزال َمؾ هنان مكانه مٗمحه ٖ فضحن ونظر بطرؾ عَنَه للذٌ  

 جبشر بالخَر بجاجاً ولال

 " وما َمول للبن إذاً ولَس الخزانة ؟ "

 لالت مبجسمة جُنزل علبة أخري صؽَرة وبَد واحدة

 " أنت جعلم جَداً ما َمول "

 وما أن نزلت مسجوَة علً لدمَها حجً صرخت ضاحكة بسبب

وارجفعت لدماها عنالذراعان اللجان الجفجا حول خصرها النحَل   

 اْرض ما أن رفعها عالَاً وسمطت علبة الدبابَس من َدها وجناثر

 ما فَها جحجهما ودار بها نحو الذٌ كان َرالبهما مبجسماً فمالت

 مسجنجدة

 " جدٌ أرجون أخبره َنزلنٍ "

 فجمدم بها نحوه بَنما حدَثه كان موجهاً لها لابًٗ بضَك

لنحدد مصَرنا اِن ؟ وما الذٌ َموله للبن جحدَداً  "  " 



 فضحكت وصرخت مسجنجدة مجدداً 

 " جدٌ .... أرجون "

 ً  لال دجً مبجسما

 " أنزلها َا لاسم "

 فججاهله واشجدت ذراعاه علً خصرها ما أن لال بضَك أشد

 من سابمه

 " لما ٖ جكونوا عادلَن معٍ وإن لمرة واحدة ؟ "

 ابجسم دجً ولال ونظره معلك بعَنَه

 حَنما َصل اْمر لحفَدجٍ ٖ أكون عادًٖ إٖ بالولوؾ "

 " فٍ صفها

 أنزلها حَنها محرراً خصرها من لبضجه ولال بضَك

 " ! لَس ْنه ٖ والدان لٍ أعامل بإجحاؾ هكذا "

 ً  ضحن الجالس أمامهما ولال َشَر بكفه المفرودة جانبا

 علَن أخذها والفرار بها للجنوب إذاً حَخ جدجن وعماجن "

 ً  " وأعمامن لججد لن منصفا

 فمال مؽادراً الؽرفة بخطوات لوَة ؼاضبة

 " هذا ما َبدو علَا فعله بالفعل "

 فضحن وجبعه بنظره حجً خرج ونظر للجٍ كانت جمؾ مكانها

 حَخ جركها جمسن خصرها بَدَها وجنظر لمكان خروجه بضَك

 ولال بهدوء معاجب

اجَما علَكما إَجاد حل َرضٍ كلَكما فٍ هذ "  " 

 نظرت له وضربت لدمها باْرض محججة ولالت

 ٖ جدٌ هذا لَس عدًٖ مطلماً فاجفالنا كان علً أن جوافك "

 والدجٍ أوًٖ ولن أرضً بؤن َخَرنٍ بَنهما ْنٍ سؤلجل للبٍ



 " حَنها وأخجارها هٍ .. وهو َعلم هذا جَداً 

 عمد حاجبَه وجبدلت نظرجه للحزم وهو َمول

رزجه معها إذاً أم والفة مكانن جنجظرَنوما الجمدم الذٌ أح "  

 " أن جؽَر رأَها من نفسها ؟

 لالت باعجراض

 ٖ لست والفة مكانٍ أنجظر وعلَه أن َصبر فلن أخرج من هنا "

 إٖ وهٍ راضَة جماماً وعلَه منحٍ بعض الولت فهو َخل

 " باٖجفاق الذٌ سبك ووافك علَه من ولت لرَب

ً لفز حَنها دجً والفاً خارج ال سرَر ولال مؽادراً أَضا  

 جفاهما فَما بَنكما إذاً وٖ جحجكما لٍ مجدداً فؤنا فعًٗ ٖ أرَد "

 " أن أظلمه ْنٍ ٖ أسجطَع إٖ أن أكون فٍ صفن

 وؼادر الؽرفة جاركاً بابها مفجوحاً بعده فمالت بضَك جنظر لمكانه

 الخالٍ منه

 " !أنا هٍ الجٍ جظلمه مثًٗ ؟ "

 وجؤففت وانجملت للدبابَس المبعثرة علً اٖرض ججمعها

 مجمجمة بضَك

 سَنجظر ورؼماً عنه أو منزل خالٍ رعد مكانٍ الجدَد "

 " ولن أؼادره

* 

* 

* 

 جنهد بضَك من عناده ولال

 " َمان مجً سَلَن هذا الرأس العنَد جحدَداً ؟ "

 لال مججاهًٗ مجدداً ما َمول



فلن نصل لبل مثل هذا الولتأخبر والدجن جسجعجل زوججٍ  "  

 " من َوم ؼد علً هذا الحال

 لال بصبر وأمل أخَر فٍ أن َؽَر رأَه

"  ً  الطابرة َمكنها إَصالكما خٗل دلابك وسَارجن معن أَضا

 " أفضل لكما من المؽادرة ولت مؽَب الشمس هكذا

 نظر له بضَك وما أن كان سَجحدخ انفجح باب المجلس المشجرن

أمامه الجٍ نظرت لعَنَه باسججداء حزَن مع المنزل وظهرت  

 وسرعان ما ركضت نحوه وحضنت خصره بموة جخفٍ وجهها فٍ

 صدره فابجسم أبان بانجصار فها لد جاء من سَجعله َؽَر من

 لرارجه المجنونة .. لكن جلن اٖبجسامة سرعان ما اخجفت حَن

 لالت جشد ذراعَها حوله بموة باكَة

ركنٍ مجدداً أرجونَمان خدنٍ معن ... ٖ جج "  " 

 فٗمست َده رأسها ورفع نظره بالذٌ كان َنظر له رافعاً حاجبَه

 ولال بهدوء

 " أَن آخذن َا َمامة ؟ "

 فمالت باكَة جشد ذراعَها حول جسده أكثر

 " ! ألم َصبح لدَن منزل ؟ لما ججركنٍ هنا إذاً  "

 حضنها بموة ولبل رأسها لبل أن َبعدها عنه ونظر بحزن لعَنَها

 الدامعة ولال

 " ....َمامة أنت مجزوجة اِن و "

 فماطعجه جنظر له بعَنَن ججماطر منها الدموع دون جولؾ

 " أبان لن َرفض .. هو لن َرفض ذلن فخذنٍ معكما أرجون "

 فؤعجزه ذلن عن الجحدخ بَنما ارجفع نظره للذٌ خرج من صمجه

 لابًٗ بحزم َمسن خصره بَدَه



 " !ومن لال بؤنٍ سؤوافك ؟ "

 فالجفجت برأسها ونظرت له بعَنَن حزَنة دامعة لكنه كان َنظر لها

 بموة عالداً حاجبَه ولال بحدة

 " مكانن هنا َا َمامة ولن جؽادرَه والمرار فٍ ذلن لٍ وحدٌ "

 فنزلت دموعها مجدداً ولال َمان بضَك َنظر له

 " لَس بهذه الطرَمة جشرح لها اْمر "

ال بضَك أشدفرفع نظراجه الؽاضبة له ول  

 لَس ثمة طرق أخري وعلَها أن جفهم أمراً واحداً علً اْلل "

 " مما جعنَه كلمة أنها مجزوجة

 فعارضه لابًٗ بحدة ظهرت فٍ نظراجه لبل صوجه

 وإن َكن زوجها .. هذا ٖ َعنٍ أن جعاملها بهذه الطرَمة ، ثم "

 " لم َجبرن أحد علً الزواج ممن جعرفها جَداً وجعرؾ سنها

صرخ فَه ماداً سبابجه َحركها نحوه بجهدَدف  

 " َمان اجركنٍ فٍ صمجٍ أفضل لن ولٍ ولها "

 ً  فنظر له باسجؽراب لبل أن َمول ؼاضبا

 " ولما جصمت ؟ لل ما لدَن هَا "

 نظر له نظرة محارب شرس وما أن كان سَجحدخ لاطعجه

 الوالفة بَنهما وهٍ جفرد ذراعَها وَدَها بَنهما لابلة ببكاء

كفٍ أرجوكما ٖ ججشاجرا بسببٍ .. لن أؼادر من هناَ "  

 " فمط جولفا

 فانجملت نظرات شمَمها المشجعلة لها ولال بضَك

 " جولفٍ أنت عن الخنوع َا َمامة وعن إذٖل نفسن "

 فحدلت فَه عَناها الدامعة بصدمة بَنما كان الجعلَك من أبان

 الذٌ لال بؽضب



 ما هذا َا َمان ؟ أجعلمها الجمرد علً زوجها ! وجرَد أن "

 " أجركها أن جذهب معن ؟

 فنمل نظره له ولال بؽضب مماثل بَنما سبابجه جشَر لها

 بل علً َمامة الخاضعة المطَعة دابماً أن ججؽَر وأن َساعدها "

 الجمَع علً ذلن وأولهم أنت ٖ أن جسجؽل هذا فَها .. وعلَها

أة جملن لرارت نفسها فَما َخصها وحدهاأن جكبر امر  " 

 فاشجد ؼضب الذٌ لال َشد لبضه بموة وكؤنه َمسن نفسه عن

 الهجوم علَه بها وصرخ

 ٖزلت أججاهل ممصدن من كل ما جموله َا َمان .. وٖ جنسً "

 " بؤننا لم نجشاجر َوماً لنفعلها اِن بعدما أصبحنا عابلة واحدة

جحدخ بل سَصرخ الند بالند سبمهوما أن كان الوالؾ أمامه سَ  

 لابًٗ بؽضب

 َمامة لن جؽادر من هنا إن كان هذا ما سجموله وهٍ زوججٍ "

وحدٌ والكلمة لٍ  " 

 انفجح باب المجلس علً اجساعه حَنها ودخلت منه جوزاء الجٍ

 نظرت لهما لابلة بضَك

 " ! ما بكما ؟ ما الذٌ َحدخ هنا "

ا ولال بحدة َشَر بَده لٓرضوكان الجعلَك من أبان الذٌ نظر له  

 المؽطاة بالسجاد الفاخر

 أمٍ رجاءاً كم مرة سؤخبرن بؤن هذا المكان اسمه مجلس رجال "

 وأن ٖ جمجحمَه هكذا وكؤنه جبهة لجال ! فثمة من سَدخل فٍ

 " أٌ لحظة

 جوجهت للباب الزجاجٍ وأؼلمجه بالمفجاح وجوجهت نحوهما

 لابلة بؽضب



ة رفالن جلن وأكسر رأسن ورإوسهمأنا أكبر منن ومن شل "  

 جمَعكم ولن جعلمنٍ أنت كَؾ أجحرن فٍ منزلٍ ... وما أؼلمت

 " الباب إٖ كٍ ٖ َسمع ما سؤلوله اِن أحد

 نظرا لها بصمت وإن جفاوت ما جحت ذان المناع .. فبَنما كان

 َنظر لها أبان بحنك لم َسجطع َمان رفع نظره بها خجًٗ منها

 ومما َحدخ فٍ منزلها كما لالت ، أما الطرؾ الثالخ واْنثوٌ

 فكانت عَناها ٖ ججولؾ عن ذرؾ الدموع جمسن فمها بَدها بَنما

 جابعت هٍ بذات ؼضبها ؼَر مهجمة بمن نظر أم لم َنظر جحرن

 سبابجها بَنهما " َمامة ابنجٍ ٖ سلطة ٖ لن وٖ له علَها

نومن لدَه كٗم ؼَر ذلن فلَمله اِ  " 

 كان أبان بالطبع وكالعادة من َحاول ودون خوؾ الجمرد لكنها

 وكالعادة أَضاً أسكججه من لبل أن َحاول فعل ذلن صارخة فَه

 بحدة وسبابجها جشَر لوجهه جحدَداً 

 " أنت جحدَداً جصمت وجعلم جَداً لما "

 فٗذ بالصمت َزم شفجَه بموة وؼضب وَعلم جَداً كما جعلم هٍ

ت فسَصمت ولٓبد ولَس اِن فمط بل وسَخسربؤنها إن جحدث  

 ً  صدَك طفولجه وألرب أصدلابه له فما كان منه إٖ أن ؼادر ضاربا

 الباب الخارجٍ للمجلس خلفه لكن ما لم َسجطع منعه هو لسانه

 وهو َصرخ مبجعداً 

 لسماً إن خرجت زوججٍ من هنا فلن أدخل هذا المنزل "

 " حجً جرجع له

بة ججبعه لبل أن جنملها للذٌ لال بصوتوابجعد نظراجها الؽاض  

 منخفض ونظره لم َرفعه

 " ....آسؾ سَد "



 فماطعجه سرَعاً وبحزم وحاجبان معمودان بشدة

 ٖ جمل سَدجٍ َا َمان ... أنا لست سَدة علً ؼَرن ْكون "

 " سَدة علَن

 لم َعلك كما لم َرفع رأسه فمالت بحزم

ن سنداً لشمَمجن وٖوارفع رأسن وٖ جخجل أبداً من أن جكو "  

 " جسمح لرجل وكان من َكون أن َُنزل من لَمجن هذه فٍ حَاجها

 فرفع رأسه حَنها كما نظره الذٌ ٖزال َظهر فَه الخجل

 واٖعجذار واضحاً ولال

 لم َكن أبان مخطا أنا فمط .... أنا ٖ أرَد لَمامة أن جكبر "

 " علً ما جربت علَه عند والدٌ وزوججه

 فؤشارت برأسها موافمة وإن كانت مٗمحها الؽاضبة لم جلَن

 ولالت بجدَة

 .. وأبان مخطا فما لَل ما كان َجب أن َمال وأمامها جحدَداً  "

 وٖ جملك بذان الشؤن فلن جكبر وجكون إٖ امرأة كما جرَد وججمنً

 " لشمَمجن أن جكون

ا باكَةوجابعت ولد نملت نظرها منه للجٍ كانت جنمل نظرها بَنهم  

 وأنت َا َمامة .. آخر ما كنت أجولعه أن جكرهٍ البماء مع "

 " ! والدجن وجرفضَه

 فركضت نحوها باكَة وحضنت خصرها بموة فضمجها بذراعَها

 بَنما خرج صوجها الرلَك الباكٍ

 " ٖ أرَد لشمَمٍ أن َبجعد عنٍ مجدداً وٖ أراه "

ر لشمَمجهفمسحت َدها علً شعرها ولالت جنظر للذٌ كان َنظ  

 بحزن

 وشمَمن لن َنمطع عنن كالسابك َا َمامة وسَجكفل والدن "



 " أَوب بهذا وَكون هنا كلما أردت رإَجه

 فنمل نظراجه لها وما أن كان سَجحدخ والرفض واضح فٍ مٗمحه

 سبمجه لابلة

 لن جرفض هدَجٍ لن َا َمان ونحن نملن ما لن َإثر فَه ثمن "

بركوب الطابرة فٍ كل مرة سَارة جدَدة لن .. أو سجمبل  " 

 فجنفس بعمك لبل أن َمول

 لم أسجطع لبولها وٖ من الزعَم مطر واحجرم هو ذلن فلن "

 " أسجطَع لبولها أبداً 

 لالت من فورها

 " ذان مطر ولَس أنا ومن جكون شمَمجن زوجة ٔبنٍ "

 فمال باحجرام وبكل ما اسجطاع اسججٗبه من هدوء

َمامة ٖ أعجرض علَه فهٍ زوجة إبننكل ما جفعلَنه من أجل  "  

 أما أنا فٗ أسجطَع أرجون ٖ جحرجَنٍ بالرفض أكثر من ذلن فؤنت

 " فٍ ممام والدجٍ بالنسبة لٍ

 جنهدت بَؤس منه فإن لم َنجصر علَه مطر كما لال فلن جفعلها هٍ

 مهما حاولت ، لالت فٍ محاولة أخَرة

 سجدفع ثمنها ممسطاً إذاً وحسب رؼبجن أنت وممدرجن وإن "

 " اسجؽرق دفعه مبة عام

 وما أن كان سَجحدخ سبمجه لابلة بإصرار

 ٖ ججادل أكثر َا َمان فٗ عذر لن اِن .. والسَارة الجدَدة لن "

 جساعدن فٍ الوصول هنا بسرعة فمط بل وفٍ عملن فٍ الجنوب

رعأَضاً وفٍ سداد ثمنها بشكل أس  " 

 فجنهد بعمك ولال

 أنت جعلمَن جَداً أَن أعَش فؤٌ مبرر سؤلدمه ٖمجٗكٍ لها "



 " وأنا أعلم جَداً أٌ سَارة جلن الجٍ سجوفرونها لٍ ؟

 لالت من فورها

 هذه لَست مشكلة وسَسلمن عمن أَوب أورالاً جخص "

 " جمسَط ثمنها وٖ حجة لن

جه الجٍ ٖزالتهو من جنهد بَؤس هذه المرة ونزل بنظره لشمَم  

 مجعلمة بحضن المرأة الجٍ هو مجؤكد من أنها كانت لها اْم الجٍ

 لم جعرفها َوماً وهو من أجلها مسجعد لفعل أٌ شٍء ... كما َعلم

 جَداً بؤنه لن َسجطَع جمدَم شٍء لها مما ججده هنا كما جؤكده بؤنها

 لن ججذمر من حَاجه هنان أو جرفضها إن ؼادرت معه وإن عرفت

جرؾ هنا .. لكنه لن َسجطَع أَضاً أن َمدم لها مسمبًٗ كهذاال  

 . وزوجاً كؤبان وهو من عرفه وَعرفه جَداً 

* 

* 

* 

 خرجت من باب المنزل راكضة ونادجه جنزل العجبات

 " لاسم انجظر "

 فجرن باب السَارة الذٌ كان َفجحه للجو والجفت لها فولفت أمامه

عابسة الجٍ لابلها بهاولالت مبجسمة بالرؼم من المٗمح ال  

 " لوٖ أنٍ حمماء كملبٍ جماماً ما كنت جبعجن "

 لالجها جذكره بكٗمه السابك لكن شَباً من ذان العبوس لم َجؽَر

 وٖزال نظره مركزاً علً عَنَها فجبدلت مٗمحها لٓسً ولالت

 برلة سرعان ما انجملت للجواهر الزرلاء الواسعة فٍ عَنَها

 " ٖ جكن لاٍس هكذا "

 فرفع رأسه وجنفس بموة لبل أن َنظر لها ولال بكل ما اسجطاع



 اسججٗبه من جمود

 ٖ جسجخدمٍ معٍ هذا اْسلوب الذٌ جعلمَن فاعلَجه جَداً ْنٍ "

 " اكجسبت حصانة ضده

 أبعدت خصٗت ؼرجها الجٍ جطاَرت أمام عَنَها وهمست مبجسمة

 جنظر لعَنَه

جباخ ذلن لن اِنكاذب وَمكننٍ إ "  " 

 فرفع سبابجه أمام وجهها ولال بجهدَد

 " ٖ جمجربٍ منٍ وها أنا أحذرن "

 فعبست مٗمحها الجمَلة بَنما ركب هو سَارجه ولال ببرود َؽلك

 بابها ودون أن َنظر لها

 أخبرَنٍ حَنما جرضً عنٍ سمو اْمَرة ؼسك الجٍ َبدو أنٍ "

 " أجزوجها هٍ ولَس أنت

ا لٓسفل بحنك جرالب سَارجه وهٍ جبجعد .. ذانفلوحت بمبضجه  

 العنَد مجملب المزاج كما الوعود َرَد أن َمارس أسالَبه الموَة

 فٍ الضؽط علَها لكنها أعند منه .. فسرعان ما حركت كجفَها

 بعدم اكجراخ واسجدارت للخلؾ لجعود أدراجها لوٖ أولفها رإَجها

مفاجَحه من جَب للذٌ كان َنزل عجبات الباب حَنها َُخرج  

 بنطلونه ولد لال بجمود وهو َججازها

 " حجابن جَما .. ٖ جخرجٍ من دونه "

 فاسجدارت معه ولالت ججبعه

 " لكن ٖ أحد هنا أبٍ ولن َمجرب أحد إٖ للضرورة "

 لال وهو َفجح باب سَارجه

 " وعن الضرورة أجحدخ "

 وجابع ولد اسجدار نحوها َمسن الباب بَده



 " ما به لاسم َبدو ؼادر ؼاضباً ؟ "

 فحركت كجفَها ولوحت بَدها لابلة

 " سَرضً حَنما سَجعب من هذا "

 فابجسم دون أن َعلك وما أن الجفت مجدداً لَركب السَارة نادجه

 مسرعة

 " أبٍ "

 فاسجدار نحوها ونظر لها بصمت فمالت بجردد

 " ماذا بشؤن .... أعنٍ هل سجرجع والدجٍ إلً هنا ؟ "

 أومؤ برأسه بنعم دون أن َجحدخ فابجسمت بسعادة لابلة

 " مجً ؟ "

 اسجدار للباب الذٌ فجحه أكثر ولال وهو َجلس فٍ الكرسٍ

 خلؾ الممود

 " فٍ ولت لرَب جداً َا جَما "

 وأؼلك الباب فرالبجه مبجسمة وهو َجراجع بالسَارة للخلؾ فؤشار

ه بَدهالها بسبابجه نحو باب المنزل َحركها فضحكت وحَج  

 . وركضت من فورها حَخ أشار

* 

* 

* 

 حمل اْوراق الجٍ لضا هو ووالده لَلة البارحة بطولها َعمٗن

 علَها فٍ مكجبه وأؼلك باب الجناح وهو َخرج منه َنظر لهاجفه

 وللرسالة الجٍ وصلجه وابجسم ما أن لرأ حروفها

 آسؾ أبٍ بشؤن لَلة البارحة فمد للت كٗما كثَراً ما كان )

جب أن َمال لنَ  ) 



 وحرن رأسه بَؤس مبجسماً ما أن لرأ السطر اْخَر أسفل الرسالة

 ( وٖزلت أَضاً علً إصرارٌ فولاص المدَم مات وانجهً )

 دس هاجفه فٍ جَبه وسار فٍ اٖججاه الذٌ لاده للسٗلم لَنزل

 مؽادراً من هنان ... ٖ َعجبه وضع ولاص وٖ حاله أَضاً لكنه ٖ

 َملن شَباً َفعله من أجله فهو رجل عالل راشد َعٍ جَداً ما

 َمول وَفعل ولم َعرفه َوماً صاحب لرارات مجهورة ولن َجؽَر

 ذان فَه مهما أبدي من رفض لشخصَجه المدَمة ، ؼَر أنه َحار

 فٍ أمر والده أكثر من ابنه ذان فلم َكن َجخَل َوماً بؤن َسمح

اِن وهو من َحبه أكثر حجً لعٗلجهما بالوصول لما وصلت له  

 منه هو ابنه !! وبالرؼم من جمَع محاوٖجه للجحدخ معه لَلة

 البارحة بشؤنه إٖ أنه كان َمنعه من الجحدخ عن اْمر فٍ كل مرة

 بل ورفض أن َبمً هنا لمحاولة إَجاد حلول لكل جلن المشاكل

 العالمة بَن أبنابه وأصر علً أن َعود لمشروعهم هنان فٍ

َرة وكؤنه ٖ َهجم بكل ذلن وَعجبه ما آلت له اْمورالجز  !. 

 خرح من باب المنزل ونزل العجبات فٍ خطً سرَعة وما أن سار

 جهة الممشً الحجرٌ وممصده مرآب السَارات ولؾ مكانه َنظر

 للجٍ خرجت من الجهة المإدَة لنافورة الحدَمة جحضن دفجر

ٌل منهما ممابًٗ رسم كبَر وجمسن للماً فٍ إحدي َدَها وولؾ ك  

 لّخر َنظران لبعضهما بصمت ... لم َلجمَها سابماً سوي لمرات

 معدودة ولم َجشاركا حدَثاً لط فهٍ كانت معزولة فٍ جناحها

 المخصص فٍ اْعلً حجً بعدما جزوجها نجَب والجمَع َظن

 بؤنها مجرد فجاة خرساء جعانٍ من مشاكل عملَة .. وحَن جكشفت

ش ضمن أفراد العابلة كان هو مسافراً ولمحمَمجها وأصبحت جعَ  

 َؤجٍ سوي فٍ مناسبات معَنة ْن ولاص رفض اسجٗم المشروع



 وكالعادة َُبعد نفسه عن أعمالهم جمَعها ورواح منشؽل بشركة

 الطَران الجدَدة الجٍ َراها جناسب مجال دراسجه وجطلعاجه .. أما

كل الجٍ بدأتوالده فمنذ عاد من هنان للمرة اْولً ووجد المشا  

 بالظهور بعده لرر أن ٖ َؽادر مجدداً بالرؼم من أن بمابه لم َؽَر

 .! فَها شَباً بل وَراها جفالمت أكثر

 كانت أفكاره جدور حولها جحدَداً بَنما حّدلت عَناه فٍ مٗمحها

 مجفحصاً بصمت .. هذه الفجاة جمَلة فعًٗ وجماًٖ ٖ َشبه عابلجهم

ا فمد اسجمدجه من جلن الخماصَة بالجؤكَدبالرؼم من وسامة رجاله  

 لكن ثمة ما َجذب فَها أكثر من كل ذلن َجعلن جحار ما هو ! ولن

 َكون إٖ لوجها وثمجها بنفسها الجٍ جظهر جلَة فٍ كل شٍء فَها

 حجً فٍ نظرجها الجامدة الجٍ ٖ جخفٍ العداء فَها بجاجاً كما الذكاء

 وسرعة البدَهة فاْعمً فمط من ٖ َسجطَع رإَة كل ذلن بها

 ومن أول وهلة ومن دون أن َجحدخ معها أَضاً ، خرج عن

 صمجه أخَراً ولال بابجسامة صؽَرة

 " مرحباً َا زَزفون "

 لالها بكل ما اسجطاع من لبالة وهدوء لكن ذلن لم َؽَر من

جَب وكؤنها ٖنظرجها شَباً بل وجحركت مججازة له من دون أن ج  

 ً  جراه ولَس فمط ٖ جسمعه لجولفها َده الجٍ أمسكت برسؽها مولفا

 إَاها ونظر لعَنَها الجٍ حّدلت فَه بحنك ولال وٖزال َحافظ علً

 هدوبه

 " أَمكنن وضعٍ فٍ خانة ؼَر أعدابن هنا ؟ "

 فنظرت لعَنَه بصمت لبرهة لبل أن جسحب رسؽها من َده لابلة

 بجمود

ضعن فٍ خانة ٖ وجود لها عندٌ فجمَعكم أعداءٖ َمكننٍ و "  



 " بالنسبة لٍ

 اجسعت عَناه َحدق فَها بذهول فما لَل عنها حمَمٍ بالفعل ! بل

 ولم َوفوها حمها ..!! جبدلت نظرجه للحنك فجؤة ولال مركزاً نظره

 علً عَنَها

 " بما أنه هذا اخجَارن فؤنا أحذرن فؤبنابٍ خط أحمر "

ماثل لما جهدَه إَاه بجوهرجَها الزرلاوجَنلالها بموة وعداء م  

 الباهججَن فهذه الفجاة باجت جملن مصَر اثنَن من أبنابه مهما أنكر

 العمل ذلن وَمكنها بسهولة أن جولد حرباً بَنهما َمجل فَها

 أحدهما اِخر ودون جردد وذان ما ٖ َرَده ْبنابه كرفضه ْن

  من أجل أن َكونَعَشوا جارَخه المإسؾ فٍ جعدد النساء وٖ

 لهم أكثر من طفل ، بَنما كان رد فعل الوالفة ممابلة له أن

 ابجسمت بسخرَة ابجسامة جمول له وبكل وضوح

 ( ها لد ظهرت مشاعرن الحمَمَة اججاهٍ )

 ولم جججاهل الرد علَه هذه المرة كما جولع من شخصَجها بل

 فاجؤجه أن لالت وذات اٖبجسامة الساخرة جزَن شفجَها

 َبدو لٍ أن من أخبرن بكل ما َحدخ من ورابن نسٍ أن "

 " ... َضَؾ بؤن ذان بؤكمله لَست زَزفون السبب فَه

 وجبدلت نبرجها للجمود سرَعاً وهٍ جرفع رأسها بشموخ مجابعة

 بل وٖ َعنَنٍ أَضاً ٖ أبنابن وٖ ما سَصلون له ْدمر أحدهما "

 " باْخر .. ولم أطلب من أحد اٖلجراب منٍ

 فنظر لها بصمت ولم َعلك فؽرضه لم َكن أبداً الشجار معها وٖ

 أن َدخٗ فٍ حوار مشابه لهذا وَبدو أن الحدَخ معها ٖ جدوي

 منه كما سبك ولالت رلَة ، وكان مولفها هٍ مشابهاً إذ ؼادرت

 ً  فٍ صمت ولم جضؾ حرفاً .. وما جركجه َمال مثًٗ ! جحرن أَضا



ً حَخ وجهجه الجٍ أراد وحرن  رأسه بؤسً مجمجما  

 َا لها من حفرة سحَمة هذه الجٍ أولعت نفسن فَها َا ولاص "

 " إن صدلت ظنونهم

* 

* 

* 

* 

* 

 أبعدت َدها ولالت بضَك " جلَلة هكذا لن ننجح أبداً .. جولفٍ

 " عن الحركة والجذمر ، كم مرة سنعَد كحل عَنَن ؟

 أبعدت َدها اْخري عنها وولفت علً طولها لابلة بضَك

 للت بؤنٍ ٖ أرَد هذا ولَجولؾ أطفالكم عن الصراخ فٍ الخارج "

 " رأسٍ سَنفجر

 لالت إحدي الجالسات حولهما فٍ الؽرفة وبعد ضحكة صؽَرة

 وكَؾ نولؾ كل ذان العدد عن الصراخ ؟ وحدهم من َمكنه "

 " الجعبَر عن فرحجهم بزواجن

 بَنما لالت الجٍ ججلس علً كرسٍ طاولة الجزََن مبجسمة

 ٖ أعلم كَؾ جفكرَن َا جلَلة ؟! لو كنت مكانن لجركجه َمَم لٍ "

 " حفًٗ ججحدخ عنه الناس ْعوام طولَة

 فجمجمت جرممها ببرود

 " لو كنِت مكانٍ فعًٗ ما فعلجها "

 دخلت حَنها والدجهم من الباب المفجوح ونظرت لها ولالت

 بابجسامة واسعة

 " كنت ألول دابماً بؤنن أكثر من َشبهنٍ "



 فضحكن بناجها المججمعات وزوجة ابنها بَنما لالت إحداهن

 " هذا فمط ْن جلَلة أجملنا "

 فججاهلجها وضحكاجهم الجدَدة معها ولالت جنمل نظرها بَنهن

 " لابد وصل منذ للَل إن أردجن رإَجه "

َجحرن فَما عدا وكان ذان زر الجشؽَل الذٌ جعل الجمَع حولهما  

 زوجة شمَمه بَنما الجربت هٍ من ابنجها حجً ولفت أمامها

 وأمسكت وجهها مبجسمة بحنان فامجٓت جلن العَنان البنَجان

 بالدموع وهمست صاحبجها ببحة

 " سامحكم هللا َا أمٍ علً كل هذا "

 فجبدلت نظرجها للوم مفعم بالحنان والرلة ولالت معاجبة

بنجها َا جلَلةلَس ثمة أم جكره ا "  " 

 فنزلت من عَنَها أول دموعة عاندجها طوًَٗ وخنمت العبرة

 كلماجها الهامسة

 " ....كنت أظن هذا أمٍ كنت "

 واخجنمت أنفاسها فٍ شهمة بكاء مكجوم فضمجها لحصنها واجكؤت

 هٍ بوجنجها علً صدرها وجسربت الدموع من عَنَها بعد صراع

علً شعرها بحنان دام لساعات بَنما لالت الجٍ مسحت  

 لن أجمنً لن ألل مما جمنَجه لشمَماجن بل ولنفسٍ فؤنت "

 " ابنجٍ لطعة من كبدٌ

 فمالت بهمس باكٍ

 " لكنن رمَت بٍ لمصَرن السابك أمٍ وجعلمَن ذلن جَداً  "

 أبعدجها عنها وأمسكت بذراعَها العارَجان بسبب فسجانها ولالت

 جنظر لعَنَها الدامعة

كوضعٍ حَنها وٖ عمَر كزوجٍ السابك ٖ لن َكون وضعن "  



 " وٖ داعٍ للخوؾ من أمور لد ٖ جحدخ أبداً 

 لكن ذلن لم َؽَر من الوالع الذٌ جراه أمامها شَباً ولالت ببحة

 بكاء

 سَحدخ وسؤرجع هنا مطلمة وسجرٌ ذلن بعَنَن .. هذا إن لم "

 " َكن لٍ طفل سؤحرم منه أَضاً فالرجال مجساوون فٍ هذا

 مسحت َدها علً ذراعها ولالت بجفهم لما جري أن ابنجها جخشاه

 وهو وضع كوضعها السابك

 لن أصدق أن رجًٗ َرأس مخابرات البٗد كاملة ثمة من َجحكم "

 " !! به أو بمراراجه

 ابجعدت عنها خطوة للوراء وجحررت من َدها ونظرت لها

 ولالت باكَة

نلكنهم مجشابهون أمٍ .. جمَعهم مجشابهو "  " 

 فمبضت َدَها معاً ولالت بحزن

 جلَلة ٖ جحكمٍ علً اْمور من ججارب اْخرَن ومهما كانوا "

 " ممربَن لن بنَجٍ

 فؤشاحت بوجهها جانباً وٖذت بالصمت جحضن نفسها بَدَها ٖ

 شٍء َجحدخ سوي الدموع المنسابة علً وجنجَها فما نفع

رحت كل ذلنالحدَخ وكل ما سجموله لن َلجفت له أحد ؟ فكم ش  

 وأعادت ودون جدوي ، كما جعلم جَداً بؤن الوالفة أمامها اِن ٖ

 حَلة لها فٍ اْمر مثلها جماماً وحجً إن اعجرضت واحججت فلن

 َسجمع لرأَها أحد ، ثم هٍ كؽَرها.. كزوجها وأبنابها وبناجها ٖ

 َرون فٍ كل هذا سوي فرصة ٖ جعوض ورجل َماس بمركزه وما

َهجم أحد لرأَها وٖ مشاعرهالدَه فمط ولن   . 

 جحركت من أمامها ورفعت الؽطاء المخصص وفٍ صمت فالجربت



 منها والدجها كما زوجة شمَمها َساعدانها فٍ ارجدابه لَخفٍ

 فسجانها الطوَل المنجفخ ووجهها أَضاً بمبعجه المطرزة فمد

 . سلموها للمجهول وٖ حل أمامها سوي الرضا به

* 

* 

* 

 اضجعت علً السرَر مجنهدة نفساً طوًَٗ مجعباً وؼاص رأسها فٍ

 الوسابد الناعمة جحجه وأؼمضت عَنَها برفك وجعالت أنفاسها

 َعلو صدرها معها وَهبط بموة فؤلل مجهود كان عادَاً ٖ َإثر بها

 أصبح َشكل جحدَاً كبَراً لطالجها الجسدَة اِن وكؤنها فمدت

بَدها أسفل خصرها وهمستنصؾ صحجها ولدرجها ! نزلت   

 وحاجباها َعمدان برفك

"  ً  " كوالدن جماما

 وسرعان ما ارجسمت ابجسامة خفَفة علً شفجَها كان لها مفعول

 السحر علً جلن المٗمح الجمَلة المجعبة وفجحت عَنَها ببطء

 ونظرت جانباً حَخ َدها اْخري بجانب وجهها علً الوسادة

سامة ْخري ممجزجة بلمحة حزنوهاجفها فَها وجبدلت جلن اٖبج  

 خفَفة جنظر لٕسم علً شاشجه وٖ جفهم جحدَداً كَؾ عبثت

 أصابعها به فٍ لمسات ؼَر ممصودة حجً وصلت هنا وكؤن كل

 شٍء فٍ هذا العالم َمودها له ! وسرعان ما حاصرجها جلن

 المشاعر الجٍ ٖ جفجؤ ججركها للحظات لجعود وججذبها نحوه بموة

ة جشجاق لحبَبها كلما جذكرجه وهو ٖ َؽَب عنكمراهمة صؽَر  

 أفكارها بجاجاً ! وكم كرهت هذا الشعور الذٌ لطالما عرفجه

 واخجبرجه فهٍ من لاست من أكبر مشاعر الفمد واٖحجَاج إلَه



 واشجَالها سابماً والذٌ جعلم بؤنه اِن لن َفارلها ْشهر نحو رجل

راً بها إٖ أن مشاؼلهجدرن جَداً بؤنه ومهما أبدي اهجماماً كبَ  

 وأولوَاجه أكثر من كل ذلن بكثَر فهو منذ كان وأصبح مطر

 ! شاهَن الذٌ جعرفه الناس لَصبح الممربون له هم من َجهلونه

 َحجاجون إلَه وٖ َجدونه ْنه ٖ َجد ولجاً لهم وهذا ما اعجرؾ به

 سابماً وبنفسه ومنذ عرفجه لبل أعوام ولم َنكره كما لم َنكر بؤنه

 َصعب علَه جؽََره مادام الوطن َحجاجه .. وهل سَجولؾ الوطن

 ! عن احجَاجه له

 نظرت للسمؾ فولها وؼرست أسنانها فٍ طرؾ شفجها حَن

 وصلها صوت الرنَن فٍ الطرؾ اِخر فها لد فعلها للبها أو

 . أصابعها أو كٗهما ٖ َهم فذان حدخ وانجهً

 " !! ؼسك "

 أبعدت َدها من جحجه ومسحت بها طرؾ عَنها والدمعة الجٍ

 جمردت علً رموشها الطوَلة ما أن سمعت ذان الصوت الرجولٍ

 العمَك ببحجه الممَزة والجٍ زادجه لوة وخشونة بل فخامة

 ونظرت للجهاز اْبَض اْصم الذٌ َوصلها به بؤنفاس عادت

رَدون وبكلجضطرب وججعالً ... وَلومونها فٍ هذا الرجل ! َ  

 بساطة أن جنجزع للبها من صدره ٖ صدرها ْنه لدَه وجسلمه

 لرجل آخر ! كَؾ جفعلها وهٍ الجٍ عجزت عن ذلن ْعوام ! عن

 ً  !! انجزاعه فمط من للبها دون أن جهبه لؽَره فكَؾ جفعلهما معا

 فبالرؼم من كل ما عانجه بسببه وضرباجه الموجعة لها الواحدة

جضعؾ ججٗشً وجنصهر بكلمة منهجلو اْخري ٖزالت   .. 

 بلمسة .. بمبلة .. بل وبمجرد أن جراه أمامها أو حجً جسمع

 . اسمه



 " ؼسك ٖ جؽلمٍ الخط ... جسمعَننٍ "

 خرج صوجه من ذان الجهاز آمراً حازماً مما جعل َدها جمؾ فٍ

 ! الفراغ بَنها وبَنه وكؤنه لرأ أفكارها بالفعل بل وردود أفعالها

ملها وأعادت َدها مكانها وعَناها ٖزالت جرالب هاجفهالبضت أنا  

 وكؤنه َراها من خٗله وخرج صوجه مجدداً بؤمر حازم لكنه لم

 َخلوا من جلن الرلة الرجولَة الجٍ ٖ َجمنها هكذا سواه

 " ؼسك ٖ ججعلَنٍ أجرن طرَك أرَاح وأعود أدراجٍ اِن "

اسعة مجدداً جنظرفجسربت الدموع الرلَمة جسبح وسط مملجَها الو  

 لمصدر صوجه ذان الذٌ جعشك وهمست بخفوت حزَن بالكاد

 َسمع

 " أحبن "

 وأؼمضت عَنَها بموة أصابعها جشجد بموة علً لماش لمَصها

 المطنٍ المصَر جهة رحمها وعضت باطن شفجها جفلجها من لبضة

 أسنانها ببطء وجعالت أنفاسها كما الصمت بَنهما وفجحت عَنَها

مؾ فولها ما أن لال بهدوء معاجب رلَكمحدلة بالس  

 " ؼسك لَس بهذه الطرَمة َجرمون فٍ الرجال ؟ "

 فؤمسكت ابجسامجها بؤسنانها ونظرت لهاجفها علً الوسادة بجانبها

 ولالت بصوت منخفض زَنجه بحة أنثوَة رلَمة

 " جبدو فٍ سَارة .. هل أنت بمفردن ؟ "

 خرج صوجه من فوره

 " لَس هذا ما كنا نجحدخ عنه وما جعلمَن جوابه جَداً  "

 لم جعلك جنظر لهاجفها مبجسمة بحزن بَنما خرج صوجه منه مجدداً 

 " أخبرجن سابماً بؤنن جبانة ؟ "

 فانعمد حاجباها الرلَمان وخرجت من صمجها لابلة برفض رلَك



 " لست جبانة "

 لال من فوره

جان ورفعنا الحواجز َا ؼسكبل جبانة وجنسَن دابماً بؤننا زو "  " 

 انملبت علً جانبها ممابلة لهاجفها ذان ججكا بطرؾ وجنجها علً

 .. ذراعها وكؤنها جخفٍ حمرة الخجل فَها وٖذت بالصمت

 وبماذا سجعلك مثًٗ فهٍ جفمد لدرجها علً أٌ شٍء ما أن ججذكر

 جلن اللحظات الجٍ جمعجهما منذ عاد ممجحماً عالمها مجدداً سواءً 

 جلن اللَلة فٍ منزل عابلجها المدَم أو الولت الذٌ لضَاه فٍ منزل

 البحر ... حسناً وإن ارجفعت الحواجز بَنهما ؟ وإن كانت جخطت

 كل ذان معه فهٍ جبمً أنثً َمجزج الحَاء الفطرٌ بمركبات

 . جسدها وطبَعجها .. بل وطبَعة عٗلجهما المجؤرجحة

 ً مجزناً حمل الكثَر من خرج صوجه حَن طال صمجها وكان عمَما  

 الرلة الرجولَة الفخمة

 َرضَن هذا الوضع َا ؼسك ! مجً سجرحمَنٍ من "

 " الشوق لن ؟

 دفنت حَنها وجهها فٍ ذراعها وكؤنه أمامها بالفعل ولالت

 " كنا معاً منذ َومَن فٍ البرج أم نسَت ؟ "

 ً  فوصلها صوجه سرَعا

 " لَس عن ذلن أجحدخ وجفهمَن ما ألصد جَداً  "

 ارجسم الحزن علً مٗمحها الشاحبة ورفعت وجهها عن ذراعها

 وهمست بؤسً جنظر لذان الجهاز اْصم بعَنان دامعة

"  ً  " كنت لادراً علً ذلن ْربعة عشر عاما

 وطال صمجه بطول عذابها جلن اللحظات لبل أن َخرج صوجه

 مجدداً وحازماً هذه المرة



 كنت لادراً !! اجركَنٍ فٍ صمجٍ عن جلن اْعوام أسلم لكلَنا "

 " ْنٍ أعلم جَداً نجَجة الحدَخ عنه ومن جانبن جحدَداً 

 وهٍ جعلم النجَجة أَضاً وجوافمه الرأٌ فلن جحجمل مزَداً من

 جمزَك جراحها النازفة وآمنت بالفعل بؤنها جحجاج لشجاعة لم

سؤله فمط عن جلن اْخري الجٍجكجسبها َوماً لجسجطَع فعلها ولج  

أمام الجمَع فكَؾ بمن سمعت صوجها مراراً ؟ سبك وجحدخ عنها  

 وججساءل أحَاناً هل الجمَع مثلها أم أنها وحدها من جهرب من

 انكشاؾ الحمابك أمامها ...!! الحمابك الجٍ جعلمها سلفاً وجخشً

 . فمط من سماعها من شفجَه

موبات المجحفة بسبب رفضٍهل أفهم أن كل هذا نوع من الع "  

 " لذهابن للعمران الَوم ؟

 كان صوجه معاجباً هذه المرة وإن لم َخلو من حزمه المعجاد

 فابجسمت بسخرَة ولالت

 ٖ بالطبع فؤنا ٖزلت أصمت عن أمور كثَرة مشابهة ججعمد أنت "

 " إزعاجٍ بها

 جاء جعلَمه سرَعاً بل وبجمود بدا واضحاً فٍ صوجه

ن سجكون هنا وسَكون بإمكانن زَارجها فٍ منزلوابنة خالج "  

 زوجها كما جشابَن .. أما منزل عابلجها هنان فلن جدخلَه والَوم

 " جحدَداً 

 سحبت نفساً عمَماً لصدرها لَس بسبب ججاهله لما لمحت له فمط

 والجرب حاجباها الرلَمان بضَك ولالت

 ! مطر َفجرض بؤننا أكبر وأنضج من الجصرفات الطفولَة "

 " فوثاب لن أراه وإن كنت هنان

 ٖذ بالصمت ولم َعلك وفضلت هٍ الصمت أَضاً وأن ٖ َجحدثا



 عن الموضوع أكثر .. ٖ جعلم خشَة من أن َسجنجج أو أن َكون

 َعلم مسبماً عماّ بَنها وبَن لابد مإخراً ؟ لكنه إن كان َعلم فلن

 جكون هذه ردة فعله ! لن َجخذ الصمت كرد فعل ووضع المشاهد

 حجً َنجهٍ كل شٍء وكل ما جولؾ منذ أَام وباجت عاجزة عن

 اجخاذ أٌ لرار بخصوصه وجركت جمَع أسبلة لابد اْخَرة معلمة

 فٍ صفحة برَدها الخاص ولم جسجطع وٖ أجابة علَها وإن كان

ولؾ نهابَاً ؟ما َخططان وَسعَان له سَسجمر أم سَج  . 

 لالت بهدوء جبجعد عن الحدَخ فٍ كل ذلن

 " اجصلت ْطلب منن أمراً ما لكن َبدوا أنن خارج حوران "

 لال من فوره

 كنا فٍ فزلَن ومججهون حالَاً لمدن أرَاح وسنمضٍ اللَلة "

 هنان فاججماع الدول المنججة للنفط بات لرَباً واسجضافة البٗد له

ٖ نرَد أٌ مشاكل جعرلله خصوصاً فٍأمر َصب فٍ صالحها و  

 " الوضع الراهن

 جنهدت ولالت

 " وفٍ الؽد ؟"

 وكما جولعت كان جوابه جاهزاً ومماثًٗ لسابمه

 سؤكون فٍ مدن ثنان علَا جسوَة بعض اْمور المهمة هنان "

 " فعلً لضَجهم الشابكة أن جنجهٍ لبل العام الجدَد

 فزمت شفجَها بضَك لبل أن جمول

سؤلن عن بعد ؼد فسَكون ثمة ما َشؽلن أَضاً ... أرأَتلن أ "  

 " نفسن َا مطر ؟ أنت ٖ ججؽَر أبداً وٖ أمل َرجً منن

 كانت جرَده أن َكون معهم ولت عمد لران رماح لكنه وكالعادة

 ٖ جعرؾ أخباره وجحركاجه سوي من الجلفاز وكؤنه لَس ثمة آٖؾ



عنه ! وصلها صوتالرجال جحت إمرجه َمكنهم المَام بكل ذلن   

 جنهده العمَك لبل صوجه لابًٗ 

 " الوطن َحجاجنٍ َا ؼسك "

 " ونحن نحجاجن "

 لالجها مباشرة ودون جردد بل وأضافت من فورها

 الوطن َحجاجنا جمَعاً ونلبٍ نداءه مادمنا نحبه لكن ذلن ٖ َعنٍ "

 " بؤن نضحٍ من أجله بكل شٍء حجً بمن نحبهم وَحجاجوننا

 " ! أجبَعَن وطنن َوماً ما َا ؼسك ؟ أجفعلَنها "

 كان سإاله مباشراً ولاجًٗ أَضاً وفهم كٗهما أن حدَثها انحرؾ

 عن مساره الطبَعٍ ولم َعد وجوده اِن ممصدها بل كل ما حدخ

 فٍ الماضٍ ... امجٓت عَناها بالدموع وهمست ببحة وحزن

جؽنَنٍ وحدة البٗدأجل فثمة من ٖ َمكننٍ العَش بدونهم ولن  "  

 عنهم لَسعد الجمَع وأبكٍ أنا وأموت وحَدة ..... أنا ٖ َمكننٍ

 " أن أكون مثلن

 فخرج صوجه معبراً عن ضَمه هذه المرة

 مجً سججولفون جحدَداً عن جشبَهٍ بآٖت الحرب ؟ أنا بشر "

 مثلكم جماماً َا ؼسك ولسماً ٖ أسجطَع أن اؼمض عَناٌ لًَٗ ْنام

واحدة إٖ حَنما أفكر فمط بؤنن وابنجٍ بخَر وإن لساعة  

 " وموجودجان فٍ هذا العالم

 انمبضت أصابعها علً لحم ذراعها الشدَد البَاض وانزلمت

 دمعجها الَجَمه من طرؾ رموشها لصدؼها جسمٍ الوسادة جحجها

 ولالت بؤسً حزَن

 هذا ٖ َكفٍ َا مطر وكم أخشً من الَوم الذٌ ٖ َجد أحدنا فَه "

خر ... فعلً من سنلمٍ باللوم حَنها ؟اِ  " 



 ً  ونظرت من بَن دموعها للجهاز الذٌ خرج منه صوجه عمَما

 ً  منخفضاً زاد بحجه الممَزة جلن عمماً ووضوحا

 ومطر َفهم ذلن وَخشاه .... مطر شاهَن أَضاً َرَد الجحرر "

 من كل هذا َا ؼسك لكن لَس اِن .. لَس ونحن نكاد نخلص

بون بكل ما جمر به اِن .. وبعدها مطر نفسهالبٗد ممن َجسب  

 " وبنفسه سَجرن كل هذا من أجلكم لبل أن َكون من أجله

 فارجسمت ابجسامة حزَنة علً شفجَها زَنت مٗمحها الكبَبة

 المجعبة وهمست

 " ثمة أمل إذاً فٍ أن ججؽَر أفكار إبن شاهَن المدَمة ؟ "

ل بلمحة ابجسامةوعلمت فوراً بؤنه فهم ما كانت جمصد ولد لا  

 ظهرت جلَة فٍ صوجه

 " ثمة أمل كما جؽَرت جلن الصخرة وذان الجدول لَجحول لشٗل "

 " فانزلمت دمعة جدَدة من طرؾ رموشها الطوَلة ولالت ببحة

 " أنت السبب فٍ جؽَرها جمَعها

 فمال سرَعاً وما لم ججولعه

 " أعلم ذلن جَداً  "

 فابجسمت بحزن وانملبت علً ظهرها مجدداً وحدلت فٍ السمؾ

 جمرر ظهر َدها جحت ذلنها جسحب أنفاسها لصدرها بموة ووصلها

 صوجه المجوجس حَنها

 " ما بها أنفاسن ٖ جنجظم أبداً َا ؼسك ! أأنت مجعبة ؟ "

 فؽرست أسنانها فٍ طرؾ شفجها وأصابعها جنمبض ٖ إرادَا علً

ها مجدداً فها هو َمرأ حجً حركة أنفاسهافسجانها أسفل معدج  

 وَجابعها ! كم َجعبها هذا الرجل وَعبخ بملبها وَضع عملها فٍ

 دوامة ٖ نهاَة لها ! نظرت للهاجؾ لرب وجهها لبل أن جمول



 بابجسامة صؽَرة حزَنة

 " هذا ابنن .... َكاد َصَبنٍ بالجنون "

جسجطع هذه المرةوأرادت أن جخجم عبارجها بكلمة ) بن ( لكنها لم   

 فثمة حاجز مرجفع جداً لم َجخلصا منه بعد وهو هشاشة ثمجها

 به ... حاجز لم جعد مولنة جماماً إن كانا سَججازانه ؟ مسحت

 عَناها وابجسمت ما أن لال بضحكة صؽَرة

 " كوالده جماما ً ..... مإكد هذا ما سجمولَنه ؟ "

 فخرجت منها ضحكة لصَرة مجعبة ولالت

ً  أكذب إن " للت بؤنٍ ٖ أكررها دابما  " 

 ضحن مجدداً وٖ َعلم بؤن جلن الضحكة الرجولَة العمَمة

 .. والممجزجة ببحة صوجه الممَزة كفَلة وحدها بإرسالها للجنون

 ولن ججطرق لبالٍ جفاصَله كٍ ٖ جذهب هٍ له اِن ، أمسكت

 أناملها بالهاجؾ ورفعجه أمام وجهها لحظة أن خرج منه صوجه

بابجسامةلابًٗ   

 " لن أسجؽرب شَباً منه إن كانت شمَمجه هكذا "

 ؼضنت حبَنها باسجؽراب هامسة

 " ما بها جَما ؟ "

 وارجسم اٖسجؽراب علً مٗمحها أكثر ما أن لال بضحكة

"  ً  " ٖ شٍء بها .... هٍ بخَر جماماً وكوالدجها هٍ أَضا

* 

* 

* 

 نملت نظرها بَنهما ولالت بضَك ما أن اسجمر علً دجً الجالس

 مجكباً علً ظهر السرَر



 جدٌ جولؾ عن الضحن ... هذا عوضاً عن أن جمؾ فٍ "

 " ! صفٍ

 ً  ونملت نظراجها الحانمة سرَعاً للكاسر والذٌ كان َجلس مجربعا

 فوق السرَر أَضاً ولالت

نانوأنت ما جاء بن هنا ؟ والدجن فٍ منزلكم ه "  " 

 ضحن مجدداً ونظر جهة دجً مججاهًٗ لها ولكل ما جمول وعاد

 َملدها حَن أصَب وكانا فٍ طرَمهما للمسجشفً وكانت ججصل

 بمن لم َجب علَها حَنها بَنما عاد دجً للضحن الذٌ لم َسجطع

 منع نفسه عنه فرفعت الوسادة من حجرها ورمجها بؽضب علً

 الذٌ أمسكها ضاحكاً ولال

ن ججصلٍ به اِن وَجَبأجحدي أ "  " 

 أمسكت خصرها بَدَها ولالت بحدة

 " بلً سَفعلها "

 ضحن ضحكة ساخرة لم جزدها إٖ اشجعاًٖ ونظر جهة دجً ولال

 " إن أردت أن جري ما حدخ َومها اِن فجحداها لجفعلها "

 فنظر لها جدها وضحن ولم َعلك فضربت بمبضجها علً فخذها

 ولالت بجحدٍ 

ب ؟وماذا إن أجا "  " 

 ً  كان الجواب من الكاسر الذٌ لال بجحٍد مماثل مبجسما

 " أعدن حَنها أن ٖ أحكٍ ما حدخ َومها ْحد ؼَره "

 وعاد للضحن وما زادها اشجعاًٖ مشاركة جدها إَاه ذلن وإن لم

 َعلك علً كل ما لَل فؤخرجت هاجفها من جَب بَجامجها هامسة

 بضَك

 " سجرَا إذاً  "



 ونظرت لشاشجه وهٍ جملبها بإصبعها بحركة ؼاضبة حجً وصلت

 ٔسمه .. وشعرت بموجة عارمة من أحباط ما أن ولع نظرها

 علً الساعة أعلً الشاشة فمإكد جلن الدجاجة الجٍ جعمل طوال

 النهار نابمة اِن وزد علَه مؽادرجه من هنا ؼاضباً لبل ساعات

ذرجه ولن جسامحه أبداً إنفلن َجَب بكل جؤكَد .. لكنها سبك وح  

 فعلها مجدداً ، ضؽطت بإصبعاها علً اسمه ولم جسجطع إبعاده

 بسرعة وكؤنها جهرب باكجساب المزَد من الولت لكن اْمر حدخ

 ً  وانجهً فسرعان ما ظهر صوت رنَنه فٍ الطرؾ اِخر واضحا

 لجشؽَلها لمكبر الصوت .. وكانت سجعلن هزَمجها حَن كاد

ٍ لكن وبمعجزة ما كما جراها سمعت الصوتاٖجصال أن َنجه  

 الممَز ٖنفجاح الخط فٍ الطرؾ اِخر وكانت لججوج انجصارها ذان

 بابجسامة شامجة لوٖ أولفها الصوت الرجولٍ الكسول بفعل النوم

 أو النعاس ٖ جعلم ؟ حَن خرج من هاجفها مجذمراً 

الجٍ أكونجَما جبا لن .... جخجارَن دابماً هذه اْولات السَبة  "  

 " فَها فٍ السرَر لوحدٌ

 فانفجحت عَناها من الصدمة ودست هاجفها ٖ شعورَاً فٍ

 اللحاؾ جحجها لابلة بحدة وإحراج

 " اصمت َا ولح "

 ولم جسمع بعدها سوي ضحكة الكاسر وهٍ جخرج من جلن الؽرفة

 راكضة والجٍ كانت ؼرفة جدها وسلكت الممر المشجرن باججاه

ها وصوجه َخرج منه منادَاً بإسمها فؤلؽتؼرفجها جنظر لهاجف  

 مكبر الصوت ووضعجه علً أذنها لابلة بضَك

 جدٌ كان َسمعن بل والكاسر أَضاً ... كَؾ سؤنظر لعَنَهما "

 " مجدداً ؟



 فمال من فوره وببرود ؼزا بحة صوجه الكسول

 " اجركٍ الجمَع َعلم ما جفعلَنه بٍ "

 دخلت ؼرفجها ضاربة بابها خلفها بموة ولالت

 " لن أثك فٍ وعودن مجدداً  "

 ً  وصلها صوجه سرَعا

 " أنا لم أخن العهد بل أنت من فعل "

 " !! همست بصدمة جشَر لنفسها " أنا

 لال بضَك

 أجل أنت فهٗ أخبرجنٍ ماذا فعلت من أجل هذا ؟ هل جحدثجما ؟ "

م جنجظرَن معجزة ما أن جحدخهل جحاولَن فعًٗ إلناعها باْمر أ  

 وججعلها جوافك علً رجل لم ججردد فٍ إظهار كرهها له

 " عٗنَة ؟

 فنفضت َدها لابلة بضَك مشابه

 " لاسم ٖ جظلمنٍ وجحكم علً أمر أنت ٖ جعلمه "

 لال من فوره

 ٖ أعلمه ْنن ٖ جخبرَننٍ شَباً عنه .. جهملَننٍ وجججاهلَننٍ "

 " هكذا وبكل بساطة

صمتا "  ... " 

 لالجها بحزم بَنما جابعت بحدة

 " جعلم جَداً بؤنٍ أحبن ومنذ اللحظة الجٍ الجمَجن فَها "

 " خرج جؤوهه واضحاً ولال ولد جؽَر مزاجه الحانك فجؤة للبإس

 ألسم بؤنن أبرع من جخجار أولاجاً سَبة لمجلٍ ... ولسماً إن كنتِ 

رَر البابسهنا أمامٍ اِن ما جركجن جنامَن خارج هذا الس  " 

 انفجحت عَناها بصدمة ولالت



 " لاسم َكفٍ "

 جؤفؾ ولال بضَك

 سحماً لماسم .... أخبرَنٍ اِن ما الجدَد فٍ اْمر أو نفذت "

 " كل ذلن

 ابجسمت جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها فكم جعشك جلن الكلمات

 الجٍ َسجخدمها ولد جؤثر بها بسبب حَاجه الطوَلة فٍ انجلجرا

بجسامة ٖزالت جزَن شفجَهاولالت واٖ  

 ثمة جمدم بسَط بل مهم فهٍ لم جعد ؼاضبة منٍ بسبب ما حدخ "

 " ولم ججحدخ عن اْمر لكننا ٖزلنا نحجاج للمزَد

 فجنهد بصوت واضح لبل أن َمول بسخط

 " المزَد والمزَد ...!! والمزَد من الصبر َا لاسم "

 فعبست مٗمحها الجمَلة بحزن وهمست

 " علَنا أن نضحٍ للًَٗ إن كنا نري اْمر َسجحك ألَس كذلن ؟ "

 ً  وصلها صوجه سرَعا

 " اجركَنٍ أحاول أنا إذاً  "

" ٖ .. " 

 لالجها سرَعاً وباندفاع وما أن سمعت جنهَدجه الطوَلة علمت بؤن

َنحدر للسوء وبؤنه سَؽضب منها مجدداً فمالت اْمر  

َنا أن نصبر لبعض الولتلن ننجظر طوًَٗ بالجؤكَد لكن عل "  " 

 فجنهد مجدداً لكن لَس بحدة هذه المرة ولال

 أمرٌ هلل ... جعلمَن جَداً بؤنٍ أحبن ومنذ اللحظة الجٍ "

 " رأَجن فَها

 لوت شفاَها وجمجمت جمسن خصرها بَدها الحرة

 ٖ لَس كذلن فؤنت لم جكن جخفٍ كرهن لٍ أبداً حجً "



 " علمت الحمَمة

 ً  وصلها صوجه سرَعا

 حمماء .... من هذا الذٌ كان علً اسجعداد للبحخ عنن وهو "

 ٖ َعلم إن كنت انجلَزَة أم فرنسَة ؟ بل وإن كنِت جحبَن الرجل

 " الذٌ كنت جلبسَن خاجمه المزَؾ ذان

 فالجرب حاجباها بؤسً ولالت وٖزالت جمسن خصرها بؤصابعها

 " ! لكن ذان اخجلؾ فَما بعد وحَن علمت من أكون "

من فوره مدافعاً عن نفسهلال   

 ٖ بالطبع فؤنا خطبجن من والدن لبل أن أعلم منه حمَمة "

 " ما حدخ هنان

 اكجسً الحزن مٗمحها وهمست بؤسً

 " ! لما كنت جمسو علَا إذا "

 جنهد بعمك ولال

 ٖ أعلم لما ! ما أعلمه بؤنٍ كلما ؼضبت من جمردن ولوجن فٍ "

 الرد علٍ حَنها لجؤت لجرحن بكلماجٍ الجٍ كنت أجؤلم منها أكثر

 " منن

 رفعت لبضجها فٍ ضحكة صامجة ولالت بابجسامة واسعة

 " كان رعد علً حك إذاً  "

 وكجمت علً فمها بَدها جؽلمه بها مبجسمة حَن لال باسجؽراب

 " !علً حك فٍ ماذا وما عٗلة رعد اِن ؟ "

 أبعدت َدها ولالت مبجسمة

 " ٖ شٍء ... حكاَة أخري جذكرجها اِن "

 لال بعد صمت لحظة

 أخبرَنٍ إذاً ما الذٌ جعلن ججصلَن بٍ اِن فلن َكون السبب "



 ً  " اشجَالن لٍ فلم جفعلَها سابما

 فابجسمت جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها ولالت

 " وإن كان كذان بالفعل ؟ "

 لال من فوره

إذاً ؟ كاذبة .. فما عٗلة جدن والكاسر "  " 

 ضحكت ولالت

 " جصبح علً خَر "

 وأؼلمت الخط مبجسمة وحضنت الهاجؾ بموة هامسة

 " كم أحب هذا الرجل "

* 

* 

 <َجبع ــــ

6الفصل الثالث والعشرون   

 

* 

* 

 فجحت باب الؽرفة وخرجت مسرعة بسبب جرس الشمة الذٌ لم

 َجولؾ عن الرنَن وفجحت الباب دون أدنً ذرة جراجع أو جفكَر

 فمن فٍ الخارج َبدو ٖ َمكنه اٖنجظار وهٍ لم َسبك وزارها أحد

 هنا وٖ جعرؾ أحداً سوي المجاورة لهم فٍ ملحك مدبرة المنزل

 والجٍ لم جراها بعد جلن اللَلة حَن عادا من الحفل ! وما جولعجه

 أو خشَجه حدخ فعًٗ وهٍ جرجد للخلؾ بموة حجً كادت أن جمع

دفع جسد المرأة ذات الشعر الطوَلبسببها علً اْرض حَن ان  



 المموج وسمطت علً اْرض صارخة أمام نظراجها الذاهلة

 وأمسكت فمها بَدها بصدمة جنظر للجٍ أصبحت ججلوي علً

 اْرض صارخة بؤلم جمسن معدجها بذراعَها وكؤن ثمة ثعبان ما

 شدَد السمَة لد لدؼها ! وما أن اججازت صدمجها ركضت نحوها

عجَن وجلست لرب رأسها وأبعدت خصٗتفٍ خطوجَن واس  

 شعرها الطوَل عن وجهها صارخة فوق صوت صراخها الذٌ

 ٖزال َخرج من فمها المفجوح علً اجساعه

 " ؼَسانة ما بن ! ما الذٌ حدخ لن ؟ "

 لكنها لم ججب بشٍء ٖزالت جصرخ بؤلم نظرها معلك فٍ السمؾ

جان كعروقوعَناها جكادان جخرجان من مكانهما محمرجان نابض  

 عنمها ولم ججولؾ عن الصراخ ولد بدأت جرفس بسالَها وبدأ

 بعض الزبد اْبَض َخرج من طرؾ فمها فهزجها من كجفها

 صارخة ببكاء

 " ما بن ؼَسانة جحدثٍ ؟ "

 وكانت النجَجة كسابمجها فولفت وركضت باججاه ؼرفجها ورفعت

اول البحخهاجفها سرَعاً جكاد جولعه من َدَها المرججفجَن وهٍ جح  

 عن رلم هاجفه وصوت الصراخ اْنثوٌ فٍ الخارج ٖ َزَدها إٖ

 جوجراً ، كان رلمه مخزن لدَها سلفاً وكم حمدت هللا أنها فعلت مثل

 هذه الخطوة سابماً ومن لبل أن َجمرر وجودها هنا فمطر كان

 مصراً علً هذا من أجل الضرورة المصوي كما َسمَها .. وضعت

بَنما فجح من فٍ الطرؾ اِخر الخط فوراً  الهاجؾ علً أذنها  

 فمالت صارخة ببكاء

 " جعالً بسرعة .. أرجون أسرع فؽَسانة لَست بخَر "

 وسمعت بوضوح صوت الكرسٍ الخشبٍ الذٌ ولع عنده بَنما



 وصلها صوجه بملك وَبدو بؤنه َجحرن مسرعا بَن أشَاء جعَك

 سَره فٍ خط مسجمَم

 " ما بها ؟ ماذا حدخ "

 لالت وبكابها ٖ َزداد إٖ حدة

 ٖ أعلم ما بها إنها جموت .. جعالً بسرعة أرجون فهٍ سجموت "

 " ٖ محالة

 وصلها صوجه المرجفع باسجعجال

 أنا لادم ... اجصلٍ بأسعاؾ بسرعة فمد َجمكنوا من "

 " الوصول لبلٍ

 ففصلت الخط منه وفعلت ما لال فوراً فكَؾ لم جفكر فٍ هذا ! وما

خذوا منها عنوان الشمة ومكانها فصلت الخط ورمت الهاجؾأن أ  

 وخرجت راكضة باججاه الجٍ ٖزالت علً وضعها السابك وجلست

 ً  بجوارها مجدداً وأمسكت بَدها الجٍ سرعان ما جمسكت بها أَضا

 ولالت ببكاء جمسح علً شعرها

 سجصل أسعاؾ سرَعاً فهم لرَبون من هنا ... اصمدٌ للًَٗ  "

رجونؼَسانة أ  " 

 وما لالجه حدخ فعًٗ فلم َمر ولت طوَل لبل أن جسمع صوت

 صفَر سَارة أسعاؾ الواضح والممَز فجركجها وركضت خارح

 الباب وصرخت من أعلً السٗلم المصَر للذَن ظهروا لها من

 اْسفل

 " بسرعة ها هٍ هنا .... جعالو بسرعة "

َحجاج ْن فركض طالم المسعفَن لٓعلً فوراً ولم َكن اْمر  

 جخبرهم فصوت صراخها فعل ذلن لبلها .. وما أن دخلوا المكان

 جحلموا حولها وحاول أحدهم فحصها سرَعاً بَنما جلب آخران



 حمالة ووضعوها علَها فركضت خلؾ آخر من خرج منهم وكان

 الذٌ لام بفحصها جحدَداً وأمسكت بكم لمَصه الطبٍ جهة ذراعه

نظر لهامولفة له ولالت ما أن جولؾ و  

 " ما بها ؟ "

 فمال وهو َركض نازًٖ خلؾ من ؼادروا للجو

 " َبدوا جسمماً ما ولد َكون بسبب أحد اْدوَة "

 فاجسعت عَناها بصدمة جنظر له حجً اخجفً خلؾ جدار السٗلم

 الحلزونٍ وركضت من فورها جهة باب ؼرفجها المفجوح والذٌ

 ولفت أمامه جنظر للمكان الذٌ جراه ْول مرة وسرق نظرها

 سرَعاً علب اْدوَة المجناثرة علً اْرض فؤمسكت فمها فٍ

 . شهمة مصدومة

* 

* 

* 

 انمبضت أصابعها ٖ شعورَاً ما أن جولفت سَارة شمَمها ونزل

 منها بعد ثٗخ ساعات مجواصلة من السَر من العمران وحجً

لبٗد .. وإن أضافت لها ازدحام الشوارعالعاصمة حوران جنوب ا  

 هنا أصبح ولت وصولهم فَما َمارب منجصؾ اللَل وهم ؼادروا

 من هنان ولت مؽَب الشمس ، كانت رحلة َسودها الصمت الجام

 ولن جعزٌ ذلن لطباع شمَمها لابد شدَد الصمت فمط بل وجراه

 َجعمد ذلن ْن الحدَخ سَؤخذهما ْن َسمع عبارات لومها

زَن وذان ما َعلمه جَداً وَرفضه ، لو كانت الرحلة برفمةالح  

 شمَمها وسام ٖخجلؾ اْمر كثَراً لكنه جبان أَضاً جهّرب من هذا

 ْنه لن َجد جواباً ْسبلجها وٖ لعجابها الباكٍ .. ولن جلومهما



 كلَهما فلم َملكا َوماً الخَار فٍ جمرَر ما َخص شمَماجهما فمط

.. حجة وجدها وثاب سابماً لَخرسهما بها ْنهم أشماء من اْم  

 ولٓبد بل وبطرَمة مهَنة وجارحة لم َنسوها هم شمَماجهم

 . لََنسَاها هما

 انمبضت أصابعها علً بعضها أكثر حَن انفجح بابها وجعالت

 ً  ضربات للبها مع أنفاسها جنجظر بجوجر أكثر من كونه رفضا

جساعدها علًاْصابع والَد الرجولَة الجٍ سجمسن بَدها ل  

 النزول .. َد لن جكون لوالدها وٖ أشمابها ... َد رجل ؼرَب عنها

 وْول مرة وإن ارجبطت به بمسمَات أباحها الشرع كما المانون

 لَكون ألرب لها منهم جمَعاً ، لكن ذلن لم َحدخ ! فٗ العطر الذٌ

 وصلها حَنها عطره وٖ الَد الدافبة الجٍ أمسكت َدها بَده ! بَنما

 أحاطت ذراعه اْخري بكجفَها ووصلها صوت شمَمها لابد

 وهو َهمس

 " هَا انزلٍ َا جلَلة "

 هل جرن هذه المهمة لشمَمها أَضاً ! ألم َجد ربَس جهاز

 المخابرات ولجاً وٖ ٖسجمبالهم وأصدر أوامره لَجدها فٍ انجظاره

 ما أن َجفرغ اللَلة ؟! انمبضت أصابعها علً َد شمَمها وهٍ جُنزل

 لدمها لٓرض ثم جسجوٌ والفة خارج السَارة .. فما الذٌ َعنَها

 فٍ كل ذلن ؟

 شعرت بالبرودة ججسلل من جحت الؽطاء اْبَض الطوَل الذٌ

 َحجبها عن العالم كما َحجبه عنها وخطوات شمَمها جمودها خٗل

 الطرَك الذٌ ٖ جري منه سوي مولع لدمَها بعض اْحَان لبل

ان الهواء ما أن احجوجهم جدران ما وصمتأن َُحجب عنها كل ذ  

 ممَت ٖ َكسره سوي صوت خطوات كعب حذابها المرجفع ! جٗه



 مصعد بدأ َصعد بهما نحو السماء ...! أجل نحو السماء وهو

 َرجفع دون جولؾ ومولنة من أنهما وصٗ لمكان لد فاق الطابك

 !! العاشر فؤَن هما جحدَداً 

لباب أمامهما وبعد خطوات للَلةجولؾ المصعد أخَراً وانفجح ا  

 خارجه سمعت صوت مفاجَح َخرجها من جَبه لبل أن َُدار لفل

 باب ما أمامها وفجحه علً اجساعه وأدخلها مؽلما إَاه خلفه

 وانجهً كل ذان الصمت الممَت حَنها ما أن رمً مفاجَحه

 ً  لجصطدم بسطح طاولة خشبَة لرَبة ولال مبجسما

ِن عن وجهن والجنفس بحرَةَمكنن رفع هذا الشٍء ا "  " 

 وكان ذان ما فعلجه حَنها بالفعل ودون جردد بؤن رمت لبعة الؽطاء

 ً  للخلؾ عن وجهها وسحبت أنفاساً نمَة لصدرها ٖ شعورَا

 ونظرت للمكان حولها باسجؽراب فهذه شمة شمَمها فٍ العاصمة

 هٍ مجؤكدة ! نظرت له ما أن لال فارداً َدَه ومبجسما

السإال الذٌ َجول بذهنن اِنأعلم ما  "  " 

 سحبت نفساً عمَماً لصدرها لبل أن جحرره مجمجمة ببرود

 " ( ولن َكون بالجؤكَد ) هل هربت بٍ منه ؟ "

 فضحن من فوره ضحكة عمَمة لصَرة ومكجومة كما عرفجها عنه

 دابماً ولال

 ٖ بالطبع بل زوجن من أراد هذا وسجمضَن اللَلة هنا وجنامَن "

 " بسٗم من دونه

 وجابع بضحكة َرفع َدَه جانباً َنظر لها وهٍ جنزع الؽطاء الثمَل

 الذٌ أجعبها أكثر من الفسجان

 انظرٌ إلَنا إذاً ...؟ زوجة ضابعة وزوج ضَع زوججه "

 " واججمعنا



 ً  الجرب حاجباها ببطء جنظر له باسجؽراب فرفع كجفَه ولال مبجسما

ن للزواج منهَبدو أنه َعلم جَداً عدم جمبل "  " 

 ً  شدت لبضجَها بموة بجانب جسدها وخرج صوجها مجضاَما

"  ً  " لو كان َعلم ذلن أو َفهمه لما كان جزوجنٍ أساسا

 وأدارت وجهها جانباً وهٍ ججابع بابجسامة ساخرة بل مجؤلمة

 " أو ما نفع لول كل ذلن "

 فجنهد بعمك والجرب منها وأمسكت َداه بذراعَها ونظر لوجهها

ٖزالت جشَحه عنه وٖزال اْسً َرجسم واضحاً علًالذٌ   

 مٗمحه ولال بنبرة عمَمة مجزنة جشبه مٗمحه كما شخصَجه

 من منا َخجار لدره َا جلَلة ؟ جمَعنا جحركنا ألدار هللا ومشَبجه "

 إن أحببنا ذلن أم كرهناه وإن ولؾ الجمَع معنا ضده فما َرَده

من الشر فٍ ذلن ؼَرههللا سَكون وٖ أحد منا َعلم الخَر   " 

 نظرت له ولالت بعبرة مكجومة والدموع ججرلرق فٍ عَنَها

 الواسعة والمحددة بالكحل اْسود الٗمع

 هذا َكون كٗمكم جمَعكم عندما جعجزون عن إَجاد جبرَر "

 ممنع لصمجكم ... فلما ٖ نفعل كل ما نسجطَع فعله ثم نسلم

 " ْحكام هللا ؟

اْمر بل ولررت أن جصمت نهابَاً وهاكانت جرفض الحدَخ فٍ   

 هٍ جفشل وفٍ أول مرة َثار فَها الموضوع ، لال بجدَة ناظراً 

 لعَنَها الواسعة الدامعة

 لو أفهم ما فٍ الرجل َجعلن جرفضَنه ! فؤنا لم أجد وٖ ثؽرة "

 أدخل له منها ْواجه والدن وشمَمن وثاب َا جلَلة ؟ جولفٍ عن

 " ! اجهامنا بالجخاذل فذلن لم َحدخ ... وٖ أجد لن مبرراً بالفعل

 فجعالت أنفاسها ولالت بشهمة بكاء



 " ... العَب بٍ ولَس به "

 وجابعت ببكاء مرَر جشَر بسبابجها لصدرها

 أنا ٖ أسجطَع َا لابد فثمة شٍء ما انكسر هنا اسمه رجل لذلن "

 " ٖ أسجطَع .. افهمونٍ أرجوكم

أصابعه علً ذراعَها العرَان والمخضبان بالحناء ولالفاشجدت   

 بحزم ناظراً لعَنَها الباكَة

 " !جلَلة ما هذا الذٌ جخفَنه عنا وَبدو حدخ فٍ الماضٍ ؟ "

 ابجعدت عنه وأولجه ظهرها وهمست ببحة جمسح الدمرع عن

 وجنجَها بظهر كفها

 ٖ شٍء ... ٖ أخفٍ شَباً ..... وهل َخفً شٍء فٍ هذه "

لبٗد ؟ا  " 

 فؤمسكت َده بكجفها وأدارها ناحَجه حجً أصبحت ممابلة له مجدداً 

 ولال بجدَة

 لن جمنعَنٍ بهذا اِن فؤنا ٖزلت حجً اللحظه أحاول جفسَر "

 خباَا لصة زواجن من رماح شراع وما سببه وكَؾ ججمسكَن به

 " !! بعد الحادخ بَنما َخجار هو جطلَمن

 " ٖ شٍء ... ٖ شٍء "

ها بهمس باكٍ جحرن رأسها نفَاً جرفض النظر لعَنَه فهٍرددج  

 جعلم الطرَمة الجٍ َفكر بها عمل المحامٍ لدَه والجدال والرفض

 لن َزَده سوي َمَناً بشكوكه .. وكما جولعت فمد لال وهو َرفع

 وجهها ممسكا بذلنها لجنظر له

 وما السبب إذاً فلن َكون زواجن منه ..!! ما سبب رفضن َا "

لة للزواج ؟جلَ ! " 

 ً  نظرت لعَنَه من بَن الدموع الجٍ لم جعد جري معها شَباً جمرَبا



 ولالت بحرلة وَدها علً صدرها

 أخبرجن بؤنه الموت هنا َا لابد فٗ جسؤل أكثر وأنت أكثر من "

 " اخجبر هذا وَعرفه

"  ً  " لَس صحَحا

 لال جلن الكلمات بعنؾ مبعداً َده عن ذلنها فكان ردها أعنؾ

 وهٍ جمول

 " بلً فلما لم ججزوج حجً اِن ؟ "

 فحدق فٍ عَنَها بصمت وكؤنه َبحخ عن الجواب فَها عن سإاله

 لبل أن َطرحه وهمس باسجؽراب

 " ! هل أفهم من هذا بؤنن جحبَن رجًٗ آخر "

 حركت رأسها بالنفٍ سرَعاً ولالت بحرلة وألم

فإما أجزوجه ٖ .. ولَجه كان كذلن لكنت ذهبت له وأخبرجه بذلن "  

 " هو وإما َرفضنٍ وَموت فٍ داخلٍ لٓبد وأرجاح

 فؤشار لنفسه بَده ولال بحدة

 " !لماذا جمارنَن نفسن بٍ إذاً ؟ "

 لالت من فورها وبؤلم جنظر لعَنَه

 أنا لم ألارن أنا فمط أردجن أن جفهم معنً أن ججؤلم فٍ داخلن "

 ً  " حجً َفمد الشٍء معناه بالنسبة لن ونهابَا

ر لها جلن النظرة الجحلَلَة الجٍ جفهمها جَداً وجعرؾ جبعاجهانظ  

 فؤبعدت نظرها عنه بل ووجهها الذٌ أشاحجه جانباً ولالت جسبمه

 " أنا مجعبة َا لابد وأحجاج بالفعل ْن أنام للًَٗ  "

 فجنهد مسجسلماً لَس ْنه َصدق عذرها بل ْنه َعلم جَداً بؤنها

ال بجمود َشَر بَده بعَداً لن جخبره بما َرَد معرفجه فم  

 " ؼرفجٍ هنان وهٍ الوحَدة المجهزة هنا .. َمكنن النوم فَها "



 وجابع مؽادراً نحو الجهة اْخري

 إن احججت شَباً فؤنا سؤكون فٍ ؼرفة المكجب .. لدَا بعض "

 " اٖمور الجٍ سؤلوم بها ولن أنام

ا الجٍواخجفً عنها وراء الباب الذٌ أؼلمه خلفه فنظرت لحمَبجه  

 وضعها علً اْرض حَخ كان َمؾ وحملجها وجوجهت جهة

 الؽرفة الجٍ أخبرها عنها والجٍ ما أن أؼلمت بابها خلفها حجً

 سمطت جلن الحمَبة الصؽَرة من َدها علً اْرض جحجها وجبعها

 الؽطاء اْبَض المطرز الذٌ كانت جمسكه فٍ َدها اْخري

 واسجند ظهرها بالباب خلفها وأمسكت فمها وعبرجها بَدها ما أن

 جسابمت الدموع جنزلك من عَنَها مجدداً وهٍ الجٍ سبك

 . وعاهدت نفسها أن ٖ جبكٍ أو جهجم .. لكنها فشلت فٍ كل ذلن

* 

* 

* 

 مررت المشط بموة فٍ شعر الجالسة أمامها ؼَر مكجرثة لبكابها

بَدَها الصؽَرجان وارجفعت الطفولٍ المرجفع جمسن صدؼَها  

 عَناها الواسعة الدامعة جنظر برجاء واسجنجاد صامت لجدجها الجٍ

 دخلت المكان فجؤة جنظر لهما باسجؽراب لبل أن جمجرب لابلة

 بضَك

 " مهلن َا بثَنة لما جفعلَن بابنجن هذا ؟ "

 لكنها لم جكجرخ لها جشد ذان الشعر اْسود الناعم بموة وٖزالت

شط فَه بعنؾ وما أن لالت الصؽَرة باكَة جحاولجمرر الم  

 الخٗص والركض لها

 " .... جدجٍ "



 حجً ؼابت كلماجها فٍ حلمها الصارخ ببكاء ما أن ضربجها

 بمبضجها الممسكة بالمشط فٍ ظهرها صارخة بؽضب

 للت اجلسٍ وٖ ججحركٍ أبداً حجً أنجهٍ أو أحرلت لن "

 " هذا الشعر وارجحنا كلجَنا منه

داد بكاء جلن الطفلة حدة بسبب ألم ظهرها من جهة واْم فٍفاز  

 شعرها من جهة أخري لكن َد جدجها كانت المنمذ لها وهٍ جمسن

 بذراعها وجسحبها منها لابلة بحدة

 " اجركٍ الفجاة ما بن جفرؼَن ؼضبن بها ؟ "

 فنظرت لها مجَبسة بصمت للحظة لبل أن جبرر بانفعال مبالؽاً فَه

ٍ هذ الؽضب .. ٖ ججولؾ عن الحركة وكؤنهٍ السبب ف "  

 " شعرها َنساب مع المشط كالماء

 لالت الوالفة أمامها جحضن حفَدجها الباكَة

 " ٖ بل هو كذلن بالفعل وشكله أمامن َشهد فٗ ججحججٍ بها "

 حدلت فَها بصدمة لبل أن جمول برفض ؼاضب

 " ماذا جمصدَن بهذا أمٍ ؟ "

 " جعلمَن جَداً ما ألصده "

 لالجها بالسرعة والموة الجٍ وجهت بها ابنجها السإال لجحجج جلن

 من فورها بانفعال

 ٖ لست أعلم .. وإن كان بسبب حفل الزواج الذٌ لم َدعوننا "

 له فؤخبرجن بؤنٍ ٖ أهجم وللت ما للت من أجل احجرامن فمط كعمة

 " له ولرَبجه الوحَدة

مًٗ لالت الممابلة لها بضَك جبرر به المولؾ مج  

 ٖ لَس من أجل ذلن أجحدخ فسبك وللت وها أنا أكررها مجدداً  "

 فعابلة جلَلة لم َمَموا حفًٗ لَجم دعوجنا له وعمَر عزَمجه جخص



 " الرجال فمط وأعجمد أن اْمر َخصهما وحدهما

 لالت بسخرَة جؽطٍ بها لهرها وحرلجها

فوق باهلل علَن أمٍ ... عمَر وفهمناها ابن شمَمن ومحبجن له "  

 " ... إهانجه لن بؤن َرفض أن َكون ثمة حفل جحضره

 وحركت َدها أمام وجهها وهٍ ججابع

 نسااااء العابٗت الرالَة المبجلة فٍ البٗد والذَن ٖ جراهم هنا "

 والذَن هم مدعوون اِن فٍ عشاء فٍ أهم وأفخم صاٖت

 " .. المناسبات فٍ العاصمة

 ً  وجابعت بضَك جشَر بَدها جانبا

 لكن جلن العابلة وجلن المؽرورة جرفض لما حفًٗ جبرع ابن "

 شمَمن بؤن َجكفل بجكالَفه كاملة .. إن أرادت أن َكون فٍ العمران

 طارت الناس لها هنان لجحضره وإن أرادجه هنا فٍ حوران كان

 لها ما سججحدخ عنه الناس ْعوام ! بل والجرح حجً منزله هنا

ججكبر علً كل هذا ! ٖ وَلؽٍ إن أرادت سمو اْمَرة ذلن وهٍ  

 حفل النساء كامًٗ ْنها رفضت وٖ َحجج ! لسماً لم جري عَناٌ

 " ! رجًٗ َجعرض وعابلجه لٕذٖل من امرأة كما َحدخ معنا

 كانت ججحدخ بما لم َعد َمكنها كجمانه أكثر كٍ ٖ َمجها بَنما كانت

 عَنا والدجها ججسع جدرَجَاً بسبب ما جسمع وانفجرت نهاَة اْمر

 صارخة فَها بَنما سبابجها جؽطٍ شفجَها

 اصمجٍ .. لسماً إن سمع عمَر كلمة من هذا فمط َا بثَنة أن "

 " .. َكون حسابٍ معن عسَراً ولن أفوجها لن كالمرة الماضَة

 ً  وجابعت بحدة جشَر بسبابجها جانبا

ن ابنن والذٌ لم َججاوز العاشرة بعد أخذه معه وكؤنهأٖ َكفَن أ "  

 " رجل من عابلجه وٖ شٍء َربط اسمَهما ببعض



 فمالت بضَك لم جكجرخ بؽضبها وٖ جهدَدها كما َبدو

 " ...وهذه إهانة أعظم من سابمجها أ "

 لجماطعها الجٍ صرخت مجدداً 

"  ً  " للت اصمجٍ لسماً أن الحدَخ معن عبثا

ً فخذها صارخة بحرلةفضربت بَدها عل  

 .. .. أمٍ أخبرجن منذ البداَة أن ذلن ٖ َعنَنٍ "

 " هو من أجلن فمط

 فصرخت فَها بالمثل

 لما ؼاضبة إذاً ومزاجن مشجعل منذ الصباح جفرؼَنه فٍ "

 " المسكَنان اللذان ٖ ذنب لهما ؟

 فحدلت فَها بصدمة صارخة باحججاج

 " !أمٍ هل أفهم ما جلمحَن له ؟ "

بذهول فٍ الجٍ لوحت بسبابجها ناحَجها لابلة بحدة وحدلت  " 

 جفهمَن جَداً َا بثَنة وجولفٍ عن إلماء اللوم علً اْخرَن فَما

 سببجه بنفسن لنفسن .. وزوجة عمَر واجب علَنا جمَعنا

 " احجرامها كبَرنا لبل صؽَرنا

 فلم َزدها سماع اسم جلن وما لالجه والدجها سوي اشجعاًٖ ولالت

 ؼاضبة

 جمولَن هذا ولم جصل بعد أمٍ فماذا بعد أن جصبح هنا ؟ سجرٌ "

 بعَنَن أٌ إذٖل سنعَشه بسببها وكَؾ سججعل ابن شمَمن مدللن

 " ذان َطردنا من منزله هذا

 " إن حدخ وكان هذا فسنكون نسجحمه حَنها بالجؤكَد "

 وجهت لها جلن الجملة الجٍ جعنَها وجفهمها ابنجها جَداً وممصدها

 منها فانفجرت حَنها باكَة وخرج ما لم َعد َمكنها السَطرة علَه



 أكثر وصرخت ببكاء جضرب بكفها علً صدرها

 أمٍ الرحمة أرجون أنا ابنجن ولست عدوة لكم ... جعلمَن جَداً  "

 كم هو لاٍس هذا اْمر علً للبٍ وجعلمَن أَضاً ما لاسَجه

 " ومررت به

د حفَدجها المجعلمة بهالَجعل ذان المنظر الوالفة هنان جبع  

 والجربت من ابنجها وجلست بجوارها وحضنجها فٍ صمت َشبه

 بكابها الصامت ذان فهٍ جفهم مشاعرها وما جكجمه فٍ داخلها

 ً  الَوم جحدَداً وجعلم أن ما مرت به فٍ زواجها السابك كان لاسَا

 علَها وعلً زوجها ذان أَضاً ولن جنكر هذا فكٗهما لم َسجطع

أو جمبل طباع اِخر، و كل ما ججمناه أن جكون جعلمت اٖنسجام  

 ابنجها ذان الدرس جَداً وأن جُخرج من رأسها أَضاً فكرة أن

 الشاب الذٌ أحبها وجعلك للبه بها فٍ الماضٍ لم َعد لها اِن

 . وإن كانت مشاعرها ناحَجه لم ججؽَر

 " عمجٍ "

أن وصلهماابجعدت عنها جكجم بكابها بَدها جؽلك فمها بموة ما   

 الصوت الرجولٍ الجهورٌ منادَاً فٍ الخارج وولفت المعنَة

 باْمر بَنما سبمجها حفَدجها راكضة لبلها ما أن سمعت صوجه

 بَنما بمَت الجٍ جركجها خلفها جمسح دموعها بكفها بموة جسمع

 حدَثهم بوضوح بل ذان الصوت الرجولٍ جحدَداً وهو َسجمبل

سامةطفلجها الصؽَرة لابًٗ بابج  

 " مرحباً بؤمَرجٍ "

 وابجسمت بحزن وحسرة زادجها العبارة الجٍ جلَها

 " من هذا الذٌ أبكً مٗن عمَر ؟ "

 لَجدخل صوت والدجها فٍ الولت المناسب لابلة



 " مرحباً بنٍ هل انجهً عشاءكم ؟ "

 لال بعد لبٗت كثَرة مججالَة لوجنة الطفلة الضاحكة بَن ذراعَه

 " جمرَباً عمجٍ فمد ؼادرت وجركجهم "

 ضحكت ولالت

 معن حك إن بمَت هنان فلن جحضر زوججن أبداً وجلن سَبة "

 " فٍ حمها

 فاشجدت أصابعها فٍ لبضة واحدة لوَة ودون شعور منها

 وضربات للبها جرجفع بجسارع لوٌ وهٍ جسمع كلمات والدجها

 الجالَة مجسابلة

رة أم لم جصل بعد ؟ٖ أراها هنا هل هٍ فٍ السَا "  " 

 فكان جوابه سرَعاً لم َجرن لها المجال وٖ لجخمَنه

 " ٖ عمجٍ وصلت وهٍ مع شمَمها ولن أحضرها هنا اللَلة "

 فولفت علً طولها َدها علً صدرها جنظر للباب مبجسمة بعد كل

 ذان البإس والدموع والنهار الحافل بالجوجر والؽضب واْعصاب

أن ٖ َحضرها هنا وَجركها مع شمَمها ؟ المشدودة .. فما معنً  

 كم جمنت لو أن والدجها سؤلجه أكثر وعلمت عن السبب الذٌ هٍ

 أكَدة بؤنه لن َفصح عنه ؟ بل لو أنها جري اِن وجه جلن

 المجكبرة وهٍ ججلمً الخبر فما أعظمها من إهانة هذه الجٍ ججلماها

ْسباب جخصه أٌ امرأة فٍ مكانها اِن فلَس ثمة رجل َفعلها إٖ  

 .!! ولن جكون أسباباً إَجابَة أبداً 

 كان بالٍ حدَثهما عن ابنها الذٌ جاء بصحبجه ثم صوجه َجحدخ

 فٍ هاجفه مجوجهاً نحو اْعلً وما هٍ إٖ لحظات ودخلت والدجها

 لابلة

 " .... سؤهجم أنا بإبنَن ونومهما وأؼَر ثَاب "



ع وٖ لحدَثهافجحركت وجركجها والفة مكانها مشدوهة لم جسجم  

 لنهاَجه ! بل ولم ججركها جكمله وهٍ جججازها لابلة بابجسامة

 واسعة نالضت جلن المٗمح الباكَة

 " ٖ علَن أمٍ سؤهجم أنا بكل ذلن "

* 

* 

* 

* 

* 

 نزل من سَارجه ضارباً بابها باسجعجال وركض جهة باب المبنً

 السكنٍ وصعد السٗلم بخطوات واسعة وولؾ مكانه َجلمؾ

 أنفاسه ما أن ظهرت أمامه الجٍ خرجت من باب ؼرفة الملحك

 جمسن فٍ َدَها علبجٍ دواء بٗسجَكَة ونظراجها الؽاضبة موجهة

 لعَنَه جحدَداً وجفناها محمران بشدة من كثرة البكاء فمال من بَن

 أنفاسه مسجؽرباً حالجها جلن

 " ....ماذا حدخ ...؟ هل جاءت سَار "

ه حَن رفعت َدَها جشد علً أسنانهاوجولفت الكلمات فٍ حلم  

 بموة ورمجه بعلبجٍ الدواء لجصطدما بصدره لبل أن ججدحرجا جحت

 لدمَه وصرخت فَه بؽضب

 " جباً لن من رجل ... بل ولكما كلَكما "

 كان َنظر لها بعَنَن مجسعجان ولد جابعت بذات صراخها الؽاضب

فعلونهأبهذا جُرضون ؼروركم الرجولٍ الممَت ؟ أهذا ما ج "  

 " بالنساء ؟

 وأشارت بسباجها جهة باب الؽرفة الجٍ خرجت منها للجو لابلة



 بصراخ أشد

 أهذا مكان جعَش فَه امرأة شمَمها َكون ربَساً لبٗد بؤكملها ؟ "

 " أهذا ما َلَك بمخلوق بشرٌ َا وحوش ؟

 وجابعت صراخها الؽاضب دون أن جهجم لصمجه

جً فٍ أطفال بٗده َعاملٖ أصدق أن مطر شاهَن ومن َفكر ح "  

 " !! شمَمجه بهذه الطرَمة

 وأشارت له بسبابجها صارخة

 وأنت ... أنت جشاركه فٍ كل جرابمه هذه !! كَؾ سمح لن "

 " للبن وإنسانجن كَؾ ؟

 " !همس محدلاً فَها بؽَر جصدَك " ماجت ...؟

 شدت لبضجَها بجانب جسدها ولالت ببكاء ؼاضب

 لَجها فعلجها ... لَجها جفعلها وجكون ماجت بالفعل ... لَس "

 لجرجاح من عذابها هذا بل لَحاسبكما المانون لبل خالمكما علً

 " موجها بسببكما

 جركها حَنها ونزل عجبات السٗلم مسرعاً َُخرج هاجفه من جَبه

 وركب سَارجه مجدداً ووجهجه المسجشفً الذٌ سجكون فَه

ممود والهاجؾ ٖزال فٍ َده وأنفاسه ٖزالتبالجؤكَد َحرن ال  

 جخرج لوَة َجذكر كل كلمة لالجها من جركها هنان بعدما أفرؼت

 جام ؼضبها به .. فلما َكون مجهماً ؟ بؤٌ حك جنعجه بكل جلن

 النعوت وجرمَه خارج حدود أنسانَة ! لم َخجر هو شَباً مما بات

ع الطرق هكذاوصار إلَه بل واسجلم مهام ؼَره لَحاسب بؤبش  ! . 

 نظر لشاشة هاجفه وفعل ما كان مجردداً فٍ فعله فَكفٍ حجً هنا ،

 كجب أحرؾ الرسالة بسرعة لبل أن جُضٍء أشارة الخضراء

 وأرسلها فذان وحده من علَه أن َجد حًٗ لكل ما ورطه به إن



 . كان اِن أم لبل كل جلن اْعوام

* 

* 

* 

لمنساب فوق البنطلونلفزت مؽادرة السرَر جرجب لمَصها ا  

 اْنَك المصنوع من الكجان ما أن سمعت باب الجناح َُفجح فهو لم

 َزر ؼرفجه بل والمصر بؤكمله منذ لرابة الَومَن وجركها جشجعل

 هنا جبحخ عن أجوبة للسإال العالك فٍ للبها َكاد َحوله لرماد

 بسبب الدوامة الجٍ رمجها فَها جلن المجنونة وؼادرت بكل برود

ؤنها لم جمل شَباً ...! كما أنه دخل المنزل جلن اللَلة وذان ماوك  

 أخبرجها به الخادمة الجٍ سؤلجها لكنه ؼادر فجؤة ودون حجً أن

 َصعد هنا لؽرفجه ولم َرجع من حَنها ! ولن جسجبعد أن جكون جلن

 ً  . المدعوة زَزفون السبب أَضا

هفجحت باب الؽرفة وخرجت نظرها علً الذٌ سار جهة ؼرفج  

 دون حجً أن َنظر ناحَجها فجبعجه لابلة

 " ولاص "

 لكنه فجح باب الؽرفة ودخل ضارباً إَاه خلفه دون أن َكجرخ

 ً  لندابها بَنما فجحت هٍ الباب ودخلت خلفه دون اكجراخ أَضا

 لججاهله فهو لم َؽلك الباب بالمفجاح وٖزال ولاص الذٌ جعرفه

 سابماً وإن كان ؼاضباً منها ؼضباً ٖ َشبه سابماجه هذه المرة ،

 نظرت لمفاه وهو َنزع سجرجه ولالت بجدَة

 " ولاص ثمة ما علَنا الجحدخ عنه "

 لم َعلك أَضاً كما لم َنظر ناحَجها ولد رمً السجرة علً السرَر

 الواسع وبدأ بفن ربطة العنك فمالت بضَك



 " ولاااص "

نها وبعدما رمً ربطة العنك بعنؾ حَخ السجرةاسجدار نحوها حَ  

 الجٍ سبمجها ولال بحدة

 " ... كم مرة سؤعَد وأكرر بؤنه لَس ثمة حدَخ بَننا "

 وجابع ضاربا َدَه ببعضهما

 لم َبمً شٍء .. أٌ شٍء َا جمانة ووحدن المسإول "

 " عن هذا

 فكجمت جرحها من كلماجه ولالت بحدة

بت أحفظه جَداً أنا لست هنا ْسمع منن ما  "  " 

 فصرخ فَها من فوره

 " ماذا جرَدَن إذاً ؟ "

 ً  فارججؾ صوجها الحاد المرجفع وهٍ جصرخ به أَضا

 " جبت ْسؤلن عن أمر أرَد جواباً واحداً له "

 ً  نظر لها بصمت وأنفاسه الؽاضبة لم جنجظم بعد فسحبت نفسا

 عمَماً لصدرها لبل أن جمول بجدَة

 " هل جزوجت َا ولاص ؟ "

 جبدلت نظراجه الؽاضبة لٕسجؽراب وإن لم َؽادر الضَك عَناه

 والحاجبان المعمودان فولهما وهمس بجمود

 " !! جزوجت "

 شدت لبضجَها بموة ولالت جنظر لعَنَه

 " أجل ... أثمة امرأة زوجة لن ؼَرٌ َا ولاص ؟ "

 نظر لعَنَها باسجؽراب لولت لبل أن َمول بضَك

 ما هذا الهراء الذٌ ججفوهَن به ! أنسَت بؤننٍ أحمل الجنسَة "

 " البرَطانَة كما أنٍ أعمل كرجل لانون فَها ؟



 لالت من فورها جنفض َدها

 ووالدن َحمل الجنسَة البرَطانَة أَضاً وبطرَمة ما ها هو "

 " مجزوج من ثٗخ نساء

 ً  فمال بضَك ولد أشار بَده جانبا

ً والدٌ لَس نابباً لل " مدعٍ العام وٖ محاٍم أَضا  " 

 حركت رأسها بعنؾ ولالت

 جدن سَجد لهذا حًٗ كما اسجطاع سابماً أن َخرج حفَدجه جلن "

 " من المصح النفسٍ وكؤنها لم جدخله

 اشجدت لبضجاه ٖ شعورَاً ولال بحدة

 " ما الذٌ جرَدَن الوصول له جحدَداً َا جمانة ؟ "

 لالت من فورها وبإصرار

ه هو جواب لسإالٍ وٖ جسؤلنٍ لما سؤلت حجًما أرَد "  

 " ججَب أوًٖ 

 لال بضَك

 ... وأنا سبك وأجبت بؤنٍ لن أجٗعب بالمانون الذٌ أمارسه "

 " فمن هذا الذٌ ؼرس هذه الفكرة فٍ دماؼن ؟

 أرادت أن جمول الحمَمة لجبَن له من جكون جلن المجنونة الجٍ

ن جخبره أبداً بما لالتَدافع عنها لكنها لن جكسب شَباً بذلن ول  

 ونصحجها شمَمجها فمد جكون بالفعل مجرد خطة دنَبة منها وأن ما

 جرَده بها هو أن جخبره فعًٗ ، لالت بحزن برعت فٍ رسمه علً

 ً  " مٗمحها وإن كان مصدره الملب فعًٗ وإن اخجلفت اْسباب أَضا

 وضعنا هو ما ؼرسها فٍ للبٍ لبل عملٍ فانظر منذ مجً لم

نا سرَر واحد ... أنت رجل ولن أصدق بؤنن لن جحجاجَجمع  ..." 

 لاطعها بحدة



 جَد أصبحِت جنجبهَن لمجطلباجٍ كرجل وللثؽر الجٍ كنت "

 " ججركَنها فٍ عٗلجنا

 امجدت َدها لذراعه وٖمست لماش لمَصه اْبَض الناعم ولالت

 جنظر لعَنَه برجاء

 أرَد لذلن أن َجؽَر َا ولاص فساعد كلَنا لنحمك هذا وسؤكون "

 " لن طوال الولت

 ضحكة ساخرة كانت ردة فعله شعرت بها كسكَن ساخن ؼرس فٍ

 للبها لبل كبرَابها .. ولم َكجفٍ بذلن فمط بل جركها والفة هنان

 ودخل الحمام ضارباً بابه خلفه بموة وأؼلمه بالمفجاح هذه المرة

ً أن جدخله خلفه ! مسحت عَنَها الدامعة بموة فلنوكؤنه َخش  

 جبكٍ مجدداً كما لررت بل وهمست بحزم جنظر لباب الحمام

 المؽلك والذٌ خرج منه صوت جدفك المَاه فٍ حوضه الواسع

 ً  واضحا

 سؤفعلها َوماً َا ولاص وأشاركن إَاه كزوجَن لطالما حلمت "

 " أن نكونهما

ح بؤكمله ووجهجها السٗلم الجٍوؼادرت بعدها الؽرفة بل والجنا  

 نزلجها جرجب خصٗت شعرها الجٍ أصبحت طوَلة فجؤة وكما

 أرادت وجمنت طوًَٗ .. وكانت وجهجها مكاناً محدداً فنَرانها

 المشجعلة لم جخمد بعد رؼم علمها بكذب جلن كما َمَنها من

 . صدق ولاص

* 

* 

* 

مها لابدفجحت باب ؼرفجها وولفت أمامه جنظر باسجؽراب لشمَ  



 الذٌ خرج من ؼرفة مكجبه أَضاً بَنما رنَن جرس الباب المجمطع

 لم َجولؾ أبداً وكان ٖزال بمٗبسه الجٍ جاء بها سوي أنه نزع

 السجرة كما ربطة العنك .. بَنما ارجدت هٍ بَجامة حرَرَة طوَلة

 بلون الكرَما كانت ضمن اْؼراض الجٍ أعدجها فٍ حمَبجها

لن ولد جركت شعرها البنٍ الطوَل الناعمالشخصَة الصؽَرة ج  

 َرجاح علً ظهرها بانسَاب وكثافة جعلت بعضاً منه َجمرد علً

 كجفها اَْمن وؼرجها الممصوصة جكاد ٖ ججد مكاناً معه وكؤنها

 بالفعل عروس نامت مع زوجها ٖ لوحدها .. فحجً عَناها

 ً  . الواسعة المجهدة من كثرة البكاء لم َزدهما ذان إٖ برَماً ؼرَبا

 جبادٖ نظرات مسجؽربة فكٗهما ٖ َنجظر أحداً وٖ َجولعه اِن

 وفٍ منجصؾ اللَل وهما لد وصٗ لبل للَل ولم َخبرا أحداً 

 َعرفانه عن مكانهما ! جحرن لابد ووجهجه باب الشمة الذٌ َفصله

ة جحوٌ مجلس رجال وحمام صؽَر خاصعن بهوها ردهة صؽَر  

 به وعاد بعد للَل ونظر لها ولال سرَعاً وهو َعود هنان

 " ادخلٍ للًَٗ َا جلَلة "

 فدخلت الؽرفة من فورها وأؼلمت بابها خلفها وولفت علَه ولم

 جعد جسمع أو جعلم شَباً مما َحدخ خلؾ الباب .. وما هٍ إٖ

لابد لابًٗ بابجسامة لحظات وُطرق الباب خلفها ووصلها صوت  

 بدت واضحة فٍ صوجه

 " جعالٍ اخرجٍ َا جلَلة "

 ففجحت الباب ببطء ونظرت باسجؽراب للطاولة الجٍ أشار لها

 علَها لابًٗ بابجسامة

 " جعالٍ فثمة عشاء ؼَر مجولع وصل للجو "

 حدلت فَه باسجؽراب لبل أن جعود بنظرها لعلب الطعام الخاصة



شعاره كما إسمه علَها وعلبة أخري جبدو بؤحد المطاعم ولد رسم  

 لكعكة من أحد أهم معامل العاصمة مطبوع علَها كلمة

 ( أورنَٗ )

 وهو اسم ذان المعمل أَطالٍ المخجص فٍ صناعة الكعن

 .. والحلوي وهو اسم إَطالٍ َطلك علً زهرة الرماد المشرلة

 وفٍ طرفه رسم جخطَطٍ لزهرة مكونة من ساق وثٗخ ورَمات

لونة جرمز لذان المحل الفخم جحدَداً كحال علب الطعامم  

 . والمشروبات

 عادت بنظرها له ولالت

 " ! أنت طلبت كل هذا "

 لال وهو َمجرب منها

 " أخبرجن بؤنه عشاء ؼَر مجولع "

 وأمسكها من َدها وسحبها جهة الطاولة الزجاجَة بَضاوَة

 الشكل وجلس علً اْرَكة ولال َثنٍ كمٍ لمَصه اْبَض ونظره

 علً علب الطعام أمامه

 " ! هذا زوجن لم َنسً هذا بَنما نسَجه أنا "

 ورفع نظره لها ولال بابجسامة جانبَة ناظراً لعَنَها المحدلة

 فَه بجمود

 " أم أنن لن ججناولٍ هذا فمط ْنه من دفع ثمنه ؟ "

 ً وكجفت ذراعَها لصدرها مجمجمة ببرود فؤشاحت بوجهها جانبا  " 

 " ٖ رؼبة لٍ فٍ أكل شٍء

 بدأ بفجح العلب أمامه لجفوح رابحة الطعام الشهٍ فٍ المكان فوراً 

 ٖهجماهم جلن المطاعم بضمان إَصاله ساخناً ولال منشؽًٗ 

 بما َفعل



 سجؤكلَن ورؼماً عنن فؤنا أعلم جَداً بؤنن لم ججناولٍ "

 " شَباً الَوم

رت له وما أن كانت سججحدخ رفع نظره لها ولال بؤمر حازمنظ  

 جلَلة ٖ جؽضبَنٍ منن فهو لن َعلم إن أكلت من هذا الطعام "

 " أم ٖ

 لالت بضَك

 وما عٗلة حدَثنا بعلمه أو جهله ؟ للت بؤنه ٖ رؼبة لٍ "

 " ....فٍ جناول

 لاطعها وهو َمؾ مجوجهاً جهة المطبخ لابًٗ 

المٗعك وسجؤكلَن وإن أطعمجن بنفسٍسؤجلب اْطباق و "  " 

 فجؤففت بضَك نظراجها الحانمة ججبعه ولد عاد سرَعاً َحمل ما

 ذهب ْجله وجلس ولال

 " ٖ جخجبرٌ صدق جهدَداجٍ ْنٍ لسماً أفعلها "

 فجؤففت مجدداً وجلست مرؼمة بَنما جولً هو المهمة كاملة فٍ

ورمً أؼلفة العلبنمل كل جلن اْطعمة الدسمة الممَزة لٓطباق   

 فٍ المطبخ كؤٌ رجل أعزب إعجاد وْعوام أن َفعل كل ذلن بنفسه

 ، وما أن جلس حجً بدأ بجناول كل ما جصله َده وكؤنه َنوٌ

 بالفعل جذوق كل جلن اْطعمة ! بَنما اكجفت هٍ بمرالبجه بادئ

 اْمر لبل أن ججنهد بضَك ورفعت الملعمة وبدأت بجناول ما كان

 فٍ الطبك أمامها وسرعان ما اكجشفت السبب الذٌ جعل شمَمها

 َؤكل هكذا بانسجام بل وبنهم أمام كمَة الطعام الجٍ كانت جعرفه

 َؤكلها فالطعم هو السبب وَبدو اسجحك ذان المطعم اسمه وشهرجه

 . بالفعل

 رفع نظره لها وابجسم ما أن وجدها جؤكل ولال وهو َسجبدل بعض



بة منهااْطباق لجصبح لرَ  

 " لن ججناولٍ مثل هذا الطعام دابماً صدلَنٍ "

 وضحن ولال وهو َرفع لطعة لحم خروؾ طرَة

 بلً فمد نسَت بؤن زوجن سَكون بإمكانه شراء مثل هذا "

 " كل لَلة

 فجنهدت بضَك ولالت ببرود جنظر للطبك الذٌ جؤكل منه

 هل سجمنعنٍ بؤنن لم ججناول طعام هذه المطاعم سابماً ؟ "

لم بحجم المال الذٌ جوفره لن وظَفجن كمحاٍم وكربَسأع  

 " لجنة محممَن خاصة

 ابجسم ولال وهو َمسح َده فٍ مندَل ورلٍ لَخرج هاجفه الذٌ

 عٗ رنَنه حَنها

 ٖ أنكر ذلن لكن للة من الناس فمط َمكنهم الجعامل دابماً مع "

 " مثل هذه المطاعم ْنها مكلفة بصورة ٖ ججولعَنها

كل ولم جعلك ْنه أخرج هاجفه من جَب بنطلونه حَنهاعادت لٓ  

 وأجاب علَه وهو َمضػ اللممة فٍ فمه لابًٗ بابجسامة

 لم أجولع هذه المكالمة مطلماً ! ... أجطمبن علً أن مالن "

 " لم َهدر سدي ؟

 ورفع نظره لشمَمجه والجالسة أمامه والجٍ كانت وللؽرابة ججناول

رها له ! ٖ َفهم ججاهًٗ للمكالمةطعامها دون حجً أن جرفع نظ  

 !الواضح جَداً ممن جكون أم أنها لم جنجبه وجظنه أحد موكلَه ؟

 والخَار اْول َبمً اْرجح لدَه بالجؤكَد .. ضحن ما أن لال من

 فٍ الطرؾ اِخر معلماً علً حدَثه السابك بل وجحدثه وهو

 َمضػ الطعام

 " ٖ َبدو أننٍ أحجاج ْن أخشً من ذلن "



 فعلك ضاحكاً ونظره ٖزال َرالب الجٍ ٖزالت أَضاً جججاهل

 كل ذلن

 بالطبع لن جملك وأنا موجود ... كما أننٍ خَار أفضل من أن "

 " جؤكله المطط المشردة ؼداً 

 وكما جولع لال من فٍ الطرؾ اِخر فوراً 

 " لست عنن أسؤل وٖ ْجلن اجصلت فهل أكلت هٍ أم ٖ ؟ "

كجه ونظره ٖزال َرالبهاابجسم ولال َمسن ضح  

 ... ٖ جخشً من ذلن أَضاً فهٍ جؤكل وها هٍ جالسة أمامٍ "

 " إن كنَت ججلس مكانٍ اِن لجركت الطعام وأكلجها هٍ

 وضحن فور أن رفعت نظراجها المصدومة به لبل أن جهب والفة

 ً  وؼادرت من فورها باججاه ؼرفجه فؤبعد الهاجؾ ولال منادَا

 بضحكة

لٍ طعامن َا جلَلة وسؤؼادر أنا وهاجفٍجعالٍ جناو "  " 

 لكنها لم جسمع حرفاً مما لال ولد أصبحت فٍ لمح البصر داخل

 الؽرفة مؽلمة الباب جمؾ علَه وظهرها ملجصك به جشعر بدفعات

 هابلة جُرجؾ جسدها ٖ جعلم من أحراج أو الؽضب أم كٗهما

 معاً ؟ وجحركت نحو السرَر مجمجمة بؽضب

الرجال فعًٗ ما أولحكم  "  " 

 واندست جحت اْؼطَة الناعمة ٖزال صوت شمَمها وضحكاجه فٍ

 الخارج َصلها وإن كانت ٖ جفهمه فها لد اسجطاع ذان الرجل

 وفٍ ولت لَاسٍ أن َجد له مكاناً فسَحاً بَن عابلجها وأشمابها

 جحدَداً وٖ جفهم ماله ومركزه السبب أم أمور أخري لد َفهمها

د جصدق أن َصدر ذان الجصرؾ اٖسجؽٗلٍ منالرجال فمط ؟ ل  

 شمَمها وثاب لكن شمَماها الجوأمان ولابد جحدَداً جسجبعد ذلن



 . بعد السماء عن اْرض

 دفنت وجهها فٍ وسادجها جهرب من فكرة جعلم بؤنه ٖ مهرب لها

 منها وبؤن من َفجرض بؤنها فٍ منزله اللَلة سجكون معه وفَه

 ؼداً ولن جؽَر هذه الساعات فٍ الوالع شَباً ... لو َعلم فمط كم

 باجت جكره الرجال جمَعهم وكَؾ جحطم ذان الجمثال الذهبٍ

 المسمً رجل فٍ داخلها ما كان لَفكر وٖ مجرد الجفكَر فٍ

 . الزواج منها

 أؼمصت عَنَها بموة وكل ما جرَده اِن أن جنام فمط وججرن كل

جً الصباح علً اْللشٍء جحت وسادجها ح  . 

* 

* 

* 

 لضت رحلة رجوعهما للجنوب أَضاً نابمة لكن لَس جهرباً هذه

 المرة بل ْنها كانت بالفعل جحجاج ْن جنام بعد سهرها هنان

 لَلجَن مججالَجَن فبعدما نجحت جوزاء فَما عجزوا عنه جمَعهم

ٖوألنعجه بمبول السَارة الجدَدة الحدَثة وإن كان لم َمبل بها إ  

 بعد جولَع عمد جمسَط ثمنها الباهض كدَن فٍ عنمه .. حجً أنه

 جرن ْبان سَارجه المدَمة وأورالها لَبَعها ورفض إٖ أن َدفع

 ثمنها كدفعة أولً فٍ السَارة الجدَدة .. وبعد كل ذلن لبِل أن

 َمضَا لَلة البارحة أَضاً معهم بما أن رحلة عودجهم لن جسجؽرق

سجؽرلاه ولت وصولهما من الجنوبكل ذان الولت الذٌ ا  

 للحمَراء فهذه السَارة َمكنها اججَاز جلن المسافة فٍ نصؾ

 الولت الذٌ كانت جحجاجه سَارجهم السابمة فهٍ وإن كانت أفضل

 للًَٗ من سَارجه اْساسَة الجٍ جحطمت فٍ ذان الحادخ



نالمجهول بالنسبة له كصاحبه الذٌ الجماه جلن اللَلة إٖ أنها لم َك  

 َمكنها اججَاز بعض المدن الجبلَة ذات الطبَعة الوعرة والطرق

 المجعرجة مما جعله َسلن مضطراً طرَك وسط البٗد مروراً 

 بالمرب من العمران ْنها أكثر َسراً وخضعت للصَانة والججدَد

 عكس الطرلات الرَفَة المجطرفة مما جعل رحلجهما أطول وهذا ما

لرب مروراً بمدن خماصة وصوًٖ جؽَر اِن فمد سلن الطرق اْ  

 لمري الجنوب الوسطً فهذه السَارة الجدَدة المرجفعة وذات الدفع

 الرباعٍ جسجطَع اججَازها وبسهولة .. فبَنما احجاجت رحلة

 الذهاب لنصؾ َوم خرجا فَه ولت الفجر لَصٗ لًَٗ للحمَراء لم

 جسجؽرق رحلجهم اِن سوي ست ساعات لم َجولؾ فَها سوي

 لَصلَا الفجر الذٌ خرجا لبل بزوؼه فوصٗ لطرلات أباجَر

 الجرابَة عند الساعة الجاسعة ونصؾ صباحاً وهو ولت دوامه فٍ

 . الشركة الزراعَة الجٍ َعمل مهندساً فَها هنان

 وكانت حركة السَارة فٍ جلن اْراضٍ الزراعَة الرخوة هو ما

أن جنظر حولهاجعلها جفجح عَنَها وجلست جمسد عنمها بؤلم لبل   

 من خٗل زجاج السَارة وهمست باسجؽراب

 " !! وصلنا "

 ولؾ بالسَارة أمام باب المنزل حَنها ولال وهو َفجح بابه وَنزل

 " أجل فمد اسجؽرنا نصؾ الولت لذلن لم جشعرٌ به "

 نظرت حولها باسجؽراب مجدداً وفجحت باب السَارة ونزلت منها

ذٌ كان َفجحه وسحب السلسلةأَضاً وجبعجه حَخ باب المنزل ال  

 الحدَدة منه ودفعه نحو الداخل وابجعد لجدخل لبله فدخلت ودخل

 هو بعدها َؽلك الباب بَنما جوجهت هٍ للؽرفة من فورها

 ووضعت حمَبجها علً فراشها وجحركت نحو الخزانة وفجحجها



 وبدأت بفن أزرار عباءجها بَنما سمعها وحواسها جمَعها ججبع

فة أَضاً وجوجه ناحَة حمَبجها فجحها وأخرج منهاالذٌ دخل الؽر  

 ثَابه الجٍ ؼسلجها الخادمات هنان ولم جراها سوي نظَفة مكوَة

 أخذها وؼادر الؽرفة من فوره وسمعت بعدها صوت باب الحمام ..

 الحدَدٌ ومإكد سَسجحم سرَعاً لبل أن َؽادر لعمله ، نزعت

ٌ الطوَل وؼادرتعباءجها كما حجابها أَضاً وفكت شعرها الؽجر  

 الؽرفة ووجهجها المطبخ فلن جسجطَع جؽََر ثَابها حجً جسجحم

 أَضاً ، دخلت المطبخ ونظرت حولها جفكر فَما لد َنفع لَؤكله لبل

 أن َؽادر خصوصاً أنهم ٖ َشجرون الخبز الجاهز هنا وٖ َوجد

 عجَن لدَهم بسبب مؽادرجهم المفاجؤة جلن بالرؼم من امجٗكهم

ر مإخراً كان ما اشجراه بجمَع اْموال الجٍ ادخرهالبراد صؽَ  

 فجرة الشهرَن الماضََن ولم َشجرٌ وٖ هاجفاً لنفسه أو ثَاب

 جدَدة .. بالرؼم من أن ما جحجاجه هٍ بالفعل أن َمجلن كلَهما

 هاجفاً لجطمبن علَه كلما جؤخر بل وخرج من هنا فٗ جرَد براداً 

 . وٖ طعام حجً

 نظرت حولها مجدداً كالضابعة ٖ جعلم ما جعده فحجً العجن وإعداد

 الخبز اِن سَؤخذ ولجاً وهو لن َنجظره بالجؤكَد ، جوجهت نحو

 الثٗجة خَارها الوحَد وفجحجها ونظرت لما َوجد داخلها لبل أن

 جلجفت خلفها لسماعها باب الحمام َفجح فها هو حجً اٖسجحمام

أخرجت طبك الجبن فٗ ولت أمامها وٖأنهاه فٍ ولت لَاسٍ !   

 لجعد له كوب لهوة ... بل هٍ الجٍ أضاعت الولت والفة مكانها

 كالبلهاء ! أؼلمت باب الثٗجة بوركها بعدما أخرججه وطبك

 الزَجون اْسود فٍ َدها اْخري وجحركت نحو صحن الجمدَم

 الحدَدٌ ووضعجهما فَه وحملجه وولفت مكانها ما أن حجب نور



باب الجسد الذٌ ولؾ فَه ومن كانت جرَد أسراع لجدركه ولمال  

 جكن ججولع أن َؤجٍ بنفسه هنا ! نظرت لعَنَه وهو َدخل ولالت

 مبجسمة بإحراج

 بحثت عن شٍء جؤكله ولم أجد فٗ خبز لدَنا وأنت لن جنجظر "

 " ....حجً أعد وا

 لاطعها وهو َمجرب حجً ولؾ أمامها لابًٗ بهدوء

هذا َا ماَرَن ... أعلم جَداً بؤنه لَس ثمةٖ داعٍ ل "  

 " ما َإكل اِن

 جعلمت نظراجها بعَنَه الجٍ لم ججرن عَنَها لحظة ولالت بإصرار

 وأصابعها جشجد علً أطراؾ الصَنَة الممسكة بها

 علَن أن جؤكل شَباً .. لن جخرج بمعدة خاوَة فسججؤخر فٍ "

لَومَن الماضََنالعودة من الشركة ومن المزرعة بسبب ؼَابن ا  

 " أعرفن جَداً ٖ جمبل شَباً بدون ممابل ..

 جركت حَنها حدلجاه الرمادَة عَنَها ونظر للصَنَة فٍ َدَها

 ورفع َده وأخذ لطعة جبن وسّمً باهلل هامساً وهو َؤكلها وأجبعها

 بؤخري وهو ٖزال َمضػ اْولً وأخذ بضع حبات من الزَجون فٍ

نزلها ولال مبجسماً ولد رفع نظرهَده ولبض علَها بؤصابعه وأ  

 لعَنَها مجدداً 

 " هذا َكفٍ شكراً لن َا ماَرَن "

 فحركت الصَنَة حركة خفَفة ولالت بعبوس

 " ! وهذا جسمَه إفطار "

 فؤومؤ برأسه بنعم مبجسماً دون أن َجحدخ فجنهدت بَؤس منه ولم

 جعلك أَضاً وجحركت من أمامه ووضعت الصَنَة حَخ الطاولة

 الخشبَة المدَمة لرب المؽسلة الحدَدَة وما أن اسجدارت ولفت



 بشهمة خفَفة وكم حمدت هللا أنها لم جخرج واضحة ولم َسمعها

 فمد وجدجه أمامها جماماً وٖ جعلم كَؾ لم جشعر به وهو َجبعها

 حجً ولؾ خلفها ! شعرت بضربات للبها جرجفع صارخة بعنؾ ما

ٌ لم جسجطع جرجمجه سويأن علمت نظراجهما وطال صمجه الذ  

 بؤنه لعبة للعبخ بمشاعرها حد الجنون ! علمت أنفاسها فٍ حلمها

 بل وكاد َؽمً علَها بالفعل ما أن رفع َده وٖمست أصابعه

 طرؾ وجهها برلة بالكاد شعرت بوجودها معها مما جعلجها جسدل

 جفنَها ببطء لكنه سرعان ما أبعدها جاركاً إَاها ججخبط فٍ

دداً فؤنزلت رأسها جنظر لَدَها ورطبت شفجَهامشاعرها مج  

 بطرؾ لسانها ووصلها صوجه الهادئ

 " ٖ ججعبٍ نفسن بإعداد الؽداء فلن أكون هنا لبل المؽَب "

 رفعت نظرها به حَنها وهمست ببحة وصوت بالكاد وجدجه فٍ

 حنجرجها المجشنجة

 " وهل سجبمً بدون طعام حجً ولت العشاء ؟ "

هالال ناظراً لعَنَ  

 سؤجناول الؽداء مع العمال فهم َطهون الطعام بؤنفسهم فٗ "

 " َمكننٍ جرن المزرعة الَوم

 وجابع بابجسامة كاد َمجلها بها

 " ٖ َساوٌ شَباً أمام طعامن لكنه َفٍ بالؽرض بطرَمة ما "

 فابجسمت وهربت بنظرها من عَنَه جنظر لٓسفل وشعرت بخدَها

هو ودون أن َنجظر جعلَما منهاَشجعٗن من أخراج بَنما لال   

 ! وبصوت ظنجه منخفضاً أو هكذا سمعجه

 " ...َمكنن مجابعة نومن والراحة "

 وكاد َؽمً علَها هذه المرة بالفعل ما أن جابع بهمس باسم



 " فٗ أرَد أن أجدن نابمة مساًء حَن أعود "

 وكم جمنت لحظجها أن وجدت شَباً لربها جسند نفسها به فمد

 شعرت للحظات بؤن اْرض جحجها جدور وججحرن بها حجً أن

 جسدها جصلب ولم جسجطع وٖ جحرَن أٌ شٍء فَه .. ولم َنجهٍ

 اْمر عند ذلن وؼادر كما كانت جظن بل كان ثمة المزَد الذٌ لم

 جكن ججولعه فلم َؽادر من هنان حجً جركها مشدوهة جنظر لمكانه

ً الخالٍ منه بصدمة بعدما انحنً نحوه ا َرفع وجهها له ممسكا  

 بذلنها ولبّل شفجَها ... لبلة كانت سرَعة لكنها كانت أَضاً عمَمة

 لاجلة ومهلكة وكؤنها لم جخجبرها مرة سابماً ! فرفعت أصابعها

 المرججفة لشفجَها وٖمسجها برفك جرجسم علَها ابجسامة مجوجرة

لةبطَبة جؽلبت علً كل مخاوفها وجوجسها مما سجحمله لها اللَ  . 

* 

* 

* 

* 

* 

 جولفت عن السَر بَن أحواض الحدَمة فجؤة وابجسمت ما أن

 رأجها جالسة حَخ جولعت وجمنت فالجربت منها علً الفور بَنما

 رفعت جلن رأسها وجولفت عما كانت جفعل ونظرت للجٍ جلست

 بجوارها علً الممعد الحجرٌ لابلة بابجسامة

 " جولعت أن أجدن جرسمَن هنا "

عادة دون أن جنجظر جعلَمها الذٌ جعلم بؤنه لن َؤجٍوجابعت كال  

 ولالت مبجسمة

 أردت شكرن علً الرسمة الجٍ رسمجها من أجلٍ ... كانت "



 " رابعة ومن أجمل الهداَا الجٍ جلمَجها

 لالت زَزفون وهٍ جؽلك دفجرها

 " المهم أنها أعجبجن "

 لالت مبجسمة

 " بلً إنها رابعة "

 واسجدارت بجسدها ناحَجها وهٍ جضع دفجرها بجانبها علً

 الكرسٍ ولالت بفضول

 ! أدهشجنٍ فكرجها واحجرت لما اخجرِت ذان الطابر جحدَداً  "

 " هل بسبب لمبه ؟

 لالت جنظر للنافورة والمَاه المجسالطه منها

 ٖ ... ألم َخبرن سابماً بؤن لمب ذان الفجً الَونانٍ جَموثٍ "

؟لَس فالكون   " 

 حركت رأسها نفَاً جنظر لها باسجؽراب فنظرت لها ولالت

 ٖحظٍ أَضاً بؤنه لَس لمباً َونانَاً بل هو انجلَزٌ َخص عابلة "

 " والدة ذان الفجً من والدها بالجبنٍ

 همست باسجؽراب

 " !! لم أكن أعلم "

 نظرت للبعَد خلؾ مَاه النافورة ولالت ببرود

َاة ذان الفجً بالرؼم من أنهَبدو ٖ َهجم بإطٗعن علً ح "  

 " عاش ْعوام كثَرة ضمن أمٗن عابلجه

 ونظرت لها مجدداً وهٍ ججابع

 ٔب ذان الفجً هو دوناجوس وبسبب عابلجه المعروفة فٍ "

 الَونان جحفظوا عن اسجخدامه له فٍ عمله هنا وكان نصؾ

 " السبب بطلب منه هو جَم نفسه



ل أن جمول بفضولحدلت فٍ عَنَها باسجؽراب للحظات لب  

 " َبدو أنن جعلمَن الكثَر عنه ! هل جعرفان بعضكما منذ زمن ؟ "

 حركت رأسها نفَاً لبل أن جبعد نظرها عنها للنافورة مجدداً ولالت

 ٖ فؤنا الجمَجه لثٗخ مرات فمط وجمَعها خٗل اْشهر اْخَرة "

 " ومن ضمنها الحفلَن اللذَن ألَما هنا

ؽراب جنظر لنصؾ وجهها الممابل لهافحدلت فَها بصمت واسج  

 بَنما جابعت هٍ بشرود

 ثمة شخص أخبرنٍ الكثَر عنه ومن لبل أن أراه ... لمد "

 أخبرنٍ بكل ما َخصه كجَموثٍ دوناجوس وكجَم كنعان وحجً

 " عنن أنت زوججه

 فاجسعت عَناها بذهول وهمست

 " !! عنٍ أنا "

 نظرت لها حَنها ولالت

 أجل وهو َحبه كثَراً وَري فَه بفخر كل ما صنعه بنفسه "

 لَكون رجًٗ هكذا ومسجعد لفعل كل شٍء من أجل حماَجه وكؤنه

 " ابن حمَمٍ له

 حدلت فَها ٖسجؽراب لبل أن جنظر لٓرض بشرود وأرادت أن

 جسؤلها عن هوَة ذان الرجل لكنها جرددت لمعرفجها بشخصَة

ا ٖحظت بؤنها ججنبت عمداً ذكر اسمهزَزفون الكجومة أوًٖ وْنه  

 ثانَاً فهل المعنٍ بحدَثها هو مطر شاهَن !! أَكون هو العامل

 !المشجرن بَنهما وعٗلجه بها لوَة كعٗلجه به جماماً ؟

 نظرت لجانب وجهها ولالت بجوجس

"  ً  زوجن َعلم حمَمة شخصَجه ألَس كذلن ؟ أخشً أن َفعل شَبا

ل فهو َبدو ؼاضباً منه وبشدهَضره بسبب حدَثهما فٍ الحف  " 



 نظرت لها ولالت بسخرَة محدلة فٍ عَنَها

 ٖ بالطبع لن َسجطَع وزوجن َعلم ذلن جَداً فهو َملن ما ٖ "

 َمكن ْحد أن َُدخل ذرة شن صؽَرة فٍ جنسَجه الَونانَة جلن ٖ

 " هنا وٖ فٍ الَونان وإن جلب أورالاً جثبت بؤنه جَم كنعان

حَنها وإن لم جفهم ما عنت بذان الشٍء الموٌ شعرت باٖرجَاح  

 ! الذٌ َجعله َجممص شخصَة ذان الفجً الَونانٍ بموة هكذا

 ولالت بابجسامة رلَمة جشبهها

 " لمد خشَت فعًٗ من أن َجسبب له بمشكلة ما "

 وجابعت من فورها وباسجؽراب هذه المرة

كن ْحدلكن لما لم َسجخدم لمبه الَونانٍ ذان بما أنه ٖ َم "  

 " !اكجشاؾ حمَمجه به ؟

 ورالبت بفضول الجٍ حركت كجفَها دلَل عدم إلمامها باْمر لكنها

 علمت أَضاً ونظرها عاد هنان

 أعجمد بؤنه َرفض جشوَه لمب جلن العابلة حال جم اكجشاؾ "

 حمَمجه فٗ َجسبب لهم بفضَحة هنان ْن فرد منهم لَس سوي

 " جاسوس عربٍ

 حدلت فَها بذهول لَس للسبب الذٌ ذكرجه بل لجحلَلها الوالعٍ

 لٓمر بذكاء هكذا ! هٍ جذهلها فعًٗ وفٍ كل مرة ججحدخ معها فَها

 لجكجشؾ أكثر بؤنها مخجلفة وعن الجمَع !! أبعدت نظرها عن

 مٗمحها ونظرت للبعَد بشرود هامسة

 " .... أنت "

خرجت حَنها منوجولفت عن الحدَخ فجؤة ونظرت جهة الجٍ   

 الجانب الممابل لها حجً ولفت ممابلة لهما وكانت جمانة الجٍ

 عرفجها سرَعاً وإن لم جراها بعد ذان العشاء َوم وصولها فنظرت



 زَزفون أَضاً لذان الجانب وحَخ الوالفة جنظر لها بحمد لبل أن

 جنظر للجالسة بجانبها ولالت ببرود

 " هّٗ جركجنا لوحدنا للًَٗ  "

ت نظرها بَنهما لبل أن جسند َدَها بالممعد جحجها وهٍ جمؾفنمل  

 لوٖ أمسكجها َد زَزفون الجٍ أعادجها جالسة مكانها لابلة ببرود

 أشد

 " ٖ شٍء نجحدخ عنه ومارَه لن جؽادر من هنا "

 رفعت حَنها جمانة أنفها بؽرور ولالت

 " لن َعجبن بالجؤكَد أن جسمع ما سَمال "

 " ٖ َهم "

ببرود لاجل جنظر لها نظرة جشبه نظرجها جلن وإن كانتلالجها   

 جالسة ... جملة ونبرة كما نظرة جعلجها جشجعل فوق اشجعالها وٖ

 جفهم لما جفمد حصانجها الجدَدة أمام هذه المرأة فمط دون الجمَع

 وفٍ كل مرة !! فسَكون علَها إذاً أن ججخطً ضعفها أمامها

الجٍ صنعت منها امرأة لجسجطَع جخطٍ جمَع عمدها المدَمة  

 . فاشلة ضعَفة وبشخصَة مهزوزة

 ولفت حَنها مارَه مججاهلة نظرة زَزفون الرافضة ما أن رفعت

 نظرها بها ولالت لها مبجسمة

 كنت سعَدة بجلوسنا معاً وسنجد ولجاً آخر بالجؤكَد فثمة "

 "ما لَس علَا سماعه وإن وافمت أنت ذلن َا زَزفون

 وؼادرت بعد ذلن مججازة الجٍ لم جنظر أَا منهما لٓخري .. وما

 أن ابجعد صوت خطواجها الواضح علً الممشً المرصوؾ

 باْحجار لالت جمانة ونظراجها المجعالَة لم جفارق جلن العَنان كما

 المملجان الزرلاء الفاجحة والصافَة والجٍ كانت جبادلها النظرة



 بجحٍد واضح

" حفجنٍ بجلن الكذبة الجٍ نسجها خَالن المرَض؟هل أفهم لما أج  " 

 فكان رد فعلها ضحكة لم ججولعها ...! ٖ هذه لَست ضحكة فلم

 َكن أٌ أثر للمرح فَها ولن جكون سوي نوع آخر من السخرَة

 منها فشدت لبضجَها بموة وؼضب بجانب جسدها ولالت بحمد

 سَطر علً كلماجها كما نظراجها

بة لنواجه كذبجن بالحمَمة اِن ؟هل سجنكرَن بؤنن كاذ "  " 

 لالجها وإن كانت لن جفعلها كما لررت سابماً بؤنها لن جخبره

 واكجفت بانجظار جعلَك الجٍ ولفت علً طولها حَنها لَبرز لماش

 فسجانها الرلَك المصنوع من الشَفون السمَن الناعم َُظهر

َاانحناءات خصرها كما الجمال اْنثوٌ لصدرها وكجفَها ومزا  

 جسد مجناسك لطالما حلمت هٍ به وجمنجه كما جلن الخصٗت

 الشمراء الطوَلة المجرالصة مع النسَم الخفَؾ .. العَنان

 الواسعة الملونة بزرلة لن جمنحها إَاها العدسات الٗصمة ومهما

 كانت الشركة المصنعة لها ومٗمح ٖ جزَدها ثمجها المجفجرة

ة .. وعلمت بؤنها سجخوضونظراجها الموَة سوي جماًٖ وفجن  

 حرباً خاسرة معها المرة جلو اْخري مادامت جمارن نفسها بها

 لذلن علً ذان أن َجولؾ فهٍ المنجصرة علَها طالما أنها زوججه

 وولاص وكما لال لطالما عمل ورأي النساء الشمروات الحسنوات

 لذلن إزاحة هذه الحشرة من طرَمها لن َكون بالمهمة الصعبة

جملن العمل المدبر وهٍ شمَمجها جَهان ولوة ونفوذمادامت   

 والدها وصدالجه العمَمة بضرار سلطان الكلمة العلَا فٍ هذا

 المنزل وعلً الجمَع وأولهم ولاص حفَده الذٌ لم َعصٍ له

 ً  . أمراً َوما



 كانت زَزفون من جحدثت حَنها وكما جولعت لجوجه ذات السٗح

 نحوها حَن لالت بابجسامة ساخرة

 " سؤلجه عن ذلن إذاً ؟ "

 لم جسجطع أن جنكر وٖ أن جعلك أَضاً وكم كرهت نفسها الضعَفة

 حَنها فهٍ ججصرؾ أمامها كؤرنب مذعور َرفعون السٗح فٍ

 وجهه ما أن ججحدخ بجلن الكلمات المخجصرة الجٍ جعلم كَؾ

 جنجمَها وجخجارها موجزة ذكَة معبرة ولاجلة جصَب هدفها فٍ

ا المجال لججابع بذات سخرَجها وكؤنها ٖ جنجظرالعمك فجركت له  

 أساساً أو جهجم بجعلَمها

 " هل وصل بن الؽباء لذان المنحدر السٍء "

 نظرت لها بؽضب وكم حمدت هللا أنها لم جفعلها وجخبره بكل شٍء

 وبؤنها اسجمعت لنصَحة شمَمجها كما أجاح لها ؼَابه هو ذلن

ما لالت وإن كانت ججهللكانت لد جفعلها بالفعل وبكل ؼباء ك  

 ممصدها الفعلٍ من ذلن ! لالت جشد لبضجَها بموة

 " نحن ٖ نجحدخ عما للت أنا بل عما للت أنت "

 وجابعت مبجسمة بسخرَة جحاول أن جوجه لها نفس الصفعة

 فؤنا لم آخذ مكانن بعد فٍ ذان المصح النفسٍ ْجصرؾ "

 " بؽباء كما جمولَن

م ججرن لها أٌ فرصة لجحجفللكن ؼرضها ذلن لم َجحمك ول  

 بانجصارها الوهمٍ ذان ما أن لالت بابجسامة ساخرة جدَدة ألسً

 من سابماجها

 " ٖ بالطبع ْنٍ أنا من َؤخذ مكانن ٖ أنت "

 ووجهت لها جلن الصفعة المإلمة وبنجاح مما جعلها جشجعل

 وجفمد كل ذان الدرع الفضٍ الذٌ حصنت نفسها به ولالت بؽضب



شوابٍواندفاع ع  

 لن جكونٍ زوججه ... لن جحلمٍ بهذا المكان أبداً ولن "

 " َفعلها ولاص

 كانت جنظر لها بانفعال وأنفاس ؼاضبة مضطربة لكن ما لابلها

 من الوالفة أمامها كان العكس جماماً وهٍ جهمس بسخرَة محدلة

 ً  فٍ عَنَها المشجعلة ؼضبا

 " لنجرن الحمابك ججحدخ إذاً كما جمولَن "

 فحركت َدها بانفعال ؼاضب صارخة

 لَس ثمة حمَمة سوي ما جراه عَناٌ اِن ولن َسمح ٖ والدٌ "

 " وٖ عمٍ ضرار بذلن

 وجٗحمت أنفاسها الؽاضبة جرالب الجٍ رفعت دفجرها ولالت

 بسخرَة ما أن اسجوت والفة جمسكه بكلجا َدَها

 " هل أخبرجن سابماً بؤنن فمط ؼبَة ؟ "

حجً ولفت أمامها جماماً ونظرت لعَنَهاوجحركت من فورها   

 ولالت بثمة وكلمات أبرد من الجلَد

 لذلن ولَكن معلوماً لدَن فمط بؤنه لَس زوجٍ ْنٍ من َرفض "

 ذلن وحَن أرَد .. سجرٌ بعَنَن كَؾ سجؤخذ كل واحدة منا مكان

 " اْخري

 وؼادرت مججازة لها ما أن أنهت عبارجها الموَة جلن جاركة إَاها

جؾ ؼضباً وحنماً لم جسجطع معه وٖ الجحرن من مكانها أوجرج  

 رفع عَنَها عن الفراغ المحدلة به فها هٍ جنجصر علَها بالرؼم

 من لوة مولفها كزوجة له لن َمبل أحد بجخلَه عنها ! وٖ جفهم

 هل اكجسبت ثمجها جلن من خٗل جؤكدها من مشاعره نحوها أم من

 !!أمور أخري ججهلها هٍ ؟



* 

* 

* 

 جؤففت واسجوت جالسة جعدل لمَص بَجامجها الحرَرَة ورفعت

 خصٗت ؼرجها خلؾ أذنَها فها لد شارفت الشمس علً المؽَب

 ولابد لم َؤجٍ بعد ! فما أن اسجَمظت صباحاً حجً اكجشفت بؤنه

 ؼادر الشمة وكل ما جركه لها رسالة بخط َده علً طاولة المطبخ

اجه فٍ الجامعة والجٍ َٖخبرها فَها بؤنه ؼادر من أجل محاضر  

 َزورها إٖ هذا الَوم من كل شهر ومن ثم سَزور مكجبه الخاص

 كان علَها أن ججولع بؤن ذلن سَؤخذ منه النهار بطوله فحجً ..

 الطعام طلب منها اٖجصال بالرلم الذٌ جركه لها وهو للمطعم الذٌ

 َجعامل معه كلما كان هنا لججصل بهم من أجل وجبة الؽداء وجركها

 هكذا سجَنة الجدران ...! لكن ألَس سجنها هذا أرحم لها ؟

 . علً اْلل ٖ رجل معها فَه

 جؤففت وولفت مؽادرة السرَر وما أن جحركت من مكانها باججاه

 الباب ولفت فجؤة وبحركة ٖ إرادَة ما أن سمعت لفل باب الشمة

 َفجح فهذا لابد بالجؤكَد ... جحركت مجدداً ناحَجه وفجحجه علً

 اجساعه لابلة بضَك

 " ... ما أروعن من زوج .. كنت "

 وجولفت عن الحدَخ فجؤة جنظر بصدمة للوالؾ عند باب الردهة

 الفاصلة بَن الباب والشمة وللوالفة بجانبه وجمَع عٗمات

ا بَنما لال هواٖسجؽراب وعدم الجصدَك جرجسم علً مٗمحه  

 مبجسما ومشَراً بَده لها بَنما َوجه حدَثه للوالفة بجانبه

 أرأَت بنفسن بؤننٍ لست أمزح وبؤن شمَمجٍ هنا ولن ججدٌ "



 " الشمة فارؼة

 فؤشارت لها أَضاً ولالت بصعوبة كمن َصارع الموت

 " !! هذه نادجن بؤنن زوجها َا لابد "

عة واسعة حجً أصبحتبَنما جحركت جلَلة نحوهما بخطوات سرَ  

 والفة أمامهما ولالت جوجه حدَثها لشمَمها بَنما سبابجها جشَر

 للوالفة بجانبه

 " !لابد من هذه الجٍ جدخل شمجن وإن كانت شمَمجن هنا ؟ "

 لكنه لم َجب ْنه نظر للوالفة بجانبه ممًَٗ طرؾ وجهه وكؤنه

 َمول لها

ا بؤنها شمَمجٍ ؟أجان الدلَل َا ؼدَر ؟ ها هٍ اعجرفت بنفسه )  ) 

 فجلعثمت ولالت بانفعال جخفٍ به جوجرها

 وكَؾ كنت سؤصدلن وزواجها البارحة َعرفه الماصٍ "

 " لبل الدانٍ فٍ هذه البٗد ؟

 " !! لابد "

 لالجها جلَلة جنظر لشمَمها باسجهجان فضحن وأمسن الَد الَمنً

 لكل واحدة منهما ووضع أَدَهما فٍ بعض ولال ناظرا لشمَمجه

 هذه ؼدَر َا جلَلة وهٍ مساعدجٍ الخاصة فٍ مكجبٍ هنا "

 وأسجاذة جامعَة فٍ جامعة عَن حوران ذاجها الجٍ أعطٍ

 محاضراجٍ فَها وزمَلة دراسة لدَمة كما أن شمَمها من ألرب

 " اْصدلاء الممربَن لٍ

 ً  وجابع َنظر لٓخري مبجسما

ً وهذه جلَلة َا ؼدَر وأنِت جعرفَنها جَداً وإن لم  " جرَها سابما  " 

 نملت جلَلة نظرها بَنهما باسجؽراب بَنما لالت ؼدَر مبجسمة جشد

 علً َدها



 " سررت بلمابن َا جلَلة فكم كان لدٌ الفضول ْران "

 همست حَنها مبجسمة بجكلؾ

 " وأنا كذلن "

 وسحبت َدها منها ونظرها علً لابد الذٌ لال وَده علً كجؾ

 الوالفة بجانبه

لن إذاً َا ؼدَر سؤجركها أمانة "  " 

 وما أن نظرت له جلَلة باسجهجان ضحن ولال

 أعنٍ أنه ثمة أمور جعرفوها أنجن النساء لجعَدن كما كنت "

 البارحة لبل أن جرجدٌ بَجامجن هذه فٗ َمكننا الذهاب لصالون

 " جزََن كما جعلمَن كٍ ٖ نمرأ الخبر فٍ الصحؾ ؼداً 

ظهره لهما ولال مؽادراً  وما أن فجحت فمها للجحدخ كان لد أصبح  

 جهة باب الشمة

 سؤكون وزوجها هنا خٗل ساعجَن أو ثٗثة فٗ جؤخذكما "

 " اْحادَخ وجنسَا ما علَكما فعله

 وؼادر مؽلما الباب خلفه جاركاً أسبلجها معلمة بَن حلمها والفراغ

 وجرن نظراجهما فٍ مواجهة أخري مجباَنة جذرَاً فبَنما كانت

ة باسمة كانت جلَلة ٖزالت جحجفظ بنظرجهانظرات ؼدَر ودود  

 المسجؽربة المجوجرة مما جعل ابجسامة الوالفة أمامها جخبو

 جدرَجَاً ولالت

 " أفهم جَداً ما جفكرَن فَه وجمَعه ؼَر صحَح َا جلَلة "

 لالت بإحراج

 " ! ٖ ألصد ما جفهمَنه لكننٍ اسجؽربت فمط "

 فابجسمت ولالت

 " اسجؽربت وجودٌ هنا أم معرفجٍ به ؟ "



 أبعدت نظرها عنها لبل أن جنظر لها مجدداً ولالت ما ٖ َمكنها

 وٖ مجاملجها فَه

 لن أكذب علَن فمد اسجؽربت أن دخلِت مع رجل أعزب شمجه "

 " !! وإن لال بؤن شمَمجه معه فَها

 وشعرت بالندم علً ما لالت ما أن رأت الجعبَر علً مٗمحها

ؤنها صفعجها علً وجهها بل واجهمجها فٍ شرفها وبؤنها جدخلوك  

 شمك الرجال دون جحفظ أو جفكَر فمالت موضحة

 " ....أعنٍ ... أنا للت ذلن من باب أنٍ امرأة مثلن و "

 ! لاطعجها بهدوء اسجؽربجه فَها بعدما رأت من شحوب مٗمحها

 " أجثمَن فٍ شمَمن َا جلَلة ؟ "

داً لالت جحاول الشرح مجد  

 " ....آنسة ؼدَر أنا "

 لاطعجها بؤدب مبجسمة

 " أجثمَن فَه َا جلَلة ؟ "

 لالت وٖزالت جسجؽرب جعاملها الودود معها

 " بلً وأكثر من نفسٍ "

 ابجسمت لها وإن كانت ابجسامة باهجة للًَٗ عن سابماجها ولالت

 " أنا إذاً أثك به أكثر من ثمجن أنِت فَه وفٍ نفسن "

ماً بذلن بل وأضافت مبجسمةفؤلجمجها جما  

 إن كان رجًٗ ؼَره وكابناً من كان ما كنت ْصعد لشمجه وإن "

 رأَت بعَنٍ امرأة فَها لال بؤنها شمَمجه .. بل وإن كنت أكَدة

 بؤنها شمَمجه فعًٗ ، وإن كان لٍ أن أثك فٍ شخص بعد شمَمٍ

 فسَكون لابد فمط وأنا هنا بعلم شمَمٍ وموافمجه وبنفسه من

صلنٍ إلً هنا وجركناه َنجظر لابد فٍ اْسفلأو  " 



 فجرددت مجلعثمة لبل أن جمول معجذرة

 أنا آسفة لم أكن ألصد كل ما للت أو فهمجه وصدلَنٍ خشَت "

 علَن من أفكارٌ جلن أكثر من خوفٍ علً شمَمٍ فهو َبمً

 " رجل ولن َمسه شٍء

 فٗمست أصابعها َدَها الممبوضجان فٍ بعضهما واْصابع

 الرلَمة المخضبة بؤزهار الحناء الرابعة ولالت بابجسامة صادلة

 ٖ علَن َا جلَلة فؤنا أفهمن وأجفهم مولفن والخطؤ خطؤه "

 " لكان أخبرن مسبماً بمدومٍ

 شعرت باٖرجَاح من الصدق فٍ نبرة صوجها وابجسامجها وبؤنها

 بالفعل ٖ جحمل فٍ للبها شَباً اججاهها وكانت صادلة فٍ كل ما

 لالت مسبماً ، لالت مبجسمة

 " إذاً أنجما زمٗء دراسة وعمل ؟ "

 ضحكت ولالت

 أجل وفٍ الَوم الذٌ َمضَه هنا من كل شهر َكون كل واحد منا "

 " فٍ وجه اِخر طوال النهار

 ضحكت ولم جعلك بَنما لالت ؼدَر مبجسمة

 لمد أخبرنٍ الكثَر عنن سابماً أنت دوناً عن كل شمَماجه "

بن كثَراً وَبدو َح  " 

 ابجسمت ولالت

 وأنا كذلن فشمَماٌ من والدجٍ بالنسبة لٍ شٍء مخجلؾ "

 " عن بالٍ أشمابٍ جمَعهم

 وجابعت بذات ابجسامجها ججفرس فٍ مٗمحها

 " جبدَن من خماصة إن لم أكن مخطبة ؟ "

 ضحكت ولالت



 بلً ولم أسجطع َوماً الجنكر عن أحد .. فما سرنا فٍ هذه "

 " ! البٗد

ت أَضاً ولالتضحك  

 السر َكمن فٍ الحروب والجمسَم فٍ الماضٍ فلم ججداخل "

 أنساب البٗد واحجفظ كٌل بشطره وجَناجه كما الحال فٍ الحالن

 جماماً جعرفهم دون أن ججعرؾ علَهم وسنحجاج لجَلَن أو ثٗثة

 مسجمبًٗ لنصنع شعباً جدَداً َمزج بَن المبابل وَصنع هوَة

 " موحدة للبٗد

 شاركجها الرأٌ لابلة

 معن حك فكَؾ والزعَم مطر َحاول وبكل جهده دمج العرب "

 مع الثنانََن ؟ سَخلك جداخل ؼرَب وجَل جدَد هللا وحده َعلم

 " ! جَناجه سجصل ٌْ مرحلة

 ضحكت ولم جعلك ولالت جشَر لها بَدها نحو الداخل

 " جفضلٍ جركجن ججحدثَن والفة ونسَت أن أدعون للدخول "

سمت وسارت معها فٍ صمت حجً كانجا عند الصالون الذٌابج  

 جوسط المكان وأشارت لها لابلة بابجسامة مرحة

 هَا اجلسٍ سؤبحخ فٍ ثٗجة ذان العجوز العازب لعلنا نجد "

 " لارورة عصَر

 ضحكت ولالت

 ٖ داعٍ لكل هذا َا جلَلة ولنبدأ فٍ ججهَزن فمد َسرلنا "

 " الولت

 لالت مجوجة جهة المطبخ

 " ما َزال أمامنا ما َكفٍ فلنجلس للًَٗ  "

 ودخلت المطبخ وفجحت الثٗجة الجٍ لم جفجحها سابماً فهٍ لم



 ججناول شَباً بعد عشاء البارحة الذٌ اسجفالت لًَٗ لجفرؼه من

 معدجها ولم جنم بعدها حجً اِن .. وجدت بعض علب العصَر كما

كل شَباً منها وها لدكعكة البارحة الجٍ َبدو أن لابد أَضاً لم َؤ  

 وجدت كل ما جبحخ عنه فحدَثها مع جلن الفجاة لم َنجهٍ بعد حجً

 جفهم وضعهما جَداً فهٍ جعلم بدماء للب شمَمها اْحمك ذان أَن

 جسكب لكن هذه الفجاة ! لم جنسً بعد جلن النظرة الجٍ رأجها فٍ

 عَنَها حَن ظنت بؤنها زوججه ! كانت صدمجها بؤن جكون الشمة

رؼة وبؤنه َسجؽلها سجكون ألل من جلن فوضعها فٍ حَاةفا  

 شمَمها مرَب بل وعٗلجهما أَضاً فهٍ من جعرفه جَداً ثمة حدود

 عرَضة َضعها بَنه وبَن الجنس اِخر ججمثل فٍ عٗلات

 سطحَة وإن كانت جحت مسمً الزمالة والعمل لكن هذه جراها

 مخجلفة جماماً حجً أن أحدهما لادر علً لراءة صمت اِخر من

 شدة عمك عٗلجهما !! وشخصَة لابد لَست كذلن أبداً حجً أن

 شمَماجها َملن دابماً بؤنهن ٖ َرَنه َضحن وَمزح كثَراً إٖ فٍ

 ً  !! وجود جلَلة ومعها وها هٍ رأت لابد ذان مع هذه الفجاة أَضا

 ً ولَست مجزوجة بالرؼم من جمالها حجً أنها فٍ عمرها جمرَبا  

 وشخصَجها ولوة حضورها ولبالجها الجٍ جُظهر جَداً أٌ مسجوي

 جعلَمٍ وثمافٍ وصلت له ! فلما ٖ ججزوج واحدة مثلها

 !حجً اِن ؟

 ما باجت شبه أكَدة منه اِن هو مشاعر هذه الفجاة اججاه لابد لكن

جموم بججهَزهاثمة أمر آخر علَها أن جعلمه ولن َنجح ذلن وهٍ   

 خرجت جحمل فٍ َدَها صَنَة جمدَم وضعت فَها علبجا العصَر

 مع كؤسَن وطبك وضعت فَه لطعة كبَرة من جلن الكعكة وشوكة

 ، وضعت الصَنَة علً الطاولة أمام الجٍ همست بابجسامة شاكرة



 إَاها وجلست علً اْرَكة ممابلة لها ولالت مبجسمة بَنما

الجٍ كانت جنظر للطبك الذٌ جرفعه مننظراجها ٖ جفارق مٗمح   

 الصَنَة برفك وبَد واحدة

 " لمد وجد لابد إذاً فرصة جناسبه لَعرفنا ببعضنا "

 لالت الجٍ ضحكت جمطع بالشوكة من الكعكة ونظرها علً ما جفعل

 لن أسجؽرب هذا منه .. لمد اسجؽل مسؤلة أنٍ لن أصدق بؤنن "

 " لد جكونَن هنا وزواجن باْمس

علبة عصَر اللَمون الجٍ أحضرجها لنفسها ولالت جفجحهارفعت   

 ونظرها علً َدها

 كل ما فٍ اْمر أن لَلة أمس كانت مجعبة لكلَنا فاخجار جؤجَل "

 " اْمر للَوم

 ورفعت نظرها بها ما أن ضحكت ولالت جضع الشوكة فٍ

 طرؾ طبمها

 للة من الرجال هم من َمدمون ذان الجنازل للمرأة علً "

نفسهمحساب أ  " 

 فؤخفضت نظرها مبجسمة بؤلم ورفعت كؤس العصَر لشفجَها

 وشفطت منه شفطه كبَرة جهرب من الجعلَك علً اْمر فشعرت

 بجلن المَاه الحامضة جنزل كالسكَن علً معدجها الخاوَة ووضعجه

 فٍ الصَنَة بمٗمح مجؤلمة فمالت الممابلة لها بملك

 " !جلَلة هل أنت بخَر ؟ "

 سحبت مندَل ورلٍ من العلبة المذهبة الموضوعة علً الطاولة

 ومسحت بها شفجَها هامسة

 " بخَر ٖ جملمٍ "

 وجابعت جضع المندَل فٍ الصَنَة جعود لموضوعها الذٌ جلست



 هنا من أجله

 احجال علَن إذاً ذان المحامٍ الخبَخ بعدما ضمن إَصال شمَمن "

 " لن هنا ؟

للطعم الفاخر فٍ فمها والمجمثل فٍونظرت للجٍ ابجسمت بجلذذ   

 مكونات جلن الكعكة ولالت

 بالفعل وْنٍ أعلم بؤنه ٖ َكذب أبداً كنت مولنة من وجود "

 امرأة هنا لكن أن جكون أنت لم أصدق ذلن وٖ خَارات أخرٌ

 " فٍ عملٍ

 وأجبعت جملجها جلن بضحكة صؽَرة فابجسمت بانجصار ولالت حَن

له منذ البداَةوصلت للحوار الذٌ خططت   

 " كان علَن جولع ذلن وإن كانت ؼسك ابنة خالجه "

 وٖحظت بوضوح جوجرها وهٍ جنزل نظرها للطبك فٍ َدها لبل

 أن جرسم ابجسامة مجوجرة أَضاً لم جسجطع إخفاء شحوب مٗمحها

 بها ولالت مبجسمة

 " أجل كان علَا جولع ذلن "

بضة أصابعهافؤدارت مملجَها جانباً وجنهدت بضَك واشجدت ل  

 وهمست من بَن أسنانها المطبمة

 " لااابد ... َا لعَن "

 فهذه إما أنها ٖحظت ذلن علَه أو أنه سبك وأخبرها به من باب

 الصدالة والزمالة بالطبع وكسر للبها وهذا هو المرجح ... َاله

 من مؽفل أعمً بصر وبصَرة ! أثمة من ٖ َمكنه رإَة مثل هذه

 الفجاة الجٍ جصلح زوجة ٌْ رجل َبحخ عن المثالَة ! والكارثة

 أن َكون َعلم بمشاعرها نحوه وَسجمر فٍ جعذَبها بكلمة زمَلة

 وصدَمة !! بل وٖ جراه سوي لَوم أو اثنَن من كل شهر ؟



 اْحمك المؽفل حجً مجً سَبمً سجَناً لمشاعره اججاه ابنة خالجه

؟ كم هٍ ؼرَبة هذه الحَاة جلن الجٍ ججنفس عشماً لرجل آخر  

 فبَنما هذه جحبه هو َحب أخري جحب آخر واِخر ذان هللا وحده

 ً  .من َعلم ما َخبا من مفاجآت وهو َعجرؾ بخَانجه لها سابما

* 

* 

* 

 أراح َده علً الحاجز الزجاجٍ أمامه َنظر للنابمة فٍ الداخل

 علً سرَر طبٍ طنَن الجهاز الموصول بجسدها َسمعه هنان

كان صوجاً بعَداً خافجاً كؤفكاره حَنها فلما فعلت كل هذا وهٍ وإن  

 موجودة لدَه ! كانت فعلجها منذ كانت فٍ عهدة شمَمها وكان

 . !موجوداً هنا ؟

 جنهد بعمك نفساً طوًَٗ واجكؤ بجبَنه علً ظهر َده جلن َنظر لها

 بعَن واحدة فها لد مرت ساعات علً وجودها هنا وهكذا وعلً

هذا المكان أَضاً منذ لَلة البارحة وكلمات الؽاضبةوجوده فٍ   

 الجٍ جركها خلفه ٖ جفارله فلما َكون المٗم وما ذنبه هو فٍ كل

 ما َحدخ ! أٖ َكفَه ... ؟

 َكفَه جحمًٗ ٖجهامات ابنه فٍ والدجه لجظهر له هذه المرأة أَضا ً

 ، اسجوي فٍ ولوفه ومسح وجهه بَدَه مسجؽفراً هللا وممرراً 

صابعه فٍ شعره للخلؾ وصوٖ لمفا عنمه لبل أن َنظر جهةأ  

 الباب الذٌ فُجح وللممرضة الجٍ خرجت منه فجوجه نحوها من

 فوره لابًٗ 

 " كَؾ أصبحت اِن ؟ "

 لالت الجٍ ولفت ممابلة له



 هٍ لم جفك بعد والطبَب َمول بؤنه علَها أن جفجح عَنَها خٗل "

مخجصساعات أو سَجم نملها حَنها لمشفً   " 

 حرن رأسه بشرود واجم وهمس

 " ... أجل أخبرنٍ بذلن لكن "

 ولطع كلماجه ولال محدلاً فٍ عَنَها

 " ! كَؾ للجسمم الدوابٍ أن َفعل هذا "

 فردت َدَها ولالت جرفع كجفَها

 ٖ جنسً بؤنه أكثر من نوع سَدٌ وبؤن عددهم كبَر .. كما أن "

 واحداً منهم له أثار سلبَة كبَرة علً جهازها العصبٍ وهو ما

 سبب لها حالة الجشنج جلن ، لكن الطبَب َؤمل بؤن وضعها سَجؽَر

 " والساعات المادمة وحدها ما سجحكم بذلن

 أومؤ برأسه شاكراً إَاها بهمس بَنما ؼادرت هٍ من فورها

فٍ ونظره علك بها بشرود ... مشكلة إن لم جفك فسَكونون  

 مشكلة جمَعهم فهنا فمط َمكنهم حماَة أنفسهم من فجح جحمَك

 بشؤن ما حدخ معها .. ونملها لمشفً آخر معناه مصَبة سجطال

 . الجمَع هنا فٍ هذه البٗد ولَس هو وحده

 الجفت فجؤة َنظر بعَنان ؼاضبجان وحاجبان َنعمدان ببطء للذٌ

إن حسبخرج من آخر الممر مجوجهاً نحوه وبخطوات سرَعة و  

 عدد الساعات منذ رسالجه جلن لعلم بؤنه ركب الطابرة ما أن

 وصلجه وبؤنه هنا فور أن ٖمست طابرجه أرض هذه البٗد ، جحرن

 نحوه أَضاً وما أن أصبحا فٍ مواجهة بعضهما صرخ فٍ وجهه

 انظر أَن وصلت بنا أفكارن ولراراجن ؟ كنت مارست ججبرن "

 " علً نسابن بعَداً عنٍ

ه بالمثلصرخ فَ  



 " شاهر جولؾ "

 لكن ذلن لم َجعله سوي َشطاط ؼضباً وصرخ مجدداً 

 لن أجولؾ فانظر أنت ما الذٌ أوصلنٍ له جنونن وأفكارن "

 " الؽبَة

 " شاااااهر "

 كانت صرخجه جلن أعلً من صوجه الؽاضب ذان بل وجعلت بعض

 اْبواب جفجح لجطل منها الرإوس واٖجساد الفضولَة لكن كل ذلن

 لم َولفه أبداً وهو َلوح بَده فٍ وجهه لابًٗ بؽضب

"  ً  جباً لن وإن كنت ربَس بٗدٌ وزعَمٍ ومن أنمذ حَاجٍ َوما

 " وحَاة ابنٍ من بعدٌ .. جباً لن َا مطر

 وأشار بسبابجه خلفه حَخ جلن الؽرفة الجٍ جنام فَها شمَمجه

 وٖزال َنظر له ولال بحدة

رن ؟ وجخَل ما الذٌ سَحدخ إنانظر ما الذٌ أوصلجنا له أفكا "  

 لرر الطبَب نملها لمسجشفً آخر ؟! وٖ جفكر فٍ جركها هنا حجً

 " جموت بحجة حماَجن للبمَة ْنٍ من سَبلػ عنن حَنها

 لال بحدة مماثلة َنظر لعَنَة بؽصب

 جولؾ عن الجفوه بالحمالات فكل شٍء َمكن إَجاد حل له "

 " بعَداً عن الجهور

ا رجلما أبرد للبن َ "  " 

 لالها صارخاً فٍ وجهه وٖذ بالصمت َجلمؾ أنفاسه بموة َنظر

 لجلن العَنان السوداء الؽاضبة بؽضب أشد منه وشد علً أسنانه

 بموة وهمس من بَنها َرفع لبضجه المشدودة بَنهما وهو

 َجابع لابًٗ 

 ألسم بؤنه لَس ثمة رجل خاٍل من المشاعر مثلن وٖ جسجحك أن "



ن النساء .. لسماً لم جري عَناٌ رجًٗ َدمرجكون مسإوًٖ ع  

 " نسابه مثلن فانظر ما جفعله بهن ؟

 وجابع بحدة عادت للسَطرة علً صوجه َشَر بسبابجه خلؾ كجفه

 واجزم بؤن الجٍ جركجها فٍ المنزل خلفٍ هنان أن جكون بماٍض  "

 مظلم مدمر بسببن أَضاً فهذا ما جفعله بهن فمط .. ولن أسلمها لن

ن ولن جكون مسإوًٖ عنهابعد اِ  " 

 وجهه اجهاماجه له وبكل لسوة ودون اكجراخ وآخرها جمصَره

 اججاه الفجاة الجٍ جركها فٍ شمجه وٖ َعلم عن ماضَها شَباً لكن

 جعلَك مطر كان بارداً نالض كل ذان اٖشجعال وهو َمول

 " لم َكن هذا حدَثن فٍ رسالجن جلن ؟ "

ضب َجؽَر وهو َصرخ فَه بعنؾفلم َجعل ذلن مزاج شاهر الؽا  

 كان وجؽَر اِن وَفجرض أن َكون هذا لرار كل من َمجلن أن "

 َبعد النساء عنن فلم َبمً سوي ابنجن ولسماً أن دورها سَكون

 ".. المادم

 وجابع بحدة َشَر له بسبابجه

 وحَنها فمط ... فمط َا ابن شاهَن سجعرؾ معنً أن ججحطم "

 " من داخلن وأنت جراها محطمة وبماَا امرأة

 فؤشاح بوجهه جانباً ولم َعلك بالرؼم من أن الؽضب لم َؽادر

 مٗمحه بعد َمسن خصره بَدَه بَنما جابع الوالؾ أمامه جلده

 وبمسوة َلوح سبابجه فٍ وجهه

 ألسم إن كانت لٍ سلطة علَها ... لسماً إن كنت مكان جدها "

لمانون لكنت فعلت ذلن وطبّمت علَنوَمكننٍ أخذها منن با  

 لوانَنن الجدَدة الجٍ جصوؼها فٍ محاكم الدولة لجكون عادًٖ مع

 " شعبن ظالماً مع من هن ألرب لن



 وما أن أنهً عبارجه جلن اججازه مؽادراً لجولفه اْصابع الجٍ

 الجفت حول ذراعه وأداره ناحَجه ونظر لعَنَه نظرة لوَة ولال

 بفكَن مجصلبَن

مة ما علَن معرفجه إذاً وما جعلنٍ أكون هنا ؼَر رسالجن جلنث "  

 لجرَنٍ انت العدل مع نسابن بعد أن جعلم ما علمت َا شاهر َا

 " ابن كنعان

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 " !أوَس ٖ أران ؼادرت لحوران الَوم بنٍ ؟ "

 ججاهل سإالها ذان بؤن جلس أمامها علً اْرض وأمسن َدها

ك أمامها لابًٗ ووضعها علً حافة الطب  

"  ً  " أمٍ المعكرونة هنا أمامن جماما

 وحركها ناحَة الطبك اِخر لابًٗ 

 هنا السلطة الخاصة بن بدون خَار وهذا محشٍ "

 " الباذنجان هنا

 وشعر باٖرجَاح حَن ابجعدت عن سإالها السابك لابلة بابجسامة

 سلمت َدان بنٍ .. أنت ججعب نفسن معٍ وجفعل ما لَس "

 " من واجباجن

 جنهد فٍ صمت وَعلم جَداً ما سَكون جوابها إن هو اعجرض ولما



 سَمودهما الحدَخ نهاَة اْمر وككل مرة فمال مخجصراً كل ذلن

 " سلمن هللا أمٍ وبالعافَة "

 لكنها لم جنجهٍ علً عكسه جماماً فمد لالت مبجسمة جحاول رفع

 المعكرونة بالشوكة فٍ َدها

ال بعد أن جصبح زوججن هنا بالجؤكَدولن َدوم هذا الح "  " 

 فحرن رأسه مبجسماً ولال

 " بالجؤكَد سَجؽَر أمٍ فسجصبح هذه مهامها هٍ "

 أخرجت الشوكة من فمها ولالت جنظر لمكان صوجه باسجؽراب

 " ٖ بنٍ الفجاة لدَها دراسة كما أن حَاجها مخجلفة عن كل هذا "

 فرد َدَه ولال باسجَاء

ادمات أمٍ فهل سؤلوم أنا بخدمجكماوأنت جرفضَن الخ "  

 " ! كلَكما مثًٗ 

 ابجسمت لابلة

 " ٖ بالطبع وَمكننا اٖسجعانة بخادمة للًَٗ  "

 ً  نظر لها باسجؽراب هامسا

 " !خادمة ! أمٍ من جمول هذا أم أنا واهم؟ "

 ضحكت ولالت

 " حسناً للضرورة أحكام بنٍ "

 فحرن رأسه َنظر لها بشن لابًٗ 

ة أحكام أمٍ !! لكنٍ كنت أحجاج لذلن أكثر منهاه للضرور "  

 زوجة ابنن وأنا أجركن هنا لوحدن َوماً كامٗ وأخدمن بنفسٍ

 ً  " ! والمنزل أَضا

 جابعت أكلها ولم جعلك فمال بابجسامة جانبَة

 َبدو أننٍ فهمت السبب اِن ... أكنت جفعلَن ذلن مجعمدة "



 " َا أم أوَس ؟

 ابجسمت ولالت جرفع المعكرونة وجضع َدها جحت َدها اْخري

 لجلجمط ما لد َمع منها

 أنت لم ججرن لٍ خَاراً ؼَره .. كنت أرَدن أن ججزوج وجنسً "

 " كل جلن الحكاَة المدَمة وَصبح لدَن عابلة وأحمل أبنابن

 كجؾ ذراعَه لصدره ولال َرممها ببرود

الثمنومخططن لم َنجح لٓسؾ ودفعت أنا  "  " 

 وضعت الشوكة ولالت مبجسمة

 كان لدٌ أمل دابماً فٍ أن ججعب من خدمجٍ وججزوج وإن لذان "

 " السبب فمط

 اجسعت عَناه ولال مسجنكراً 

 " !! أجعب من خدمجن أمٍ "

 لالت مبجسمة

 ألمهم أن ذان حدخ اِن .. إن كنت أعلم بؤنها من سجؽَر "

ومنذ أعوام أفكارن جلن جمَعها لكنت ذهبت لها لنفسٍ  " 

 ضحن ولال َرفع حبة باذنجان محشَة وَضعها فٍ َدها

 وأَن كنت سججدَنها وأنا لم أعرفها إٖ مصادفة بالرؼم من "

 " أنٍ كنت أدافع عن لضَة زواج صدَمجها وصدَمٍ ْعوام ؟

 لالت مبجسمة جؤخذها منه

 لكل شٍء أوانه الذٌ لدره له هللا بنٍ .. المهم اِن مجً "

ثاثاً للمنزل ؟سججلب أ  " 

 نظر لها باسجؽراب ولال

 " !! أثاخ ماذا أمٍ "

 لالت ما أن انجهت من مضػ المضمة الجٍ أخذجها مما فٍ َدها



 أثاخ َوضع فٍ المنازل بالطبع من أجل هذا المكان "

 " الشبه فارغ

 نظر للمكان حوله لبل أن َنظر لها مجمجماً ببرود

 " وما الداعٍ لذلن ؟ "

 نظرت له أمامها وإن كانت ٖ جراه ولالت باسجَاء

 أوَس من عملن جمول هذا ! أنا لم أري المنزل منذ أعوام "

 وأعلم بؤنن جددت كثَراً فَه لكنٍ أعلم أَضاً بؤنن ججركه شبه

 " خاٍل من أجلٍ وهذا ظلم فٍ حك زوججن بنٍ

 ؼضن جبَنه وعمد حاجبَه لابًٗ 

 " ! وما الظلم فٍ هذا أمٍ "

ً وج ابع َشَر برأسه جانبا  

 لدَها ؼرفجها َمكنها اخجَار ما جرَده من أثاخ وجحؾ سؤشجرَه "

 لها ولجمٓها للباب ... بالٍ المنزل لن َجؽَر فَه شٍء وٖ

 " َخصها

 لالت برفض محججة

 كَؾ هكذا َا أوَس ؟ هل سجؤكل وججلس علً اْرض أو جبمً "

دو جَداً جداً كماسجَنة ؼرفجها ! وضع عابلة الفجاة المادٌ َب  

 " فهمت فلما جعَش فٍ هكذا وضع ؟

 جنهد بضَك ولال َمسن شوكجه وَؽرسها فٍ صحن المعكرونة

"  ً  أمٍ أنت أهم لدٌ من أٌ امرأة فٍ الوجود وإن كان للبٍ معلما

 بها ولن أعَش إٖ بما َساعدن وَرضَن .. أعجبها وضعٍ هذا

جعود إلَهاجفمنا لم َعجبها منزل والدها الفخم مكانها   " 

 لالت باسجنكار

 " !! ما هذا الذٌ جموله َا أوَس "



 لوح بالشوكة فٍ َده ولال بحزم لاطع

 هذا ما لدٌ أمٍ ولن أؼَر نظام حَاجنا هنا وألَدن بالبماء فٍ "

 ؼرفجن طوال الَوم فمط ْسعد زوججٍ وكانت من جكون وعلَها أن

 " ججؤللم مع ظروفٍ كَفما كانت

ال مبجسماً َنالض مزاجه المسجاء ذان َؽرسجنهدت بَؤس منه فم  

 شوكجه فٍ لطعة جزر وَرفعها بها

 وٖ جملمٍ بشؤن هذا فؤنا مجؤكد من أنها لَست من ذان النوع "

 " السطحٍ الذٌ جعنَه هذه اْمور وأنت جعرفت علَها بنفسن

 " ولربها من فمها لابًٗ 

 " كلٍ هذه أمٍ

 ففجحت فمها للًَٗ وأكلجها ولالت مبجسمة جمضؽها

 " ! وما الذٌ عرفجه عنها وهٍ جبكٍ منذ رأجنٍ وحجً ؼادرنا "

 ضحن ولال َرفع لطعة خَار من طبمه

 " لَس بسبن كانت جبكٍ بل بسببٍ "

 لالت مبجسمة

 " ظلمجها كثَراً بنٍ وما كان علَن اللعب بها هكذا "

ولال مبجسما حرن َده جانباً والشوكة فَها  

 ما كانت لجوافك إن لم أفعل كل ذلن .. أعلم نوع شخصَجها "

 جَداً ... وكل ما فعلجه خططت له منذ البداَة ومنذ لمابنا اْول

 " فٍ جامعجها

 وأكل لطعة الخَار وجابع َؽرس شوكجه فٍ أخري

 كنت أرَدها أن جعرفنٍ بجمَع وجوه شخصَجٍ أمٍ وجمبل بٍ "

ً وهٍ ممجنعة بطباعٍ  جماما  " 

 ابجسمت بحب ولالت



"  ً  " وفمكما هللا بنٍ وأرانٍ أبنابكما سرَعا

 ضحن ولال

 " !هذا كل ما َعنَن فٍ اْمر ... اْبناء ؟ "

 ضحكت أَضاً ولالت

 " وسعادجن لبل كل ذلن بنٍ "

 الجفت للخلؾ ما أن سمع صوت طرق لوٌ علً الباب الخارجٍ

 للمنزل ولال وهو َمؾ

وإن لم ننجب أبناء فجذكرٌ هذا جَداً وٖ وسعادجٍ معها أمٍ "  

 " جورطَنٍ فٍ الزواج من أخري حَنها ْنٍ لن أوافك

 وجابع مججها نحو باب الؽرفة

"  ً  " جناولٍ الطعام أمٍ فؤنت لم جؤكلٍ شَبا

 فابجسمت بحنان جنظر للمكان الذٌ اخجفً منه صوت خطواجه

 ولالت بحب

 " وفمكما هللا بنٍ وٖ فرق بَنكما أبداً  "

* 

* 

* 

 نظرت للباب أمامها وسحبت أنفاسها الٗهثة بالججابع وعادت

 للضرب علَه بالحجر بموة فهٍ وصلت مزارع جلن العابلة

 بخطوات شبه راكضة جلجفت حولها كل حَن فالشمس شارفت علً

 .. المؽَب ولن جصل منزلهم لبل حلول الظٗم علً هذا الحال

 وإن شعر بها والدها واكجشؾ بؤنها لم جكن فٍ المسجشفً

 فسَمجلها ٖ محالة ولن ججد فرصة مواجَة كهذه فملبها لَس

 مطمبناً ولن جرجاح ما لم جعلم ما حدخ مع ماَرَن خٗل هذه الفجرة



 بعدما أخذها ذان المجحجر فهٍ لن جسامح نفسها أبداً إن أصابها

جَلها المدعو شعَب فهٍ لن جسجبعدمكروه بسبب كذبجها جلن أو ل  

 . ذلن منه ومن شمَماه وجمَع أبناء عابلجه

 بحثت عن حجر آخر أكبر من سابمه ورفعجه وبدأت بالطرق به

 مجدداً ودون جولؾ وٖ بعد سماع ذان الصراخ الرجولٍ الؽاضب

 المادم من الداخل بسبب كل ذان الضجَج الذٌ أحدثجه حجً انفجح

اجساعه وجحولت النظرات الؽاضبة فٍ عَنٍالباب أمامها علً   

 الوالؾ أمامها لٗسجؽراب وهو َكجشؾ أن الطارق لَس سوي

 امرأة ! حدق فَها بجركَز لولت لبل أن َمول

 " من أنت وماذا جرَدَن ؟ "

 مطت شفجَها بضَك وودت أن أجابت علَه بما َبرد حر للبها

ا ولن َفجحهلكنها لن ججنٍ شَباً حَنها وسَؽلك الباب فٍ وجهه  

 لها مجدداً لذلن رمت الحجر من َدها ولالت جنفض الجراب

 من َدها

 " أنا فجر "

 نظر لها لبرهة لبل أن َمول بامجعاض

 " آه فجر جلن "

 لالت بضَك جؽلب علَها هذه المرة

 ٖ هذه .. وأرَد أن أعلم ما حدخ مع ماَرَن ؟ لمد أخذوها أبناء "

 عمومجن من المسجشفً وإن حدخ لها شٍء فؤنت المسإول عنها

 " ...أمام هللا َا سَد أوَس ٖ جنسً ذلن فهٍ ٖ ذنب لها فَما حد

 صرخ مسكجا لها

 اصمجٍ ... أٖ ولت للراحة أبداً جحجاجه حنجرجن ؟ ثم للت لن "

 " سابماً بؤنٍ ٖ أعرؾ فجاة جدعً ماَرَن وٖ أعجرؾ بها



 لالت باحججاج

 بلً جعرفها وجعرؾ ما لد َحدخ لها بسببهم فلما جكون أنت "

 وهم ولدرها علَها ؟ لَرحمها أحدكم وجذكر بؤن الدماء الجٍ ججرٌ

 " فٍ عرولها دمابن

 أجفلت من نظرجه جلن وعلمت من اشجعال سواد حدلجَه بؤنها

 ججاوزت حدها بل وأخطؤت كالعادة بؤن ذكرت جلن المسؤلة الجٍ

جذكره بما اجهم به والده وَرفض هو جوصله للجنون وهٍ  

 اٖعجراؾ به فصرخ فَها َكاد َمفز علَها وَخنمها

 كم مرة سؤلول بؤنها لَست شمَمجٍ ولَبجعدوا بفضابحهم "

 عنٍ وعن والدٌ .. حجً مجً سَموت والدٌ وجفمد والدجٍ

 " بصرها ؟ كم مرة سؤذكر ذلن ؟

 انكمشت علً نفسها جضم َدَها لصدرها وجمجمت بخوؾ

 " .... للللكن سسسكرجَرجن لم جمل ذلن َََومها لالت أأن "

 لاطعها بؽضب

 ... أٌ سكرجَرة ججحدثَن عنها فٗ سكرجَرات لدٌ "

 " هل هذه كذبة جدَدة ؟

 لالت من فورها وبندفاع

"  ً  بلً لَست كذبة وهٍ من اجصلت بٍ بعد اجصالٍ بن سابما

الرلم لجكونمباشرة ولالت بؤنها سكرجَرجن وبؤنن من أعطاها   

 حلمة الوصل بَننا وسؤلجنٍ عن لصجها وأنا أخبرجها ثم وعدجنٍ

 " ...بؤنها سجحاول إلناعن و

 لاطعها صارخاً بصدمة

 " مجً حدخ ذلن ؟ "

 رمشت بعَنَها لبل أن جمول



 " ....أخربجن بؤنها اجصلت بٍ بعد مكالمجن فوراً ولالت بؤ "

 لوح بَدَه بجانب رأسه لابًٗ بضَك

 " اشش َكفٍ أعلم ما لالجه "

 وجابع ماداً َده لها

 " هاجٍ رلمها .. هل هو لدَن ؟ "

 جراجعت للوراء خطوة ولالت

 " لَس لبل أن جخبرنٍ أَن هٍ ماَرَن ؟ "

 خرج لخارج الباب أكثر ولال وٖزال َمد َده لها

 " هاجٍ الرلم وسؤخبرن بما جرَدَن .. بسرعة "

ال حزامها علً كجفها ولالتخبؤت حمَبجها خلؾ ظهرها وٖز  

 مجراجعة للخلؾ أكثر

 " أخبرنٍ أَن هٍ وماذا حدخ معها وسؤعطَه لن "

 حرن أصابعه ولال بضَك

 " جزوجت فهاجٍ الرلم وٖ ججعلَنٍ آخذه منن بالموة "

 فجنهدت بارجَاح حامدة هللا بهمس فعلً اْلل لم َمجلوها .. لكنها

َبة " من جزوجت ؟ٖ جؤمن شر أفكارهم أبداً ، لالت بر  " 

 جؤفؾ ولال بنفاد صبر َمد َده لها أكثر

 من الشاب الذٌ صدمها وهو مسجؤجر عندٌ فؤعطنٍ "

 " الرلم بسرعة

 لالت بحماس وسعادة وكؤنها لم جسمع من حدَثه سوي أوله

 حماً جزوججه هو ؟ َا إلهٍ حمداً هلل أنهم لم َزوجوها لعجوز "

 " أو أحد عمالهم السود

اسجؽراب ففجحت حمَبجها وأخرجت هاجفها منها لابلةنظر لها ب  

 " ْجل هذا الخبر السعَد فمط سؤعطَه لن من دون ممابل "



 ً  كشر مجمجما

 " َالن من جشعة ! أهذه جكون أخٗق اْطباء ؟ "

 ضحكت ضحكة ساخرة ولالت جفجش فٍ هاجفها

 " وما أخٗق المحامَن الذَن َدافعون عن المظلومَن ؟ "

 نظر لها بضَك ولد فهم فوراً ما كانت جرمٍ إلَه واسجل الهاجؾ

 الذٌ مدجه له بموة من َدها ونظر للرلم فَه عالداً حاجبَه لبل أن

 . ججسع عَنَه بصدمة فهو َعرؾ هذا الرلم وَحفظه جَداً كاسمه

* 

* 

* 

 وضعت الحمَبة الجٍ نزعجها من كجفها علً الطاولة وجلست جنظر

ً  مبجسمة للجٍ جلست أمامها ولد لررجا الخروج معاً الَوم جعوَضا  

 عن جلن المرة الجٍ خرجت فَها لوحدها ولالت بابجسامة

 " أخبرَنٍ إذاً ما سر رحلة المنظمة جلن وأَن سجكون ؟ "

 لالت ساندرَن جحرن َدَها بحماس

 سجكون رحلة رابعة ملَبة بالمؽامرات .. ْدؼال كالَه الفرنسَة "

 ً  " والمفاجآت أَضا

 ضحكت علً حماسها ولالت

 " ولن جخلوا من إنماذ الحَوانات البرَة بالجؤكَد ؟ "

 لالت ضاحكة

 ٖ لن جكون هنان سوي حَوانات مسجعدة ٖفجراسنا فٍ "

 " أٌ لحظة

 حدلت فَها بصدمة فضحكت ولالت

 أمزح َا ؼبَه ... إنه ملجؤ كبَر للمهاجرَن َطلمون علَه اسم "



مهمة ومشولة هنانأدؼال وسنموم بؤمور كثَرة   " 

 فججعدت مٗمحها ولالت

 " ! وهذه جسمَنها رحلة وجسجمجعَن بها "

 حركت رأسها ووجهها الذٌ لربجه منها لابلة بنزق

 هذه أمور ٖ جفهمها جاهلة مثلن ملجصمة بالمطارات والطابرات "

 " طوال الولت

 فزمت شفجَها بضَك لبل أن جحررهما لابلة

ٍ اٖلجصاق بالحَوانات المشردة مثلنأجل فاٖسجمجاع َكمن ف "  " 

 فججاهلجها ونظرت للنادل الذٌ ولؾ عند طاولجهما مبجسماً ولالت

 بابجسامة مماثلة

 نرَد طبك فٗفل وكبسة دجاج أَضاً وكسكسٍ بالسمن وطبك "

 " ملوخَة كبَر لكنانة

 كجب ما طلبجه مبجسماً وؼادر من فوره بَنما لالت كنانة ضاحكة

 " من سَؤكل كل هذا وَدفع ثمنه ؟ "

 ضربت بكفها علً صدرها ولالت مبجسمة

"  ً  أنا من سَدفع َا شحَحة زوجة الثرٌ ومن سَؤكله أَضا

 " ٖ جخافٍ

 لالت بابجسامة مابلة

 حسناً َا زوجة الثرٌ ٖ ججركٍ مما طلبِت شَباً وٖ أجد نفسٍ "

ل الذٌ لدَنأفجش حمَبجٍ ككل مرة ْوفٍ حساب الؽداء ْن الما  

 " ٖ َكفٍ بالطبع

 لوحت بَدها ٖمبالَة وسرعان ما جؽَرت مٗمحها للحدة ولالت

 جهددها بسبابجها

 اسمعَنٍ جَداً كوَنو مزاجٍ فٍ أفضل حاٖجه ومسجعدة ْكل "



 كل ذلن لكن إن ظهر لنا ابن عمجن اِن كالعادة فلن جلومٍ

 " إٖ نفسن

 نظرت لها بصدمة لبل أن جمول مندفعة

 أنا الجٍ إن ظهر لنا اِن فلن أخرج معن مجدداً وسؤلطع "

 ً  " عٗلجٍ بن نهابَا

 لالت ببرود جشَح بوجهها عنها

 " أجل هذا أفضل ْنن إن لم جفعلَها فعلجها أنا "

 فمدت شفجَها بعبوس جرالبها بَنما كانت هٍ جسجمبل أطباق

 الطعام مبجسمة بحماس وما أن ؼادر النادٖن رفعت ملعمجها

 ولالت

 .... ٖ أعلم من أَن أبدأ ؟ لكننٍ بالجؤكَد سؤنجهٍ منها جمَعها "

 " من الرابع أنه ثمة مطاعم عربَة هنا

 فاجكؤت الجالسة أمامها بذلنها علً راحة َدها ولالت جنظر لها

 أنا أحَاناً ٖ أفهم شخصَجن المعمدة ساندٌ رؼم الصدالة "

 " ! الطوَلة الجٍ ججمعنا

 لالت مبجسمة بسخرَة جؽرؾ من طبك اْرز فٍ صحنها

 بالطبع لن جعرفٍ شَباً عن أحد وأنت لم ججعرفٍ وٖ علً ابن "

 عمجن ذان حَن الجمَجه أول مرة بعد عودجه من دراسجه فٍ

 " ! جامعجه باسكجلندا

 رفعت ملعمجها أَضاً ولالت ببرود

راه منذهو من جؽَر شكله كثَراً ولَست ؼلطجٍ .. بل ولم أ "  

 الخٗؾ بَن عابلجَنا فكَؾ كنت سؤعرفه حَنها ! ... ثم أنا ٖ

 " أجحدخ عنه بل عنن

 فمالت منشؽلة بطبمها الذٌ كانت جؤكل منه بشهَة مفجوحة



 " َمكنن جحلَل شخصَجٍ كما جشابَن بَنما آكل "

 فرالبجها باسجؽراب لابلة

من أنت ؼرَبة أطوار حماً !! من َران اِن ٖ َصدق بؤنن "  

 كانت جصرخ ؼاضبة لبل أَام وجم عمد لرانها دون علمها ! ما أن

 انجهً الحفل حجً رمَت كل شٍء وراء ظهرن كما أري وكؤنه

 " ! لم َحدخ

 نظرت لها ولالت جلوح بالملعمة فٍ َدها

 ْنه بالفعل لم َحدخ شٍء وسرعان ما َمل ابن عمجن ذان "

 " وَرمَنٍ خلفه وَمضٍ وَرجع كل شٍء كما كان

 حدلت فَها باسجؽراب هامسة

"  ً  " !! واثمة جماما

 لالت بجدَة

 أجل ْنٍ أعرفه أكثر مما جعرفَه أنت بل ووالدجه الجٍ "

 ً  " أنجبجه أَضا

 حركت رأسها بعدم الجناع ورفعت كجفَها لابلة

 " إن كان كذلن ما جزوجن ! كان رمان سابماً كما جمولَن "

 لالت جسكب المزَد من اْرز فٍ طبمها

 سَفعلها وإن أصبح لدَنا طفل ولَس عمد زواج بالٍ فمط "

 " ولولٍ ساندرَن لالت

 جنهدت بعجز مجمجمة

"  ٌ  " !! وسجرجع حَاجن كما كانت حما

 أخرجت الملعمة من فمها ولالت جمضػ ما فَه

 بالجؤكَد فلن جنجهٍ حَاجٍ بسبب رجل كذان وٖ عشرة من "

 " أمثاله ... أنا ٖ َكسرنٍ شٍء وٖ أحد ولست انهزامَة مثلن



 كجفت ذراعَها لصدرها ونظرت جانباً مجنهدة بضَك بَنما لالت

 الجٍ لوحت بملعمجها نحوها بجهدَد

 وحذارٌ كنانة من أن َعلم ابن عمجن ذان عن الرحلة أو "

 " لطعت لسانن ولَس عٗلجٍ بن

 نظرت لها بصدمة ولالت

ٌ من لد جخبره ؟ ماذا إن فعلها والدن مثًٗ ؟وهل وحد "  " 

 لالت ببرود ولد عادت لٗنشؽال بطعامها

 والدٌ لن َفعلها وسبك وأخذت منه عهداٌ بذلن .. ثم زَر "

 " النساء ذان مسافر ولن َعلم إن لم َخبره أحد عمداً 

 " !مسافر ؟ "

 لالت ذلن جنظر لها باسجؽراب فرفعت كوب العصَر وشربت منه

الت وهٍ جضعه مكانه َمَنها علً الطاولةول  

 أجل ولحسن حظٍ فالطلب علً طابرات شركجه الفاشلة جلن "

 " فٍ ازدَاد لذلن َسافر كثَراً مإخراً 

 ضَمت عَنَها جنظر لها برَبة ولالت

 أران ججمعَن المعلومات عنه سَدة ساندرَن ! ثم ما هذه "

 " ! الشركة الفاشلة الجٍ َزداد الطلب علَها

دلت فَها باسجَاء لابلةح  

 بل والدٌ من أخبرنٍ .. هذا ما َنمص أن أجمصً عن أخبار "

 " ذان الدبور

 كجفت ذراعَها لصدرها ولالت

 ولما جهددَن وججوعدَن وهو مسافر ولن َكون هنا ولن َظهر "

 " لنا فجؤة ؟

 لالت جشَر لها بالملعمة فٍ َدها



 " ْنٍ ٖ أثك بكم آل الهازان جمَعكم وجولفٍ عن الجحمَك معٍ"

 فانحنت نحوها للًَٗ جسند ساعدَها علً الطاولة جحجها ولالت

 مبجسمة بمكر

 بل ثمة ما سؤسؤل عنه أَضاً ... لما أخبرجنٍ عن الرحلة "

 " إن كنت ٖ جرَدَن أن َعلم ؟ خطة رابعة ساندٌ

عام فرفعت كوب الماءنظرت لها بصدمة وكادت جؽص بالط  

 وشربجه دفعة واحدة ووضعت الكوب الفارغ بموة ولالت بضَك

 حمماء طوال حَاجن ولن ججؽَرٌ أبداً .. فما الذٌ سؤجنَه إن "

 علم ؼَر أن َرفض الرحلة وأموت بحسرجٍ ؟ ألسم إن فعلجها

 " كنانة دلمت عنمن

 أجفلت جنظر لها باسجخفاؾ ولالت

 " ٖ باهلل علَن أخفجنٍ "

 حركت َدها بٗمباٖة ولالت

 " دعَنا من كل هذا اِن وأخبرَنٍ ما الجرجَبات لحفل الزفاؾ؟ "

 فؤبعدت نظرها عنها وابجسمت بسخرَة مجمجمة

"  ً  " هه ... الجرجَبات أنه ٖ حفل مطلما

 نظرت لها بصدمة ولالت

 ماذا ! ولكن ما علمجه من والدجٍ عن طرَك والدجن بؤنكم "

 " ....سجمَموا

اطعجها ببرود ولد عادت للطعام الذٌ لم جؤكل منه إٖ الملَلل  

 " ٖ شٍء من كل ذلن ... لمد ألؽٍ "

 لكن جلن اْحداق الزرلاء كانت ٖجزال جحدق فَها باسجؽراب

 ولالت صاحبجها

 " .... ولكن لما جم إلؽابه !! ألَس "



 فماطعجها مجدداً جمطع اللحم بملعمجها بحركة عنَفة

َخ فٍ اْمر ساندٌ ْنه َشعرنٍ بالصداعلننهٍ الحد "  " 

 فكشرت جنظر لها وجمجمت باسجَاء

 " َا لحظن المشابه لحظٍ "

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 فرن جبَنه بؤصابعه ولال بضَك ما أن أبعد َده

 " أمٍ أنا ألؽَت الحفل وانجهً لن ننالش هذا كلما جمابلنا "

 لالت الوالفة ممابلة له بضَك

 ؼَهم ما هذه الطرَمة الجدَدة فٍ الجحدخ مع والدجن ! إن كان "

 " أبان ما كنت ْسجؽربها منه

 نظر لها باسجنكار وما أن كان سَجحدخ سبمجه لابلة بذات ضَمها

 معن حك فؤنا الحمماء لكنت جركجن بنفسن أخبرت زوججن لما "

 " نلجؤ للوسابط ؟

 لال بضَك

ن لول ذلن لهااْمران سَان وما كنت ْخاؾ م "  " 

 حدلت فَه باسجؽراب ولالت

 لكن لما بنٍ ؟ ٖ مبرر لما فعلجه مطلماً فحفل الزواج من حمها "

 " ! وٖ أظنه َنمصنا مال أو سَإثر ذلن فٍ ثرونا

 أشار بَده لابًٗ بنفاذ صبر



 أنت سجمَمَن لها حفًٗ هنا وهم احجفلوا هنان بعمد لراننا "

كل حَن ؟ وانجهً أمٍ هل سنمَم حفًٗ   " 

 لالت بحزم

 ٖ أفهمن ؼَهم فهذا لم َكن رأَن سابماً فلم جعجرض بل وللت "

 وبالحرؾ الواحد لجخجار أٌ فندق جرَده فٍ لندن ولَموموا بدعوة

 من َرَدون واِن جموم بإلؽاء كل ذلن ! ما هذا الذنب الذٌ

 " ارجكبجه جعالبها علَه ؟

 نظر لها بذهول ولال

جهماً ثم جبدبٍ بجصدَمهاأمٍ ٖ جنسبٍ لٍ  "  .. 

 " بل والجسوَك لها

 ضربت ظهر َدها بكؾ اِخر جشدهما لوسطها ولالت

 " لما حدخ هذا إذاً ؟ "

 جؤفؾ ولال بضَك

 ْن خالٍ مطر من أمر بهذا أمٍ ... أنجن النساء ٖ َرجاح لكن "

 " بال ما لم جخرجن الرجل من ثَابه

 لالت جنمل سبابجها بَنهما

 " نحن أم أنجم ؟ "

 وجابعت بضَك جشَر له بسبابجها مجدداً 

 بل أنت جحدَداً فلَس جمَع الرجال َمجازون بصفة الصمت "

 الرابعة هذه وعلَن أن جفهم جَداً َا ؼَهم بؤن هذا ٖ َنجح

 " مع النساء

 نظر جانباً وجنهد بضَك فحركت رأسها بَؤس منه ولالت

لم َمرره هو وٖ نحن وما شؤن خالن مطر َلؽٍ حفل زواج "  ! " 

 كجؾ ذراعَه لصدره ولال ببرود



 لم أججرأ علً أن أسؤله هذا السإال أمٍ فلن َطلب ذلن إٖ "

 " من أجل سٗمة كنانة وعابلجها بالجؤكَد

 نظرت له باسجؽراب لبل أن جمول باسجَاء واضح

 ٖ أفهم ؼَهم فاشرحها لٍ ! ما عٗلة الحفل بسٗمجهم وإن "

زواجكما فهم َعَشون هنان بهوَجهم الحمَمَة كماانجشر خبر   

 " أعلم ؟

 جنفس بعمك ولال بصبر ولد دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز

 " ٖ جنسٍ بؤنهم َحملون لمب كنعان أمٍ "

 ! وضعت َدها علً فمها بجفكَر فكَؾ نسَت هذه المسؤلة

 وسرعان ما أبعدجها ولالت ونظرها معلك بعَنَه

فجاة فٍ كل هذا فالحفل من أجلها بنٍ ؟لكن ما ذنب ال "  " 

 رفع كجفَه ولال

 ٖ شٍء بَدٌ وجعلمَن أوامر شمَمن جَداً فما كنت ْرضً بؤن "

 َُلؽً اْمر الوحَد الذٌ طلبجه لكنها اْوامر أمٍ وسٗمجهم

 " أهم بالجؤكَد

 نملت نظراجها فٍ مٗمحه باسجؽراب ولالت بعجاب

 كنت اجصلت بها إذاً وأخبرجها ؟ لما جضعنٍ ووالدجها ونفسن "

 " فٍ هذا المولؾ ؟

 حرن كجفه اَْمن كما رأسه فٍ ذان اٖججاه وٖزالت َداه سجَنجا

 جَوبه ولال بجمود

 كانت والدجها سجهول اْمر حال علمها بمخاوفهم من ماضَهم "

ه أن ٖ َعلمامع ابن راكان ، جحدثت مع والدها فٍ اْمر فكان رأَ  

 ً  " مطلما

 لالت برَبة



 لكنن وضعت نفسن فٍ مولؾ سٍء معها ...! كنت جركجنٍ للت "

 " بؤنه رأٍَ ولَس رأَن ؟

 أمال شفجَه بٗ اهجمام وجمجم ببرود

"  ً  " أنا سٍء فٍ نظرها لن َؽَر هذا فٍ اْمر شَبا

 فحدلت فَه بصمت للًَٗ لبل أن جمول بهدوء حزَن

هذا لبل أن نعمد لرانكما لكنت ألؽَت الخطبةلو كنت فكرت فٍ  "  

 كاملة وبحثنا لن عن عروس أخري وما كنا لنعرض حَاة الفجاة

 " أو عابلجها للخطر بسببنا ... كَؾ فاجنٍ الجفكَر فٍ هذا اْمر ؟

 لكن نظرجه الجٍ رممها بها لم جشبه نظرجها جلن البجة جخبرها

ا كٗماً لن َعجبهاوبكل وضوح بؤنها إن لم جكن والدجه ْسمعه  

 أبداً لكنه لال بحزم وهو َولَها ظهره مؽادراً 

 أنا من كان سَرفض الجراجع عن كل ذان أمٍ فٗ جفكرٌ "

 " فَه .. هٍ زوججٍ وهذا ما لن َلؽَه وٖ شمَمن ذان

ناحَة باب المنزل نظراجها الصامجة ججبعه وما أن فجحه وابجعد  

جمابل معه أمامه وكانوخرج جركه مفجوحاً بعده ْنه ثمة من   

 داخًٗ منه حَنها ومن لم جراه منذ ذان النماش الموٌ أو الشجار

 المزدوج له معها ومع َمان لبلها فسار دون أن َنظر ناحَجها

 وبخطوات سرَعة واسعة ووجهجه السٗلم فهمست من بَن

 أسنانها

"  ً  " وؼاضب أَضاً سَد أبان ! معن حك جماما

 بَنما جابع هو صعوده بخطوات واسعة جولفت ما أن وصل

 لمنجصفه وكان فٍ مواجهجه وجه أنثوٌ آخر أصؽر سناً وأكثر

 رلة ونعومة وعَنان ٖ جحمل ذان الحزم وٖ الموة بل الحزن

 الممزوج باْسً فكان مصَرها ذاجه بؤن أبعد نظره عنها وجابع



ان الامجه وشمَمهصعوده حَخ الطابك الثالخ من ذان المنزل ومك  

 وحَخ صمم لَكون سكناً منفصًٗ لكل واحد منهما لَسجمرا فَه

 . مسجمبًٗ 

 بَنما جبعجه جلن اْحداق الرمادَة وهو َجابع صعوده وجموست

 شفجاها بحزن فها هو ؼاضب منها بَنما كان من حمك لها طلبها

 وجلب شمَمها إلً هنا ، نظرت لٓسفل من أعلً السلم وجبعت

ا الخادمة الجٍ جحركت َساراً وما أن اخجفت خلؾ الحاجزنظراجه  

 الزجاجٍ رفعت نظرها نحو اْعلً لبل أن جركض جلن العجبات

 . أَضاً حَخ اخجفً ذان الؽاضب لبل للَل

* 

* 

* 

 نزع لمَصه وما أن كان سَرمَه جانباً ولفت َده فٍ الهواء وهو

داً َلجفت برأسه للباب الذٌ خرج منه صوت طرلات خفَفة ج  

 فلبسه مجدداً ولال

 " ادخل "

 فانفجح ذان الباب حَنها وببطء شدَد حجً ظن بؤنها نسمة هواء

 ما جلن الجٍ كانت جدفعه ! وأمسن وسطه بَدَه ما أن اكجشؾ

 هوَة جلن النسمة الرلَمة َنظر لها ببرود فمالت جمسن الباب بَدها

 وكؤنها جخجبا خلفه

 " أنا آسفة أبان أرجون ٖ جؽضب منٍ "

 لالجها بكلمات حزَنة رلَمة شبه باكَة لكن ذلن لم َجعل مٗمحه

 ججؽَر بل وأوٖها ظهره ناحَة الطاولة ونزع لمَصه مجدداً 

 وبمٍ بالممَص الداخلٍ فمط ورماه جانباً ونظر لصورجها فٍ



 المرآة َرالبها فَها وهٍ جدخل من الباب لابلة برجاء حزَن

 " لم أكن أعلم بؤنكما سججشاجرا بسبب ما للت .. ألسم بذلن "

 فرفع المشط ورماه مجدداً لبل أن َسجدَر ناحَجها ولال بضَك

 " حسناً جَد .. دعَنٍ أجعلن جفهمَن أمراً َمامجٍ "

 وجابع َمسن سبابجه بسبابة َده اْخري بَنما َفرد الوسطً فمط

 وكؤنه َحسب بهما

لزوج علً زوججه وواجب ناحَجه َمامةثمة أمران هما حك ل "  .. 

 " ولن نجحدخ عن الجانب اْول واْهم كٍ ٖ َؽمً علَن اِن

 وجابع َمسن أصبعه الوسطً هذه المرة وَنظر لعَنَها المحدلجان

 فَه بصمت

 أما اْمر اِخر فهو بؤنه علَن إطاعجه وجنفَذ ما َمول وججنب "

دون علمه وٖ رضاه ما لد َؽضبه بل وأن ٖ جفعلٍ شَباً من  " 

 جحركت حدلجاها الفضَة الواسعة بَن وجهه وَدَه َظنها جفسر

 ما لال وجفهمه لكنها صفعجه ككل مرة حَن لالت ببراءة جشبهها

 " ! لكن هذه خمسة أمور ولَست واحدة "

 فحرن رأسه ونفض َدَه والجرب منها فمالت جنظر له مجفلة

من لال له أوَمان لم َطلب منٍ فعل ذلن بل أنا  " .... " 

 فماطعها ما أن ولؾ أمامها جماماً َشَر بسبابجه علً باطن كؾ

 َده اْخري أمام وجهها

 أنت ورلة بَضاء َمامة جفهمَن هذا ؟ والجمَع َرَد الكجابة "

 " فَها وبالطرَمة الجٍ جعجبه

 وجابع بضَك ضارباً بظهر أصابعه فٍ كفه جلن

داً شاؼراً أكجب فَه ما أرَدفلَجركوا لٍ علً اْلل سطراً واح "  .. 

 " فهل أطلب المسجحَل بهذا ؟



 رمشت بعَنَها للًَٗ لبل أن جهمس باسجؽراب

 " ! عما ججحدخ ؟ أنا ٖ أفهمن "

 أمسن خصره بَدَه ولال بضَك

 أجحدخ عن أن ما جموله أمٍ مجاب بالنسبة لن .. وإن لال لن "

مره جمَعهاَمان خالفٍ ذلن فسجفعلَن فوراً أما أبان فؤوا  

 " مرفوضة

 لالت جنظر له باسجؽراب

"  ً  " ! لكنن لم جطلب منٍ شَباً سابما

 أدار وجهه للًَٗ ونظر لها بطرؾ عَنَه مفكراً فهٍ علً حك

 جماماً ، فرلع بإصبعَه وأشار لها بالسبابة منهما ولال بابجسامة

 جانبَة

 " إذاً إن طلبت منن أمراً جفعلَنه ؟ "

 ً  لال سرَعا

 " ولن جعود ؼاضباً منٍ ؟ "

 ابجسم ولال

 " بالطبع "

 لالت بابجسامة واسعة

 " موافمة إذاً  "

 ابجسم بحماس ولال

 " حسناً رابع "

 لالت بعد صمت لحظة

 " وما هو طلبن ؟ "

 ابجسم واجكا بذراعه علً كجفَها ولال َمَل ولفجه بَنما كان َنظر

 لوجهها



ا اجفمنا ؟سنإجل هذا اْمر للًَٗ وٖ جنسٍ هذ "  " 

 ابجسمت وأومؤت برأسها موافمة ولالت جنظر لجفاصَل الؽرفة

 حولها

 " !! ؼرفجن ؼرَبة "

 ضحن وأبجعد عنها ولال

 " وما الؽرَب فَها ؟ كان باْحري أن جمولٍ سَبة "

 ابجسمت ونظرت له لابلة

 ٖ هٍ لَست كذلن لكنها ٖ جشبه ؼرفجٍ وٖ ؼرفة بثَنة وٖ "

 " ! حجً ؼرفة والدَن

 ضحن ولال َشَر بسبابجه جانب وجهه

 بالطبع هٍ لن جشبه ؼرفجن وٖ ؼرفة بثَنة ْنكما فجاجان بَنما "

 " أنا رجل أما ؼرفة والداٌ فمصَرنا لها لن نسجعجل اِن

 حدلت فَه باسجؽراب لبل أن جبعد نظرها عنه ولالت جنظر لصورة

 المٗكم الكبَرة والملصمة علً الجدار

 " ومن َكون هذا ؟ هل هو صدَمن "

 ضحن ولال َنظر حَخ جنظر

"  ً  " ٖ هو لَس صدَمٍ بل ولَس عربَاً أَضا

 نظرت له ولالت باسجؽراب

 " ! من أَن جعرفه إذاً ؟ ولما جعلك صورجه "

 ضحن ولال

 أعرفه من الجلفاز فهو مٗكم مشهور .. واعلك صورجه ْنٍ "

 " أحب لعبه وأشجعه

دداً ولالت جشَر لها بسبابجهانظرت للصورة مج  

؟ أجعنٍ ذان ما َضعه فٍ َدَه "  " 



 نظر لمفازات المٗكمة الحمراء فٍ الصورة ولال مبجسما

 " ...أجل فذان نوع من الرَاضة وهم َفعلون هكذا "

 وبدأ بجوجَه اللكمات لها فٍ الهواء جرالبه مبجسمة وضرب

صابعه لابٗبمبضجه أنفها مجعمداً فؤمسكجه ضاحكة وفرد هو أ  

 بابجسامة

 " هذه َسمونها مٗكمة حلوجٍ "

 ضحكت ولوحت بمبضجَها جحاول جملَده لكن اْمر لم َنجح وكانت

 كمن َطرد حشرة فٍ الهواء بمبضجَه فضحكا معاً ولالت جفرد هٍ

 أصابعها هذه المرة

"  ً  " ظننت اْمر سهًٗ لكنه علً العكس جماما

ورة مجدداً وجابعت بحماس وهٍ جنمل نظرها للص  

"  ً  " إنه رابع حما

 فضَك عَنَه ولال َرممها بطرفها

 " جعنَن لعبه أم شكله َمامجٍ ؟ "

 نظرت له ولالت مبجسمة

 " بل ما َفعل أعنٍ فؤنت أجمل منه بكثَر "

 فضحن من فوره وأمسن وجهها المبجسم بَدَه اللجان سرعان ما

 أبعدهما مع موت اٖبجسامة الواسعة عن شفجَه واسجدارة رأسها

 هٍ نحو الباب خلفها حَن وصلهما ذان الصوت المرجفع منادَا

 من بعَد

 " َماااااامة "

 فمفز سرَعاٌ فوق اْرَكة ونظر لها من خلفها ولال مهدداً بسبابجه

 أنت من جبت هنا وبملء إرادجن َا صؽَرة ٖ جنسٍ هذا وٖ "

َها شَباً عما دار بَننا أو ؼضبت منن ولٓبد هذه المرةجخبر  " 



 وركض مسرعاً جهة باب الحمام الذٌ دخله مؽلماً بابه خلفه

 وولؾ لربه َسند َده بالجدار َسجمع لما َحدخ هنان وصوت

 والدجه المصدوم ما أن دخلت

 " ! َمامة ما الذٌ جفعلَنه هنا "

صوجها الرلَك مما جعلهفؤدار مملجَه مجنهداً بضَك بَنما وصله   

 َبجسم فوراً 

 " جبت أبحخ عن أبان ْعجذر منه فهو ؼاضب بسببٍ "

 فرفع إبهامه حَنها ضاحكاً بصمت بَنما لالت جوزاء بضَك

 .. وجعجذرٌ منه لما ؟ أنت لم جخطبٍ فٍ حك أحد لجعجذرٌ "

 " ولَنفجر هو ما عٗلجن به ؟

موة وكؤنه َجمنًشد علً أسنانه حَنها كما شد لبضجه أمامها ب  

 جوجَه جلن المبضة نحوها بَنما لالت َمامة

 " لكنه زوجٍ أمٍ .. ألَس له علَا حموق ؟ "

 فلوح بمبضجه جلن فٍ الهواء ضاحكاً فها لد نجح الدرس اْول بل

 ووجد مكاناً ما لسطره ذان .. وكما جولع لالت والدجه حَنها

 وبضَك

ن فعًٗ سجعلمَنٖ لَس له علَن شٍءاِن وحَن َكون زوج "  

 " هذا وججعلمَنه فٗ أسمعه منن مجدداً َمامة مفهوم ؟

 زفر الهواء من أنفه بضَك وعلم بؤنه خسر المعركة لكنها لالت

 ما لم َجولعه كلَهما كالعادة

 " إذاً هو موجود أمٍ وحمَمة ؟ "

 فاجكا برأسه علً الجدار مبجسماً َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 وكم جمنً لحظجها أن رأي جعابَر وجه والدجه خصوصاً وهٍ

 جوجه لها هذا السإال وهمس مبجسما بمكر



 " أنكرٌ ذلن إذاً َا جوزاء شاهَن الحالن َا مربَة اْجَال "

 وكما جولع هٍ جهربت من ذلن وكل ما فعلجه أن أمسكت بَدها

 وأخرججها من هنان لابلة

ذا الطابك مجدداً َمامةاخرجٍ من هنا هَا وٖ أران فٍ ه "  

 " مفهوم

 ففجح حَنها الباب وخرج وولؾ َنظر بضَك للباب الذٌ جركاه

 خلفهما مفجوحاً أو لمكانهما الخالٍ منهما َمسن خصره بَدَه

 ً  وكشر مجمجما

 " سنري َا ابنة الحالن "

 وابجسم ما أن نظر جانباً حَخ صورة المٗكم جلن وؼمز بعَنه

 لابًٗ 

أبداً هذه المرة لم جنجصر علَا "  " 

 واسجدار نحو صورجه بكامل جسده وللد حركجه رافعاً لبضجَه

 بمرب ذلنه ولال بابجسامة ساخرة َوجه لبضجه نحوه

 " كنت مزلت صورجن هذه إن لالت بؤنن أكثر وسامة منٍ "

 . وضحن وجوجه جهة الخزانة لَخرج ثَابه وَسجحم

* 

* 

* 

كن لَس فٍ اٖججاهما أن ؼادرت من عنده حجً سارت راكضة ل  

 الذٌ جاءت منه بل دارت حول المنزل حجً كانت أمام الباب المدَم

 الملحك به ففٍ ؼمرة فرحها بؤنهم زوجوها به ولَس بعجوز أو

 عامل لدَهم نسَت خطجهم جلن وما سجكون نجابجها إن هو

 اكجشفها فعلَها أن جطمبن علَها لبل أن جؽادر من هنا فلن َكون



هذا المكان دابماً فها لد بدأ الظٗم َجسلل للمكان بإمكانها زَارة  

 المخَؾ وٖ َمكنها الججول فٍ مزارع هذه العابلة لًَٗ ، وصلت

 الباب الحدَدٌ وبدأت بطرله بموة بؤلرب حجر وجدجه فإن خرج

 لها ذان الشاب جعلم ما سجموله له لجبرر وجودها هنا وإن فجحجه

 لها ماَرَن فسَكون أفضل وذان جل ما ججمناه ، اسجمرت فٍ

 الطرق ولم َفجح أحد وهذا ما جسجؽربه ! بل وهذا معناه أن ذان

 . ! الهازانٍ لَس هنا أو أنهما كٗهما خارج المنزل

 رفعت رأسها عالَا وصرخت منادَة

 " ماَرََََََن "

علموكررت الصراخ بإسمها منادَة فإن كانت هنا لوحدها فسج  

 بؤنها هٍ وإن كانت لَست هنا فلن َسمعها أحد بالجؤكَد ، ابجسمت

 بسعادة ما أن سمعت ذان الصوت اْنثوٌ خلؾ الباب المؽلك

 " فجر أهذه أنت ؟ "

 ابجسمت ولالت بحماس وبصوت مرجفع جنظر لشك الباب أمامها

 وحَخ خرج لها ذان الصوت

زوجت من ذانأجل هذه أنا ولم أصدق أذناٌ حَن علمت بؤنن ج "  

 " فضٍ العَنَن جحدَداً وركضت نحو منزلكما مسرعة

 ً  فخرج لها صوت الوالفة خلفه مبجسمة أَضا

 أجل لمد حدخ ما خططت له جماماً َا فجر وكانت سجكون كارثة "

 إن لم َؤجٍ َومها فمد طلبوا من أوَس أن َجزوجنٍ بما أنه َنكر

اماً مع رجل ٖبؤن أكون شمَمجه وكادوا أن َدمروا مسجمبلٍ جم  

 " َحب وٖ سماع اسمٍ

 شدت علً أسنانها بموة ولالت بحمد

 الوحوش المجرمَن .. لجعلمٍ فمط َمَنهم من أنن لست "



 " شمَمجه

 وجابعت من فورها جٗمس حدَد الباب البارد بَدها

 اجركَنا منهم اِن وأخبرَنٍ ما هٍ أمورن وذان الشهم "

 " الوسَم ؟

كة سعادة ما كانت لججخَل أن ججد لها فٍوأجبعت جملجها جلن بضح  

 حنجرجها مكان الَوم وهٍ ججولع أبشع السَنارَوهات وما َمكن

 لعمول أولبن المجرمَن جطبَمه ودون جردد وٖ أن َرؾ لهم جفن

 ، خرج لها صوجها الباسم من خلؾ ذان الباب الحدَدٌ المدَم

 بؤفضل حال َا فجر ولم أعرؾ حَاجٍ السعادة بعد رحَل هازار "

 " إٖ اِن بعدما أصبحت هنا معه وزوججه

 ضمت َدَها لصدرها مبجسمة بسعادة جٗشت جدرَجَاً ما أن

 جذكرت السبب اْساسٍ لمجَبها لباب هذا المنزل ولالت بجوجس

 " لكن .... ماذا بشؤن كذبجنا جلن هل اكجشؾ اْمر ؟ "

لت الوالفة خلؾ الباب بجوجس أشد بل وبخوؾلا  

 ٖ لكنٍ ٖ أراه بعَدا أبداً َا فجر ولست أعلم ما َمكنجٍ فعله "

 " حَنها ؟

 لالت من فورها " ٖ جفعلٍ شَباً فمط جصرفٍ علً أنن ٖ جعلمَن

 شَباً مما َجحدخ عنه إن جكلم وسَظن بؤنه خطؤ فٍ الجشخَص أما

سَلجؤ لها لَفهم ما حدخ وحَنها إن بمٍ صامجاً فسجكون أنا من  

 أعلم بما سؤخبره وسننمد الوضع ماَرَن ثمٍ بٍ المهم اِن أنن

 بخَر وٖ جمنعَه عنن مجدداً خوفاً من اكجشاؾ سرن وافعلٍ ما

 " أخبرجن به

 وابجسمت بحزن ما أن لالت الذٌ َحجبها عنها ذان الباب الحدَدٌ

أخسره أنا خابفة حماً َا فجر وخوفٍ كله من أن "  " 



 فمالت ولم جنجبه للذٌ أصبح َمؾ خلفها علً بعد خطوات َنظر

 لها باسجؽراب بل بصدمة من وجودها لبل حدَثها الجالٍ والذٌ لم

 َسمع ما كان لبله

 ٖ جخافٍ َا ماَرَن خطجنا سجسجمر ناجحة كما كانت ولن "

 " َكجشؾ اْمر

لكوجابعت من فورها بجدَه جمرب وجهها من شك الباب المؽ  

 ماَرَن ثمٍ بٍ دابماً وافعلٍ فمط ما للت ولن َكجشؾ الحمَمة "

 ... صدلَنٍ أنت فمط ٖ جظهرٌ له بؤنن جعلمَن عن أٌ شٍء

 " وداعاً اِن

 وؼادرت من فورها بخطوات مسرعة بل وراكضة جهمس لنفسها

 بنشوة سعادة

 وْول مرة فٍ حَاجن َا فجر ٖ جكونَن نذَر شإم علً جلن "

 " الفجاة

 ولم جنجبه للذٌ اخجبا خلؾ صهرَج المَاه َنظر لها وهٍ جبجعد

 راكضة عَناه جشجعٗن بحرارة ؼضب حارلة وأصابعه جمبض

 ً  بموة علً الكَس البٗسجَكٍ فَها ولد همس أَضا

 " َا مؽفل َا َمان ... كانجا جسجؽفٗنن لجلصما بن ما فعله ؼَرن "

* 

* 

* 

معها معاً وجمعتوضعت اْوراق والمذكرة الجٍ سجؤخذها   

 أؼراضها فٍ حمَبة َدها وكان آخرها هاجفها الذٌ جراجعت عن

 وضعه معهم فٍ آخر لحظة ورفعجه أمام وجهها وفجحت صورجه

 الجٍ مٓت شاشجه الواسعة وابجسمت بحب وشوق من فورها فمد



 ً  الجمطجها له لبل سفره اْخَر ولبل مؽادرجها للجامعة صباحا

جالساً علً طرؾ طاولة المطبخ ودونوكان حَنها َشرب لهوجه   

 علمه ... جعلم بؤن هذا جنون وبؤنه لد َشكل خطراً علَه حال

 وجدجها جلن المجنونة فٍ هاجفها أو حجً فٍ الجامعة أو أٌ مكان

 ما إن هٍ فمدت هذا الهاجؾ لكنها لم جسجطع َومها منع نفسها من

ذٌفعلها خصوصاً هَبجه وطرَمة جلوسه لرب باب الشرفة ال  

 جسلل منه ضوء النهار لوَاً .. وها هٍ باجت سلواها الوحَده فٍ

 ! ؼَابه ولم َعد َمكنها إحصاء المرات الجٍ جراها فَها

 لبلجها مؽمضة عَنَها وهمست برلة وحب

 " أحبن بكل ما أملن من لدرة علً ذلن "

 انجفضت بفزع ودست الهاجؾ فٍ حمَبجها ما أن سمعت جلن

ها واسجدارت نحوه فور أن فجحه ذانالطرلات علً باب ؼرفج  

 الطارق فهٍ لم جؽادر ؼرفجها منذ َوم أمس بل منذ جلن الممابلة

 مع زوجة ولاص فَبدو أن هذا المصر الرابع حَاة ساكنَه

 .! ٖ جشبهه

 ابجسمت بارجَاح للجٍ أهدجها ذات اٖبجسامة وكم شعرت بالسخؾ

ً الباب وٖبسبب ردة فعلها جلن ما أن سمعت صوت الطرلات عل  

 جعلم حجً مجً سجعَش ذان الكابوس الذٌ َهددها بفمدانه وأن

 جكون هٍ السبب فَه ؟ لالت الوالفة عند الباب مبجسمة

 صباح الخَر مارَه ... هل جناولت طعامن أم سجؽادرٌ "

 " كالَومَن الماضََن بدون فطور ؟

 جمعت َدَها مع بعضهما ولالت محرجة

 لست معجادة سوي علً فنجان لهوة وجفاحة صباحاً وخجلت "

 " من طلبهما عوضاً عن الفطور الذٌ َمدم فٍ المطبخ



 كانت جمول الحمَمة بالفعل بل وجلن أصبحت عادجها منذ باجت

 جشارن ذان الرجل حَاجه وشمجه بل ومنذ اشجرط علَها أن جؤكلها

بحجا فطورهاوإن هٍ لبل أن جؽادر زاد علَه أنها عادجه فؤص  

 الَومٍ ، لالت الوالفة هنان مبجسمة

 والجفاح لدَنا بجمَع ألوانه كَؾ جخجلَن من طلبه من "

 " ! الخادمات مارَه

 لالت بابجسامة محرجة

 " حسناً لن أؼادر الَوم دون إفطار "

 ابجسمت لها ولالت

 " وهذا ما أرجوه لكن لبل ذلن ثمة شخص هنا جاء لرإَجن "

اب سرعان ما اضطربت معه ضربات للبهانظرت لها باسجؽر  

 بجنون فمن َكون هذا الشخص وفٍ هذا الولت ! بالكاد اسجطاعت

 أن ججد صوجها الذٌ بدا واضحاً بؤنه لم َعد علً طبَعجه ولالت

 بصعوبة

 " هل جَم بخَر ؟ "

 نظرت لها باسجؽراب ولالت

 " ! مإكد هو بخَر صؽَرجٍ ... من جحدخ عنه اِن "

وهمست ببحةبلعت رَمها   

 " ! من هذا الذٌ َرَد رإَجٍ اِن إذاً  "

 لالت بجوجس بسبب ردة فعلها

 " إنه والده "

 فعٗ صدرها فٍ شهمة لوَة فالجربت منها وأمسكت وجهها

 لابلة جطمبنها

 مارَه ما كل هذا الجشاإم ! ماذا فٍ اْمر إن جاء "



 " والده لرإَجن ؟

 أمسكت رسػ َدها ولالت ببحة جعاند دموعها كٍ ٖ جنزل

 " أَن هو ؟ "

 أمسكجها من َدها وسحبجها معها لابلة

 فٍ ؼرفة الضَوؾ ... جعالٍ لججؤكدٌ بنفسن من أنه ٖ شٍء "

 " مما جفكرَن فَه له وجود لكان أخبرنٍ لبلن

 لكن جطمَنها ذان لم َواسٍ شَباً من ألم للبها حَنها فهٍ جعلم

نه سَجولؾ عن العمل ونهابَاً إن حدخ له مكروه وٖ مفربؤ  

 أمامها سوي أن جواجه الحمَمة ، وصلت بها لؽرفة واسعة جكاد

 جعادل اجساع بهو ذان المصر لكنها لم جنجبه لشٍء من جمال ذان

 المكان وجفاصَله ونظرها منحصر علً الذٌ ولؾ َنظر لها فٍ

وًَٗ عَنَها ولالتصمت مرَب فمٓت الدموع الجٍ عاندجها ط  

 ببحة بكاء

 " ما به جَم ؟ "

 نمل نظراجه المسجؽربة بَنها وبَن شمَمجه الجٍ حركت كجفَها دون

 كٗم وما أن عاد بنظره لعَنَها لال

 " هو بخَر مارَه "

 بلعت رَمها بصعوبة وهمست بعبرة مكجومة

 " ألسم لٍ بذلن "

 لال من فوره

وسَرجع لبرَطانَا خٗلألسم أنه بخَر وهو فٍ ؼواجَماٖ  "  

 " َومَن علً اْرجح

 مسحت عَنَها وأنفها بظهر كفها لابلة ببحة

 " لما أجَت لرإَجٍ إذاً  "



 ابجسم وفرد ذراعَه لابًٗ 

 " أثمة من جسؤل والد زوجها هذا السإال ! أرأَت هذا َا رلَة ؟ "

 لالت الجٍ ضحكت من فورها جنظر للوالفة بجانبها ٖزالت جمسح

 دموعها

 حضَت باسجمبال مماثل لبل للَل ما أن أخبرجها بؤنه ثمة "

 " من َرَد رإَجها

 وجابعت بضحكة ولد عادت بنظرها لشمَمها

"  ً  " حجً كادت جُدخل كل جلن الشكون لعملٍ أَضا

 جحرن حَنها من مكانه والجرب منها حجً ولؾ أمامها مباشرة

 وأمسكت َدَه بذراعَها ولال

آجٍ من أجل أٌ أمر َخصه هو بخَر مارَه وأنا لم "  " 

 نظرت له باسجؽراب خالطه الكثَر من الفضول فؤبعد َده عنها

 ولال بهدوء حذر

 " ثمة من علَن رإَجه "

 عادت حَنها ضربان للبها للجنون كما الدموع لملء عَنَها

 ً  فمال سرَعا

 " مارَه لمد ألسمت لن بؤنه بخَر أٖ جصدلَن َمَنٍ ؟ "

ولم جسجطع الجحدخ بسبب العبرة الجٍأومؤت برأسها إَجاباً   

 ٖزالت عالمة فٍ حلمها بَنما جابع هو

 أعلم بؤن الولت لَس مناسباً لكن ما كان َمكننٍ المجٍء "

 " فٍ ؼَره فٗ ولت أمامنا

 جنملت نظراجها بَن عَنَه فٍ حَرة وهمست ببحة

 " !ومن َكون هذا وماذا َرَد منٍ ؟ "

 لال من فوره



ما أن نصل وسججدَن اْجوبة الكاملة سجعلمَن بكل شٍء "  

 " عن أسبلجن

 نملت نظرها بَنه وبَن شمَمجه الجٍ كانت جمؾ فٍ صمت ولالت

 ما أن اسجمر نظرها علَه مجدداً 

 " لكن ... لدَا محاضرة بعد للَل "

 لال بهدوء

 " أعلم وٖ جملمٍ بشؤن كل ذلن "

 لالت جشد كمٍ كنزجها الصوفَة الخفَفة المفجوحة

 " سؤجلب حمَبجٍ "

 " مارَه "

 ً  ولفت ما أن وصلها وصوجه واسجدارت ناحَجه فمال مبجسما

 " ٖ جؤخذٌ معن جمَع أؼراضن فسجكونَن هنا خٗل ساعات "

 ً  أومؤت برأسها بحسناً وؼادرت من هنان كالمنومة مؽناطَسَا

 ٖزالت ٖ جفهم وٖ جسجوعب شَباً ججبعها نظراجهما حجً ؼادرت

ت حَنها شمَمجه له ولالت بحزنالؽرفة ونظر  

 " !مجؤكد من أن ما جفعله هو الصواب َا شاهر ؟ "

 جنهد نفساً عمَما ً َجذكر فمط الكلمات اْخَرة لذان الرجل عن ظلم

 النساء وهمس َحرن رأسه بشرود

 ٖ أعلم حماً لكن الجفكَر فٍ العوالب َجعلن جإمن بؤنه الحل "

 " الوحَد

جازها لَخرج من هنان أمسكجه مننظرت له بحزن وما أن اج  

 ذراعه مولفة له ولالت محدلة فٍ عَنَه ما أن نظر لها

 شاهر ... أنت جبنٍ حاجزاً جدَداً بَنن وبَن ابنن بهذا ... ماذا "

 " إن اكجشؾ الحمَمة ؟



 أؼمض عَنَه لبرهة وكؤنه َجبر نفسه علً عدم الجفكَر فٍ ؼَر

 ذلن ولال ما أن فجحهما ونظر لها

َرضً بإبعادها عنه وإن أخذناها وأجبرناه ... هو من لملن  "  

 " َجرن لنا حًٗ ؼَره

 وؼادر وجركها بَنما جمجم هامساً وهو َججاز الباب

 كسرجنٍ بها َا مطر ولنري ما سجدفعه ثمناً لذلن فاهلل ٖ أحد "

 " أعدل منه

* 

********* 

 

نظرتلفت حجابها وثنجه مثبجة إَاه دون دبوس ورفعت هاجفها و  

 له جسرق نظرها جهة باب الؽرفة وكؤنها جحار فٍ أَهما جخجار

 ججصل أم جذهب ! وخجاماً لررت أنها سجفعل كلَهما فدست الهاجؾ

 فٍ جَب سجرجها الطوَلة وؼادرت الؽرفة ونزلت السٗلم مسرعة

 وما أن وصلت باب المنزل وأمسكت بممبصه أولفها صوت الجٍ

 نادت من خلفها

 " !! ؼسك "

 فاسجدارت نحوها بَنما الجربت جلن حجً ولفت أمامها ولالت

 باسجؽراب

 " !أَن جذهبَن اِن وفٍ هذا الولت َا ؼسك ؟ "

 نظرت للخارج وحَخ بدأت ظلمة اللَل جزداد شدة لبل أن جنظر

 لها مجدداً وهمست بابجسامة حزَنة

 " لزوجٍ عمجٍ "

 فحدلت فَها باسجؽراب هامسة



لصباح ؟أٖ َنجظر ذلن حجً ا "  " 

 مٓت الدموع عَنَها وحركت رأسها بالنفٍ هامسة

 " ٖ عمجٍ وٖ دلَمة بعد "

 أمسكت وجهها بَدَها ولالت بحزن جنظر لعَنَها الفاجنة

 السابحة فٍ الدموع

 " شفا هللا جراحن بنَجٍ "

 حضنجها بموة وهمست بحزن

 أحبه عمجٍ ولم أسجطع ججاوز ذلن مهما حاولت وإن من أجل "

لبل الؽَرنفسٍ   " 

 ً  مسحت َدها علً رأسها ولالت وعَناها جمجلا بالدموع أَضا

 ٖ شٍء بَدنا جمَعنا سوي الدعاء من أجله ... جمع هللا "

 " شملكم أبناء شراع مجدداً 

 وأبعدجها عنها من فورها ولالت جمسن َدها

 هَا اذهبٍ له َا ؼسك وجذكرٌ أنه لوٖ هللا ثم جضحَات "

ة اْسر فهكذا خلمنا هللاالنساء ما نجحت حَا  .. 

 جضحٍ الواحدة منا بسعادجها كاملة كٍ ٖ جُحرم من رإَة

 " ابجسامة طفل من أطفالها

 حضنجها مجدداً وفٍ صمت لبل أن جسجدَر وجخرج وركبت

 سَارجها وؼادرت من فورها .. وما أن اججازت البوابة الخارجَة

 نظرت فٍ المرآة الجانبَة وجنهدت بضَك ما أن لمحت السَارجَن

 السوداوان اللجان جبعجاها وكم جحسد بسطاء الناس علً حَاجهم

 ... فكم كانت من أمور سججؽَر إن كانوا جمَعهم منهم

 همست مسجؽفره هللا واسجدارت بسَارجها جانباً وأولفجها

وهٍ طرَمةما أن عٗ رنَن هاجفها بنؽمة جعرفها جَداً   



 جواصل خاصة بَنها وبَن ابن خالجها كانت جضمن أن ٖ جخضع

 للمرالبة ، أخرجت الهاجؾ من جَب سجرجها ونظرت لشاشجه

 وسرعان ما بدأت سبابجها بالجحرن علَها وأرسلت له

 ( أولؾ كل شٍء َا لابد وسنجحدخ فَما بعد )

فٍ الوجودجعلم معنً إشارجه جلن جَداً كما جعلم بؤنها أؼبً امرأة   

 لكن اْمر َسجحك ألَس كذلن ؟ ألَس هذا ما َموله الجمَع

 وآخرهم الموجود بَن أضلعها ؟ ٖمست َدها اْخري جسدها

 وحَخ َنمو ذان الجنَن داخلها وأؼمضت عَنَها هامسة بحزن

"  ً  " من أجلن بنٍ ؟ .... ٖ بل من أجلٍ أَضا

ؼمضتواجكؤت برأسها لٓعلً علً مسند كرسٍ السَارة وأ  

 عَنَها برفك فكل ما عاشجه من جنالضات فٍ مشاعرها اَْام

 الماضَة كان كالسراب بعد مكالمجهما اْخَرة والجٍ كان آخر ما

 لاله فَها وٖزالت جسمعه فٍ أذنها حجً اِن

 سؤنجظرن لَلة ؼد فٍ ؼرفجنا َا ؼسك وسنجحدخ ولن جنامٍ إٖ )

س الصباح علَنا إٖفٍ حضنٍ وراضَة جماماً .. بل ولن جطلع شم  

 ( وجراح كلَنا لد شفَت بالكامل

 وها هٍ جضعؾ مجدداً .. جسجسلم وجرضخ لجنازٖجه بجمدَم

 المبررات والجوضَح كما َرَد .. وها هٍ أَضاً سجفجح الجروح

 النازفة علها جداوَها .. جعطَه الفرصة مجدداً لعله ٖ َخذلها من

جخشاه أن َزَد جدَد وسججركه َشرح وَبرر ما كانت جل ما  

 ً  . جرحها ألما

 " سَدجٍ هل اْمور جمَعها بخَر ؟ "

 فجحت عَنَها واسجوت فٍ جلوسها ومدت َدها لٓمام جدَر مفجاح

 السَارة لجشؽَلها مجدداً هامسة للوالؾ لرب نافذجها



 " بخَر "

 وجحركت مجدداً ولم ججولؾ سَارجها هذه المرة إٖ وهٍ أمام باب

 المنزل الذٌ اججازت بوابة سوره الجٍ فجحت لها ما أن وصلجها ،

 نزلت منها وصعدت عجبات السلم بخطوات سرَعة حجً كانت فٍ

 الداخل وسؤلت الخادمة الجٍ كانت والفة جنظر لها باسجؽراب

 " مطر هنا ؟ "

 لالت بعد صمت برهة

"  ً  " ٖ سَدجٍ هو لم َرجع منذ ؼادر صباحا

لسٗلم المحاذٌ للباب وصعدجه ولم ججولؾجحركت حَنها نحو ا  

 حجً كانت أمام باب ؼرفجهما .. فجحت حمَبجها وأخرجت المفجاح

 منها وؼرسجه فٍ لفله وفجحجه فوراً ودخلت جعَده للحمَبة

 وأخرجت هاجفها فهو أخبرها بؤنه سَكون فٍ مدن ثنان الَوم

اومإكد أصبح هنا فٍ العاصمة اِن .. اجصلت به وؼضنت جبَنه  

 باسجؽراب ما أن سمعت الصوت الرجولٍ الذٌ أجابها والذٌ لم

 َكن صوجه

 " مرحباً سَدجٍ "

 أبعدت الهاجؾ عن أذنها ونظرت لشاشجه وكؤنها ججؤكد من أنه

 رلمه بالفعل ! لكن لم َكن سابماً ثمة ضوابط أمنَة علً رلمه هذا

تْنه َخص عابلجه والممربَن منه !! أعادت الهاجؾ ٖذنها ولال  

 " ! أَن هو مطر وما به "

 ً  لال من فٍ الطرؾ اِخر سرَعا

 " ٖ شٍء سَدجٍ هو بخَر اطمبنٍ "

 لالت واٖسجؽراب لم َؽادر مٗمحها بعد كما صوجها

 لما ججَب أنت علً هاجفه إذاً وٖ جحول المكالمة له مباشرة "



 " كالعادة ؟

 لال سرَعاً وباحجرام

َع اجصاٖجه وٖ َمكنناالسَد مطر مسافر سَدجٍ وألؽً جم "  

 " إَصالن به

 نظرت للفراغ بشرود وحَرة فؤَن سَكون سافر وهو لم َخبرها

 عن ذلن ضمن مخططه باْمس حَن سؤلجه ! بل أكد لها بؤنه

 سَكون هنا فٍ انجظارها !! بل ونشرات اْخبار لم ججحدخ عن

 ً  !! شٍء مماثل فؤمثاله َُعلن عن جمَع جحركاجهم الخارجَة مسبما

 همست برَبة

 ولما ٖ َسجمبل أٌ اجصاٖت وَجرن هواجفه هنا !! أَن سافر "

 " جحدَداً ؟

 " ٖ َمكننٍ ذكر ذلن لن سَدجٍ فاْوامر جمنعنٍ "

 شعرت بمبضة لوَة أطبمت علً للبها ولالت بصعوبة

 " أٌ أوامر هذه الجٍ جمنعن وأنا زوججه ؟ "

 " آسؾ سَدجٍ فاْوامر لم جسجثنٍ أحداً  "

بضَك وإن كان َنالض ما َحدخ داخلها لالت  

 أنا لم أطلب منن إَصالٍ به بل أَن َكون فما فٍ اْمر "

 " ! إن علمت

 ً  وصلها صوجه سرَعا

 الموضوع سرٌ للؽاَة سَدجٍ وٖ َمكننٍ إعطاء أٌ "

 معلومات لن ... اْمر لَس بَدٌ ولست سوي عبد مؤمور

 " سَدجٍ فاعذرَنٍ

رود وكؤنها انفصلت عن العالمأؼلمت الخط ونظرت حولها بش  

 ً  ! جماماً جبحخ عن طرَمها فٍ مكان مظلم ٖ جري معه شَبا



 وجعالت ضربات للبها بشكل موجع فما معنً أن َؽادر البٗد لمكان

 ما وفٍ سرَة جامة وعن الجمَع ؼَر أن َكون سافر للبٗد الجٍ

رهكان َعَش فَها سابماً ! لكن ماذا بشؤن حدَثه البارحة وانجظا  

 لها هنا اللَلة ؟ انهارت جالسة علً طرؾ السرَر خلفها ومررت

 َدها ببطء علً صدرها الذٌ اضطربت أنفاسه بانفعال لوٌ

 وهمست بكلمات مجؤنَة من بَنها

 " مطر ٖ جفعلها بٍ مجدداً أرجون "

 ولفت ومسحت عَنَها وأنفها بظهر كفها ونظرت جهة درج

الهاجؾ الذٌ ٖزال فٍطاولة السرَر وفجحجه بسرعة وأخرجت   

 مكانه فَه وبَدَن مرججفة فجحجه وفجشت فَه .. لم َكن ثمة اجصال

 .. من جلن المرأة وذان ما أنمذها للًَٗ من الوصول لحالة أنهَار

 لكن المفاجؤة كانت فٍ انجظارها حَن فجحت أَمونة الرسابل

 ووجدت رسالة وصلجه لبل ساعات من رلم مدون فَها جحت

 رموز أَضاً ففجحجها بؤصابع مرججفة وعَنان ؼاصت سرَعاً فٍ

 بحر من الدموع حجً أنها بالكاد اسجطاعت لراءة أحرفها

 .. مطر ؼَسانة حاولت اٖنجحار وهٍ فٍ حالة سَبة اِن )

 ( جعال فوراً وخلصنٍ من نسابن ومشاكلهن

 فرمجه بطول َدها صارخة ببكاء

 " ٖ لَس مجدداً ... لَس هٍ "

نهارت جالسة حَخ كانت جنظر من بَن دموعها لحطام الهاجؾوا  

 الذٌ ازلك جحت طاولة الجزََن وبالكاد َُري من جحجها وأمسكت

 فمها وعبرجها لبل أن جضرب بَدها علً فخذَها صارخة ببكاء

 " حمماء ... صدلجه مجدداً ووثمت به َا حمماء "

 كانت جضرب فخذَها بموة وجبكٍ وجصرخ بهسجرَا



لَس هٍ ... لَس مجدداً ... ٖ جمجلنٍ بها َا مطرٖ  "  " 

 وأمسكت فمها وبكابها الموجع جفكر فٍ الموجودان فٍ اْسفل

 وولفت بعدها وؼادرت الؽرفة جسحب خطواجها سحباً مسجندة

 بَدها علً الجدار بَنما جمسح َدها اْخري دموعها الجٍ جرفض

كانت جكاد جفمد الجولؾ لبل أن جنزل بها لجسدها بل لرحمها حَخ  

 لدرجها علً اٖجزان بسبب الجملصات الموَة فَه ونزلت بجسدها

 علً الجدار ببطء حجً جلست علً عجبات السلم وانكمشت علً

 نفسها جمسن خصرها بموة هامسة ببكاء

"  ً  " ٖ ججخلً عنٍ بنٍ أرجون ... ٖ جفعلها أنت أَضا

السٗلم ورفعت نظراجها المشوشة سرَعاً بالجٍ ظهرت منجصؾ  

 جمسن ظرفاً ورلَا فٍ َدها والجٍ نظرت لها بصدمة لبل أن

 جركض نحوها وجلست أمامها لابلة

 " سَدجٍ هل أنت بخَر ؟ "

 أخرجت إحدي َدَها ومسحت بها عَنَها وحاولت الولوؾ هامسة

 " بخَر "

 " ....لكن سَد "

 لاطعجها جحاول الولوؾ علً طولها هامسة بصعوبة

 ساعدَنٍ ْصل لؽرفجٍ فٍ اْسفل وٖ جخبرٌ أحداً عن "

 " وجودٌ هنا

 ساعدجها لجنزل عجبات السلم حجً أصبحت فٍ اْسفل ثم سارت

 وحدها مبجعدة عنها فنظرت للمؽلؾ بَن َدَها ثم لها وهٍ جخجفٍ

 عنها خلؾ الممر وجحركت من مكانها بعد لحظات جفكَر ولحمت

ا خلفها مفجوحة والجربت منها حَخبها ودخلت الؽرفة الجٍ جركجه  

 ججلس علً السرَر رافعة رأسها لٓعلً وعَناها مؽمضجان



 ولالت

 " سَدجٍ هل أحضر لن شَباً ؟ هل نطلب الطبَب ؟ "

 فهمست بصعوبة وهمس بالكاد سمعجه

 " ٖ .. سؤكون بخَر فعلَا المؽادرة من هنا "

لها وحزمت نظرت لها باسجؽراب ثم للمؽلؾ فٍ َدها لبل أن جنظر  

 أمرها لابلة

 سَدجٍ أنت طلبت سابماً أن نعطَن أٌ طرد َصل من لندن وهذا "

 وصل من فجرة لرَبة وٖ عنوان علَه ولم نعطه ْحد

 " .... وأنت كنجـ

 فجحت عَنَها ومدت َدها لها هامسة ببحة

 " أعطنٍ إَاه "

 مدجه لها ولالت بجوجس وجوجر

ن أعطان إَاه فؤنا طلبت منسَدجٍ ٖ جخبرٌ السَد مطر بؤنٍ م "  

 " الحرس أن ٖ َخبروه عنه لنعطَه لن

 حركت لها رأسها دون أن ججحدخ وأخذجه منها بَنما ؼادرت جلن

 من فورها مؽلمة الباب خلفها .. نظرت له بَن َدَها لبل أن جرفع

 أصابعها المرججفة لطرفه جمزفه ببطء دموعها عادت جسمٍ

ن المزَد ها هنارموشها بنهم وللبها َخبرها بؤ  . 

* 

* 

* 

 دفع الباب الذٌ كانت جحاول إؼٗله حجً عبر نصؾ جسده منه

 ولال َدفعه أكثر

 " جولفٍ عن الجنون َا حفَدة الخماصَة واجركَنٍ أدخل "



 لكن محاوٖجها المسجمَجة ٔؼٗله لم ججولؾ وإن كان نصؾ جسده

 أصبح َمنع ذلن ولالت من بَن أسنانها جدفعه علً جسده مجعمدة

 " للت بؤنٍ ٖ أرَد رإَة أحد وٖ الجحدخ معن .. ؼادر اِن "

 لكنه كان أكثر عناداً وإصراراً منها وبدفعة لوَة جعلها ججراجع

 للخلؾ ولال َضرب الباب علً اجساعه

 " جبانة ... لما جؽضبن بدَنة جافهة مثلها ؟ "

ت بإصبعها صارخةأشار  

 " ٖ عٗلة لن واخرج من ؼرفجٍ فوراً  "

 فابجسم بسخرَة ولال

 جمَل ... ما هذا الذٌ لالجه لن أؼضبن هكذا ؟ بل وجعلن "

 " !سجَبة ؼرفجن منذ اْمس؟

 " ٖ عٗلة لن "

 لالجها بحدة جنظر له بموة فرفع َده ولوح باْوراق فَها أمام

َرة ججطاَر حوله ولالوجهها مما جعل خصٗت شعرها المص  

 وذات اٖبجسامة الساخرة جزَن شفجَه

 " إذاً ثمة عٗلة لن بهذه "

 نظرت لها فٍ َده بجفكَر للًَٗ لبل أن جمد َدها لجؤخذها فؤبعدها

 عنها بسرعة خاطفة ولال

 " ٖ لَس هكذا بسهولة "

 فشدت لبضجها بموة ولالت بحنك

"  ً  " ظننت بؤننٍ لدمت الممابل سلفا

ها فٍ َده بجفكَر ولالنظر ل  

 " معن حك فٍ هذا "

 وجابع ناظراّ لعَنَها وعلً شفجَه ذات اٖبجسامة الجٍ ججعلن



 جرؼب فٍ جمزَمه بؤسنانن

 " لكن ثمة أمر آخر مهم "

 وللبها لَنزلك منها فٍ َده اْخري لرص صؽَر ورفعه بؤصابعه

 أمام وجهها ولال بابجسامة ماكرة

 " أٖ َعنَن هذا ؟ "

 فنظرت له ببرود جخفٍ انفعالها الحمَمٍ بسبب ذلن ولالت

 إن كان الممابل أن جعلم سر اخجفاء خالٍ فٗ أعلم أكثر مما "

 أخبرجن .. وإن كان ما لالجه زوجة شمَمن ذان فٗ شٍء مهم

 " أجحفن به

 ضحن كثَراً رافعاً رأسه لٓعلً حجً جحولت نظرجها له

ل هذا الضحن ! نظر لها مالٗسجؽراب فما الذٌ لالجه َدعٍ ك  

 انجهت نوبة ضحكه جلن ولال بابجسامة جانبَة َحرن المرص

 بجانب وجهه

 " بل ما أرَد معرفجه هو ما علمه ولاص "

 نظرت له باسجؽراب هو ألرب لٗسجهجان فمال بجفكَر

 " أفهم من نظرجن هذه بؤنن ٖ جعلمَن ؟ "

 فرممجه ببرود مجمجمة

ن أنت جعلم ؟وأفهم من سإالن هذا بؤن "  " 

 جنفس بعمك ولال ببرود مماثل

 " لو كنت أعلم ما سؤلجن "

 فجؤففت ولالت بسخط

 " وما َدرَنٍ أنا وأنا ٖ أراه وٖ أجحدخ معه "

 فانفجح فمه رافعاً رأسه للًَٗ ولال

 " آه جشاجرجما إذاً ؟ فهمت اِن "



 نظرت له بضَك ولالت جشد لبضجَها بجانب جسدها بموة

مت ؟ماذا فه "  " 

 مد لها اْوراق والمرص معها ولال

 ٖ جهجمٍ كثَراً ... واِن خذَها ْنن جسجحمَنها بالفعل "

 " َا حلَفجٍ

 وأطلك ضحكة عالَة وهو َؽادر الؽرفة وجركها جحدق فٍ مكانه

 باسجؽراب فما هذا الذٌ فعلجه َسجحك وماذا كان َمصد بما علمه

 !! شمَمه وهٍ جعلمه

 جؤففت وضربت باب الؽرفة بموة فما الذٌ َعنَها من كل ذلن ؟

 نظرت لٓوراق فٍ َدها والجٍ سلمها إَاها حسب اجفالهما

 المجبادل كما َسمَه وبطلب منها فَما َخص أسهمها فٍ شركجهم

 والجٍ كان هو من أخبرها عنها سابماً ... وابجسمت ابجسامة ٖ

.. أخرجت من بَنها جعبر سوي عن الحمد والجعطش لٗنجمام  

 المرص الذٌ ٖ جفهم ما ؼرضه منه وٖ جهجم فكل ما جعلمه

 وَعنَها بؤنه أصبح بإمكانها فجح حاسوب ذان العجوز والذٌ

 َطمبن لجركه فٍ مكجبه بعض اْحَان وسجبدأ لعبجها الحمَمَة الجٍ

 ماطلت فَها كثَراً ولم جكن ججخَل بؤن شبَه الرجال ذان هو من

هاسَساعدها فَ  ! . 

 جوجهت جهة الخزانة وفجحت بابها بموة ووضعجها فَها وأخرجت

 الورلة الملفوفة الناعمة وفجحجها والجٍ جكاد جكون كمطعة لماش

 بَضاء كبَرة جزَنها خطوط سوداء فٍ جماسَم وأشكال ؼَر

 مفهومة سوي لمن رسمجها جحدَداً ، رفعجها بكلجا َدَها لمسجوي

وجاً واضحاً َدمج جمزق المماشوجهها ومزلجها بموة مصدرة ص  

 ً  والورق ... ولم جكجفٍ بذلن فمط بل مزلت كل شك فَها أَضا



 وكل لطعة جمزلها جرفعها وجعاود جمزَمها مجمجمة بؽضب

 ألَست هذه هٍ مهمجٍ اْساسَة هنا ؟ للجحَم إذاً ولن "

 " أنفذ سوي مهامٍ الجٍ دخلت أنا من أجلها

رض حَخ امجٓت بؤشٗءرمت آخر لصاصات من َدَها علً اْ  

 جلن الورلة الممزلة ونظرت لخزانجها مجدداً وأخرجت اْوراق

 جنظر لها بَن َدَها وابجسمت بانجصار .. وما أن خطت خطوجَن

 بعَداً عن جلن الخزانة ولفت مجسمرة مكانها بسبب باب الؽرفة

 الذٌ فجح فجؤة وبسرعة جعلجها ججفل بصدمة جنظر للذٌ لم َفعلها

 ً هكذا ودون أن َطرله ! ولم َكن سوي ولاص .... والذٌ سابما  

 زاد علً ذلن أن أؼلمه ضارباً إَاه بموة وهو من لم َفعلها من

 لبل أَضاً ..! بل وما جعل عَناها ججسعان بصدمة هو إؼٗله للباب

 بالمفجاح الذٌ نزعه من مكانه ورماه بطول َده جانباً لَنزلك جحت

 باب الحمام المؽلك ونظر لها وَده ٖزالت ممدودة جانباً بعدما

 . طارت جلن المطعة المعدنَة الرنانة منها

* 

* 

* 

 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه السوداء وجؤفؾ نفساً طوًَٗ 

 َنظر للفراغ فمال الوالؾ أمامه

 علَنا أن نجد حًٗ سرَعاً لهذا سَد لاسم ولبل المإجمر الجامع "

مرر ودون اٖسجعانة بالزعَم مطر هذه المرة فٗ ولت أمامناوالم  

 " وٖ َمكننا اٖجصال به

 نظر حوله مفكراً لبل أن َنظر للوالؾ أمامه وأمسن كجفه بَده

 " لابٗ



 لنجحرن إذاً فٗ ولت أمامنا والجؤخَر لَس فٍ صالحنا وٖ فٍ

 " صالح الجمَع

واثمة فرد له أشار له ذان برأسه مشجعاً بابجسامة رجولَة  

 اٖشارة بمثَلجها وإن لم جحمل كل جلن الثمة الجٍ طمؤن بها ذان

 نفسه ، وما أن اسجدار جهة الباب ولؾ مكانه ْنه انفجح فجؤة بل

 وبموة بَنما لال الذٌ ٖ زال َمسن ممبضه بَده

 " كارثة َا لاسم "

 فشحبت مٗمحه َنظر للذٌ َعلم جَداً بؤنه لن َمول جلن العبارة

بثاً أو ْمر ٖ أهمَة له وهمس ونظراجه الوجلة جلجهم جلنع  

 المٗمح المجصلبة

 " ماذا حدخ َا عمَر ؟ "

 ً  لكن ذان جرن ممبض الباب بحركة عنَفة وؼادر فلحك به مسرعا

 وخرج خلفه َنظر له وهو َعبر الرواق الطوَل َنادَه بَنما جابع

هاجفهذان طرَمه لابًٗ بصوت ؼاضب َُخرج من جَب سجرجه   

 الذٌ عٗ رنَنه

 " مصَبة حدثت أمام أعَننا ولن َسامحنا مطر علَها أبدا ً "

 فؤسرع خلفه بنظرات وجلة ودس َده فٍ جَبه َخرج هاجفه الذٌ

 عٗ رنَنه أَضاً ونظر ٔسمها فَه فنمل نظره منه للذٌ ٖزال

 َسَر أمامه وَجحدخ فٍ هاجفه صارخاً بؽضب لم َركز وٖ فَما

 كان َمول ولم َسجطع ججاهل اجصالها ذان فالججربة علمجه .. فجح

 الخط ونظره علً الذٌ نزل السٗلم مسرعاً دون حجً أن َسجعَن

 بالمصعد ! بَنما لم َجرن له صوجها الباكٍ مجاًٖ لجمرَر وجهجه ما

 أن وصله لابلة

 " لاسم جعالً أرجون بسرعة "



امه ونزل عجباتلجججه خطواجه الراكضة حَخ ؼادر ذان أم  

 السٗلم بسرعة لابًٗ 

 "....ما بن جَما ماذا "

 لكنها لم ججرن له مجاًٖ لَنهٍ حدَثه أَضاً مجابعة ببكاء

 " الشرطة هنا وٖ أعلم ما ألول لهم ... جعالً لاسم أرجون "

 ً  فصرخ َججاز الموجودَن فٍ صالة الطابك اْرضٍ راكضا

 " أَن أنت َا جَما ؟ "

بصدمة أشد وهو َججاز باب المصر الرباسٍ حَنواجسعت عَناه   

 لالت ببكاء

 " فٍ المسجشفً .... جعالً بسرعة لاسم أرجون "

* 

* 

* 

* 

 ضمت َدَها لرب شفجَها ججمجم بكلمات باكَة هٍ نفسها لم جعد

 جفهمها جصل للباب وجرجع نحو الداخل كالضابعة لم جعد جعلم ما

عشرة فاْمر لم َعد َمكنها فعله فؤن جججاوز الساعة الحادَة  

 مطمبناً مطلماً فهو لم َسبك له أن جؤخر حجً هذا الولت فما أن

 جؽَب الشمس حجً َصبح هنا ولم َكن َجركها لًَٗ لوحدها ! بل

 وأعماله فٍ المزرعة جنجهٍ ذان الولت أَضاً وكم جخشً من

 مؽبة الجنابه لجلن السَارة الجدَدة الجٍ ٖ َمجلكها هنا سوي كبار

 .عابلة ؼَلوان وأمثالهم فمد َحاول أحدهم حجً لجله لَسرلها

 وعند جلن الفكرة جن جنونها فؤن جفمده معناه أن جفمد كل شٍء

 بالنسبة لها ولَس اْمان والمعَل فمط جعنٍ بل والرجل الوحَد



 الذٌ اضطربت له ضربات للبها وجعلمت به ْسباب لم جعد لٓمور

بها فكل ما جرَده أن َكون لربها وإنالمادَة وٖ المعنوَة عٗلة   

 لم َوفر لها من كل هذا شَباً .. فكانت من الجنون لحظجها أن

 وضعت حجابها علً رأسها وفجحت باب المنزل وخرجت منه

 فؽَابه لن َكون بدون سبب .. جعرفه جَداً ٖ َفعلها ولن ججد

 جواباً عن كل هذا سوي لدي شخص واحد وإن طردها أو صرخ

ا بل وإن ضربها فلن ججراجع ولن ججركه حجً َعلم لهافٍ وجهه  

 أَن َكون فهو َملن هاجفاً علً اْلل ... منذ المؽَب وهٍ جُصبر

 نفسها وجمنعها بالجرَخ لكن جعالب الساعات الواحدة جلو اْخري

 جعلها جسجمع لشٍء ما لَس عملها وٖ حجً للبها بل ما فالهما

ارع أَضاً للبحخ عنه .. لكنجنوناً َحثها علً الركض وسط المز  

 وجهجها كانت ألرب من ذلن وهٍ جدور حول المنزل الواسع لجصل

 لجانبه اِخر وللباب الحدَدٌ اْفضل حاًٖ من ذان الذٌ جركجه

 خلفها وأوله طٗءه اْسود الجدَد وبدأت بالطرق علَه بكؾ َدها

منفٍ ضربات جزداد لوة وارجفاعاً بالجدرَج كلما شعرت بالَؤس   

 أن َجَب علَها أحد أو َخرج لها ولم ججمنً حَاجها أن جري وجه

 أوَس ؼَلوان أمامها كما الَوم واِن فهو خَارها الوحَد

 وسجفعلها وججرجاه هذه المرة لَبحخ عنه وَطمبنها علَه لبل أن

 . جفمد عملها وللبها معه

حأبعدت َدها وجعلمت نظراجها الباكَة بالباب ما أن سمعت لفله َفج  

 من الداخل .. نظرات جؽلب علَها اْمل الكسَر أكثر من الجردد

 والرهبة وهٍ جنجظر أن جري عَنٍ ذان الرجل الؽاضبة أمامها

 اِن وجلن النظرة الجٍ ٖ َخص ؼَرها بها .. لكن أَا من ذلن لم

 َحدخ والباب َفجح ببطء لكنه جولؾ فجؤة أَضاً ولم َفجح علً



ل بصدمة فٍ شمه المفجوح ما أناجساعه ! وحدلت باسجؽراب ب  

 خرج من خلفه صوت امرأة منخفضاً هادباً بلمحة حزن واضحة

 " من هنا ؟ "

 فمٓت الدموع عَنَها وأمسكت فمها بَدها ما أن اكجشفت من

 جكون جلن .. ومن سجكون ؼَرها ؟ هذه آخر امرأة فٍ الوجود

 ججمنً رإَجها فإن كانت ججؤلم حد الموت ما أن جري عَنا إبنها

 المجؤلم والذٌ َعبر عن كل ذان اْلم بالؽضب والحمد ما أن َراها

 فكَؾ بهذه المرأة ...؟

 " !!... من هنا "

 خرج لها صوجها مجدداً فمسحت عَنَها بموة وما أن كانت

 سججحدخ لالت الوالفة خلؾ الباب

أجل أوَس فهو لَس هناإن كنت لادم من  "  " 

 فاجسعت عَناها بذعر فها لد فمدت أملها الوحَد والشخص الذٌ

 لد جلجؤ له لمساعدجها فٍ معرفة مكانه أو علً اْلل إن كان

 بخَر ... خرج صوجها المبحوح حَنها

 " وأَن أجده َا خالة ؟ "

 كانت جرَد معرفة إن حدخ شٍء ما علً اْلل لجعلم أَن سَكون

ة إن كان ابنها هنا فٍ أباجَر لكن صمت الوالفة خلؾَمان خاص  

 الباب طال كثَراً ولن جلومها فٍ هذا فهٍ ما كانت لججولع لطعاً أن

 جؤجٍ امرأة للسإال عنه خاصة فٍ مثل هذه المري الرَفَة ... فؤن

 جسؤل امرأة عن رجل فٍ منزله َعد أمراً ؼرَباً وإن رآها أحد فلن

كان فٍ وضع مثل وضعها ؟جرحمها اْلسن فماذا إن   . 

 " !من أنت ؟ "

 كان ذان السإال ما جولعت أن َخرج لها من خلؾ الباب



 الحدَدٌ .. وإن كانت صاحبجه جبصر لكانت أخرجت رأسها

 لجراها بالجؤكَد ، وكم كانت أجابة شدَدة علً نفسها فماذا سجمول

 وبماذا ججَب ؟ فركت لبضجَها ببعض وجوجرت شفجَها لبل أن

ولجم  

 " أرَده فٍ أمر مهم َا خالة .. هل هو هنا فٍ أباجَر ؟ "

 وشعرت بضربات للبها جضطرب وهٍ جنجظر جوابها رؼم ججاهلها

 المجعمد لسإالها ذان فجل ما كانت جخشاه أن ٖ َكون هنا فمن

 سجلجؤ له حَنها ؟ انجظرت بجوجر لكن الجواب كان مخالفاً لجمَع

 ظنونها حَن لالت الجٍ ٖزالت ججواري عنها خلؾ الباب

 الشبه مؽلك

 " من أنت ؟ "

 ً  فجنفست بعمك ونظرت للظٗم حولها وحضنت نفسها ٖ شعورَا

 وشعرت بالخوؾ َجسلل لملبها وهذه المرأة جبدو مصممة علً

 معرفة من جكون هذه الجٍ جسؤل عن ابنها فٍ هذا الولت من اللَل

ضاً وَفجرض أن ٖ جسجؽرب هذا أم الجولَتلكنه محاٍم أَ ..  

 السبب !! نظرت للباب مجدداً ورطبت شفجَها بطرؾ لسانها

 وجنفست بعمك لبل أن جمول بصوت منخفض حزَن

 " أنا ماَرَن "

 وأمسكت َدها بملبها ٖ شعورَاً ما أن كان الصمت الممَت ردة

ٍ ججفهمالفعل اْولً للوالفة خلؾ الباب ومٓت الدموع عَنَها فه  

 وضعها ذان وما شعرت وجشعر به ومولنة جماماً بل ومإمنة بؤنها

 أكثر ما َجعلها وابنها َشعران باْلم وبجرح الماضٍ اْلَم

 وبمؤساجهما الجٍ كانت هٍ إحدي نجابجها الجٍ لم جخجفٍ كما حدخ

 مع والدجها والرجل الذٌ اجهم بهما ... لكن ما ذنبها هٍ ؟ فَما



لم جخجر مصَرها حجً إن كانت ابنجه فعًٗ فكَؾأجرمت وهٍ الجٍ   

 وهما َصران علً براءجه ؟ أول ما جولعجه حَنها بل وأهونه أن

 َُؽلك ذان الباب الحدَدٌ فٍ وجهها بموة لكن أَا من ذلن لم

 َحدخ وهٍ جحدق بصدمة فٍ شك الباب الذٌ اجسع للًَٗ وخرج

 منه ذان الصوت الحنون المفعم بالحزن والعاطفة

 " جفضلٍ ادخلٍ َا ماَرَن "

 وامجٓت عَناها بالدموع سرَعاً بل وانسابت جسمٍ وجنجَها فهٍ

 لم جكن جخشً من رإَة ما جراه فٍ عَنٍ ابنها فَها بل كانت

 جخشً العكس وأن جمجلها بمعاملجها بالطَب وها هو ما كانت

 جخشاه وجسجبعده ذات الولت حدخ ! وكم جمنت لحظجها أّن لدماها

ربا من هذا الباب فؤن جعَش حَاجها جظنها جكرهها كإبنهالم جمج  

 ً  كان أرحم مبة مرة علً للبها من هذا بالرؼم من جمنَها ودابما

 أن راعً الجمَع وأولهم هذه العابلة وضعها وبؤنه ٖ ذنب لها

 فَما حدخ .. وإن كانت جمنت الموت سابماً وعلً مرور كل جلن

 اْعوام فهٍ جمنجه مضاعفاً لحظجها وهٍ جسمع جلن النبرة

 الحنونة المجفهمة من شخص آخر ؼَر فجر من أهل بلدجها جلن

 فكَؾ أن جكون من هذه المرأة جحدَداً ؟

 حضنت نفسها ولالت بحزن

 ٖ َمكننٍ الدخول َا خالة وٖ البماء هنا .. زوجٍ ؼادر منذ "

منزل ولت مؽَب الشمسالصباح الباكر وَفجرض أن َرجع لل  

 لكنه لم َؤجٍ حجً اِن وٖ أحد لٍ ؼَر ابنن هنا َبحخ لٍ عنه

 " أو َخبرنٍ خبراً َخصه

 لالت جلن من فورها وإن لم جخرج لها بل وبنبرة للك

 وأوَس ؼادر بعد أن طرق أحدهم باب المنزل وخرج له "



 " ولت المؽرب ولم َرجع حجً اِن

ا ومخاوفها بؤن ما جخشاه سَكونفازداد بذلن خوفها بل وظنونه  

 ولع ورفعت أناملها لشفجَها هامسة ببكاء

 " َا إلهٍ أَن سؤجده اِن "

 لالت الوالفة خلؾ الباب جطمبنها

 لد َكون فٍ مكان ما لرَب من هنا َا ماَرَن وسَرجع فٍ "

 " أٌ ولت

 لكن ذلن لم َخفؾ من خوفها وللمها علَه شَباً ولالت ببكاء جؽلب

ً علً صوجه ا أَضا  

 هو لم َفعلها سابماً وٖ َجركنٍ وحَدة لًَٗ هكذا ودون أن "

 " َخبرنٍ ! أنا للمة علَه َا خالة وٖ أحد لٍ

 خرج لها صوجها مجدداً 

 ثمة عجوز َعَش هنا فٍ مزارعنا وَمكنن أسجعانة "

 " به وسَساعدن

 اجسعت عَناها الدامعة ولالت بوجل

سَؽضب َمان وعجوز ؟! ٖ َا خالة ٖ أسجطَع  " ... " 

 ً  فماطعجها جلن سرَعا

 هو من الجنوب هنا وأوَس َوصَه علَا حَن َبات فٍ حوران "

 " وَثك فَه كثَراً وسَبحخ لن عنه أو َعلم خبره

 مسحت عَناها ودموعها بموة ولالت

 وكَؾ سؤجده وسط المزارع المظلمة ؟ "

 " ٖ َمكننٍ اٖبجعاد عن هنا

 لالت من فورها

 ثمة طرَمة علمنٍ أوَس إَاها ْصل له إن لزم اْمر فاجبعَها "



 وسججدٌ نفسن أمام ؼرفجه بما أنن جرفضَن الدخول وانجظار

 " أوَس حجً َؤجٍ

 حركت رأسها بالنفٍ وكؤن عملها الباطن َرفض الفكرة فلن ججولع

 سوي أن َمجلها إن وجدها فٍ منزله وإن كانت والدجه من

ٗم الواسع خلفها لبل أن جنظر للبابأدخلها ... نظرت للظ  

 مجدداً ولالت بصوت مجردد ضعَؾ

 " و.... وكَؾ أصل له "

 ً  خرج لها صوجها سرَعا

 من أمام الباب هنا جسَرَن فٍ اججاه مسجمَم مبة خطوة ولن "

 ً  ججدٌ أٌ شجرة فٍ طرَمن وعند المبة سجكون علً َمَنن جماما

رون خطوة سجكونشجرة فسجك كبَرة جسَرَن َساراً خمس وعش  

 أمامن حَنها شجرة فسجك أخري ججركَنها علً َمَنن وجسَرَن

 خمسون خطوة أخري ججدٌ نفسن أمام سور صؽَر َمَنه باب

 حدَدٌ هو باب ؼرفجه سَساعدن وَبحخ لن عنه وأنت ارجعٍ

 هنا بذات الطرَمة واذهبٍ لمنزلن ٖ جبمٍ وحَدة فٍ

 " المزارع لًَٗ 

ها جراها وجحركت من فورها حَخ لالتحركت رأسها بحسناً وكؤن  

 جسَر وجحسب خطواجها وجمسح دموعها ذات الولت بَنما نظراجها

 ججول حولها كل حَن جرالب أشباح اْشجار فٍ لَلة هجرها حجً

 ضوء الممر جشعر بؤنها والمرأة الجٍ جركجها خلفها سواء ٖ شٍء

الرلمجسَر فَه سوي السواد الشبه جام شفجاها المرججفة جحسب   

 جلو اِخر لبل أن جمؾ مجسمرة عند العدد ٖ جعلم كم َكون جنظر

 َساراً حَخ الضوء الباهت البعَد وسط ذان الظٗم الموحش

 !! وؼضنت جبَنها باسجؽراب فهذا لَس ضوء سَارة فما سَكون



 جحركت خطواجها ببطء فٍ ذان اٖججاه جسَر بخطوات حذرة خافجة

 جرالب خَال الرجل الذٌ بدأ َجضح لها شَباً فشَباً وبمعة الضوء

 ! الصؽَرة المنبعثة منه وما َبدو أنه ضوء هاجؾ محمول

 ً  اخجبؤت خلؾ أبعد شجرة عنه وحَخ كان ذان الخَال البعَد مولَا

 ظهره لها ... َمان ٖ َملن هاجفاً فهل سَكون هذا أحد العمال ؟

هنا ومنازلهم بعَدة ؟! كانت جرالبه لكن ما الذٌ َفعله فٍ اللَل  

 بعَنَن وجلة فضولَة ذات الولت لبل أن جمفز فٍ مكانها جكجم

 صرخجها بَدها ما أن شعرت بشٍء ما لفز علً وجهها رمجه

 بَدها اْخري وَبدو لم َكن سوي جرد لَل لكن مع خوفها فمدت

 . السَطرة علً نفسها

خَال ناحَجها ومإكداجسعت عَناها بذهول ما أن اسجدار ذان ال  

 حركجها الموَة جلن السبب وها لد شعر بوجودها وانملبت اْدوار

 وباجت هٍ المرالبة منه .. بل واْسوأ من ذلن أن ذان الخَال

 والضوء الصؽَر معه سارا باججاهها مما جعلها ججفل راكضة فٍ

 اٖججاه اِخر بل وخطواجها جلن ازدادت سرعة واجساعاً ما أن

ركض جلن الخطوات خلفها جشعر بذعر لم جعرفه سمعت صوت  

 حَاجها وجمنت أن لم جعجب لدمها خارج باب المنزل .. لكن الندم

 فات أوانه اِن وهٍ ٖ جعرؾ وٖ هوَة مطاردها ذان .. بل وبؤن

 خطواجها الراكضة جلن جوجهت بها نحو أراضٍ شعَب ؼَلوان

 . وأشمابه

* 

* 

* 

لَمع نظرها علً الجالسةفجحت باب الؽرفة بهدوء ودخلت   



 منكمشة فوق اْرَكة بَنما نظرها َهَم بحزن فٍ الخارج ججكا

 بطرؾ جبَنها علً زجاج النافذة فجنهدت بَؤس جحرن رأسها

 والجربت منها لابلة

 " ! زهور حجً مجً سجسجمر هذه الحالة معن "

 رفعت حَنها َدها ومسحت عَنَها جعدل من جلوسها ولم جعلك كما

 لم جرفع نظرها بها فجنهدت مجدداً ولالت

 زهور لو كنِت رفضجه لكان أفضل لن من إجبار نفسن علَه "

 " وأنت ٖ جرَدَنه

 فحركت رأسها برفض دون أن ججحدخ فجنهدت الوالفة فولها

 بضَك لابلة

"  ً  لم أفهم معنً جوابن هذا فكلمة ٖ جحمل أحَاناً المعنَان معا

 " ! َا زهور

بحة جرفع خصٗت شعرها المصَر خلؾ أذنَهاهمست حَنها ب  

 " أعنٍ لم اجبر نفسٍ أمٍ "

 فحدلت فَها باسجؽراب ولالت جنظر لرأسها المنكس لٓسفل

 ماذا بن إذاً هذا حالن ووضعن منذ َوم عمد لرانكما ؟ "

 " هل جشاجرجما ؟ !

 حركت رأسها مجدداً هامسة

 " ٖ أمٍ "

برة مخنولة ولد رفعتوما أن كانت سججحدخ سبمجها لابلة بع  

 رأسها ونظرها بها

 " كم هو مإسؾ وضع والدجه أمٍ "

 جنهدت بحزن ولالت

 " واْكثر أسفاً وحزناً هو حكاَجها الجٍ جسببت بما هٍ فَه اِن "



 نظرت لها باسجؽراب ولالت

 " !! حكاَجها السبب "

 لالت الجٍ حركت رأسها بجنهَدة عمَمة حزَنة

ناٌ وبكاًء علً فراق زوجها رحمه هللاأجل فهٍ فمدت بصرها حز "  

 " بل وحَاجها وابنها جبدلت للسواد والحزن منذ ذان الحَن ..

 نزلت دموعها وأخفضت رأسها جمسن عبرجها بَدها فجلست

 والدجها بجوارها وأمسكت بكجفها لابلة

 ما علَن فعله اِن لَس البكاء وٖ الشفمة علً وضعها بل أن "

 جكونٍ الزوجة الصالحة له وأن جمومٍ بمهامه ناحَة والدجه فهو

 كان َؽسل حجً ثَابها بنفسه ولبِل بالحَاة فٍ الجنوب من أجلها

 " وأنت من سَشاركه كل ذلن َا زهور

 لم جسجطع لول شٍء سوي أن حركت رأسها إَجاباً جمسح

 دموعها ولم جرفع رأسها فمسحت َد والدجها علً ظهرها لبل أن

نهد لابلةجج  

 " كم عانً ذان الشاب حجً أنه سَخسر وظَفجه كؤسجاذ بجامعجه"

 رفعت رأسها ونظرت لها بعَنَن مجهدة من كثرة البكاء

 وهمست باسجؽراب

 " !! َخسر عمله "

 أومؤت برأسها إَجاباً ولالت بحزن

بنشر أجل هذا ما فهمجه من والدن عبدالرحمن فثمة من لام "  

وسرعان ما أصبح الخبر علًلصة والده فٍ الجامعة   

 " جمَع اْلسن

 حدلت فَها بعَنَن مجسعة لد مٓجها الدموع مجدداً بَنما

 جابعت هٍ باسجَاء



 وأولبن المجحجرَن لالو بؤنه ٖ َلَك بهم أن َكون أسجاذاً وَموم "

 ... بجدرَس طلبة لدَهم بسبب ماضٍ والده وما بات َمال عنه

َنسون أنفسهمَجشدلون بعبارة سمعة الجامعة و  ! " 

 وضربت كفَها ببعضهما ججمعهما أمام شفجَها ولالت بحسرة

 وحزن جنظر للفراغ

 سَخسر ذان الشاب أٌ وظَفة مماثلة بسبب هذا .. بل وحجً "

 المضاَا الجٍ جوكل له كمحاٍم ... لو أعلم فمط من هذا الذٌ فعل

 جلن الجرَمة الشنعاء وأخرج المصة من ممابر الجنوب وأوصلها

 هنا ! فلم َكن َعلم عنها أحد والناس هنان بدأت جنساها مع مرور

 اْعوام ... لمد دمروا مسجمبله كمحاٍم وأضاعوا سنوات دراسجه

 " وعمله

 فلم جسجطع منع دموعها من الجسابك علً وجنجَها ولالت

 بصعوبة

 " !فمد كل شٍء أمٍ ؟ "

 نظرت لها ولالت بحزن

 هذا ما نراه نحن ..هو ٖ َري سوي بؤنه ثمة من أجرم فٍ حك "

 والده ووالدجه وهو َنشر لصجهما لجكون فٍ أفواه الجمَع

 " وَكسره ذلن أكثر من كل ما فمده

 وولفت ولالت جمسح علً خصٗت شعرها المصَر الناعم

 وعلَن َمع حمل جخفَؾ ذلن عنه فوالدجه لالت بؤنه كان َرفض "

َاً ومنذ أعوام حجً الجمان وأحبن ... عوضَه بنَجٍالزواج نهاب  

 عن كل ما لاساه وَعانَه وكونٍ بجانبه فٍ محنجه فهو لوٌ

 " وسَججازها إن كنت معه وهو َحجاجن اِن أكثر من أٌ ولت

 وؼادرت الؽرفة مؽلمة الباب خلفها وجركجها فٍ ألم ألسً مما



فٍ ببكاءكانت فَه وهٍ جحضن رأسها بَدَها جنكسه لٓسفل و  

 مسجمر لطعه صوت رنَن هاجفها الملح فرفعت رأسها ونظرت

 ٖسمه علً شاشجه من بَن دموعها فارجسمت ابجسامة حزَنة

 علً شفجَها المشبعة بالدموع فهذه المرة اْولً الجٍ َفعلها بعد

 زواجهما بَنما جرددت هٍ كثَراً فٍ فعلها .. مدت َدها له ورفعجه

عَناها بموة بَنما جمسح َدها اْخري  . 

* 

* 

* 

 ولفت وجحركت فٍ الؽرفة بجوجر فؽدَر ؼادرت مع شمَمها منذ

 ولت وها هٍ الساعة أصبحت الحادَة عشرة ونصؾ ولم َؤجٍ

 وهو من لال بؤنه سَكون هنا خٗل ساعجَن أو ثٗثة من ولت

 مؽَب الشمس ! حجً أنه ٖ َجَب علً اجصاٖجها الجٍ لم ججولؾ

جبَنها بؤصابعها وٖ جعلم ماذا جفعل وكَؾجنهدت بموة جفرن  !!  

 لها أن ججده هنا وبمن جسجعَن ؟ فحجً ؼسك لم ججب علَها

 لجطلب منها اٖجصال بزوجها فوحده من لد َخرج بخبر عنه من

 جحت اْرض وإن كان خَاراً سَباً وفاشًٗ خصوصاً إن كان ذان

 الرجل َعلم عن مشاعر شمَمها نحو زوججه وخطبجه لها سابماً بعد

 طٗلها منه .. لكن ٖ حل أمامها وٖ جرَد اٖجصال بوسام فهو

 . َسكن فٍ مدَنة بعَدة وسَركب سَارجه وَؤجٍ جعرفه جَداً 

 جنهدت مسجؽفرة هللا وولفت ممابلة للمرآة وابجسمت بسخرَة ما

َا جلَلة ! َا للسخرَة أن نظرت لنفسها فَها ... عروس  ... !! 

 أنت الجٍ سبك وألسمِت أن ٖ َدخل حَاجن رجل آخر ها أنت

 ! جلبسَن وججزَنَن ْحدهم كفجاة فٍ العشرَن من عمرها



 أشاحت بوجهها جانباً وزمت شفجَها مجنهدة بضَك جطرد جلن

 اْفكار من رأسها فهٍ اسجطاعت وبصعوبة أن جمنع ؼدَر أن ٖ

زفاؾ ذان مجدداً بَنما أصرت علَه جلن وكؤنهجلبس فسجان ال  

 حفل زفافها هٍ ! فاسجسلمت لها نهاَة اْمر ولبست فسجان

 سهرة ألل فخامة من جلن الخَمة المجنملة الجٍ كانت مجبرة علً

 الخروج بها من منزل والدها ، وإن كان اْمر بَدها لذهبت

رحةله ببَجامجها جلن ذاجها الجٍ كانت جلبسها ومنذ البا  . 

 جؤففت نفساً طوًَٗ واسجؽفرت هللا جحضن نفسها وأصابعها جشجد

 بموة علً لحم ذراعَها العارَان فما علَها الجفكَر فَه اِن هو

 شمَمها لابد أَن ذهب ولما ٖ َجَب علً هاجفه ! كان من عادجه

 أن ٖ َجَب علً هاجفه سرَعاً ولد َجرن الرد علَه لولت ٖحك

م واِن جحدَداً فجؤخره فٍ الرد أمر ؼَر مطمبنٖنشؽاله لكن الَو  

 لها بل وجؤخره فٍ المدوم أَضاً ! وآخر ما لد جفكر فٍ فعله هو

 . ! اٖجصال بذان الرجل الذٌ لم َؤجٍ علً الموعد أَضا ً 

 جحركت جهة النافذة المطلة علً معالم العاصمة الجٍ بدت من ذان

سَاراجها جلمع فٍ الظٗماٖرجفاع مشهداً ممَزاً وأضواء مبانَها و  

 جرسم صوراً واضحة لكل مبنً فَها وكؤنها جسبح فٍ ضوء

 !! ... النجوم

 ولفت جنظر لذان الجمال اٖصطناعٍ بشرود واجم مكجفة ذراعَها

 لصدرها لبل أن َجحول شرودها ذان ٖبجسامة ساخرة ما أن

 جذكرت حدَخ ؼدَر اْخَر معها لبل أن جؽادر حَن أمسكت

ولالت ناظرة لعَنَها بجركَز بذراعَها  

 " لما أشعر بؤنن لست سعَدة بهذا الزواج َا جلَلة ؟ "

 فلم جسجطع أن جنكر ذلن .. أن جنفَه وٖ أن ججهرب منه كما عجزت



 عن الهرب من عَنَها فما كان منها إٖ أن ابجسمت بمرارة هامسة

 " لن َسجؽرب هذا من َعلم كل ما لَل وَمال عن جلَلة َونس "

 فجنملت نظراجها بَن عَنَها بصمت لبل أن جمول باسجؽراب

 لكن زواجن بهذا الرجل سَخرس كل جلن اْفواه وسرَعاً َا "

 " !! جلَلة وأنت جعلمَن ذلن بالجؤكَد وَفجرض بؤنه َسعدن

 فبلعت ؼصجها وهمست بمرارة أشد وألسً من سابمجها

دَرَُخرس اْفواه أجل لكنه ٖ َداوٌ جراح الملب َا ؼ "  " 

 فلم َزد ذلن الوالفة أمامها سوي اسجؽراب بل وذهول ولالت

 " ...أجمصدَن بؤنن ٖ جرؼبَن الزواج به ! لكن لما وهو "

 وبلعت كلماجها وٖذت بالصمت حَن أشاحت الوالفة أمامها

 بوجهها عنها جنظر لٓرض وعلمت بؤنها جججاوز الحدود بهذا

حمها أن جخرسها وججطفل علً خصوصَاجها وبولاحة وكان من  

 ومنذ البداَة ، لالت بابجسامة اعجذار

 " أنا آسفة أجدخل فَما ٖ َعنَنٍ فعًٗ  "

 ورالبت بنظرات اعجذار واضحة الجٍ رسمت ابجسامة جاهدت

 وباسجماجة لرسمها علً شفجَها وهٍ جنظر لها لابلة

 " ... أبداً َا ؼدَر من لال هذا ؟ أنا "

حاول جاهدة جوضَح مولفها ذان لهاوسكجت للًَٗ لبل أن ججابع ج  

 أنا فمط أرفض الجحدخ فٍ اْمر ومع الجمَع ودون اسجثناء "

 " صدلَنٍ

 فؤبعدت هٍ نظرها عنها حَنها ولالت بنبرة حزَنة جشرد بنظرها

 لٓرض

 " معن حك وَفجرض بؤنٍ أكثر من َعلم معنً ذلن وَفهمه "

لتفكانت نظرات اٖسجؽراب من نصَبها هذه المرة ولا  



 " ماذا جمصدَن بهذا َا ؼدَر ؟ "

 فهربت بنظرها منها ولالت جنظر حولها

 ٖ شٍء مهم واجركَنا من الحزن والمآسٍ اِن ولنفكر فٍ "

 " طرَمة لجلب حذاء آخر َناسب هذا الفسجان

 نظرت لها باسجؽراب ولالت " ألم ججحدثٍ مع شمَمن كما

 " أخبرجنٍ ؟

 فجنهدت بابجسامة خافجة ونظرت لها لابلة

 " آه أجل كَؾ نسَت هذا "

 لكن الوالفة أمامها لم جسجسلم وَبدو فهمت شَباً ما من حدَثها

 ذان وممارنة نفسها بها فمالت برَبة

 أخبرَنٍ إذاً عنن أنت ... ٖ َبدو لٍ أنن مرجبطة بالرؼم من "

 " !مزاَان الجٍ َبحخ عنها جمَع الرجال ؟

لبت بفضول الجٍ جرددت للًَٗ فٍ أجابة لبل أن جمولورا  

 " .... لم أكن كذلن بالفعل لكن ثمة "

 وجولفت فجؤة جنظر جهة هاجفها الذٌ ارجفع رنَنه حَنها وجوجهت

 ً  . نحوه لَمطع اجصال شمَمها حدَثهما ذان نهابَا

 جنهدت بعمك وابجعدت عن النافذة مجمجمة

للبن مع رجل ٖ جحبَنه أجفكرَن حماً فٍ فعلها ودفن "  

 " !َا ؼدَر ؟

 وما أن ولع نظرها علً هاجفها المرمٍ علً السرَر عادت

 !! هواجسها ولعبت بها الظنون مجدداً فها هو لم َجصل حجً اِن

 جوجهت نحوه ورفعجه وعاودت اٖجصال به لججسع عَناها بصدمة

 ما أن خرج صوت المجَب اِلٍ َخبرها بؤن الرلم الذٌ طلبجه

 ممفل فشعرت بخوفها َجعاظم حجً آلمها صدرها الذٌ وضعت



 َدها علَه فٍ حركة ٖ إرادَة وهمست بخوؾ

 " !! ماذا حدخ معن َا شمَمٍ "

 ومٓت الدموع عَنَها سرَعاً وما أن فكرت فٍ اٖجصال بشمَمها

 وسام جولفت أصابعها المرججفة وابجسمت جنظر لباب ؼرفجها حَن

ر ثم بابها َفجح وَؽلك مباشرة لكن جلنسمعت لفل باب الشمة َدو  

 اٖبجسامة ماجت سرَعاً وهٍ جسجمع للخطوات الجٍ كانت جمجرب

 منها فهذه لَست خطوات شمَمها وحذابه ٖ َصدر كهذا الصوت

 . !! الواضح

* 

* 

* 

 نظرت للطرَك المحفوؾ باْشجار من نافذجها وٖ جفهم حجً اِن

 ً  أَن َؤخذها لجخمن من هذا الذٌ فٍ انجظارها ! لو كان شخصا

 ً  آخر ولَس والد زوجها ما كانت لجوافك علً الذهاب معه وكابنا

 .. من َكون لكن هذا الرجل وحده من علَها الوثوق به بعد ابنه

 لكنها مجخوفة أَضاً من هذه الرحلة الطوَلة مجهولة الوجهة

َم وبؤٌ طرَمة كانت عن هذا ؟والهدؾ ! وماذا أَضاً إن علم ج  

 بل وجؽادر من دون اذنه وهو من نبهها مراراً علً عدم الخروج

 . سوي لجامعجها

 نظرت لَدَها جشدهما بموة فٍ حجرها ولالت بهدوء حذر

 " إن علم جَم فسَؽضب منٍ "

 " لن َعلم ما لم جخبرَه أنت "

 جمجم بذلن ببرود فنظرت سرَعاً لجانب وجهه الممابل لها

 باسجؽراب فهو َبدو واثماً من أنه لن َرجع اِن وفٍ أٌ لحظة



 وَعلم بؤنها لَست فٍ جامعجها وٖ منزل عمجه ! أٌ أنه َعلم

 !... الكثَر عن رحلجه جلن وأكثر مما جعلم هٍ وأخبرها ابنه

 وبما أخبرها أساساً سوي بؤنه مسافر َْام ؼَر معلومة ؟

 لالت بذات هدوبها

مجهم فٍ ؼواجَماٖ ؟أجعلم ما نوع مه "  " 

 لال مباشرة ودون أن َبعد نظره عن الطرَك أمامه

 جحرَر مخجطفَن أسري لدي جماعة من المجطرفَن دَنَاً هنان "

 " َرَدون الضؽط علً حكومجهم لجحمك مطالبهم

 فارجفعت َدها لصدرها ٖ شعورَاً وهمست بخوؾ

 " مهمجهم خطرة جداً ؟ "

 حرن كجفَه لابًٗ 

ة ٖ جهجم البٗد لمخجطفَها هنان فكم من صحفََنفٍ العاد "  

 وسَاح وحجً رجال أعمال جم اخجطافهم من لبل جماعات مخجلفة

 وْؼراض مخجلفة أَضاً ولم جصل لصصهم وٖ لٕعٗم لكن

 هإٖء مجموعة من السفارة أٌ أشخاص أكثر أهمَة من أن

 " َججاهلوهم وجلن المهمة ٖ َوكل بها أٌ شخص

 نملت نظراجها فٍ مٗمحه بشرود حزَن ... لهذا إذاً لم َحدد

 موعداً لرجوعه ْنه ٖ ولت محدد ٖنجهابها ؟ بل وْجل هذا

 لال بؤنه علَه أن َكون بكامل جركَزه فَها ، لالت والدموع جمٓ

 حدلجَها الذهبَجان ببطء

 ! ولما َعرض نفسه للخطر من أجل أناس لَسوا حجً من بٗده "

ع عمله فٍ جلن المنظمة سوي جعرَض نفسه للمخاطر ؟ما نف  " 

 لال بهدوء بل وبكل بساطة

 هذه لَست المرة اْولً الجٍ َؽادر فَها لمهمة مشابهة مارَه "



 بل وثمة ما هو أخطر منها بكثَر وجَم َُعد أحد أهم لناصَهم

 وأشجع رجالهم واسمه فٍ رأس المابمة فٍ جمَع المهام

 " المشابهة

ها بموة جنظر لنصؾ وجهه ولد انزلمت أول دمعة منزمت شفجَ  

 عَنَها جحرق وجنجها ببطء ولالت بضَك

 كَؾ َمكنن أن جكون بكل هذا البرود عمٍ ! وكؤنه لَس ابنن "

 " !! ذان الذٌ َواجه خطر الموت فٍ كل مرة

 نظر لها حَنها وْول مرة وكؤنه كان َجهرب من مواجهة عَنَها

 ولال بجدَة

ارَه كما جمولَن جماماً ولن َشعر به أحد مثلٍ لكنهو ابنٍ م "  

 ذلن ٖ َعنٍ أن ٖ َكون رجًٗ ٖ َهاب شَباً وٖ الموت .. كل رجل

 َرَد ٔبنه أن َكون هكذا وَفخر بإبن كهذا والبكاء والدٖل جلن

 " مهمجكم أنجن النساء وما أراه َفسد نصؾ شباب العالم

د علً شفجَها بموة شدهاأبعدت نظرها عنه لَدَها فٍ حجرها جش  

 علً أصابعها الجٍ ابَضت مفاصلها فهٍ كانت ولحة معه بما

 .. لالت لكنها ٖ جسجطَع اٖعجذار ْن جزء من الذنب َمع علَه

 حجً أنه رد لها الدَن مضاعفاً بما لال .. لكن ما عجزت عن

 الجحكم به أَضاً هو لسانها حَن جمجمت ببرود ٖزالت جنظر لَدَها

 " وهو ربجه امرأة عمٍ "

 وسرعان ما عضت علً باطن شفجها فما بها هكذا علً ؼَر

 العادة ! أكل هذا بسبب جوجرها ورفضها الباطنٍ للذهاب معه من

 دون علم ابنه فباجت جهاجمه وبولاحة ! لكنه أهانها أَضاً بل

 وجعمد جرحها وسخر من دموعها وحكم من اِن علً الطرَمة

بنابها ! جولعت منه جعلَماً لاسَاً وأن َفهم بؤنهاالجٍ سجربٍ بها أ  



 جُذكره بؤنه لَس هو من رباه وذان ما لم جمصده أَضاً بحدَثها

 لكنه لال وبهدوء لم ججولعه

 " جلن ٖ امرأة مثلها فٍ الوجود أبدا ً "

 فؤدارت وجهها جهة النافذة وجنفست بعمك فما هذه الصفعة

جولعت ما كان للحدَخ أن َمؾالمزدوجة الجٍ وجهها لها ؟ وكما   

 عند ذلن وٖ لجلن المعركة أن ججحول لهدنة بسهولة فمد لال

 وبلهجة لاسَة هذه المرة

 ولن أسجؽرب مولفن العدابٍ منٍ مارَه لَس فمط ْنن من "

 عاش معاناة جَم معه كما جمولَن دابماً بل وْنن جمفَن فٍ صفه

جهوإن كان مخطباً وإن لم جعرفَه لط فٍ طفول  " 

 نظرت له بصدمة فكان َنظر لها ولم جمرأ فٍ نظرجه جلن ٖ

 الؽضب وٖ أصرار علً ما َمول بل اٖجهام وذان أبشع من

 سابمَه فؤبعدت نظرها عن عَنَه للطرَك أمامهم وجنفس بعمك

 نفساً طوًَٗ زفرجه بموة لبل أن جمول بجمود

عجذار لكنأعلم بؤنٍ كنت مخطبة فٍ الكثَر مما للت وعلَا اٖ "  

 أبداً لن َفهم أحد وٖ أنت وٖ جمَع من عرفجهم ما َعنَه لٍ جَم

 وما عناه منذ أعوام وما الطرَمة الجٍ أنظر بها لما مر به وما

 " خلّفه فَه .. لن جفهموا أبداً ومهما شرحت وللت

 جولعت منه هجوماً شرساً كسابمه لكنه فاجؤها مجدداً فنظرت له ما

فٍ الطرَك أمامه أن لال بشرود واجم  

 ولن َفهم أحد أَضاً ما أشعر أنا به وما مررت به .. لن َفهمه "

 إٖ شخص علمه واخجبره مارَه وعرؾ معنً أن َمجل للبه

 وَضحٍ بؤؼلً من لدَه فمط من أجل حماَجه ومن أجل أن

 " ٖ َحرم منه لٓبد



 فمٓت الدموع عَنَها سرَعاً لَست جعلم بسبب ما لال ونبرة

 اْسً فٍ صوجه أم بسبب ما لالت هٍ حَنها وبحزن

 لكنن حرمت نفسن منهما عمٍ .. حرمت نفسن من عمجٍ حَاة "

 ولٓبد وهذا ما أراه َحدخ مع جَم .. فما النفع إذاً من جضحَجن

 وجضحَجها هٍ أَضاً وهٍ جؤمرن باٖبجعاد كٍ ٖ جموت ولجكون

شَباً سوي فٍ مسمبل ابنن وهو رفضن فٍ مسجمبله ولم جكسب  

 خسارجهما ؟ ماذا جنَت من جضحَجن جلن ؼَر للبَن محطمَن

 " أحدهما جحت الجراب واِخر دفن معه

 اشجدت أصابعه علً الممود بموة ولال بجمود ونظره ٖزال علً

 الطرَك الضَك المحفوؾ بالحشابش أمامه

 أخبرجن أن ٖ جحكمٍ علً جمَع لراراجٍ جلن ما لم جمفٍ فٍ "

ه وججدٌ نفسن أمام خَار واحد وهو اٖبجعاد عمنمولفٍ مارَ  

 جحبَن كٍ ٖ جخسرَه ولٓبد ْنن سجفعلَن ذلن مثلٍ جماماً ودون

 " جردد

 انفرجت شفجاها وجرلرلت الدموع فٍ عَنَها لكنه لم َجرن لها

 مجاًٖ لمول أٌ شٍء وهو َفجح باب سَارجه لابًٗ 

 " وصلنا مارَه هَا انزلٍ "

ؽراب فهٍ لم جنجبه وٖ بؤن السَارة جولفتفنظرت حولها باسج  ! 

 مسحت عَناها بموة وفجحت الباب ونزلت أَضاً وارجفع نظرها مع

 ارجفاع المبنً المابع أمامها فهذا لَس كؤٌ منزل رَفٍ وكما

 َظهره المكان الذٌ وصٗه والذٌ لم َكن َمت للمدن المزدحمة

ا الناصعبصلة ! هذه فَٗ رَفَة بطابمَن جمؾ شامخة بَاضه  

 َجحدي أشعة شمس الربَع الدافبة ، نظرت للذٌ ولؾ بجانبها

 ولال ونظره علً الباب الذٌ فجحه رجل ببدلة خدم أنَمة



 وجؤكدٌ مارَه بؤنٍ لست ؼاضباً من أٌ كلمة للجها وأفهم "

 " ما جظنَن بؤنٍ ٖ أفهمه عن مشاعرن

جؽرابوجحركت خطواجه ما أن أنهً عبارجه جلن نظراجها ججبعه باس  

 ! لبل أن جلحمه خطواجها سَراً خلفه فما عناه وَعنَه بكل ما َمول

 َبدو أن الجواب جحمله جدران هذا المكان الؽامض وسجفهم

 ! حَنها أكثر مما جرَد

 لم جنظر حولها ما أن دخٗ المكان الساكن بؤثاثه الملَل وَبدو ٖ

 أحد َسكنه بشكل دابم فجفكَرها كان منصباً علً سبب وجودها هنا

 والشخص الذٌ لطعا كل هذه المسافة فمط لَراها وَجحدخ معها

 انحنً لهما الرجل ذو البزة البَضاء المرجبة ولال باحجرام !!

 " اجبعانٍ سَدٌ فالسَد ؼرَفَخ فٍ انجظاركما "

فهٍ ٖ جعرؾ ذانفنملت نظرها منه للوالؾ بجانبها باسجؽراب   

 اٖسم ولم جسمعه سابماً ! كان السإال واضحاً فٍ عَنَها وإن لم

 جنطك به لكن جوابه لم َكن سوي بؤن وضع َده علً ظهرها ولال

 َسَر بها َساراً 

 هَا مارَه فهذا الرجل ٖ َحب اٖنجظار كثَراً ولَس فٍ صالح "

 " كلَنا أن َفمد أعصابه

ها بضَاع فمن َكون هذا وما الذٌسارت معه كالجابهة جنظر حول  

 سَؽضبه وماذا َرَد منها ! ٖ جفهم لما جشعر بالخوؾ وثمة شٍء

 .! ما فٍ داخلها َرفض رإَة ذان المجهول أو سماعه

 وصٗ لباب فجحه أمامهما الخادم الذٌ سبمهما بخطوات وانحنً

 مبجعداً علً الفور نظراجها ججبعه بدًٖ من أن جركز علً المكان

أصبحت بداخله حَنها .. وما أن انجمل نظرها للجالس خلؾ الذٌ  

 طاولة مكجب ضخمة َمسن طرفها بَدَه حدلت فَه باسجؽراب وهو



 َسجوٌ والفاً ورالبجه بجوجس وهو َرفع َده ونزع بها المبعة

 المخملَة فوق رأسه ونزع باْخري لحَجه الجٍ وصل طولها ِخر

ا الجٍ همست بذهولعنمه فانفجحت عَناها بصدمة كما شفجَه  

 " !! مطر شاهَن "

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

 ~~ المخرج

 (بملم / طموحه ولكن )أمَمه راجح

 رسالة خذٖن

ججاوزت عن كل شٍء واسجندت علً الحب وحده واعجمدجه لوجٍ وعجادٌ وطوَت الماضٍ كله 
 ْجلن وفجحت للبٍ المثخن بجراحن لن وحدن وعدت من جدَد العاشمة الجٍ جمجلا بحضورن
وَضنَها الشوق فٍ ؼَابن فكنت بجوارحٍ ومشاعرٌ وحشاشة للبٍ ملكا لن حجً فٍ ؼَابن 
الطوَل وحَن عدت بعد كل هذٌ السنَن عدت جحمل فٍ صدرن رابحة ٔمرأة أخري شاركجنٍ فَن 
 .دون جضحَة وأنا الجٍ خسرت كل شٍء ْكسبن وكان سهم خَانجن وحده الذٌ إمجلكجه منن

 .جبا لن َا مطر

 ؼسك الفارغ فإادها

 نهـــــــــــــــاَة الفصل

1الفصل الرابع والعشرون   

 

 : المدخل

 deegoo / بملم

 ..علً لسان ؼسك

 .. كسفَنة بٗ ربان ججماذفها الرَاح فٍ وسط البحار.. هكذا وجدت نفسٍ ألؾ أمام عواصؾ اَْام

 ٖ شراع َخفؾ سرعة جصادم اْوجاع فٍ للبٍ

اجٍ لجوصلنٍ لشاطا اْمانوٖ َد جدَر عجلة حَ .. 

 ..بمَت أنظر لمن حولٍ عّل منهم من َحُضنٍّ



 ..مْن َلملم شجات روحٍ الممزلة من حٍب ؼادر

 ..مْن َمد لٍ َد العون ْنجشل نفسٍ من براثن اْلم

 ..لكنٍ لم أجد احًدا َسندنٍ فشراع سفَنجٍ لد مات

سماء جزَح عن للبها اْجراح.. فما حَلة  وروحٍ جاهت بَن اْحزان.. ٖ أرض جحجوَها فجرجاح وٖ
 ..الملب ان كان فٍ رحاب حبن طاح.. ماظن َوًما ان َلمً الجزاء آٖم وجراح

 ..عثت به فساًدا حجً جعالت دلاجه بالنَاح

 !فؤٌ حًب جرجو بعد ذلن وأٌ سماح؟

رة الجناحفلم َعد بالملب ممدرة علً الفرح ولم جعد الروح جهفو لشٍء فمد ؼدت كحماًمة مكسو   � 

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

 ❤ ...بملم /ام الؽَخ

 ...من ؼسك إلً مطر

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

 ججٍء كجَش من اٖحجٗل.... وطَفن َؽزو سفوح الجبال

 جبخ سراَان فٍ داخلٍ... وجنصب خَمجن فٍ الرمال

 فوَحن ما كل هذا الحضور.... لَطؽً وَؤخذ كل المجال

َإسس دولجه فٍ نضالوجندن َكثر فٍ داخلٍ...   

 وَممع كل الحشود الجٍ... جنادٌ علً ملكه بالزوال

ٌ بها فٍ المٗ بارججال  َسن لوانَنه للبماء.... َدّوِ

 علً عرش للبٍ أراه اسجواي.... وَركب موكبه فٍ اخجَال

 لبن للت أسعً إلً نفَه... وجحرَر للبٍ فهذا محال

 سٌٗم علً اٖحجٗل الذٌ... َسمٍ رعاَاه كؤس الدٖل

 سٌٗم علَه برؼم اسمه.... له فٍ حناَاٌ كل الجمال

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

 ارجفعت نظراجها ججبع ضربات للبها المجنونة للجسد الذٌ أصبح



 َمٓ الباب أمامها ما أن انفجح بموة وارججؾ جسدها بشكل طفَؾ

ً صاحبه من لبل أن جصلوٖ إرادٌ واسجطاعت أن ججعرؾ عل  

 نظراجها لمٗمحه فملة هم فٍ نظرها من َمجلكون هذه السمات

 ولَس اْجساد فمط ، بل هم للة بالفعل من صمل مطر شاهَن

 شخصَاجهم لَصبحوا نسخاً مكررة عنه ، وشعرت بالجفاؾ فٍ

 حلمها لَس بسبب ولوفها وجها لوجه أمامه منذ آخر مرة رأجه

ة فٍ العمران وبصفة أكثر رسمَة اِنفَها فٍ مبنً الجمعَ  

 وٖ للهَبة الجٍ كانت علَها حَنها مجزَنة مجبرجة وْول مرة

 أمام رجل ؼَر أشمابها .. لرجل ارجبط اسمها بإسمه فٍ حمَمة

 كم شعرت حَنها بؤنها زَفجها ْسابَع بطرَمة طفولَة حمماء

هالجخدع بها نفسها فمط ، بل ما جعل الدماء جججمد فٍ أوردج  

 جدرَجَاً كان النظرة الجٍ رأجها فٍ عَنَه ولم جعرفها فٍ المرات

 !... المحدودة جدا الجٍ رأجه فَها

 ٖ بل هٍ كانت جشبه نظراجه الملَلة جلن الجٍ رأجها مصادفة فٍ

 الجلفاز والجمطجها المنوات الجلفزَونَة له فهٍ ججنبت ذلن أَضا،

سمٍ وجلن الهَبةكان جذاباً بشكل ُممرض وهو فٍ اللباس الر  

 وطرَمة الولوؾ وكؤنه لم َمارب اْربعَن عاماً لكنها كانت أبعد

 من أن جدلك فٍ كل ذلن وججنبجه فٍ المرات السابمة الجٍ كانت

 فَها أفضل حاًٖ فكَؾ بوضعها الَوم ؟

 ٖ بل ما أوصلها لجلن الحالة بالفعل كان أمر مخجلؾ جماماً عبرت

َن أنفاسها المجعالبة وسط شفجَهاعنه كلماجها الجٍ خرجت من ب  

 المطلَة باْحمر الزاهٍ ما أن انفرججا وبصوت هامس ٖ جعلم من

 أَن خرج جحدَداً بل وكَؾ وصل له

 " أَن هو لابد ؟ "



 كانت جلن الومضة الجٍ أصابت عملها وأعصاب دماؼها المجشنجة

 ما أن رأت هذا الرجل َمؾ وحَداً عند الباب وبدون شمَمها ، فؤن

 َجؤخر الولت دون أن َجصل بها وٖ أن َؤجٍ وَصبح هذا الرجل

 هنا من دونه معناه أمر واحد فمط وهو السوء الذٌ لد َكون لحك

 . بؤحدهم ، هذا إن لم َكن هو نفسه

 " هذا ما جبت ْسؤلن أنا عنه "

 وارججؾ جسدها مجدداً وبشكل أكثر وضوحاً ما أن خرجت منه

جٍ ٖزالت جرسلها عَنَه ناحَجها ،جلن الكلمات جشبه النظرة ال  

 ورؼم عممها الرجولٍ وانخفاضها كانت جامدة خشنة وكؤنه َجبر

 نفسه علً نطمها وعلمت حَنها بؤن نبرجه جلن جحمل الجواب من

 لبل أن جسؤل ، وشعرت بدوار خفَؾ واسجطاعت أن ججوازن جَداً 

كانتما أن ٖمست أصابعها طاولة السرَر المابعة خلفها جماماً و  

 نظراجها ٖزالت معلمة فٍ عَنَه .. عَنَه فمط وكؤنها جسججدَها

 الرحمة ، وذان ما َحدخ كلما نمل لنا أحدهم فاجعة ما َجرعنا

 إَاها بروَة فنجوسله فٍ صمت أن َخذل جمَع جولعاجنا السَبة

 حَنها ، لكنه لم َرحمها وٖ بالجحدخ بالحمَمة مما جعل شفجاها

وبهمس أخفت هذه المرة ٖبد أنه فمه من جؽجصب الكلمات مجدداً   

 حركة شفجَها ولم َسمعه

 " ماذا حدخ له ؟ "

 وجبعت نظراجها الشاخصة حركة حدلجاه السوداء الواضحة ما أن

 أبعدها عنها بطرَمة لم جزد حالها إٖ سوءاً وكؤنه ؼاضب من

 الحمَمة لبل لولها ! بل وفهمت بؤن ما سَكون لد حدخ وججهله ٖ

ا الرجل ولم َصدمه بل َؽضبه !! ولم جكذب ظنونها أبداً َحزن هذ  

 بل ولم َجؤخر دلَل ذلن عنها فمد لال بذات نبرجه الجامدة الموَة ما



 أن عادت حدلجاه الؽاضبة للنظر لعَنَها المملوءجان بالجوجس

 والذعر

 " ....علً اْرجح أنه ؼادر البٗد فلم نجده حجً اِن "

رصاصة المصوبة للملب لَجبعهاولم َجركها جسجوعب جلن ال  

 بؤخري ألسً وأفجع منها وبكلمات خرجت من بَن أسنانه

 المطلمة بؽضب مكجوم

 " وابنة خالجن معه "

 فلم جسمع حَنها سوي صوت شهمجها الجٍ خرجت مرجفعة انجفض

 معها صدرها بموة بل ولم جري شَبا بعدها سوي طَؾ ذان الجسد

 الطوَل الذٌ وصل لها فٍ خطوات سرَعة مانعاً لَس فمط جسدها

 من السموط أرضاً بل ورأسها من اٖرجطام بحافة الطاولة لربها

 . والموت بٗ شن

* 

* 

* 

 شعرت ببعض اٖرجَاح حَن لم جعد جسمع صوت الخطوات الثمَلة

 الراكضة خلفها رؼم الذعر الذٌ ٖزال َسكن للبها كما أوصالها

ذان الخَال اْسود المرجفع الذٌ جراء لها وسط الظٗم، وكان   

 ً  طوق نجاجها الوحَد فركضت ناحَجه بسرعه بدأت جهدأ جباعا

 وكؤنها بطارَة بدأت جفمد جهدها جدرَجَاً حجً جولفت جماماً عن

 العمل ، وبدأت جلجمط أنفاسها ما أن وصلت إلَه واحجضنت ذراعها

أن أملها خاب ولم َكن ذان إحدي أعمدجه الحدَدَة ، وبالرؼم من  

 البناء سوي ببر لدَمة مهجورة وجافة جردد صوت الرَح

 .وصفَره داخلها إٖ أنها كانت بمثابة المؤمن بالنسبة لها



 كجمت شهماجها الباكَة بَدها المرججفة جطبمها علً شفجَها بموة

 وعَناها الؽارلة فٍ الدموع جنظر للظٗم حولها بحركة بطَبة

ا أن ماجت وما ؼادرت منزل أوَس بل ومنزلها منوجمنت لحظجه  

 أساسه فهٍ ٖ جعلم حجً إلً أَن أخذجها خطواجها الراكضة جلن ؟

 كل ما جعلمه بؤنها ركضت طوًَٗ وبكت كثَراً وجعثرت ضعؾ ذلن

 وسمطت عدة مرات حجً أن ركبجاها وكفوؾ أَدَها كانت جإلمها

غ ضوء الفجر علًبشدة وٖ َمكنها مؽادرة هذا المكان لبل بزو  

 هذه الحالة لجسجدل طرَمها حَنها أو لجفهم جحدَداً أَن أصبحت

 .وكَؾ َمكنها العودة من حَخ جاءت

 نزل جسدها ببطء علً حدَد العمود البارد حجً جلست جسند

 ظهرها علً حجارة الببر الدابرٌ الكبَر والمؽطاة بطبمة سمَكة

 من الطَن الذٌ لم َجردها جعالب السنَن منه رؼم كل جلن

 الثموب الؽابرة الجٍ حفرجها فَه وحضنت ركبجَها لصدرها بموة

 وخبؤت وجهها بل وعَناها ودموعها فَهم جحاول بشك اْنفس

 كجم شهماجها كٍ ٖ جرجفع فٍ صمت اللَل الموحش جنعٍ حظها

ججنٍ شَباً من مجازفجهاوالجعاسة الجٍ لم جفارلها َوماً ، فهٍ لم   

 الؽبَة المجنونة جلن .. لم ججده لم جعلم شَباً عنه ولم جبمً فٍ

 منزلهما جنجظره ، فما الذٌ سَحدخ إن عاد للمنزل اِن ولم

 َجدها فَه ؟

 رفعت رأسها وشخصت عَناها فٍ الفراغ المظلم بذعر لَس

جها ٖبسبب الحمَمة الجٍ أخذجها أفكارها لها بل ... انجملت نظرا  

 شعورَاً للجانب جباعاً جٗه رأسها الذٌ اسجدار مع حركة حدلجَها

 الخضراء الدامعة بسبب الصوت الذٌ سمعجه وجناهً لها من

 !بعَد ... صرخة رجل !! حمَمة هذا ما سمعجه أم ججوهم؟



 " ...آآآاااااآآآآآه "

 انجفضت والفة بٗ وعٍ منها جنظر للببر أمامها بذعر وجسدها

َرججؾ فها لد جكرر الصوت مجدداً وكان بصورة أوضحبؤكمله   

 هذه المرة بسبب جولفها عن البكاء المكجوم ، هٍ لَست ججوهم إذاً 

 والصوت لرجل فعًٗ وَخرج عبر هذا الببر وٖ َبدو أنه من

 !! داخله

 " رعااااااااااااااع "

 ! صرخت لافزة فٍ مكانها بل وركضت هاربة من ماذا ٖ جعلم

أن ذان الصوت َخرج من مكان ما لَس فوق سطحما جعلمه   

 !! اْرض

 بل ماٖ جعلمه بؤنها فرت من ذعرها لمخاوفها ومن لدرها لمدرها

 ما أن اصطدمت بجسد بشرٌ دفعها للخلؾ بموة لبل أن جلجؾ

 اْصابع الرجولَة الطوَلة حول معصمها لَس لجنمذها من السموط

ها مجدداً ، فلم َكن ذانفمط بل ولجحكم لبضجها علَها كٍ ٖ َفمد  

 . سوي مطاردها الذٌ فرت منه هاربة منذ للَل

* 

* 

* 

 ً  دفع الباب الحدَدٌ بَده بموة فانفجح مصدراً صوجاً مرجفعا

 ٖصطدامه بالجدار المٗصك له ودخل ضارباً إَاه خلفه ، وبعد

 خطوجَن ولؾ واسجند بالجدار الذٌ َمثل إحدي جدران الحمام

 الصؽَر الموجود هنان نظره علً اْرض جحجه َشد لبضجَه

 بجانب جسده بموة والنار الجٍ شبت بداخله منذ ساعات َشعر

 بؤنها لم جخمد بعد وَبس من أن جنجح الساعات المجعالبة فٍ فعل



 ذلن وهذا ما جعله َرجع لبل مجً لم َكن َمكنه الجحدَد بل وفكر

من هذا المكان ولٓبد عدة مرات فٍ ركوب سَارجه والمؽادرة  

 وجرن كل شٍء هنا وأولهم مواجهجها ... خدعجاه وجٗعبجا به

 ً  .. وبكل سهولة جرجاه للفخ لَس لشدة ذكابهما بل ْنه أحمك ، جبا

 جلن الفكرة وحدها كانت كفَلة بجعله َمجل نفسه اللَلة ، لمد سلمها

 كل شٍء .. اسمه منزله حَاجه واْسوأ ثمجه ومشاعره لَكجشؾ

 فٍ النهاَه...؟

 رفع رأسه عالَاً مسنداً إَاه للجدار خلفه َنظر للسماء السوداء

 ً  وكم كان َشعر بالضآلة واٖسجنماص... لم ججحرن مشاعره َوما

 اججاه امرأة بل ولم َحجن بإحداهن أبداً ْنه َكره العٗلات العابرة

 ولم َري نفسه َوماً َصلح لمشروع زواج وهو الذٌ ٖ َملن

 ً وٖ حرَجه للخروج من منزل والده واٖسجمرار ، بل وٖ شَبا  

 لرشاً أَضا َكّون به عابلة مهما كان حجمها ولوٖ أن أجبرجه

 جلن الظروؾ علً الزواج منها ما كان لَمدم علً جلن الخطوة

 أبداً حجً َري فٍ نفسه ووضعه وظروفه ما جسجحمه الفجاة الجٍ

ؼم من كل ذلن جنازلسجمبل به زوجاً وسجصبح زوججه ، وبالر  

 عن لناعاجه ومعجمداجه فمط من أجل فجاة ٖ َعرفها ولم َفكر سوي

 فٍ مسجمبلها الذٌ جؤذي بسببه وماذا كانت النجَجة...؟

 ضرب رأسه بالجدار خلفه مؽمضاً عَنَه بموة وكم شعر بالخزٌ

 والعار أمام نفسه الجٍ كانت جوبخه حَنها وَعجز عن الدفاع عنه

 أمامها ... كم كان مؽفًٗ وأحمك ومعجوه وبخطة فاشلة طفولَة

 اسجطاعجا اٖثنجَن اللعب به ونجحجا لَس للحبكة الماهرة للعبجهما

 جلن بل لؽبابه هو ، وإن كان شخصاً آخر ؼَره َجزم بؤنه ما كانت

 لجنطلٍ علَه جلن اللعبة السخَفة لكنه كان الفرَسة المناسبة



ْنه لم َكن اْسد فاْسد ٖ جؤكله الذبابجماماً وولع فٍ الفخ   . 

 ابجعد عن الجدار ومسح وجهه بكفَه مسجؽفرا هللا بهمس أجش

 ودس َدَه فٍ جَبَه ونظر جانباً حَخ َظهر له جزء من باب

 الؽرفة المؽلك وعادت اْفكار للجزاحم فٍ رأسه ... اْفكار الجٍ

َها َمشٍكان فٍ شجار عنَؾ معها طوال الساعات الجٍ هام ف  

 فٍ الحمول المظلمة وحَداً فلَس بإمكانه ممارسة أٌ نوع من

 العنؾ اججاهها وٖ لجمر بالحمَمة فجلن لَست طباعه مهما فعلت

 وكان حجم فعلجها جلن ومهما شعر بالؽدر والمهانة بسببها ، وٖ

 َمكنه أَضاً جرن المكان وهٍ فَه وعدم العودة مجدداً لسببَن

انونَاً والثانٍ هو أعمامها الذَن لن َنجواْول أنها زوججه ل  

 منهم بسهولة إن فكرو فٍ جحمَله المسإلَة فالحل اْنسب أن

 َرجع شمَمها وَرجعها له ولن َفعل ذلن ؼَر مطر شاهَن فإما

 أن َجلبه لها أو َؤخذها له ْنه ٖ َرَد أذَجها بالرؼم من كل ما

رن فَهفعلجه فمد َكون اْمر حدخ رؼماً عنها ولم جشا  . 

 حرن رأسه بموة مجؤففاً َرفض أن َجد لها الحجج واْعذار فحجً

 إن كانت جعرضت لذان النوع من اٖعجداءات مرؼمة فما من شٍء

 َبرر لهما اسجؽفاله وخداعه ، لسما أنه فٍ عدة مرات أشاد

 بدهابهما فلوٖ أنه سمع ذان الحدَخ بَنهما مصادفة لكانت انطلت

مؽفل وهما كانجا أذكً منه .. فجاجان رَفَجانعلَه حَلجهما فهو ال  

 محدودجا الجعلَم والثمافة جلعبان بعمله وبكل سهولة ْن مسجوي

 .! ذكابهما المحدود أفضل منه بالجؤكَد

 جعوذ من الشَطان بجنهَدة عنَفة وجحرن من مكانه فإن اسجسلم

 ْفكاره جلن أكثر من ذلن سَجرن لها حرَة الجحكم فٍ ردود أفعاله

 وما أن َراها أمامه خصوصاً واِن جحدَداً ، لكن مخاوفه جلن لم



 جحدخ جمَعها فما أن دفع باب الؽرفة ولؾ مكانه َنظر باسجؽراب

 للصمت الجام ! وما أن أضاء زر أنارة جنملت نظراجه المصدومة

 فٍ الفراغ حوله ونظر ٖ شعورَاً ورابه ولباب الحمام المفجوح ثم

 المطبخ المظلم جماماً فهٍ لَست هنا !! وجخللت أصابعه خصٗت

 شعره الناعم جدور حدلجاه الشاخصجان فٍ الفراغ بجفكَر فكَؾ لم

 َفكر فٍ هذا وبؤنها لم جخرج له مسرعة كعادجها كلما جؤخر وإن

 لولت لصَر فكَؾ بساعات هكذا وفٍ اللَل ! بل وكَؾ لم َلحظ

الخارج فمط حَن دخل مما َعنٍ أن باب المنزل كان موصداً من  

 ً  ! أنها لَست هنا لجؽلمه من الداخل كما َطلب منها دابما

 فهل هذا فصل جدَد ضمن خطجهما واجفمجا علَه ولت وجود

 . جلن الممرضة هنا ؟

 جحرن من مكانه عند جلن الفكرة وبخطوات مسرعة نحو الباب

ن اندفعالذٌ دخل منه لججولؾ خطواجه فجؤة مرجداً للوراء ما أ  

 الباب للداخل بموة ونظر بصدمة للخَاٖن اللذان دخٗ منه لبل أن

 َصبحا فٍ مساحة النور الخفَؾ وولع نظره فوراً علً الشعر

 الؽجرٌ اْشمر الطوَل الذٌ َعرؾ صاحبجه جَداً وإن لم َري

 مٗمحها الجٍ حجبها عنه بطوله وكثافجه المجموجة وانجمل نظره

ان َمسكها من ذراعها بموة والذٌ دفعهاالمصدوم فوراً للذٌ ك  

 بعنؾ ناحَجه مما جعلها جسمط أرضاً جحت لدمَه بجؤوه باكٍ

 وزادها ابجسامة أوَس الساخرة بل والجٍ حملت الكثَر من

 المعانٍ الجٍ كانت السخرَة أبعد عنها حَن لال ناظراً لعَنَه

 علمنا أخَراً هوَة المجسلل الذٌ َدخل أراضٍ وَخرج منها "

 " كل لَلة

* 



* 

* 

 اشجدت أصابعها علً اْوراق فَها دون شعور منها جنظر للوالؾ

 عند الباب ولاومت رؼبجها أٖ شعورَة لدسهم خلؾ ظهرها فبذلن

 سجكشؾ له بؤنها أوراق مهمة بالنسبة لها وهٍ لم ججؤكد بعد من

 ! سبب دخوله العاصؾ هكذا والمخالؾ لعاداجه المدَمة

 . مما َإكد أنه ثمة شٍء ما ورابه

 " ! ماذا جفعل ؟ هل جننت "

 كان هذا ما نطمت به شبه هامسة جنظر لعَنَه بجمود مشابه

 ً  لكلماجها جلن فهو َعلم أكثر منها بل وَفجرض بؤنه َهجم أَضا

 بؤنهما باجا مصدر شابعات هنا حجً أصبحت جحركاجهما مرالبة

ن كان بسببه وإن رفضوبصورة ممززة ومن الجمَع ، وكل ذل  

 اٖعجراؾ به أو معرفجه ، بل َبدو أنها كانت مخطبة نوعاً ما فمد

 لال وببرود ما أن دس َدَه فٍ جَبٍ سجرجه السوداء المفجوحة

 ْنه علً الجمَع أن ٖ َعلموا بما سَمال اِن فحجً اْبواب "

 " باجت ججحدخ عنا هنا

بة جزَن شفجَهافؤبعدت نظرها عنه وابجسامة ساخرة بل وهاز  

 فمال فوراً وبنبرة جادة

 ولست هنا للجحدخ عن السبب الحمَمٍ لكل ذلن وأعلم رأَن "

 ً  " مسبما

 نظرت مجدداً لعَنَه المحدلة بها بجصمَم ولم جعلك علً ما لال

 فهٍ جدرن جَداً بؤنه سَكون أمراً مهما ذان الذٌ َجحدخ عنه ، بل

ً  وما جعله َجبادل الحدَخ معها وهو الذٌ كان َبدٌ نفوراً وؼضبا  

 واضحَن منها منذ ذان النماش أو الشجار العنَؾ الذٌ دار



 بَنهما هنا والذٌ أهانجه فَه وجرحت كبرَابه مجعمده فحجً حدَثه

 الوحَد معها فٍ الحفل لم َكن ودَاً البجة وإن كان لد أكد فَه

 مصمماً علً أنه لن َجركها ولضَة ماضَها جلن ومهما حدخ

جخشاه اِن فهذا المحامٍ العنَد لن َجركها وشؤنها ما لموهذا ما   

 َعلم خباَا ذان الماضٍ وجلن الجرَمة جحدَداً ، إٖ إن كان ثمة أمر

 آخر وراءه ولَس هنان شٍء لد َجعله َجصرؾ هكذا ؼَره ؟

 إٖ إن كان لد اكجشؾ ورلة زواجهما المدَمة جلن وهذه مشكلة

كَؾ له أن َعلم ؟ مسجحَل جدَدة لم جحسب لها حساباً .. لكن  ... 

 إٖ إن أخبره مطر شاهَن بذلن وذان ما جسجبعده جماماً وإن

 ً  . كان َعرفه شخصَا

 ٖزالت جذكر ذان الَوم الذٌ أبلؽها فَه بعمد الزواج الذٌ لم َكن

 الطرفان المعنَان به موجودان حَن جم عمده ، كانت فٍ الثالثة

 عشرة من عمرها حَنها ... أو الرابعة عشرة لم جعد جذكر

 جحدَداً كل ما جذكره أنها جصرفت حَال الخبر بعدابَة لم جعرفها

 وٖ هٍ فٍ نفسها منذ صرح طبَبها بؤنها جخطت الحالة النفسَة

 والعصبَة الشدَدجان اللجان دمراها كطفلة وكإنسانة نهابَاً ،

حدثها َومها بخدوش كانت جراهاوجسببت لجلن البشرة البَضاء لم  

 واضحة وهو َمسن َدَها وَجحدخ معها عن لرب ما أن سَطر

 بموجه الجٍ جفولها بؤضعاؾ علً انفعالها العنَؾ ذان والرافض

 جماماً لما فعله ، كانت أصؽر من أن جدرن معنً كلمة زواج لكنها

 جعلم جماماً بؤنه رباط رسمٍ برجل من عابلة ٖ جحمل لها سوي

حمد والكراهَة أٖ مجناهَة وإن كان حَنها لم َججاوز الواحدةال  

 والعشرون عاماً ، بل ولم َولد بعد حَن رمً جده بجدجها وؼادر

 وهٍ جحمل والدها جنَناً فٍ أحشابها ، وكان طفًٗ فٍ العاشرة



 حَن ولدت هٍ وعاشت وحَدة مع جدجها محرومة من والدجها

الرابعة عشرة حَن فمدت جدجهاوشمَمها الجوأم أَضاً ، وفجً فٍ   

 ممجولة أمامها .. لكنه ابن لهذه العابلة عاش وكبر هنا بَنما كانت

 مؤساجها جكبر هنان معها حجً فمدت كل شٍء

 والدها جدجها والدجها وشمَمها الذٌ وجدجه أخَراً وحجً براءجها )

 ( وطفولجها

 كانت ؼاضبة ورافضة وبشكل عدوانٍ لكن مولفها ذان لم َجعل

 ذلن الرجل َجصرؾ معها بالمثل وٖ برمَها فٍ ؼرفة معزولة

 حجً جهدأ أو أن َجلب طبَبها النفسٍ أو مروضها بالمعنً

 اْصح ومن كان وحده َكبح جماح جلن المهرة الثابرة بشراسة

 . دون أن جصبح عدابَة ومإذَة من جدَد

جانوٖزالت جذكر كلماجه جلن حَن لال بجدَة َنظر لعَنَها المحجمن  

 بؽضب وٖزال َمسن برسؽَها بموة َرفعهما بَنهما

 أنت لست مجبرة علً هذا الزواج َا زَزفون وَمكنن إبطاله "

 مسجمبًٗ فلست اْولً وٖ الوحَدة الجٍ زوججها بذات الطرَمة

 " وجركت لها حرَة الخَار فَما بعد

 وحَن سكنت جسجمع له بصمت جابع مباشرة

 بل وحجً زوججٍ لسماً إن كنت رأَت منها رفضاً حَن صارت "

 فٍ منزلٍ لكنت طلمجها علً الفور فلست أنا من َحدد مصَركن

 وٖ َفرضه علَكن َا زَزفون صدلَنٍ لكنٍ أردت أن أكون

 " مطمبناً من أجل المسجمبل الذٌ لد ٖ أكون موجوداً فَه

اجها العدابَةكانت ما جزال جنظر له بصمت وإن لم ججؽَر نظر  

 الؽاضبة جلن لكنها لم ججحدخ وذان ما َعرفه كلَهما ففٍ جلن

 المرحلة من حَاجها كان الكٗم ألل شٍء َمكنها فعله وهٍ الشبه



 ساكنة جماماً والمجولفة عن فعل كل شٍء فجابع دون أن َنجظر

 ذلن منها

 حَن جصبحَن امرأة ناضجة ورابعة كما أجزم َا زَزفون "

نفسن وسجنالَن حرَجن المطلمة فٍ ذلن ألسم لنسجمررَن من   

 حَاً كنت أو مَجاً فمصَر هذا الزواج أنت من لن حرَة جحدَده

 " حسب أهم بنود عمده

 وانجهً اْمر بما َرَده هو وهذا ما َحدخ دابماً لكنها كانت وفٍ

 كل مرة زارها فَها علً امجداد اْعوام بعدها جطالبه بفسخ ذان

هو َصر وفٍ كل مرة بؤن جعرؾ ذان الزوج أوًٖ العمد بَنما كان   

 وجلجمٍ به وذان ما كان َثَر ؼضبها كلما جحدثا فٍ اْمر حجً

 جولفت نهابَاً عن ذكره جنجظر جحمَك شرطه لَحمك طلبها خاصة

 وأن ذان الشرط كان مرجبطاً برؼبجها فٍ دخول منزل هذه العابلة

س حمداً وكراهَة لهاوحَاجها .. العابلة الجٍ كانت وٖزالت ججنف  

 وهو ما كان َرفضه ذان الرجل وبعناد وَري أنه لَس ولجه

 المناسب ولضَجها لم جنجهٍ بعد وإن جم الصمت عنها بسبب

 حالجها المرضَة جلن ، ولذلن فؤول أمر سجفعله فور مؽادرجها

 . النهابَة لهذا المكان هو جمزَك عمد الزواج ذان وإنهابه

اؾ اْوراق فَها أكثر ما أن جمدماشجدت أصابعها علً أطر  

 خطوة لٓمام نحوها نظراجه الموَة العنَدة لم ججرن عَناها

 المحدلجان فٍ عَنَه بجصمَم زَنجها لمحة الحمد الدابمة والجٍ

 ؼذجها أفكارها جلن أكثر فما جخشاه فعلَاً حَنها لَس اكجشافه

 لزواجهما ودخولها فٍ لضَة أخري فٍ المحاكم هٍ فٍ ؼنً جام

 عنها ْنها مجزوجة لانونَاً من شمَمه بل ما كانت جرفضه وجخشاه

 فجحه لملؾ ماضَها مجدداً وخالها خصوصاً فهٍ باجت جعرؾ



 عناد هذا الرجل جَداً ولن َهنا له بال ما لم َكجشؾ كل خباَا جلن

َزَد من جعمَد اْمور أكثر بحشرالجرَمة ، بل ولن َرجاح حجً   

 . أنفه المسجمر فٍ أشَاء لم َكلفه أحد بالجدخل فَها وهٍ أولهم

 لالت ما أن ولؾ علً بعد خطوجَن فمط منها وابجسامة ساخرة

 جزَن شفجَها

 " لن َعجب زوججن هذا "

 " لست أهجم بما َعجبها أو ٖ َعجبها وفَما َخصنٍ جحدَداً  "

ة وبموة ظهرت فٍ عَنَه لبل نبرجهلال كلماجه جلن مباشر  

 الرجولَة العمَمة فما كان منها إٖ أن فرجت شفجَها بشهمة

 صامجة جمثَلَة جعبر عن صدمجها المزَفة والواضحة لكلَهما

 وكؤنها جمول له ) حماً جعنٍ ذلن ( جبع ذلن ضحكة ساخرة

 مكجومة خرجت بدفعة هواء واحدة من حنجرجها مما جعل حاجباه

َمجربان فٍ نظرة جشكَن وكؤنه لم َفهم ما جمصد وما اْسودان  

 فهمجه هٍ حَنها وَعاكس جماماً عٗلجهما المنسجمة الجٍ رأجها

 منذ عودة جلن الزوجة الؽاضبة فمالت بنزق

 " !حماً ٖ جهجم؟ "

 لال مباشرة و اٖسجؽراب بدأ َسَطر علً نظراجه

 " زَزفون ما الذٌ جلمحَن له جحدَداً فلست أفهم ؟ "

 بَنما كانت هٍ جزم شفجَها بضَك مع كل كلمة من كلماجه جلن

 مما جعل صوجها َخرج مجضاَماً حَن لالت

 سجكون أوضع من جمَع جولعاجٍ إن كنت جفكر فٍ اللعب "

 " بكلجَنا َا ولاص

 فرممها بنظرة أخري جشبه سابمجها وهمس بخفوت

 " أجٗعب بكلجَكما ؟ "



ا وؼَرت مجري الحدَخفجؤففت وبحركة ٖ مبالَة من َده  

 مجدداً لابلة

 أجعلم ؟ لن نزعج رأس كلَنا بالجحدخ عنها ولن أن جفعل "

 " ما َحلو لن فإن كان َعنَها اْمر فؤنا ٖ

 لكن الوالؾ أمامها كان له رأٌ آخر فمد لال بإصرار حازم

 زَزفون هل أفهم ما هذا الذٌ ججحدثَن عنه وما الذٌ دار "

 " بَنن وبَن جمانة ؟

 شعرت بشعلة الؽضب المبهمة عنها جججاحها مجدداً ولم جحاول

 إخراجها كالعادة لكنها أَضاً لم ججرن ضحَجها دون عماب فؤبعدت

 نظرها عنه ولالت فٍ حركة ساخرة

 آه ولاص ما هذه الطرَمة الممَزة فٍ نطك اسمها ؟ "

 " من الطبَعٍ أن ججن بن إن كنت جسجخدم اسمها هكذا أمامها

رة مصدومة هذه المرة فنظرت للجانب اِخر مجؤففةرممها بنظ  

 من حمالجها ، ألم ججد طرَمة ؼَرها لصرؾ نظره وانجباهه عن

 َدها الجٍ أدارجها خلؾ جسدها واْوراق فَها لجضعها علً

 ! الطاولة ورابها ؟ وما بها جسجاء هكذا منه ومن جلن الجافهة معه

نما خرجت كلماجهالالت ما أن انجهت وكجفت ذراعَها لصدرها بَ  

 باردة كالصمَع

 لما ٖ ججركنا من هذا اِن وأخبرنٍ ماذا جرَد أو اخرج من "

 هنا كٍ ٖ جججمع عابلجن عند الباب بؤكملهم َرَدون جوثَك هذا

 " وإضافجه لما فات

 جنهد حَنها َحرن رأسه بَؤس منها ودس َده فٍ جَب سجرجه

ٍ ارجفعت معها وظنتوأخرج منها ورلة كانت جرالبها نظراجها الج  

 أن جخمَنها بالنسبة لعمد زواجهما ذان صحَحاً حجً رفعها أمام



 وجهها مفجوحة وظهرت الرسوم الجٍ كادت المَاه أن جخفَها

 وٖزالت خطوط للم الرصاص واضحة بعد جفافها وهٍ ٔحدي

 أوراق رسوماجها الجٍ رمجها فٍ نافورة المَاه سابماً ورماها هو

بعدها وأمام ناظرها فما الذٌ جعله َخرجها فٍ سلة المهمٗت  

 مجدداً ؟! هل علم حمَمجها ؟

 لكن الخادمات بالجؤكَد لن َجركنها حجً اِن مكانها فهل عاد

 !وأخرجها ذات اللَلة ؟

 نملت نظرها منها لعَنَه المحدلجان بعَنَها وكؤنه َمرأ أفكارها

 من خٗلها وما جولعجه حدخ فسرعان ما لال بنبرة جحمَك َجمنها

 أمثاله جَداً 

 " من هذا َا زَزفون ؟ "

 وكان جوابها الصمت بادئ اْمر حجً لالت حَن رأت إصراره

 علً انجظار الجواب فٍ عناد صامت

 " أظنن جعلم الجواب فالمٗمح ججحدخ عن نفسها "

 لال من فوره

جدٌ ضرار كثَراً فمن َكون ؟أجل هذا الشاب َشبه  "  " 

 حافظت مٗمحها علً برودها فلن جكشؾ له الحمَمة ما دام

 َجهلها فالولابع جؽَرت عن السابك ، لالت بلهجة ٖذعة

 " ظننجن أذكً بكثَر من هذا السإال اْحمك ؟ "

 خرج هدوءه عن السَطرة حَنها وحرن الورلة أمامها

 لابٗ بضَك

منطمٍ جماماً فلن َكون هذا والدنٖ لست أحمماً وسإالٍ  "  

 ً  " ... ْنن لم جرَه سابما

 وجبدلت لهججه للسخرَة بالرؼم من أن مٗمحه كانت أبعد ما َكون



 عن أٌ مظهر للجسلَة وهو َجابع

 إٖ إن كان ما َزال علً لَد الحَاة ، وإن كان كذلن فلن َكون "

 " بهذا السن بالطبع

 ً لكنها جرفض وٖ الجفكَر فٍ كان ما َموله صحَح ومنطمٍ جماما  

 اٖعجراؾ به فخرجت الكلمات منها مندفعة بموة

 لن جمنحكم الحَاة فرصة جرمَم أخطابكم ناحَجه كما لن أنسً "

 لكم أبداً أنه مات وآخر ما رأجه والدجه دموعه وكلماجه الؽاضبة

 " من والعه الذٌ كنجم أنجم السبب فَه

لت جنظر لعَنَه بعَنَنوسحبت أنفاسها المضطربة بموة وٖزا  

 ملإها حمد وكراهَة بَنما كان َمابل هو نظراجها جلن بنظرة

 جامدة كالصخر ولال مجدداً وكؤنه لم َسمعها

 " من َكون هذا َا زَزفون ؟ "

 " ٖ عٗلة لن .. واخرج من هنا "

 صرخت فٍ وجهه بؽضب أفلججه من معالله بداخلها نهاَة اْمر

 وسبابجها جشَر للباب خلؾ كجفه لكن ٖ شَباً فٍ ولوفه ذان

 وٖ هَبجه جؽَر بل رفع الورلة فٍ وجهها أكثر ولال بإصرار

 " من هذا ؟ ... من َكون ؟ "

 " أخرج من هنا "

 " جكلمٍ َا زَزفون من هو ؟ "

 كان هو من صرخ بؽضب حَنها فصرخت مجدداً 

 " للت أخرج من هنا وٖ عٗلة لن "

حا َجبادٖن الصراخ واْوامر وكل واحد منهما َصر علًوأصب  

 ... مطلبه

 اْول عازم ومند دخوله هنا علً معرفة الحمَمة وإن بمَا



 سجَنان لجلن الؽرفة ولٓبد واِخر َدافع وبشراسة عن سره

 فهٍ علً اسجعداد ْن جخسر حَاجها بؤكملها وٖ َصَب شمَمها

عٍ جَداً أٌ أسلوب اسجفزازٌأٌ أذي أكثر مما لحك به ، والجٍ ج  

 َحاول الوالؾ أمامها اسجخدامه معها لجعجرؾ بما َرَد معرفجه

 ولن َجؽلب علَها بجلن الحَلة الفاشلة الجٍ َجبعها المحممون أمثاله

 وهو َصرخ مكرراً ذات العبارة اِمرة وهٍ من عاشت ْشهر

 مع أحد اْطباء النفسََن فٍ ؼرفة واحدة واخجبرت جمَع

َبهم حجً الوحشَة منهاأسال  . 

 جولؾ عن الصراخ حَن أدرن بؤنها لن جسججَب له بجلن الطرَمة

 ولال وسبابجه جشَر للورلة الجٍ ٖزال َرفعها أمام وجهها وعَناه

 ٖزالت جحدق فٍ جوهرجَها الزرلاوان الؽاضبجان

 من هذا الذٌ َحمل جَنات وصفات جدجن الخماصَة ومٗمح "

د شكوكٍ سوي جؤكَداً َا زَزفونجدٌ ؟ إنكارن لن َزَ  " 

 وعند هنا ٖذت بالصمت جحدق فٍ عَنَه ولم ججحدخ فها لد جبَن

 لها جزء مما ججهله والوالؾ أمامها لن َفوجه ذلن بالجؤكَد وبؤن

 ذكابها سَخبرها حَنها بؤنه َجحدخ بناًء عن معلومات حمَمَة

 ولَست فرضَات لكان انجبه لهذه الصورة سابماً وأخضعها لجحمَك

 مشابه ، فهو بالفعل حاول فن رموزها سابماً لكنه وكمخلوق

 بشرٌ ومهما كانت لدراجه وذكابه ما كان لَصل للحمَمة فثمة

 شٍء ما جؽَر اِن بالجؤكَد ؟ نملت نظراجها من خطوط للم

َنَه وأنفاسها الٗهثةالرصاص الجٍ أبهججها المَاه الجافة لع  

 ً  بسبب صراخها اْخَر لم جنجظم بعد وخرج همسها خافجاً رلَما

 َشبه شفجاها المرججفجان حَنها َحمل كل معانٍ الجوجس والرَبة

 " من أخبرن ؟ "



 ولد الجنعت أخَراً بؤنه ٖ فابدة من أنكار وجَمنت بامجٗكه دلًَٗ 

من أمامها منزٖ َده ما ، وذان ما حدخ فعًٗ حَن أبعد الورلة  

 لٓسفل بَنما خرجت كلماجه عمَمة بابسة رؼم جدَجها وكؤنه

 َخرجها من عمك جلن المؤساة وأصابعه جمبض علً الورلة فَها

 بموة

 علمت بطرَمة ما أنه ثمة وٖدة لَصرَة مجعسرة فٍ الماضٍ "

 وجإمان ثم إعٗن وفاة أحدهما وجدهور حال اِخر بالرؼم من أنه

رت به والدجه خفَة عن الجمَع وحجً الطالم الطبٍ كانحَن ؼاد  

 ً  " بحالة جَدة جماما

 وكان ذان ما جعل أنفاسها جضطرب أكثر وجَمنت حَنها بؤن

 مخاوفها حمَمَة وأن هذا الرجل لن َجرن عناده وَبجعد عن

 ماضَها حجً َكجشؾ جمَع خباَاه ثم َفسد اْمر بؤكمله بالطبع

ن دابماً وما كاد أن َفعله أحدهم حَنْن ذلن ما َفعله المحامو  

 ً  وكلت المضَة له فٍ الماضٍ وكادت جفمد شمَمها ولٓبد مرمَا

 خلؾ لضبان السجن فاسجنجدت بمطر شاهَن حَنها وبكت كثَراً 

 فٍ مشهد لم َراه وٖ هو لها سابماً لكٍ َجركوا لضَجها جلن فٍ

اءة ذانالظٗم وأن ٖ جُفجح مجدداً فٍ المحاكم مهما كانت كف  

 المحامٍ وحنكجه فلن َفعل شَباً سوي كشؾ الحمَمة المخفَة أمام

 المضاء وهو أن شمَمها من لجل ذان الرجل ، بل وسَجهم بإحراق

 والدجهما أَضاً وَنجهٍ عمره ومسجمبله فٍ السجن .. المسجمبل

 الذٌ جرَده أن َكون مخجلفاً عن ماضَهما الجعَس وأن َصبح

 رجًٗ ٖ مكان لكل ذان اْلم المدَم فٍ للبه وذاكرجه ٖ أن َفنً

 عمره خلؾ الزنزانات وصفحات الجرابد والصحؾ وَحمل طوال

 حَاجه لمب السفاح الصؽَر الذٌ أصبح رجًٗ فٍ منجصؾ العمر



 . وهو َؽادر السجن

 " لن أسمح لن بؤذَجه َا ولاص "

من أن نظراجها همست بها من بَن أنفاسها المضطربة بالرؼم  

 لعَنَه لالت ما عنجه كلماجها من جهدَد وإصرار بَنما جبدلت

 نظراجه هو لما َشبه الصدمة وهو َهمس بالمثل

 ٖزال علً لَد الحَاة إذاً ؟ هو شمَمن ذان الذٌ كنت جرَنه "

 " وحدن فً جلن الحالة َا زَزفون ؟

ٍكان وكؤنه ٖزال َجولع العكس جماماً بَنما اسجمرت هٍ ف  

 جهدَدَه هامسة بوعَد

 " ابجعد عنه َا ولاص "

 فجبدلت مٗمحه كما نبرة صوجه هذه المرة للجحمَك مجدداً وأمسن

 بذراعَها بموة ولال محدلاً فٍ مملجَها الزرلاء الواسعة والمدججة

 ً  بالؽضب واْلم معا

 " ما عٗلجه بجلن الجرابم الجٍ نسبت إلَن ؟ "

 فحاولت نفض َدَه عنها صارخة

 " ٖ شٍء وجولؾ عن اسججوابٍ أكثر "

 لكن أصابعه اشجدت علً لحم ذراعَها أكثر لابًٗ بإصرار َنظر

 لعَنَها الجٍ باجت لرَبة منه

 "لن أجولؾ وعلَن إخبارٌ بالحمَمة لبل أن أعلمها بطرق أخري"

 نظرت له بصمت للحظة وكؤنها ججرجم شَباً ما ولالت بصوت

 منخفض نوعاً ما

 " ماذا جمصد ؟ "

 فخرجت الكلمات من بَن أسنانه المطبمة لوَة وجامدة

 " جعلمَن جَداً ما ألصده "



 ونجحت حَنها فٍ أفٗت من لبضجه وأبعدجه بالجالٍ عنها

 لابلة بضَك

 " ٖ لست أعلم ولن َفَد إخبارن فٍ شٍء سوي أذَجه أكثر "

 لكنه واجه جصرفها العنَؾ ذان بالجمود الجام وهو َهمس

 باسجؽراب

 " !... أكثر "

 فامجٓت العَنان الجمَلجان الموَجان بالمرارة واْلم فٍ إحدي

 نوادرها الملَلة جلن الجٍ سمحت فَها شجاعجها وصٗبجها

 ْوجاعها المجراكمة داخلها بؤن جطفو للسطح وسرعان ما اخجلط

 ذان الضعؾ الموٌ وكالعادة بالحمد والكراهَة لَكون مزَجاً ٖ

َنَها .. بؤلمها .. بجعاسة ماضَها وسواده ،َلَك سوي بزرلة ع  

 واندفعت الكلمات من شفجَها الرلَمة جشبهها جماماً وفٍ كل شٍء

 " أجل فما الذٌ سؤخبرن عنه َا ابن ضرار السلطان ؟ "

 وعلم حَنها ابن ضرار السلطان أن المادم سٍء .. سٍء للؽاَة

ابجة طوالموجع ومفجع أَضاً ، وجعالت ضربات للبه الرجولَة الث  

 الولت كؤلرانه مع ارجفاع أنفاسها َدرن جَداً ما َنجظره ، وذان ما

 حدخ فعًٗ حَن جابعت ودون رحمة بملبه وبكلمات أخرجت كل ذرة

 بؽض وكراهَة ٖزالت جحملها لهم ودون اسجثناء

 ما الذٌ جرَد معرفجه عن الطفل الرضَع الذٌ سرق عمداً واخذ "

ول سوي منزل أكبر رجال مجرمٍللمجهول ولم َكن ذان المجه  

 ؼَلوان فٍ الجنوب ؟ وكانت شمَمجه سجلمً ذات المصَر لوٖ

 ً  أدركجها والدجها واكجشفت لعبجهم لججخلً عن جلن اٖبنة رؼما

 عنها وجسجحمل نظرات اٖجهام والخزٌ من الجمَع وهٍ ججركها

 " لجدجها



ً واشجدت كلماجها مع اشجداد نبرجها وهٍ جرمٍ بسبابجها جا نبا  

 مجابعة بؤلم ؼاضب

 أم بؤنه عاش وكبر وجربً خادماً لجلن العابلة وكؤنه ٖ َنجمٍ "

 لساكنٍ هذا المصر ومالكٍ شركات الطَران بمخجلؾ أنواعها ؟

 أم بؤنه حَن عاد لحضن والدجه ولشمَمجه جمنً أن مات ودفن

 فٍ أراضٍ أولبن الوحوش المجرمَن وما عرؾ جلن العابلة

بؤن َجدها وَجخلص من لمب اللمَط الجٍ حلم طوًَٗ   " 

 وامجٓت عَناها بدموع المهر فٍ نادرة جدَدة وجابعت لجل

 ضحَجها ودون رحمة

 أم أنه رأي وبعَنَه ما جعله َكون لاجًٗ فٍ سن العاشرة لجموي "

 " َداه الصؽَرجان علً حمل حربة الصَد وؼرسها فٍ للب رجل؟

 كان صدرها َرجفع وَهبط بانفعال بَنما جحكمت فٍ كلماجها لججحول

 للجمود واحجفظت عَناها الؽاضبة ببرَك الدموع وٖزالت جحدق

 فٍ عَنَه المشدوهجَن وجابعت بكلمات خرجت صارخة من صمَم

 ألمها الدفَن

 وماذا أَضاً َا ابن ضرار ؟ وما ٖ جعلمه أَضاً وبؤنه فٍ جلن "

ت أجرجاكم فَها باكَة هنااللَلة الجٍ كن  " 

 وأشارت للسرَر المابع فٍ آخر الؽرفة الواسعة وهٍ ججابع

 بكراهَة وألم

 هنا حَخ اسججدَجكم مجرجَة أن جدركوه وأن جنمذوه من الخطر "

 كان مطارداً منهم ْنه لرر العودة لهم مجدداً والبحخ عن عدوه

سَارجه وهوالحمَمٍ وحمَمجه لَنجهٍ به اْمر أسفل الجرؾ هو و  

 ً  " فٍ ؼَبوبة لم َفك منها حجً اِن ولد ٖ َحدخ ذلن مطلما

 كانت عَناه جحدلان فَها بصدمة من كم الحمابك الموجعة لبل



 كونها مفجعة وأمسن بذراعَها مجدداً ولال بكلمات سرَعة

 " وأَن هو اِن ؟ "

 فعاد الحمد لَسَطر علً جلن اْحداق الجمَلة وهمست جنظر لعَنَه

راجه الضابعة بَن الصدمة والجصدَكونظ  

 أخبرجن بؤنه َماوم الموت وبملب مَت ... َموت َا ولاص "

 " وكل ذلن بسببكم ولن أؼفر لكم ما حََت

 فجركها حَنها واسجدار بجسده لَصبح جانب وجهه ممابًٗ لها

 وؼرس أصابعه فٍ شعره وكؤنه َمسكه رأسه عن اٖنفجار بَنما

بوجوم مإلم وجذكر كلماجها السابمة لهؼابت نظراجه فٍ الفراغ   

 وهذه لد جلعب فَها العٗلات الشخصَة دورا مشابها ... فهٍ إذاً  )

 لَست من اخجصاصاجن ( وفهم اِن ما كانت جعنٍ بذلن ولَجه

 . لم َعلم

 وعادت كلماجها لمجله ودون رحمة بَنما خرجت ساخرة من بَن

 شفجَها

 ٖ َإلمن ضمَرن ْجله َا ابن جدن المبجل فمن َمجل شمَمه "

 " وَجركه خلفه وَؽادر أكثر والعَة ممن َجلس َبكٍ فوق جثمانه

 وما أن أدار رأسه للَٗ ونظر لعَنَها بَنما كانت جمسن أصابعه

 لفا عنمه الموٌ وبالرؼم من نظرة الضَاع واْلم فٍ جلن العَنان

نظراجها الحالدة الجٍ خرجت من عمك إٖ أنها لم جرحمه ٖ من  

 مؤساجها وٖ من كلماجها السامة لابلة بكراهَة

 لن َشعر أحد منكم بحجم المعاناة الجٍ لحمت بعابلجنا بسببكم "

 " جًَٗ بعد جَل ْنكم لم جعرفوها لط

 ً  لكنه وكالعادة ججاهل كل ذلن بملب رجل مجفهم لبل كونه محبا

بجدَةواسجدار نحوها مجدداً ولال   



 " أَن هو اِن ؟ "

 وأجاه جوابها سرَعاً وبكلمات لوَة

 ٖ أعلم ... كل ما أعلمه أنه ٖزال مجمسكاً بالحَاة الجٍ رفضجه "

 " مراراً ولهذا السبب فمط ٖزلت أنا أجمسن بها

 كانت كلماجها لاسَة علَه فٍ الممام اْول لاجلة ومإلمة فخرجت

 الكلمات منه بصعوبة حَن همس

إذاً من اخجرت اٖعجراؾ بكل جلن الجرابم ْجلههو  "  " 

 وجعلت كلماجه جلن عَناها جومض بلهب أزرق لوٌ وهمست

 مهددة

 أجل ... وٖزلت أحذرن َا ولاص بؤن أٌ أذي لد َمسه بسببن "

 " ثمنه سَكون ؼالَاً جداً 

 لكن وكالعادة كانت كلماجها الحالدة وجهدَداجها جطَر أدراج الرَاح

العنَد المحب فمد لال بنظرة جفكَر عمَمةلدي الملب   

 ما معنً أنه عاد لجلن العابلة للبحخ عن عدوه الحمَمٍ ؟ "

 " !ألم َمجل ذان العدو فٍ جلن اللَلة ؟

 وكان جواب الممابلة له الصمت الجام فمال بإصرار َمسن

 بذراعَها مجدداً 

 " جحدثٍ َا زَزلون "

 فنفضجهما عنها بحركة ؼاضبة ولالت

 ٖ شٍء ... ٖ َوجد عدو له هنان ، هو كان فمط َعجمد بؤنه "

 لوجوده لدَهم بعد اخجفابه من المسجشفً رضَعاً عٗلة بسبب

 اخجطافه وأنهم لم َجدوه مرمَاً فٍ طرق مزارعهم كما لَل فثمة

 مسافة شاسعة بَن شرق البٗد وجنوبها الؽربٍ وأنه ثمة من

وطبَبه الجرح جركه َفعلكان وراء أفعال زوج والدجٍ جلن ،   



 " ذلن كٍ ٖ َزداد وضعه سوءاً 

 " !! طبَبه "

 همس بها بصدمة ٖ اسجؽراب فكان جوابها المبدبٍ ابجسامة

 ساخرة لم جحمل فٍ طَاجها أٌ معنً للمرح بل ألماً مدفوناً بجمَع

 معانَها ولالت أخَراً 

لَلة الجٍأجل ... فما لم جعلمه بعد بؤن جلن اللَلة بل واَْام الم "  

 عاشها معنا هنان جركت ندوباً فٍ روحه لم جشفً حجً الساعة

 " وفمد النطك نهابَاً منذ جلن اللَلة

 ولم جولفها نظرة اْلم الجٍ جؽلبت علً صدمجه وجابعت لجله

 ودون رحمة

 كما َإسفنٍ أن أخبرن بؤنه كان َحرق نفسه لًَٗ ْنه لم "

لً ردعه وَحدخَجخلص بعد من ذنب ما لم َكن لادراً ع  

 " أمام عَنَه

 فؽرس أصابعه فٍ شعره ونظراجه الضابعة ٖزالت جحدق فٍ

 عَنَها وهمس بؤسً

 " ....زَزفون "

 " أصمت "

 أسكججه صارخة بؤمر وجابعت علً الفور وبحمد دفَن

 ٖ أرَد سماع أٌ كلمة منن فلن َطفا أٌ شٍء سجموله أو "

ْعوام طوَلة وكلجفعله النار المشجعلة كالجحَم فٍ داخلٍ   

 " جلن المآسٍ الجٍ عانَناها بسبب جدن وبسببكم جمَعاً من بعده

 ً  حرن رأسه بضَاع مجمجما

 " !هو ٖ َعلم عنه ؟ "

 اشجدت لبضجاها بجانب جسدها ولالت بضَك



"  ً  كان كل شٍء موجوداً فٍ جلن اْوراق وأكثر من ذلن أَضا

 لكنن وبكل ؼباء جركجها وأهملجها لجصبح فٍ َد شمَمن نجَب

 " لَحولها لورلة ضدٌ

 اجسعت عَناه بصدمة ولال

 " ! ضدن "

 لالت مباشرة وبذات ضَمها

 أجل وماذا كنت ججولع منه ؟ "

 أم كنت ججصور بؤنٍ أخرج معه وبرفمجه راضَة ؟

 أنا علً اسجعداد لفعل كل شٍء لَحول دون جسلَم عنك شمَمٍ

 لحبل المشنمة فالمجل أصبحت عموبجه المجل فٍ محاكم البٗد

 " هنان إن نسَت

 شد لبضجَه بموة آلمجه ولال بحزم

 " وأنا لن أسمح له بجعلن نسخة عنه وإن لجلجه "

 ابجسمت بسخرَة لبل أن ججمجم

 لن جسجطَع فعلها فالمانون الذٌ جمثله سَحمَه هو ٖ أنت حَنها "

لبل أعوام .. إنه لانون الؽاب علَن وكما حدخ مع زوج والدجٍ  

 " أن جإمن بذلن

 اسجدار مولَا ظهره لها وجحرن من هنان ووجهجه حمام

 الؽرفة لابًٗ 

" ً  " بل العدالة هٍ من جنجصر نهاَة اْمر وسؤثبت لن ذلن .. لسما

 وفجح الباب بعنؾ وانحنً ورفع المفجاح المرمٍ فوق أرضَجه

ره ووجهجه باب الؽرفة الذٌالرخامَة السوداء الٗمعة وؼاد  

 ؼرسه فَه لجولفه الَد الجٍ اشجدت أصابعها الرلَمة علً مرفك

 َده اْخري مولفة إَاه وما أن الجفت ناحَجها ونظر لعَنَها حجً



 لالت بعدابَة واضحة

 لن أسمح لن وٌْ كان بؤذَجه َا ولاص وإن كان جحت "

 " مسمً الحماَة

 وأشجدت لبضة أصابعها البَضاء علً ذراعه من جحت لماش

 سجرجه السوداء الفاخرة مع اشجداد أحرؾ كلماجها المجوعدة

 بجهدَد

 إن فكرت فمط فَما لد َإذَه وإن من أجل جبرأجٍ أمام المضاء "

 " فسؤلجلن َا ولاص ... لسما سؤفعلها ولن َرؾ لٍ جفن

لة فَه بجصمَم َإكدفٗذ بالصمت نظره لم َجرن عَنَها المحد  

 صدلها الجام فَما جمول وسجفعل وكان جوابه أن اسجدار وَده جدَر

 المفجاح لَفجح الباب الذٌ أدار ممبضه بَده جلن بَنما َده اْخري

 كانت جبجعد عن لبضة أصابعها جباعاً ، وما أن أصبحت فٍ راحة

 َده حجً لبض علَها بؤصابعه الطوَلة الموَة بموة وكؤنه َثبت

ها ما لاله فٍ صمت بالصمت دون أن َجحدخ وٖ أن َنظرل  

 ً  لعَنَها المعلمة بما َظهر لها من مٗحه فٍ مشهد جمد جماما

 سوي من نظراجهما الجٍ انجملت للباب الذٌ فجحه للجو بل وللذٌ

 ظهر والفاً أمامه ولم َكن جده وٖ نجَب بل ولم َكن فرداً من

 . جلن العابلة بؤكلملها بل ... جمانة

 والجٍ لابلت كل ذلن بعَنَن مجسعجَن من الصدمة انجملت بَن

 عَنٍ الوالؾ أمامها وَده الجٍ جركها خلفه جمسن بموة أصابع

 الوالفة هنان لبل أن َجرن كل منهما َد اِخر بَنما كانت وكما

 َبدو ٖ جعلم بوجوده هنا ولم ججولعه فكَؾ والباب مؽلك علَهما

 ! بالمفجاح

لة بوصؾ ما َحدخ داخلها حَنها ودون أننظرة كانت كفَ  



 ججحدخ وكؤن روحها فارلت جسدها للجو وخلفجه شاحباً بلون

 الجدار اْملس خلفها ، وما أن انجملت بها للوالفة خلؾ زوجها

 اجسعجا بؽضب أمام الجٍ ٖ جراها سوي العدو الحمَمٍ لها فٍ

الؾالحَاة ولد جسدت سعادجها بؤكملها فٍ شخص هذا الرجل الو  

 بَنهما اِن والذٌ باجت أكبر خطر َهدد عٗلجها به كما جري

 واشجعلت النَران فٍ داخلها أكثر ما أن ابجسمت لها جلن الشفاه

 اْنثوَة الجمَلة والجٍ اصطبؽت بلون زهرٌ طبَعٍ ٖ عٗلة

 لمسجحضرات الججمَل به بسبب شدة بَاض البشرة الناعمة

 المحَطة به ... ٖ بل هٍ لم جبجسم لها بل كانت ابجسامة انجصار

 شامجة جلن الجٍ لذفجها بها كالرصاصة الماجلة وهٍ جمؾ أمامها

 مهزومة مجدداً ومرة جلو اْخري وذان ما كان واضحاً وفهمجه

 . علً الفور

 ً  بَنما ما كان َدور فٍ عمل منافسجها اْولً هنان كان مخجلفا

ن مزَجاً من الجنالضات ججضارب داخلها حجً أنها باجتجماماً .. كا  

 ! جعجز أحَاناً عن فهمها وأولها جلن اٖبجسامة الجٍ أهدجها إَاها

 وكانت رد فعل ٖ إرادٌ وجدت نفسها مسجمجعة به حد الثمل وهذا

 ما باجت جسجؽربه وهٍ من كانت منذ أشهر للَلة وفٍ ذات هذا

خلولة باًٖ وٖ زوجها معها لكنهاالمكان والمنزل ٖ جعَر هذه الم  

 من دفعها لذلن ، ألَس هذا هو الجفسَر المنطمٍ ؟ بلً هو كذلن

 ولن جبحخ عن أٌ سبب آخر ؼَره وطالما سجفجح جلن الساذجة

 النار فٍ وجهها فهٍ لها بالمرصاد ولن جحاسبها علً رجل هو

 زوجها لبلها لد سلمجها إَاه دون أن جؤبه وٖ أن جكجرخ حَن

خبرها مطر شاهَن ولبل موعد زواجهما بَومَن فمط بؤنها إنأ  

 كانت جعجرض فسَجدخل َٔماؾ ذان الزواج علً الفور وبؤٌ



 طرَمة كانت لكنها لم جهجم فهٍ أساساً لم جوافك علً ذان الزواج

 من ولت حدوثه ولم جفكر فٍ محاربة أٌ امرأة كانت سجمجرب من

ً  ذان الزوج المجهول حَنها ، لكن اِن بات اْمر مخجلفاً جماما  

 فسجُعلم هذه الحشرة الوضَعة درساً لن جنساه ما عاشت مادامت

 جسجفزها وجسجنمصها بالطرَمة البشعة الجٍ باجت جسجخدمها

 وسجرَها حجمها الحمَمٍ لبل أن جكجشؾ بؤنها زوججه لبلها

 . واْحك منها به ورؼماً عن أنفها الجدَد البشع هذا

اجساعاً ما أن انجملت جلن النظرات السابحة فٍ وازدادت ابجسامجها  

 الدموع والصدمة معاً للوالؾ بَنهما مجدداً لكنها رفعت رأسها

 ً  بكبرَاء ذات الولت ولالت بكلمات جاهدت باسجماجه لجكون أَضا

 ألوي من داخلها المهزوز المحطم

 لن جفكر فٍ جوجَه السإال الذٌ َدور فٍ ذهنن اِن لٍ "

لمثل َا ولاصْنن مطالب با  " 

 وسحبت نفساً لوَاً لصدرها ما أن أنهت عبارجها جلن وكؤنها

 جسجن عبرة ما وسط أضلعها بَنما كان جواب الوالؾ ممابًٗ لها

 الصمت وٖ شٍء ؼَر الصمت ، كانت سججولع ذلن منه لكنها

 جمنت فمط أن ججد جبرَراً ممنعاً لدَه َخالؾ الوالع الماسٍ ،

 وأجاها الجواب بالفعل لكن لَس منه بل من آخر شخص كان

 َجولع كٗهما أن َجحدخ حَنها وهو الجٍ كجفت ذراعَها من خلفه

 لصدرها ولالت بسخرَة جنمل نظرها بَنهما

 ٖ بالطبع لن َجَب بَنما أنت من علَه الجبرَر وشرح سبب "

 " جواجدن هنا

ب بدأت وحَنفجنهد حَنها ولاص مؽمضاً عَنَه فها هٍ الحر  

 جكون الوالفة خلفه اِن طرفاً فَها َعلم جَداً ما الذٌ سجصل إلَه



 ، وما أن فجح عَنَه حجً ولع نظره مجدداً علً الوالفة أمامه

 جنظر له ولعَنَه جحدَداً نظرة انكسار وجحطم أجمنجها عبر السنَن

 لجسجعطفه بها ، لكنها كانت حمَمَة حَنها فاْمر كان َفوق

الهشة علً الصمود ، ونجحت نهاَة اْمر فٍ أن جنجملممدرجها   

 بهما لمرحلة الجمود ووجهت كلماجها له مجدداً بَنما كانت جصَب

 بسهامها الماجلة شخص آخر

 لما ٖ ججحدخ َا ولاص ؟ فلن أسجؽرب ما َحدخ هنا من امرأة "

 " !!.... مثلها جركض خلؾ شمَك زوجها المجزوج أما أنت

ع حشرجة صوجها وبحجه المفاجؤة من كجم ماواخجفت الكلمات م  

 لم َعد َمكنها الجحكم فَه أكثر نظراجها اِسَة لم ججرن عَنَه بَنما

 وصله بوضوح صوت الجٍ همست من خلفه بسخرَة

 " َا لّداء السٍء "

 مما جعله َسجدَر للخلؾ من فوره ممابًٗ لها ولال بحدة

 عالداً حاحبَه

 " !! زَزفووون "

جَها بضجر وكؤن آخر ما جهجم به هنا هو رأَه فَمافؤدارت حدل  

 جمول وجفعل ، بَنما كان الجعلَك من الجٍ أصبحت جمؾ خلفه اِن

 والجٍ صرخت بانفعال مفاجا

 اجركها جثبت لن أكثر من جكون فَبدو أنن لم جعرؾ هذا النوع "

 " من ال****** بعد

 " .... جمانة اصمجٍََََ "

 وكان صراخه الؽاضب من نصَبها هٍ هذه المرة ما أن اسجدار

 ناحَجها مجدداً وبحركة سرَعة رافعاً سبابجه فٍ وجهها ولم ججرن

 له المجال لمول أٌ شٍء آخر وٖ جوبَخها علً كلمجها جلن أو



 الدفاع عن الجٍ ٖزالت جنظر لها بسخرَة واسجنماص بل

كان َزَد من نارهاواسجصؽار وكؤنها حشرة أمامها وذان ما   

 اشجعاًٖ وجابعت بذات صراخها الؽاضب المنفعل

 ولَس ٌْ أحد أن َسجؽرب هذا من أمثالها جربت علً َد "

 " ....فٗحة جاهلة لجكون مثلها عاهر

 " جمااااااااااانة "

 ألجمجها صرخجه المدوَة الؽاضبة جماماً بَنما انجمل بجسده ونظره

ها حَن جصبح جدجها محط هجومللجٍ كان َجولع جَداً رد فعل  

 والذٌ َبدو جمانة ججعمده لعلمها بحساسَة اْمر بالنسبة لها

 فكَؾ أن َكون بهذه الطرَمة ؟ وكان َجهز نفسه ٔحجماٖت كثَرة

 سَبة أولها منعها من الهجوم علَها كما فعلت سابماً مع شمَمجها

قووالدة نجَب لبلها ، وكان بالفعل ما رآه هو الشرر اْزر  

 المجطاَر من عَنَها بَنما كان نظرها مصوباً علً فرَسجها هنان

 ً  ، وأول رد فعل له كان أن مد ذراعه بَنها وبَن الباب ممسكا

 إطاره بؤصابعه بَنما كان َسجدَر بنصؾ وجهه للوالفة خارجه

 وصرخ بها آمراً 

 " جمانة ؼادرٌ من هنا فوراً  "

ورأٌ الوالفة فٍ لكن وكما َبدوا لم َكن فٍ نَجها اٖنصَاع  

 الداخل كان المثل حَخ صرخت جشَر بسبابجها لها بَنما خطواجها

 جمجرب منه عند الباب

 " ولما جؽادر اجركها جعرؾ ال****** أوًٖ وما َفعلن "

 وما أن وصلت عنده وكما خبرها وَعرفها وجولع رد فعلها كان

من سلوكه دفاعَاً أَضاً وَده جنجمل من الباب لخصرها لَمنعها  

 ً  الجفكَر فٍ الخروج لها فلن َرجاح لها بال ما لم جطرحها أرضا



 حَنها وهذا ما هو أكَد منه ، ومجؤكد من أن الوالفة هنان جرَده

 وكانت جسعً له لجسجخدمه ضدها أمام والدها وجدهما ، لكنها

 اجبعت أسلوباً مؽاَراً هذه المرة لم َجولعه كٗهما ولَس لهما أن

 َرسما له وٖ أبعاداً خَالَة فٍ عملَهما وهٍ جمؾ مكانها

 وخصرها النحَل ٖزال سجَنا لذراعه بَنما وجهت كلماجها الحانمة

 الموَة للجٍ كانت جنظر لها بجحٍد جحثها علً ما كانت جرَده

 وججولعه

 " هو نوع جدَد من ال****** إذا ؟ معن حك فهذا هو ما َفعلنه"

جلن اسجدار جسدها بنصؾ دورة فمطوما أن أنهت عبارجها   

 وارجفعت بجسدها علً رإوس أصابعها وَدها جلجؾ حول عنك

 ... الذٌ ألجمجه الصدمة جماماً عن منعها من جمبَله ... كانت لبلة

 لبلة حمَمَة ٖ جزََؾ وٖ خَال فَها ألجمجه وكؤنه جمثال صخرٌ

المرَبةلم َولظه من سباجه ذان وٖ الشهمة اْنثوَة المرجفعة و  

 منهما حجً ابجعد عنه ذان الجسد اْنثوٌ بملء إرادجه وهوت َده

 عن خصرها َنظر لها بعَنَن مجسعجَن من الصدمة وللب َصفك

 كنافذة لدَمة مفجوحة فٍ مهب الرَح بَنما علمت أنفاسه حَخ ٖ

 َعلم ! فٍ حالة لم جشبه بجاجاً وضع الجٍ كانت جنظر له بعناد جرفع

بنَان الرلَمان فٍ حركة أنثوَة فجاكة وكؤنهاإحدي حاجبَها ال  

 ججحداه بالرد علَها وبؤٌ طرَمة كانت وإن بضربها ، بَنما كان رد

 فعله الوحَد أن أدار نظره ووجهه للجٍ لم جججز أَضاً جلن الصدمة

 بعد جحدق فٍ مٗمحه بنظرة جشبه نظرجه جلن ، اٖخجٗؾ الوحَد

اْنثوَة المفجوحجان بصدمةأنه وبسرعة البرق ؼزي جلن اْحداق   

 سحابة كثَفة من الدموع حجبت الرإَة عنها مما جعلها جركض

 مؽادرة المكان فٍ صمت فانجمل نظره حَنها منها للجٍ ٖزالت



 جمؾ أمامه بَنما نظرها علً الباب المفجوح ولد نملجه سرَعاً له ما

 ً  أن لال بصوت مزج الضَك والؽضب وعدم الجصدَك أَضا

ما هذا الذٌ َحدخ ؟زَزفون  " ! " 

 ورفع َده ٖ شعورَاً لشفجَه وسرعان ما نملها بحركة عنَفة

 لشعره مروراً بفكه المجصلب وشد خصٗت شعره المرجب بَن

 أصابعه وهو َصرخ فَها بانفعال

 " ما هذا الجنون ...!! سحماً لن من امرأة َا زَزفون "

 وكان ذان ما أشعل الجبل الجلَدٌ الوالؾ أمامه وجعلها جبادله

 الهجوم بوجَرة مماثلة صارخة

 " مجنونة ... فما الذٌ سججولعه من امرأة مجنونة مثلٍ ؟ "

 وجابعت بحدة جشَر بسبابجها نحو الباب

 وٖ جخؾ كثَراً علً مشاعرها فبكلمة واحدة منن سججؽَر "

 " اْمور كالعادة

مع شَباً مما لالت وكان ٖزال َجخبط بَن صدمجهلكنه لم َس  

 وجشجت مشاعره فعاد للصراخ مجدداً َلوح بَده بانفعال

 " .. زَزفون ما هذا الذٌ ججفوهَن به ؟ ماذا .. ما "

 وخانجه الكلمات وعاد َحاول صَاؼجها مجدداً بانفعال أكبر

 " .... ما هذا الذٌ فعلجه وأنت ... وأنا "

ة أٌ جملة جامة صرخ نافضاً سجرجهوحَن عجز عن صَاؼ  

 المفجوحة

 " سحماً لجنونن .. ما هذا الذٌ فعلجه ؟ "

 وكالمجولع جماماً وما أن جثور حفَظجه من أجل جلن الزوجة كما

 جظن فالمواجهة سجكون بذات العنؾ والموة فصرخت فَه من

 فورها جنفض سبابجها بعشوابَة



َد ورؼماً عنفعلت ما َحلو لٍ وسؤفعلها مجً وحَخ أر "  

 " الجمَع وأنت أولهم

 ولالت آخر كلماجها جلن جشَر لوجهه فما كان منه إٖ أن حرن

 رأسه بعنؾ لبل أن َؽادر من هنان نافضاً طرفا سجرجه من جدَد

 فمد أعجزجه هذه المرأة عن الجعبَر وٖ حجً الجفكَر فٍ أٌ

لنعبارات أو جرجَبها بسبب ما فعلت ٖ مراعاه لمشاعر زوججه ج  

 أو ؼضباً من أجلها كما جظن ، بَنما ما فعلجه هٍ كان مماثًٗ وهٍ

 جصفك الباب خلفه بموة واسجدارت من فورها وجحركت جهة

 اْوراق الجٍ وضعجها علً الطاولة هنا مجمجمه بحنك

 هذا لَس سوي درساً صؽَراً لها ولم جري شَباً بعد من حفَدة "

 " *****الفٗحة ال

 ورفعت اْوراق بعنؾ جملبها بَن َدَها بحركة عشوابَة ؼاضبة

 جفكر فٍ الطرَمة الجٍ سجخرج بها من هنا وحدها دون أن َشعر

 بها أحد ، بَنما لسانها كان ٖزال َرمٍ بحممه الؽاضبة كحركجها

 العنَفة جلن

 إذهب لها اِن ... أجل فهذا كل ما َعنَن أن ٖ جؽضب منن ، "

حمك لسماً أن جندمجلن المهرج اْ  " 

 وكان ذان أَضاً أسلوباً جدَداً عنها جخمد به نَران ؼضبها الذٌ

 للما كانت أَضاً جخرجه للعلن ، بَنما من جركها هنان كان خط

 سَره مخجلؾ جماماً عن اعجماداجها واجهاماجها فلم َصعد السٗم

 خلفها كما فكرت كٗهما بل دار حوله حجً كان عند باب مكجب

لذٌ طرله ودخل من فوره وولؾ َنظر له بَنما رفعجده ا  

 الوالؾ هنان عند درج طاولة مكجبه المفجوح نظره عن اْوراق

 فٍ َده ناحَجه فؤؼلك الباب ولال بجدَة



 " جدٌ علَنا أن نجحدخ اِن وعن أمر مهم جداً  "

* 

* 

* 

* 

* 

 رمت لمَصاً آخر فٍ الحمَبة المفجوحة فوق السرَر لبل أن جنهار

ة بجانبها ودفنت وجهها وعبراجها فٍ َدَها جبكٍ بحرلة ألمجالس  

 الذل وأهانة .. واْسوء من كل ذلن هو جرح الخَانة الماسٍ ،

 ٖ جسجطَع مسح صورجهما من مخَلجها وٖ عَنَها وكؤنها ٖزالت

 والفة هنان ، كانت طعنةَ أن ججده فٍ ؼرفجها َؽلمان الباب علَهما

بحانها أَضاً بطرَمة خروجهما من هنانكافَة وحدها لمجلها اَذ  

 !!.... وَدها فٍ َده ، ٖ ولم َكفَهما ذان لَصل بهما اْمر أن

 َا إلهٍ ٖ َمكنها وٖ نطمها أو الجفكَر فَها ولد جلمت من جلن

 المرأة صفعة ألوي من مخَلجها فمد انجصرت علَها وبجدارة

 وكسبت الحرب ... ٖ هٍ لم جكسب بعد ، رفعت رأسها ومسحت

 الدموع من وجنجَها بموة جبعد خصٗت شعرها عن وجهها وولفت

 وؼادرت الؽرفة فما َحدخ هنا اِن لم َعد حرباً بَن امرأجان علً

 رجل هذا جعدي ذلن بكثَر ولن جصمت عنه أبداً ولن جؽادر وججرن

فعلها بنفسها لبل ذلنوالدها َجحدخ نَابة عنها بل سج  . 

 وكان ذان ما فعلجه بالفعل وهٍ جنزل السٗلم الواسع بخطوات

 شبه راكضة حجً كانت فٍ اْسفل ووجهجها ذاجها الجٍ سلكها

 زوجها لبل للَل حَخ الباب الضخم المرجفع والذٌ فجحجه ودون

 طرق وولفت مكانها جنظر للذٌ لطع حدَثه والجفت لها ، وما



َنالش جده فٍ الجحدخ عن أمر ما بَنما كان فهمجه أنه كان  

 ذان َحاول إلناعه بجؤجَله لولت ٖحك من لبل أن َعلم ما َكون

 فجبادلت معه نظرة صامجة خجمجها بؤن رفعت أنفها فٍ وجهه

 وعَناها المجهدة من البكاء جنظران له بكل معانٍ الؽضب

اخل حجًواٖزدراء فٍ آن معاً ، وما أن جمدمت بخطواجها نحو الد  

 الجمطجها نظرات جده المسجؽربة والمجفحصة من حال وجهها

 المزرٌ لشعرها المبعثر بفوضوَة وأنفاسها المجٗحمة من الؽضب

 والركض ولالت من لبل أن َعلك علً شٍء

 " ....سَد ضرار علَن أن جعلم واِن ما فعلجه حفَد "

الجٍوانمطعت كلماجها بسبب اْصابع الجٍ الجفت حول ذراعها و  

 لال صاحبها وهو َخرج بها من الباب الذٌ جركجه مفجوحاً بعدها

 " هذا اْمر ٖ عٗلة لجدٌ به ولنا فَه حدَخ َا جمانة "

 وأمات جمَع محاوٖجها الؽاضبة للفكان منه ، بل وجمَع عباراجها

 الشاجمة الولحة الجٍ وصفجهما بها لم ججعله َجراجع عن سحبها

جناحهما وضرب بابه بموة مؽلماً إَاه معه لٓعلً حجً وصل بها  

 وحَنها فمط أفلجها من لبضجه الموَة مما جعلها جندفع أمامه لعدة

 خطوات بسبب حركجها العنَفة ، وسرعان ما اسجعادت جوازنها

 والجفجت ناحَجه وما أن انفرجت شفجاها باجساعها لرمَة بسَل آخر

 من السباب الؽاضب صرخ مسكجاً إَاها

 " َكفٍ َا جمانة فمد سمعت ما َكفٍ "

 وما أن كانت سججحدخ مجدداً والؽضب َشجعل فٍ عَنَها كالبركان

 صرخ َسبمها وسبابجه جشَر لها بحركة عنَفة

 " أصمجٍ فؤنت السبب فَما حدخ "

 لجلجمها عبارجه جلن جنظر له بصدمة وهمست بعدم اسجَعاب



 " ....أنا السبب ! أهذا ما اسجطعت لو "

عها مجدداً وبنبرة حادة حازمةلاط  

 بلً أنت السبب وهذا لم َكن سوي نجَجة اسجفزازن لها "

 " وإهانة جدجها المجعمدة

 وكان رد فعلها المفاجا أن رفعت رأسها لٓعلً وجلجل صوجها

 فٍ ضحكة عالَة كانت جحمل جمَع المعانٍ إٖ المرح لبل أن

خدها اَْمنجصمت جماماً وجنظر له ودمعة َجَمة جنزلك فوق   

 ولالت بهدوء حمل الكثَر من الرفض واٖسجهجان

 اسجفزازٌ لها ؟! ممجنع جماماً بجبرَرن لجصرفها أٖ أخٗلٍ "

 " َا ولاص درجة أن جدافع عنها وججهمنٍ ؟

 لال بنبرة حادة لوَة

 أنا ٖ أبرر لها وٖ أنكر أنها مخطبة لكنها ما كانت لجفعل ذلن "

  حدَثن والطرَمة الجٍ اجهمجها بها فٍوٖ كانت سجفكر فَه لوٖ

 أخٗلها وجربَجها بل ومن ربجها أَضاً فما سججولعَن من شخصَة

 " عنَدة هجومَة مثلها حَنها ؟

 فصرخت مجدداً والدموع جمٓ عَنَها

 جولؾ عن الجبرَر وإَٗمٍ أكثر َا ولاص فذان َمجلنٍ أكثر "

 " .. مما رأجه عَناٌ وحدخ أمامٍ َا زوجٍ

عت بحرلة جشَر لنفسها بكلجا َدَها والدموع جسمٍ وجنجَهاوجاب  

 الممجلبجان

 زوجٍ أنا ... زوجٍ َا ولاص جخرج من ؼرفة امرأة كان بابها "

 ...موصداً علَكما بالمفجاح َدن جمسن بَدها ولم َكفَها هذا فت

 " ...جمب

 واندفعت الكلمات منها بصراخ منفعل



 ألسم أنٍ أخجل من نطمها ، ومجرد الجفكَر فَها َرسلنٍ "

 ! للجنون وأنت جمولها هكذا وبكل بساطة أنٍ السبب

 ما هذا الذٌ َبَح ٖمرأة فعل ذلن ومهما للت لها أو كانت

 " أسبابها ؟

 وكان جوابه الصمت لبل أن َرفع َدَه ومسح وجهه بهما َسحب

باكَة ولال بجدَةلصدره نفساً عمَماً وحدق فٍ عَنَها ال  

 جمانة ما علَن معرفجه اِن صدلجه أم ٖ فجلن مشكلجن بؤنٍ "

 كنت فٍ ؼرفجها من أجل أمر مهم جحدثنا عنه ٖ َخصها وٖ

 َخصنٍ بل شخص ثالخ أنت ٖ جعرفَنه ، أما ما فعلجه زَزفون فلم

 َكن سوي ٖؼاضجن ونجَجة لما للجه فؤنا جولعت حجً أن جحاول

ا سابماً مع شمَمجن ، أما أنا فلست أعنَها فٍضربن كما فعلجه  

 شٍء وٖ جعجبرنٍ رجًٗ َخجلؾ عن الحارس الوالؾ عند بوابة

 " المصر ... جعَن ذلن أم نعَد ؟

 فازداد حالها سوءا بمحاولجه الجبرَر بدًٖ من أن َمنعها

 ولالت ببكاء

 " ....ٖ أعٍ شَباً ولن جعَد و "

للَٗ وبدأت بضرب وجهها بَدَهاوانهارت باكَة وانحنت بجسدها   

 بموة ججطاَر معها خصٗت شعرها اْسود مجباَنة الطول فجوجه

 نحوها وأمسن بَدَها َولفها عن فعل ذلن لابًٗ بحدة

 " جمانة جولفٍ فمسماً أن ما للجه حمَمٍ "

 فابجعدت عنه ونفضت َدَه عنها بحركة لوَة ولالت بؽضب

ةمشجعل ججَب عن شرحه ذان هذه المر  

 لكنن جهجم َا ولاص ولَست هٍ بالنسبة لن كؤٌ امرأة أخري "

 لكنت دفعجها عنن وصفعجها لجرَها حدودها الجٍ باجت ججعداها



 ً  " بولاحة لم جراها عَنٍ سابما

 وكان جوابه أن بادلها الصراخ الؽاضب َنمل َده بَنها وبَن الباب

 الذٌ دخٗ منه

، وإن كنت كذان لم أرفع َدٌ علَن َوماً ْرفعها علَها "  

 لصفعجن لبلها حَن نعجها بال***** بل وجدجها الجٍ لم جعرفَها

 َوماً ولد ثبجت براءجها من لبل موجها ونسب جدٌ ابنها له وإن

 ً  " كان مَجاً بل ولانونَاً أَضا

 فاجخذت مولؾ الدفاع هذه المرة حَن ذكرها بولاحجها جلن ولالت

 مدافعة بشراسة

 هٍ السبب .. ألم جسمع ما لالت ججعمد اسجفزازٌ ؟ وإن كان "

 " كذلن فٗ َبرر لها ما فعلجه وهٍ مجزوجة وأمام زوججن

 وعادت للهجوم الؽاضب صارخة

 " ....لسماً لم جري عَناٌ أمرأة سافلة سولَة مثلها .. السالط "

 لاطعها بصراخ ؼاضب

  طابل منها ،جولفٍ َا جمانة َكفٍ صراخاً وشجابم بذَبة ٖ "

 " والحمَمة للجها ولن أن جفعلٍ ما شبتِ 

 ولوح بسبابجه فٍ وجهها لابٗ بحزم

 ولَكن معلوماً لدَن فمط بؤنه ٖ إخبار جدٌ وٖ والدن سَؽَر "

 شَباً ٖ سلباً وٖ إَجاباً ، واجخاذ أسلوب الجحدٌ معٍ لن َجلب لن

ٖسوي المجاعب فلَس َعنَنٍ ٖ طرد جدٌ لٍ من منزله و  

 " أعماله وجعلمَن ذلن جَداً أما عٗلجه بوالدن فآخر اهجماماجٍ

 اجسعت عَناها وأشارت لنفسها هامسة ببحة

 " جهددنٍ َا ولاص ؟ "

 كرر إشارجه بسبابجه لابٗ بحدة



 بل أحذرن وثمة فارق شاسع بَنهما فالطرَك اْسلم لن هو "

دٌ حًٗ نسَان ما حدخ كما أجزم بؤنها فعلت ذلن فلن َمدم لن ج  

 ضدها ولن جؽادر منزله كونٍ أكَدة فهذا بالجؤكَد ما جفكرَن فَه

 " اِن ، ولن َسمح بخروجٍ بن من هنا وٖ بجهدَد من والدن

 صدمها أن حلل اْمر بالشكل الصحَح جماماً وؼفلت عن أن ذكابه

 سَوصله لذان اٖسجنجاج بالجؤكَد فابجعدت عن الحدَخ فٍ اجهامه

فضلابلة بانفعال را  

 " أنت جهذٌ بالجؤكَد ! كَؾ لٍ أن أنسً ذلن ... ما هذا الجنون"

 وأشارت هٍ له بسبابجها هذه المرة لابلة بموة وإن ارججؾ

 جسدها من ثملها علَها

 بل وهل سجنساه أنت ؟ إطرح هذا السإال بَنن وبَن نفسن "

 " لعلن ججَبها ْنن لن جفعلها معٍ

 وما أن أنهت عبارجها جلن دخلت باب ؼرفجها وضربجه خلفها بموة

 زلزلت الجدران حوله فرفع رأسه عالَا َشد خصٗت شعره

 بَدَه ... َنساه !! َنسً ما حدخ ! لسماً ٖزالت أوصاله جرججؾ

 حجً اِن ولم َسجطع وٖ أن َرجب جمًٗ َمولها لجده لَمنعه من

ل فكَؾ َنساهالمؽادرة لبل أن َسجمع لما سَمو  ! 

 بل وكَؾ سَنسً جصلب جسدها بَن ذراعَه وكؤنها كانت جرؼم

 نفسها مكرهة علً فعلها فهل جشمبر منه وجكرهه لهذا الحد ؟

 لما جفعلها إذاً ؟ كل ذلن لجنجمم لنفسها منها ؟

 أخرج أصابعه من شعره بحركة عنَفة وجحركت خطواجه جهة

 ؼرفجه مجمجماً بضَك

"  ً أنن فمدِت عملن َا زَزفون مجنونة ... لسما " 

 ودخل ضارباً الباب خلفه أَضاً ونزع سجرجه ورماها علً اْرَكة



 لربه وبدأ بفن أزرار لمَصه بحركة ؼاضبة ٖزالت جمجماجه

 المشججة ججدفك من بَن شفجَه

 " ! ٖ وجهدد بفعلها مجً وحَخ أرادت "

ل مارمً لمَصه أَضاً بعدما نزعه وجوجه ناحَة حمام الؽرفة فك  

 . َحجاجه اِن حمام بالمَاه الباردة .. باردة كالجلَد

* 

* 

* 

 <َجبع ــــ

2الفصل الرابع والعشرون   

 

* 

* 

 فجحت باب السَارة ما أن جولؾ حَخ طلبت منه أو حَن طلبت

 ذلن فجلن أول كلمة جنطك بها منذ أن ؼادرا ذان المكان المجهول

 عنها حجً اِن ووصٗ لشوارع لندن المزدحمة ولم جكن وجهجه

 ً  مدَنة برَسجول الجٍ ؼادرا منها ، جركت باب السَارة مفجوحا

 وراءها كالضابعة المشججة وسارت مبجعدة عنه جحضن نفسها

 وجسدها وألمها مع سجرجها الصوفَة الخفَفة لم جنظر له وراءها

والفاً مكانه فبالكاد كانت جري ولم جهجم إن ؼادر أم جبعها أم ٖزال  

 الرصَؾ أمامها وحركة ألدام الناس العشوابَة علَه بسبب

 الدموع الجٍ ؼمرت مملجَها الذهبَة الواسعة حجً أنها أربكت

 حركة بعضهم باصطدامها الجزبٍ بهم ولم جهجم ... ولما سجهجم ؟



 بل وكَؾ سجفعل ذلن وما َحركها لم جكن إرادجها الذاجَة حَنها

هٍ لطعاً ٖ جري أحداً منهم .. ٖ جري سوي مؤساجها المادمةف  .. 

 السواد والضبابَة ودموع ججزم أنها لن ججولؾ ْعوام عدَدة ،

 جري مسجمبلها كحاضرها اللحظة وكماضَها الكبَب المظلم ذان ،

 وارجفعت َدها لشفجَها جكجم بها عبراجها ٖزالت جسَر فٍ خط

 ً كل ما جراه أمامها هو صورة ذان مسجمَم ودون هدي فٍ آن معا  

 الرجل َنظر لعَنَها بموة لم جعرفها َوماً فٍ ؼَره وٖ فٍ الذٌ

 وصفه بؤنه ابنه بالرؼم من كل ما جحمله شخصَة ذان اٖبن من

 ً  لوة وانفراد واسجمٗلَة ، حجً أنها فمدت النطك أمامه جماما

زوجهاوكؤنها لَست جلن الجٍ كانت لبل ذلن بملَل جواجه والد   

 كلمة بكلمة والند بالند ، جسجمع فمط لمخطط لجل أحٗمها وذبح

 . روحها الَجَمة وحرمانها من السعادة حجً الموت

 وعند ذلن لم جفمد رإَة ما أمامها فمط بل والمدرة علً السَر أكثر

 فانهارت جاثَة علً ركبجَها لٓرض وانحنت جحضن نفسها بموة

لمكان وٖ السابرَن فَه ونظراجهموجبكٍ بمرارة وألم ٖ َعنَها ا  

 لها فٗ أحد كان َنظر لها أساساً هنان فٍ بٗد وإن سارت فَه

 المرأة عارَة فٍ الشارع أمامهم لن َهجموا لَهجموا ببكابها أو

 نحَبها الموجع .. ماجت ضمابرهم مع للوبهم كموجها جلن اللحظة

منرؼم وجودها ضمن اْحَاء ، لكن ٖ ثمة من كان َهجم و  

 شعرت بثمل َده علً كجفها حَنها ومن بالجؤكَد لم َؽادر وَجركها

 وهو َعلم جَداً ما سَفعله بها كل ما لَل هنان وعلمجه من ذان

 الرجل حَخ كان والفاً بجانبها كالجمثال أَضاً ولن َعجرض بالطبع

 ولن َمانع لكنه أَضاً لم َبدٌ رأَه وٖ جعاطفاً معها فهما مجفمان

 . سلفاً علً لجلها ووأد أحٗمها الولَدة



 انصاعت له من فورها منهارة الموي ما أن حضن كجفَها بذراعه

 وأولفها بمساعدة َده اْخري الجٍ الجفت أصابعها حول ذراعها

 وسارت معه باججاه سَارجه الجٍ ركنها لرَباً منها عند حافة

وعبراتالطرَك ولد جحول كل ذان النحَب المإلم لبكاء صامت   

 مجمطعة حجً أصبحت ججلس بجانبه مجدداً وانطلك للمكان الذٌ ٖ

 جعلم شعر بؤنها جحجاجه اِن جحدَداً أم أرادها فمط أن جودعه لبل

 . اْوان فهٍ بالفعل سجفمده وإن كانت فَه ووسط جدرانه

 ولؾ بسَارجه أسفل المبنً السكنٍ ففجحت باب السَارة من

مسرعة رؼم جعثرها دخلت البابفورها ونزلت منها وبخطوات   

 الزجاجٍ المفجوح وصعدت العجبات راكضة وفجحت الباب الذٌ

 ٖزال َجرن نسخة عن مفجاحه لدَها ، وما أن انكشفت لها

 جدرانها وجفاصَلها الجٍ عشمجها فٍ فجرة لصَرة وؼمرجها رابحة

 عطره الموٌ العالك بكل زاوَة فَها وبخطوات راكضة وصلت

جه وجابعت ركضها جهة سرَره الذٌ ارجمت علَهباب ؼرفجه فجح  

 من فورها جدفن دموعها وعبراجها فٍ مٗءجه الناعمة جشدها

 بمبضجَها بموة فسجحرم من كل هذا ... من هذا كله وبملء إرادجها

 وسجخسره لٓبد هٍ مولنة من ذلن ولن جكون النهاَة كما َّدعون

سجفمده لٓبدوَخططون لها بل سجخسره وهو موجود أمامها ثم   

 ْنها نهاَة كل رجل شجاع عاش بشجاعجه وجضحَاجه فٍ الظل

 ألَس كذلن ؟ ألَست هذه المعادلة الصحَحة مع أمثاله دابماً ؟

 بكت دون رادع وٖ لَود ... بكت بحرلة وألم وٖ شٍء آخر بَدها

 جفعله فذكري كلمات ذان الرجل وعباراجه الحازمة واِمرة جنسؾ

ا َٔجاد الحلول المؽاَرة واْلل ضرراً علَها لبلأٌ محاولة لعمله  

 . الجمَع ، لكن ٖ حل كما لال .. ٖ حلول بدَلة علً أطٗق



 اشجد بكابها حجً باجت أنفاسها جخونها وجكاد جفمدها لٓبد وكلماجه

 الموَة جلن جضرب للبها كالسَاط

"  ً  جَم إبنٍ ولن أسمح لشٍء وٖ ْحد بؤذَجه أو أن َكون سببا

 " فَها وٖ أنت مارَه هارون

 هكذا اسجمبلها ودون رحمة وٖ ممدمات ! بل ونسبه لنفسه بكل

 ! جملن وكؤن لَس والده الحمَمٍ ذان الذٌ َمؾ معها ممابًٗ له

 بل وأضاؾ وبنبرة أشد لوة من سابمجها كفَلة بجحوَل الجبل

 الشامخ لرمال

حضارن إلً هنالم جكن جلن المرة اْولً الجٍ َطالبنٍ فَها بإ "  

 وكان جوابٍ الرفض الجام فٍ كل مرة لكنه وما أن علم بجعرضن

 لٓذي الجسدٌ من عمن ذان رأَت فٍ عَنَه عناداً ٖ سابك له

 ْوامرٌ وعلمت بؤنه سَجهور إن أنا رفضت مجدداً ، وخشَة

 علَه فمط وافمت حَنها وظننت بؤن اْمر سَنجهٍ بإلامجن فٍ

َدرن جَداً أن الجرابن من عالمه فَه منزل عم والدجه هنا فهو  

 ً  خطر كبَر علَه وعلَن أَضاً ، وبدأ جَم الذٌ أعرفه َجؽَر شَبا

 فشَباً َرفض اْوامر وإن كانت من أجل سٗمجه وموافمجه السابمة

 لجلبن وجركن بعَداً عنه جٗشت بعد أَام للَلة وبضؽط منن .. هذا

لمنزله وبدأنا نفمد جَم ما أنا مجؤكد منه ثم وبجنون لرر أن َنملن  

 .. ذان بالفعل

 عناد ججاهل لٓوامر وجعنت لما َدرن جَداً بؤنه خاطا ولَس فٍ

 صالحه وٖ صالحن ، بات َرفض اْوامر والمهام بحجة وبدونها

 فمط لَرضَن بالرؼم من أنه عاندنٍ وأخبرن عن مهمجه الجٍ

 " جربطه بابنة الجنرال ؼامسون

َؾ واشجدت أصابعها فٍ لبضة واحدةوجٗ حدَثه ذان صمٌت مخ  



 حجً ألمجها َداها ولم جسجطع الجحدخ وٖ منالشجه أو حجً أنكار

 فمد سرد ما حدخ بالفعل وكؤنه كان معهما طَلة الفجرة الماضَة

 ! ومنذ أصبحت هنا

 فهو بالفعل عمل بؤوامر واجفالهما الذٌ كانت ججهله وجركها فٍ

بالضؽط علَه كما لال ، كانت منزل عم والدجه ووالدها ثم بدأت  

 جعجرض وجحجج علً والعهما ذان وحَن شرح لها ظروفه وبؤنه

 َصعب جواجدها فٍ عالمه وبؤنه َحجاج لبعض الولت فمط ِنت

 واسججابت لجظهر حمَمة ابنة ذان الجنرال .. اْمر الذٌ ها لد

 ظهر بؤنه عاند فَه ربَسه أَضاً من أجلها واْمر الذٌ فّجر كل

 ً  شٍء .. للب مارَه ومشاعر مارَه وؼضبها اْسود علَه أَضا

 ً  وبات سماعه واٖلجناع بما َمول أمر ٖ َزَدها سوي هجوما

 ... عنَفاً علَه ورضخ لضؽوطها نهاَة اْمر

 هكذا هٍ الحمَمة رواها كما حدثت كاملة أنكرجها أم اعجرفت بها

دخ ولم َكنوٖ َبدو أنه كان َنجظر هذا اٖعجراؾ وٖ أن ججح  

 صمجه المصَر ذان إٖ بسبب ما سَضَفه ، وارججؾ جسدها ٖ

 شعورَاً ما أن ضرب بمبضجه الطاولة جحجه بموة ومٓت الدموع

 عَنَها فور أن خرجت كلماجه الموَة بحدة هذه المرة

 جَم إبنٍ ... ٖ أحد وٖ الوالؾ بجانبن اِن َسجطَع مجادلجٍ "

ء حجً الوطن ، ومن أجلفٍ ذلن وهو أهم لدَا من كل شٍ  

 سٗمجه كنت ْرجعه للبٗد اِن وأبعده عن الخطر لوٖ جلن

 المنظمة والرلالة الجٍ َزرعونها بداخله فاخجفابه اِن سَكون

 جهوراً وحمالة سجكون ثمنها حَاجه وسَموت أمامنا ولن َسجطَع

 " أحد فعل شٍء له

ا جريوعند هنا سحبت الهواء فٍ شهمة واحدة مصدومة وكؤنه  



 ذلن أمام عَنَها اِن وججخَل فضاعجه ولم جسجطع أَضاً النطك

 بشٍء بل ولم َجرن لها الوالؾ هنان المجال وهو َجلس علً

 كرسٍ مكجبه الجلدٌ اْسود مرجفع الظهر كؤسد َجلس فوق

 صخرة عالَة ٖ جزَده سوي شموخاً ورفعة بَنما جحولت لهججه

بما أظهر بحجها الممَزةلما َشبه الفوٖذ الصلب حَن انخفضت   

 بطرَمة زادت صوجه لوة وعمك وهو َمول

 ؼاسجونٍ مَدَشٍ .. إنه العم الوحَد لوالد مارٌ دفَسنت الجٍ "

 ً  ججممصَن شخصَجها اِن وهو أصبح هنا فٍ انجلجرا بل ولرَبا

 " جداً من لندن

 ! جولفت أنفاسها فٍ حلمها حَنها وشعرت بخوؾ لم جفهمه

فجاة الجٍ وهبجها اسمها ووجودها فٍ هذاهٍ ٖ جعرؾ جلن ال  

 العالم وٖ جعلم شَباً عن عابلجها أَطالَة هنان لكن ما جعلمه جَداً 

 بؤن هذا الرجل لن َمول شَباً فمط لجبادل اْحادَخ وٖ للدعابات

 ً  ولَس هنا وفٍ هذا الولت ، ولم َجنازل للمابها ْجل ذلن جاركا

 وراءه بٗد كاملة هو َعد ربَسها الحالٍ ، وما جولعجه ما كان

 له إٖ أن َكون حمَمَاً فمد جابع بنبرة مرجفعة أكثر وكؤنه َخاطب

 جَشاً َمؾ معها وبؤكثر جدَة هذه المرة

 ؼاسجونٍ مَدَشٍ المابد السابك فٍ البحرَة البرَطانَة "

وْنه انضم اِنوالمجماعد حالَاً له إبن ضابط فٍ البحرَة أَضاً   

 لممر نورثود انجمل للعَش ووالده هنا بَنما لد لضا ذان العجوز

 أؼلب حَاجه فٍ المكسَن لم َزر إَطالَا وعابلجه الصؽَرة هنان

 منذ أعوام طوَلة آخرها حضوره لجنازة أبن الوحَد لشمَمه

 الوحَد أَضاً والذٌ َكون والد مارٌ دفنست ولم َلجمَها حَنها

فٍ زَارة للَونان وجلمت خبر وفاة والدها هنان ْنها كانت  



 وانهارت جماماً بسبب ذان الخبر ولم جسجطع العودة مبكراً َٔطالَا

 بَنما جكفلت عمجها وابنَها بإجمام مراسم الدفن بَنما عاش ابنه

 فٍ اسكجلندا منذ صؽره مع والدجه الجٍ جوفَت لبل عامَن بسبب

مان اللؽة أَطالَة لملةمرض عضال حجً أنهما بالكاد َسجخد  

 زَارجهما لجلن البٗد وبالرؼم من كل ذلن وجودهما اِن هنا َشكل

 أكبر عابك أمامن وخصوصاً عمل ابنه ذان مع الجنرال وباْخص

 " جواجدن مع جَم وفٍ منزله

 حاولت جحرَن شفجَها المجحجرة ، أرادت أن جمول وما عٗلة كل

ها المجخدران منعها ، بل ولمذلن بوجودهما معاً ؟ لكن ثمل فكَ  

 َكن اْمر َحجاج أن جسؤل فمد كان وكؤنما َمرأ أفكارها جلن بل

 ً  وَبدو أنه درس سلفاً ما سجمول وبما سَجَب فمال بموة محدلا

 فٍ عَنَها

 " ... ما ٖ جعلمَنه أن سبب انجحار مارٌ هو جَم "

حَنفاجسعت عَناها بصدمة لم ججذكر أنها عاشت مثًَٗ لها سوي   

 علمت بعٗلجه بجلن أنجلَزَة الحمراء ومنه جحدَداً ، بَنما جابع

 هو بعد صمت لحظة وكؤنه َجرعها الفاجعة دفعات بالرؼم من

 أنها جشن أن َكون له ذرة إحساس بمشاعرها

 الرجل الذٌ أحبجه وبشكل مرضٍ ولم ججد لدَه أٌ ججاوب "

شاعرها جلن بل ورفضها عٗنَة وأمام الجمَع مما جعلها جفمدلم  

 الرؼبة فٍ مواصلة الحَاة كما َبدو ، ووجود لرَبها الشاب ذان

 لرَباً من عابلة الجنرال وخصوصاً ابنجه سَحمل الكثَر من

 اْجوبة عن أسبلجهم المبهمة عنها وبالرجوع ٌْ فرد من عابلة

ومارَه ومن ثم جَم شاهر عمجها فٍ إَطالَا سَكشؾ سر مارٌ  

 كنعان وهو َعلم ذلن كله اِن وٖزال َعاند وَؽامر بكما معاً من



 " أجل أفكاره ومعجمداجه الجٍ لن جإدٌ سوي لهٗكه

 كان صوجه َرجفع نهاَة حدَثه ذان بؽضب أوضح جماماً مشاعره

 اججاه كل ما فعل ولرر ابنه مإخراً كما َصفه فجعالبت أنفاسها

وع فٍ عَنَها ولم جسجطع اسجَعاب كل ذلن بسهولةوجكدست الدم  

 ولم َساعدها أو َرحمها الذٌ جابع َنظر لعَنَها بموة جشبه

 كلماجه

 لن جسجؽربٍ بالجؤكَد أن كان هو سبب موت جلن الفجاة كما "

 اجهمجه عابلجها هنان ثم حَن وصلهم بؤنها ٖزالت علً لَد الحَاة

وهذا كان الدور الذٌ جممصجه وأنها لعبة فمط منها لجكون هنا معه  

 أنت اِن لاطعجها جلن العابلة ؼضباً مما فعلت وكل ذلن كان من

 " أجلن أنت مارَه فمد جرن الَونان بسبب هذه الحادثة

 انفرجت شفجاها وعلمت أنفاسها فٍ حلمها بَنما شخصت عَناها

 فَه بصدمة وجابع هو بجدَة َشَر بسبابجه لطاولة المكجب جحجه

ذلن فؤنت فمط السبب فٍ كل ما فعل ، حجً أنه حَنصدلٍ  "  

 كبرت ابنجٍ للَٗ وبات الخطر َحدق بٍ وبجدها هنا كان جَم أول

 من عرضت علَه أن َكون زوجها وَحمَها من المجهول الذٌ ٖ

 " نعلمه إن حدخ لٍ أٌ مكروه لكنه رفض أجعلمَن لما ؟

نجظره منهالم َكن سإاله َحجاج جواباً ولم َكن علً ما َبدو َ  

 فمد جابع من فوره وبحزم شدَد ولد أشار لها هٍ هذه المرة

 ولالها بالحرؾ الواحد .. أنا زوج ٖمرأة واحدة فمط ومنذ "

 " كانت طفلة ولن أكون السبب فٍ ألمها وٖ من أجل ابنجن

 وضرب بمبضجه المشدودة علً الطاولة أمامه وكؤنه ؼاضب فعًٗ 

 ! من رفضه لذان العرض المؽرٌ ٌْ شخص مكانه

 وؼامت صورجه أمام عَنَها المشبعة بالدموع واْلم وانسابت أول



 دمعة جنزلك علً وجنجها ببطء كشرَط حَاجها المصَر الذٌ لضجه

 معه وهو َمر أمام عَنَها حَنها ، وشعرت بسبابجه جخجرق للبها

مكانه من هنان بؤلم مهلن ما أن رفعها مجدداً فٍ وجهها من  

 ولال بحزم َشَر بها لها

 ذان كل ما فعله جَم من أجلن وما أجهله سَكون أكثر بالجؤكَد "

 وها لد حان دورن لجكافبَه بالمثل مارَه هارون وجحمَه منن

 " ْنن سجكونَن سبباً فٍ هٗكه المرَب جداً 

 كان ذلن ألسً ما لال وجعل دموعها جنساب الواحدة جلو اْخري

ً فٍ صم ت ، بل وكل حرؾ لاله منذ البداَة كان لاجًٗ ممَجا  

 وأحرق للبها ومشاعرها ولم َعد بإمكانها الجركَز فٍ كل ما لَل

 بعدها وما أمرها به لجفعله لكنها فهمت أمراً واحداً بؤنهم لرروا

 وبكل لسوة لجلهما معاً بل لجلها هٍ ودون رحمة فذان المماجل

ي بكثَر مما سَواجهه ومن الضربةالعنَد َعلمون جَداً بؤنه ألو  

 الموجعة الجٍ سجوجه لكرامجه وكبرَابه ولَس مشاعره فلَست

 ججزم بؤنه َملن ناحَجها شَباً منها فهو ألوي حجً من فرضَات

 جؤذٌ مشاعره الرجولَة أما هٍ فمد أعلنوا موجها من اِن ولن

 . ججلبه لنفسها بصور أخري َخشونها

* 

* 

* 

* 

* 

ما أن سمعا صوت سَارجه جولفت أمام باب المنزلنظرت لوالدجها   

 وولفت دون شعور منها وبالموة منعت نفسها من الركض جهة



 الباب بَنما جبع نظرها الجٍ فعلت ما عجزت هٍ عنه حَن ؼادرت

 مجمجة

 " حمداً هلل علً اْلل ها هو بخَر "

 ووجدت خطواجها رؼماً عنها ججبعها وهٍ جرفع َدَها لوشاحها

 جعدله علً رأسها فمن المفجرض بؤنه هنا منذ ولت خاصة وأنه

 سَحضر عروسه جلن معه بما أنه لم َفعلها البارحة ، وكم جمنت

 فٍ لرارة نفسها أن َجكرر اْمر اللَلة أَضاً لجعلم جلن المؽرورة

 حجمها الحمَمٍ ، وشعرت بؤن أمنَجها جلن بدأت ججحول لحمَمة

الذٌ ٖ َعد مجؤخراً إن كان لوحده خاصة مع عودجه فٍ هذا الولت  

 ، حجً أنه لم َجب علً اجصاٖت عمجه الجٍ كانت للمة علَه وهو

 ! من لم َكن َفعلها سابماً احجراماً لها ومهما كانت مشاؼله

 كما أنه أخبرهم نهاراً بؤن شمَمها سَكون هنا وَجناول العشاء معه

الطعام وْول مرة َفعلها وَجلب ضَفاً وَطلب أن َعدو له  

 ولم َحدخ شٍء من ذلن ؟

 لحمت خطواجها بخطوات والدجها المسرعة وولفت عند بداَة

 الممر خلفها جماماً جرالب عَناها بدهشة الذٌ فجح باب المنزل

 بدفعة من لدمه ودخل ، بل للجٍ كان َحملها بَن ذراعَه ؼاببة

 ً  ! عن الوعٍ جماما

لعرَض إٖ أنوبالرؼم من أنه كان َخبا مٗمحها فٍ صدره ا  

 ذراعها وَدها المجدلَة لٓسفل كانت جثبت ذلن ! وانجملت نظراجها

 المجسعة بصدمة من ذان الذراع العارٌ المخضب بالحناء بلون

 الدم لشعرها البنٍ الطوَل الذٌ الجؾ حول ساعده الممسن بها

 بموة لصدره وصوًٖ لوجهه ومٗمحه ولد ولؾ مكانه ونظر

ا فوراً للوالفة أمامها والجٍ لالت باسجؽرابناحَجهما فانجمل نظره  



 عمَر لما جؤخرت بنٍ وٖ ججَب علً هاجفن ؟ وما بها زوججن "

 " !جحملها هكذا ؟

 جحرن حَنها ووجهجه السٗلم لابٗ بهدوء

 " انشؽلت فٍ أمر مهم عمجٍ ولم أسجطَع الرد علَن "

 لكنها لم جكجفٍ بذلن وجبعجه لابلة بملك

! هل هٍ بخَر ؟وما بها جلَلة  "  " 

 " بخَر عمجٍ .. مجعبة للَٗ وفمدت وعَها "

 لال كلماجه جلن دون أن َنظر ناحَجها وابجعد صاعداً بها عجبات

 السلم البَضاء الٗمعة فجبادلجا نظرة مسجؽربة ومشككة فٍ صمت

 ، بَنما جابع هو صعوده حجً كان فٍ الردهة الواسعة وجوجه

 من فوره ناحَة ؼرفجه وفجح بَده ممبض الباب ودفعه بمدمه

 وجحركت خطواجه ما أن ظهر سرَر الؽرفة الواسع أمامه ووضعها

 علَه برفك ونزع فردة حذابها عالٍ الكعبَن ورماها أرضاً وجمجم

 بَنما أصابعه جفجح حزام الحذاء اِخر

 " !ما هذه اللَلة السَبة َا عمَر ؟ "

ساً وهو َرمٍ بفردة الحذاء اْخري حَخ جسجمرواسجؽفر هللا هام  

عبر جسدها صعودا وأبعدت سابمجها جحت لدمَه وانجمل نظره  

 أصابعه الطوَلة خصٗت شعرها الطوَل كاشفاً عن مٗمحها

 جدرَجَاً وجولفت عند طرؾ وجهها وجحسس ظهر إبهامه بشرة

 وجنجها الناعمة نزوٖ حجً ٖمست طرؾ شفجَها نظراجه جماطعت

 بَن مصدر ذان أحساس بالبشرة الحرَرَة وبالٍ مٗمحها حجً

 اسجمرت حَخ اسجمر إبهامه وابجلع رَمه بصعوبة وجنفس بعمك

 وجمجم مؽمضاً عَنَه

 " صبرن َا رجل فطرَمن معها طوَلة جداً  "



 وأبعد ركبجه عن السرَر وهو َمؾ مؽادراً إَاه وجبعت خطواجه

ة العطر الخاصة به وعادنظره حَخ طاولة الجزََن ورفع زجاج  

 نحوها وولؾ فولها َنظر للزجاجة فٍ َده ، ٖ َعلم عن هذا

 سوي فٍ الجلفاز وٖ َعرؾ إن كان حمَمة أم ٖ ؟ فما َفعله فٍ

 عمله هو صفع المؽمً علَه أمامه بموة صفعجان كفَلجان بإَماظه

 إن كان فالداً للوعٍ بالفعل وإظهار كذبه إن كان َدعٍ ذلن ، وٖ

كنه اسجخدام هذا اْسلوب اِن بالجؤكَدَم  . 

 نمل نظره من َده للمٗمح الجمَلة الساكنة واْجفان الواسعة

 المؽمضة جماماً وشد علً أسنانه بموة وؼضب موبخاً نفسه فما

 كان علَه إعٗمها باْمر بجلن الطرَمة وٖ معاملجها بمسوة هكذا

ما وهو وبكل ؼباءفهٍ ٖ ذنب لها فَما فعله شمَمها وججهله جما  

 أفرغ ؼضبه مما حدخ فَها وإن لم َصرخ وَزمجر بها إٖ أن

 نظرجه جلن والعبارات الجٍ انجماها بمسوة كانت كفَلة بجعلها جفمد

 . عملها ولَس وعَها فمط

 عاد بنظره لمنَنة العطر فٍ َده ونمله منها لرسػ َده اْخري

 الجٍ رفعها لبل أن َجؤفؾ بضَك وعجز عن إَجاد الطرَمة اْنسب

 ٖسجخدامه وجوصل نهاَة اْمر لحل مجهور آخر ولرب المنَنة من

 وجهها ورشه علَه فاندفع رذاذه ناحَجه بموة وارجفعت سحابة

 دخان رلَمة منه وكانت لحظة سكون جام من ناحَجها ججبعجها

طفَفة فٍ مٗمحها نظراجه بجوجس جٗها علً فور حركة  

 وأنفاسها لبل أن َجحول اْمر لشهمة مخنولة من شفجَها وسعال

 ً  لوٌ مجمطع وانجفض صدرها بموة وكؤنها جفمد أنفاسها جدرَجَا

 مما جعله َرمٍ المنَنة علً اْرض دون جركَز شاجما بهمس

 " سحماً لن َا أحمك "



 ودس َده من فوره جحت رأسها ورفعه وأجلسها َضرب بَده

 اْخري وجنجها برفك لابًٗ 

 " جلَلة إفجحٍ عَنَن هَا ... جنفسٍ ببطء وافجحٍ عَنَن "

 وما أن جحول سعالها المجمطع ْنفاس لوَة جسحبها لصدرها الذٌ

 َؽطٍ المماش الناعم المطرز بالعمَك أؼلبه ارجفع جفناها ببطء

 فرفع الوسادة خلفها بشكل طولٍ لجصبح بَن جسدها وظهر

ً السرَر الم رجفع ودفعها من كجفَها ببطء هامسا  

 " اسجرخٍ هكذا سجشعرَن بالجحسن "

 وانصاعت له فوراً وجنفست بعمك بَنما عاد جفناها النصؾ

 ً  مفجوحان لٕطباق مجدداً فعاد لضرب وجنجها برفك مجمجما

 جلَلة افجحٍ عَنَن فٗ َمكننٍ أخذن ٌْ طبَب اللَلة ، "

جحٍ عَنَن هَاٖ جصعبٍ اْمر علً كلَنا ... اف  " 

 ونجح اْمر وارجفع جفناها ببطء هذه المرة أَضاً لكن بشكل أفضل

 من سابمجها وجحركت مملجاها فٍ المكان وجؽضن جبَنها

 باسجؽراب فمال الذٌ ثنً ساله وجلس علَها ممابًٗ لها ومن لبل

 أن جفكر فٍ السإال بَنما َده جٗمس كجفها برفك لجسجرخٍ فٍ

ً  جلوسها للخلؾ ولد خرج صوجه جاداً ثابجا  

 أنت فٍ منزلن َا جلَلة ... هل جشعرَن بؤٌ ألم ؟ َبدو أنن لم "

 " جنامٍ ولم جؤكلٍ منذ ولت

 ولال آخر كلماجه بما َشبه اللوم الرلَك فجنفست بموة مؽمضة

 عَنَها ورفعت أصابعها لجبَنها جفركه ببطء فهٍ بالفعل لم جؤكل

 سوي وجبة عشاء البارحة الذٌ رفضجه معدجها سرَعاً ورمجه

 خارجها ولم جنم منذ أكثر من َومَن وَبدو ذلن سبب الصداع

 . الموٌ الذٌ جشعر به اِن



 ارججؾ جسدها بشكل خفَؾ ما أن شعرت بملمس أصابعه علً

 رسؽها وأصابعها المخضبة بالحناء فٍ أزهار صؽَرة مجناسمة

الجاد وهو َبعدها عن وجهها برفكووصلها صوجه العمَك   

 هل ثمة ما َإلمن َا جلَلة ؟ "

 ً  'حركت رأسها نافَة وخرج همسها منخفضاً رلَما

 " أنا بخَر "

 لال ونظره علً عَنَها الجٍ َخفَها جفناها المرجخَان عنه

 إن كنت مجعبة سؤجد طرَمة ما لجلب طبَب ٖ َثَر الشوشرة "

المصَبة لَفحصن اللَلة حجً ننجهٍ من هذه  " 

 فاجسعت عَناها الواسعة حَنها وكؤن كلماجه جلن أخرججها من

 سباجها العمَك والذٌ أؼفلها فجؤة عما حدخ وجحركت شفجاها

 بارججاؾ خفَؾ وؼمرت الدموع عَناها المحدلجان بعَنَه والجفت

 أصابع َدها حول طرؾ كم سجرجه واسجوت جالسة ما أن خرجت

وجرة مجمطعةالكلمات من بَن أنفاسها المج  

 " ...لا... لابد ... ماذا حدخ "

 فؤمسكت َداه بكجفَها ودفعها برفك علً الوسادة مجدداً ولاطعها

 لابًٗ 

 سجكون اْمور جمَعها بخَر وسنجدبر اْمر ، أنت بحاجة "

 " للراحة والنوم فمط اِن

 وولؾ من فوره وؼادر جهة باب الؽرفة المفجوح َخرج هاجفه

من جَبه ونظراجها ججبع الجسد الطوَل بالبدلة الذٌ بدأ بالرنَن  

 السوداء اْنَمة وؼادرت السرَر مسرعة رؼم جعثرها وشعورها

 الخفَؾ بالدوار وأمسكت بذراعه جولفه ما أن وصلت الباب الذٌ

 كان َنوٌ إؼٗله خلفه لابلة



 " انجظر "

 وما أن ولؾ واسجدار نحوها أبعدت َدها كالملسوعة ولالت بجوجر

 جمبضها بؤصابع َدها اْخري المرججفة بَنما نظراجها المجوجسة

 جنظر لعَنَه

 " ...ماذا حدخ ؟ لما لابد "

 فمال مماطعها لها َمسن بَدها وَسحبها منها ناحَة السرَر

 سنجحدخ ما أن أعود َا جلَلة ٖ ولت لدٌ اِن فٗ جؽادرٌ "

 " السرَر رجاءً 

فوره وجركها جالسة علًوما أن أوصلها هنان ؼادر مسرعاً من   

 حافة السرَر جرالبه عَناها الجٍ ؼشجها سحابة دموع كثَفة

 وؼادر َنزل عجبات السٗلم بخطوات شبه راكضة فٗ َمكنه البماء

 هنا أكثر من ذلن وعلَه إَجاد حل ما لهذه الكوارخ الجٍ حلت

 . علَهم فجؤة لبل أن َصل مطر وَجحول اْمر لمصَبة حمَمَة

ً ؼادر المنز ل وركب سَارجه وخرج بها من أسوارها مسرعا  

 جرالبه نظرات الجٍ لضت الولت مسجَمظة جمؾ حَخ نافذة ؼرفة

 ابنَها واْلرب للجهة المحاذَة لباب المنزل وابجسمت بانجصار

 ونشوة فها هو َجركها وَؽادر فٍ لَلجهما اْولً وبعدما جلبها

ه ولن جهجممؽماً علَها ، لم جسجطع معرفة السبب وٖ جخمَن  

 مادامت النجَجة واحدة ، أؼلمت النافذة برفك كٍ ٖ َسجمَظ

 الطفٗن النابمان بسٗم وجمجمت بابجسامة انجصار وهٍ جسدل

 السجارة علَها

 هذا من فعل لدرن فمط َا جلَلة َونس ولم ججدخل بعد الجٍ "

 " سرلِت حبَبها منها

* 



* 

* 

* 

* 

 ولؾ أمام باب الجناح ونظر للساعة الذهبَة فٍ معصمه لبل أن

 َُنزل َده لٓسفل فٗ ولت لدَه وكان َنبؽٍ أن َكون فٍ مكجبه

 اِن لكن علَه أوًٖ فهم ما َجرٌ هنا فٗ حال حفَده أعجبه وٖ

 ! جصرؾ زوججه بعدها

 فجح الباب وولؾ فٍ ردهة الجناح الخالٍ جماماً بل والساكن

اْثاخ الفاخر فَه ونمل نظره فٍ اْبواب المؽلمة ، سكون لطع  

 فبالرؼم من أن حفَده وزوججه َمَمان هنا منذ أكثر من ثٗثة

 أعوام لم َدخله لط وٖ َعرؾ وٖ ؼرفجهما ومكانها هنا فسحب

 ً  نفساً عمَماً لصدره لبل أن َرجفع صوجه الجهورٌ الخشن منادَا

 "ولاااص "

ن َُفجح أحد اْبواب الموصدة هنانولم جمضٍ ثوان للَلة لبل أ  

 فانجمل نظره سرَعاً له وللذٌ خرج منه َؽلك أزرار لمَصه

 اْسود شعره المبلل َلمع جحت أضواء المكان الموَة وَعلو

 وجنجَه احمرار طفَؾ فؽضن جبَنه َنظر له باسجؽراب لبل أن

 جرجسم شبه ابجسامة علً طرؾ شفجَه الماسَة مما جعل الوالؾ

نهد بضَك ولال ضرار من فورههنان َج  

 " ظننت أنه ثمة مشكلة هنا لكن َبدو أنها انجهت "

 فكان جعلَك حفَده الوحَد علً ما لال أن الجرب منه بخطوات

 سرَعة وأمسكه من رسؽه وسحبه جهة باب مكجبه هنان لابًٗ 

 " بلً ثمة ما علَن إَجاد حل له ، ومن الجَد أنن لم جؽادر بعد "



اٖعجراض وهما عند الباب الذٌ فجحه له لال وما أن فكر فٍ  

 بإصرار وصوت منخفض خشَة أن َسمعهما الفرد الثالخ

 فٍ المكان

 جدٌ لسماً أن اْمر أهم من أٌ شٍء لد َشؽلن عنه اِن وهو "

 " َخص جدة زَزفون وابنن منها

 فجبدلت نظراجه لٗسجؽراب ودخل أمامه بخطوات واسعة ودون أن

بح فٍ الداخل الجفت للذٌ أؼلك الباب خلفهَعلك ، وما أن أص  

 ولال بجدَة

 جبت للحدَخ عن الحال الجٍ دخلت علَنا بها زوججن ومنعن "

 " إَاها من الجحدخ أمامٍ

 ً  حرن رأسه بضجر مجمجما

 " ٖ شٍء مهم جدٌ واجركنا من ذلن اِن "

 ؼضن جبَنه بموة ولال بجدَة

 ٖ شٍء مهم وحالجها جكون كذلن وكؤن الموت دخلها "

 " ! وخرج منها

 فجؤفؾ الوالؾ أمامه بنفاذ صبر ولال

 جشاجرت مع زَزفون وجطاولت فٍ الحدَخ عن جدجها وأنت "

 " جعرؾ جَداً حفَدجن جلن وما جصل له إن جعلك اْمر بها

 حدق فَه ضرار بجساإل ولال

 " !ضربجها ؟ "

ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه اْسود وهربفحرن رأسه بالنفٍ   

 بنظره منه بَنما جمجمت شفجاه بوجوم

 " كٗ فؤسلحجها الفجاكة مجعددة وٖزال الجمَع َجهلها "

 حدق فَه الوالؾ أمامه باسجؽراب سرعان ما جٗشً ولال دون أن



 َسؤله الجوضَح

 ومن الجَد أنن أصلحت اْمر مع زوججن كما َبدو لٍ ، "

داً أن جججنب اٖحجكان بها مسجمبًٗ ٖ َنمصناوأفهمها جَ  

 " مشكٗت هنا سببها زَزفون

 فؤشاح بوجهه جانباً ومرر أصابعه فٍ خصٗت شعره المبلل بَنما

 ابجسامة ساخرة جزَن شفجَه جسخر من حاله لبل ؼَره وأولهم

 أفكار الوالؾ أمامه اِن فعن أٌ إصٗح لٓمور معها َجحدخ

جبجعد عنها ؟وعن أٌ إلناع لها ل  

 لو أنه َعلم الحمَمة لطرده من هنا دون جراجع وٖ جفكَر فلن

 َفعلها مع حفَدجه جلن بالطبع خشَة علَها من المضَة الجٍ

 . ٖزالت جٗحمها

 عاد بنظره له ما أن لال ونظره علً ساعجه

 " ما هو اْمر الذٌ جرَدنٍ بخصوصه إذاً فٗ ولت أمامٍ "

فرد ذراعَه لابًٗ فحدق فَه بضَك لبل أن َ  

 " !جدٌ أنت فعًٗ جسجهَن بؤمرَجعلك بزوججن جلن وحفَدان منها"

 " ! حفَداٌ "

 همس بذلن ولد رممه بنظرة مبهمة وكؤنه َراه ْول مرة فٍ

 حَاجه فمال مباشرة وبجدَة

 أجل حفَدان فلست جعلم بالجؤكَد أنه ثمة شمَك جوأم لزَزفون "

 " أعلنوا خبر موجه فور وٖدجه

 ولم َسجؽرب لطعاً الشحوب الذٌ ظهر واضحاً علً وجهه وكؤنه

 هو الذٌ ٖ َعرفه هذه المرة ولد عمد حاجبَه بشدة وهمسه خرج

 كحشرجة خشنة عمَمة

 " ماذا ! ما هذا الذٌ ججحدخ عنه َا ولاص ؟ "



 لال من فوره

 ما سمعجه جدٌ فمد جحممت من اْمر بنفسٍ وواجهجها بذلن "

بؤنه ٖزال علً لَد الحَاةواعجرفت به ، بل و  " 

 وْول مرة أَضاً ومنذ عرفه حَاجه كاملة َجلعثم أمامه وَفمد

 المدرة علً الجحكم فٍ كلماجه المدروسة ما أن نطك بعد صمت

 طوَل مصدوم

"  ً  " شششمَك لها وٖاازا...ٖزال حَا

 ولم َسجؽرب منه ذان الجصرؾ الؽَر معجاد فهو كاد َفمد عمله

المعلومات الجٍ ما كان لَجولعها فٍ أبعد أحٗمحَن علم بجلن   

 نومه وَمظجه أَضاً فاشجدت أصابعه فٍ لبضة لوَة من شدة هول

 المولؾ أمامه ولال بجؤكَد

 " ....أجل جدٌ ولن "

 " ...مسجحَل "

 حدق فَه بصدمة سحمت كل ذان اٖنفعال والحماس الذٌ كان

 َرالب به رد فعله ولست مٗمحه ما أن لال بحدة

 وما هو المسجحَل فَما للت وجمارَر المسجشفً ٖزالت موجود ؟"

 أم أنن سججهمهم بالكذب بسبب خرافة أنه ٖ َولد لنا سوي طفل

 " واحد ولن َكونا من ابنن فحفَدن َشبهن شبهاً لاجًٗ 

 ورالب بعَنَن داكنجَن مشوشجَن الذٌ أبعد نظره بل وأشاح

 وجهه عنه بَنما جؽلؽلت أصابعه خٗل خصٗت شعر صدؼه

 الرمادَة وعلت الصدمة عَنَه المحدلجَن فٍ الفراغ بشرود

 وضَاع فٍ مشهد جعل ألم جلن الحمَمة َذبحه أكثر حَنها ولال

كبَب بصوت خفَؾ  

 واْلسً من كل ذلن ما واجهه أَضاً فٍ الماضٍ وأراه ألوي "



هو َصارع الموت اِن بعد جعرضهأسباب كره زَزفون لنا ، بل و  

 " ... لحادخ لوٌ كاد َمجله هو أو مطاردَه

 ولفز عند آخر كلمة ناحَة الذٌ جرنح جسده وكاد َجعثر وَسمط

 أرضاً لوٖ اسجعان بطرؾ ظهر اْرَكة المجَنة ووصل عنده

 ً  بسرعة البرق وحاول مساعدجه لَجلس لكنه وكما َعرفه دابما

الثابجة الموَة بل وأمسن بمبضة َدهسرعان ما اسجعاد ولفجه   

 الموَة َالة لمَصه السوداء وشده منها ناحَجه وإن كان اٖرججاؾ

 فَها واضحاً وهمس بموة وعَناه جؤمران لبل كلماجه

 " أَن هو اِن ؟ "

 وكان هو َشبهه فٍ ذلن أَضاً فلم َفمد جسده صٗبة ولوفه

َنَهالمسمَم كما لم َبعد َده عنه ولال محدلاً فٍ ع  

 ٖ أعلم جدٌ فكل ما علمجه أنه ولد معها فمط وبالٍ اْمور "

 " علمجها منها هٍ

 ً  نفضه من لبضجه حَنها وأوٖه جانب وجهه وجسده مجمجما

 بؽضب

 " سحماً له ... لن أسكت له أبداً إن كان هو من َخفٍ أمره عنٍ"

 انفجحت حَنها عَنا ولاص من الصدمة ولال

لذٌ جنوٌ فعله ؟جدٌ عمن ججحدخ ! وما ا "  " 

 نظر ناحَجه بسرعة ولوح بإصبعه جانباً وصرخ بؽضب

 عن مطر شاهَن أجحدخ ... أثمة لعنة حلت علً عابلجنا منذ "

 " أعوام ؼَره

 وؼادر من فوره علً نظراجه المصدومة ولد ضرب الباب وهو

 َفجحه وخرج مجابعاً صراخه المشجعل

ها ... لسماً لنلن أنساها لن َا مطر شاهَن إن كنت وراء "  



 " أنساها لن

* 

* 

* 

* 

 أمسكت رسؽَها جضؽطهما بؤطراؾ أصابعها بموة جسجند بمرفمَها

 علً ركبجَها وؼامت عَناها باكجباب مرَع حجً بات كل شٍء

 وحجً خطوات الذٌ َجحرن لربها بجوجر وعشوابَة جشعرها

 بالصداع ، فبالرؼم من وجودهما فٍ مكان منعزل وفخم فٍ

 المسجشفً وكؤنها فٍ ردهة جناح ْحد الفنادق الفاخرة إٖ أنها

 شعرت وكؤنها ججلس فٍ الشارع ! بل وفٍ ؼابة مخَفة موحشة

 ومظلمة جشعر بملبها سَنفجر كلما جذكرت ما حدخ وما لم ججد له

 ! جفسَراً حجً اِن

 لم جري والدجها بجلن الحالة من لبل بالرؼم من كل ما مرت به

ه إٖ أنها لم جري فٍ عَنَها نظرة الكره المخَؾ الذٌورأجها علَ  

 وجهجه ناحَجها وناحَة جدها أَضاً جلن اللحظة وهٍ جصرخ بهما

 بؤنهم لَسوا عابلجها ٖ جعجرؾ بهم وٖ جرَدهم بَنما رأس الممص

 الحاد َنؽرس فٍ بشرة صدرها البَضاء حجً سال الدم منه فٍ

هم من اٖلجراب منها ولدلطرة انسابت علَه ببطء جهددهم وجمنع  

 جناثرت خصٗت شعرها اْسود علً اْرض وعلً ثَابها بعدما

 جولفت عن لصه بجلن الطرَمة الجنونَة الؽاضبة ما أن سمعا

 . صراخها الباكٍ ووصٗ لها

 مشهد ٖ ججزم بؤن السنَن لادرة علً محوه من مخَلجها وٖ أن

اْلم والحزنججعلها جنساه .. لمد رأت فٍ عَنَها لحظجها   



 ! المرَر .. الوحدة والوحشة بل والرؼبة فٍ الموت

 وما كانت لجشن لحظة بؤن ججردد فٍ فعلها وجؽرس رأس ذان

 الممص الحاد فٍ للبها بالرؼم من أنها كانت جهددهما فمط

 ً  وجمنعهما من اٖلجراب منها فٍ انهَار ما شهدجه علَها مطلما

ً بالرؼم من جمَع حاٖت الؽضب الجٍ ك انت شاهداً علَها سابما  

 والجٍ كان سببها شخص واحد ججزم بؤنه ذاجه اِن .. لكن لما ؟

 ! ماذا فعل وكَؾ وصلت هٍ لمنزلهم ولم جُعلم أحداً بمجَبها

 وما السبب فٍ حالجها جلن إن كان مسببها لم َكن هنان ولَس فٍ

 !! البٗد بؤكملها

 ما هذا الذٌ فعله أَضاً ومرَعاً جداً كما َبدو حجً أنها وجدها

 !باجا مجهمَن فَه ؟

 أخفت عَناها فٍ كؾ َدها وشعرت بؽصة حارلة فٍ حلمها

 وظهرت صورجها أمام عَنَها حَن دخلت الؽرفة راكضة وولفت

 مصدومة جنظر لها وهٍ جمسن خصٗت شعرها الطوَل وجمصه

َة َجناثر فٍ كل مكان حولهابحركة ؼاضبة وجرمَه بعشواب  

 صارخة ببكاء

 " ها هو ذا ... أنا لم أعد أرَده وٖ حاجة لن به "

 فعلمت حَنها بؤن والدها السبب ، لكن ما لم جفهمه هو هجومها

 الؽاضب علَها وعلً جدها الذٌ وصل بعدها وولؾ بجانبها َنظر

 بصدمة مشابهة لمنظر ابنجه الجٍ كانت جمؾ علً حافة الموت

مداً ولهراً وإن كان ذان الجعبَر ٖ َصؾ الحمَمة مطلماً ، ولوٖك  

 انهَار جسدها بسبب النزَؾ الذٌ جعرضت له حَنها لكانت لجلت

 نفسها بٗ شن وهٍ ٖ جشعر لجخلصها من شعور المهر والوحدة

 . المإلمة حَنها



 سحبت نفساً لوَاً لربجَها بَنما كانت أصابع َدها جضؽط بموة علً

وٖزالت جخفٍ عَنَها فَها وجمجم الذٌ ولؾ أخَراً  صدؼَها  

 ولرَباً منها

 " سَكون مصَرنا الهٗن جمَعاً إن عاد ولم نجدها بعد "

 فاسجوت جالسة ولالت بضَك موجهة حدَثها له وإن لم جرفع

 رأسها ونظرها إلَه

 ! أهذا فمط ما جفكرون فَه "

 ما سَفعله بكم ؟

ة زوججنوكؤنها لَست ابنة خالن وٖ والد  !! " 

 " جَما باهلل علَن ٖ ججعلٍ منٍ مجنفساً لما جشعرَن به "

 كانت نبرة صوجه ٖ جمل ضَماً عنها ولم َجعل ذلن مزاجها َجؽَر

 بل زاد اْمر سوءاً ونفضت َدها لابلة بضَك وٖزالت جججنب

 النظر لٓعلً حَخ َمؾ لربها

 ٖ ججعل أنت ما ججحدخ عنه اِن حجة فجفكَركم بالفعل َنصب "

 فمط علً رد فعل والدٌ وجخشون من ؼضبه وٖ أحد منكم فكر

 بها ، ماذا حدخ لها وما سبب ما كانت فَه وأَن هٍ اِن ؟

 من أجل سٗمجها وحالجها فمط وهٍ ؼادرت من هنا مجعبة وكادت

ن وَصارع الموت ، بلجفمد جنَنها الذٌ هو فٍ حالة سَبة اِ  

 ْن زعَمكم سَؽضب وَثور وَعالبكم جمَعاً ، وإن لم َكن َهجم ما

 اهجممجم أبداً وأنت أولهم وألساهم ْنها لرَبجن ووالدة زوججن ،

 " كم أنت مجحجر وٖ مبالٍ

 " !!جَما "

 كانت نبرجه جلن مدافعة رافضة أكثر منها ؼاضبة أو مسجاءة وهو

ا بَنما كان نظره العابس علً وجهها بلَنطك اسمها مسكجا إَاه  



 وعَنَها الجٍ كانت جحدق فٍ الفراغ بؤلم ولَس الؽضب ، ورفعت

 رأسها ونظرها له هذه المرة وجحولت جلن الزرلة المشوشة فٍ

 عَنَها لهجوم ؼاضب ولالت بحدة

 ٖ جنكر ذلن ْنن سجكون كاذباً ومضحن ، وها لد جؤكدت اِن ما "

خ لٍ َوماً مكروه ...ؼضب والدٌ بالجؤكَدالذٌ سَشؽلن إن حد  " 

 ً  نظر لها بصدمة لبل أن َمول مدافعا

 ٖ لَست ظنونن صحَحه وجعلمَن ذلن جَداً فؤنكرٌ اِن أنن "

 " أَضاً فكرت فٍ ذلن وجخشَنه ؟

 فولفت منجصبة وممابلة له ولالت بضَك

 ٖ ولن أخشً لولها وٖ أمامه هو فما أفكر فَه فمط هو حالجها "

 وأَن هٍ اِن وما جمر به من عذاب وألم لسبب ٖ زلنا نجهله

 وأكَدة من وجوده وٖ أرَد أن أخسر والدجٍ ٖ أن أجمٍ ؼضب

 " والدٌ

 فكان جوابه الصمت محدلاً فٍ عَنَها بهدوء لم ججولعه وكؤنه

 َذكرها مجدداً بؤن ٖ ججعله مجنفسا ً لمشاعرها المكبوجة مما

 جعلها جنهار جالسه علً الصالون الجلدٌ اْسود المرَح وأسندت

 مرفمها بظهره خلفها وأخفت عَنَها فٍ ساعدها وانهارت باكَة

 بعد صمود دام لساعات اسجؽربه الجمَع والوالؾ لربها اِن

 أولهم وَعجرؾ اِن بؤنه لم َراعٍ كل ذلن ومشاعرها ناحَة

ن كلمة مما لالجه فجلسوالدجها لبل كل شٍء ولن َسجطَع نكرا  

 بمربها وسحبها من ذراعها اِخر لحضنه رؼم جمنعها

 واعجراضها الباكٍ وإن لم جعبر عنه بالكلمات وأخفً دموعها

 وعبراجها المكجومة فٍ صدره َشدها له بموة ولال بهدوء

 حسناً آسؾ حبَبجٍ ولسماً أنٍ منشؽل علَها لكن الجفكَر فٍ "



ا نحن رجاله ودون شعورؼضب والدن شٍء َجؽلب علَن  " 

 ومسح علً شعرها الناعم المجموع جحت حجابها المجدلٍ علً

 كجفَها َحَط بعنمها ولبّل رأسها فٍ صمت حَن لم َكن جعلَمها

 سوي الصمت ذاجه وجركها جبكٍ فٍ حضنه فعلَها إخراج ذلن لبل

 أن جصبح إحدي نزٖء ذان المسجشفً فَكفٍ أن جنبجهم كارثة ما

ردعها كما فعلت هٍ بذكاء جُحسد علَه ولن َسجؽربهكان ْحد   

 ً  من ابنة ذان الرجل لكان أول خبر سججحدخ عنه الصحؾ صباحا

 هو الطرَمة الجٍ ؼادرت بها زوجة ربَس البٗد المسجشفً بعد

 .انهَار عصبٍ ونزَؾ حاد ومع من وإلً أَن ؼادرت ؟

 حضنها بموة جشبه لوة عاطفجه الرجولَة نحوها ولال َنظر

 للفراغ

 سَكون كل شٍء علً ما َرام َا جَما فهو فٍ النهاَة "

 ابن خالجها ولَس رجًٗ ؼرَبا عنها وإن كان من صنوان

 ً  " واخجفَا معا

 وشد علً أسنانه موبخاً نفسه علً آخر كلمات لالها لكن اْمر

 َحدخ رؼماً عنه فلَس ثمة عاللة جفعلها وهٍ جعلم جَداً ما

ل الجمَع حَن َعلم ، ولوٖ أن ابنجهاسجكون رد فعل زوجها لب  

 أوهمت الصحافة الجٍ ٖ َفهمون حجً اِن كَؾ علمت ووصل

 رجالها إلً هنا بؤنه جم فمط نملها لمسم آخر بطلب ؼاضب من ابن

 خالجها الذٌ أسعفها معهم من منزلها كما أوهمجهم وساعدها

 الطبَب بذكاء َشبهه وَشبهها فٍ ذلن ولاما بؤداء مشهد حرفٍ

 أمامهم َعجز عنه أشهر الممثلَن خصوصاً أن اْمر حدخ بدون

 اجفاق مسبك بَنهما وجولً الحرس الذٌ رافمهم من المنزل سحب

 الصور من كامَرات أولبن الصحفََن بعدها وبؤمر منها فؤخرست



 بذلن أفواههم بل وفضَحة كارثَة كانت سجعصؾ بهم جمَعاً لو

وضعها ذان وبدأت أنها اجخذت أسلوب أٌ امرأة أخري فٍ  

 بالصراخ فٍ رواق المسجشفً جركض خلفها وجنادَها وفضحت

 حمَمة كل ما حدخ ، فكانت وبسنوات عمرها الملَلة أذكً من الجٍ

 أنجبجها لٓسؾ ، سَعجرؾ بذلن لانعاً جماماً ومهما كانت أسبابها

 ودوافعها لجنسً بل وججناسً مجعمدة من جكون ومن َكون زوجها

الذٌ جضع فَه عابلجها بؤكملها بل وكٗ عابلجَها وأٌ مولؾ هذا  

 . وهٍ ججصرؾ كمراهمة صؽَرة

 جنفس بؽضب نفساً مكجوماً لم َكن بإمكانه وٖ الجنفَس عنه

 وإخراجه من أجل الجٍ ٖزالت جشهك ببكاء خفَؾ فٍ حضنه

 ووحدها ما ججبره علً الصمت لَس ْنه َخشً ؼضبها منه فمط

ها بسبب كلماجه بالرؼم من أنه باتبل وَكره أن ججؤذي مشاعر  

 َعرفها جَداً سجكون ألوي مما َجولع وجهاجمه الند بالند وججعله

 َعجذر نهاَة اْمر فهذه الفاجنة الصؽَرة لَست سوي مزَج ؼرَب

 بداَة بجَناجها ونهاَة بما صملها علَه من رباها وؼرس فَها

الجٍ أشرفتفمط ما َرَد هو وإن كان بعَداً عنها ، فحجً المرأة   

 علً جربَجها طفلة كانت من اخجَاره ولم َكن اخجَاراً عبثَاً مطلمًا

 وهٍ ٖ جعلم حجً الَوم والساعة بؤن مربَجها المسنة جلن لم جكن

 سوي أسجاذة جامعَة فٍ علم النفس البشرٌ وكان لدَها عَادة

 خاصة لبل أن َجوفً زوجها وابنها فٍ حادخ سَارة فمررت جرن

سبب رآه هو كؽَره ضعؾ منها وهٍ الجٍ جعالجعملها ذان ل  

 نفسَات أمثالها بَنما رآه من هم فٍ مثل خبرجها بؤنه أمر

 . طبَعٍ جداً 

 أبعدها عنه ما أن خؾ بكابها ونظر لعَنَها الدامعة ولال َمسح



 الدموع منها

 علَنا المؽادرة من هنا َا جَما فعلَا اللحاق بعمَر ولن أطمبن "

 " وأنت وحدن هنا

 لالت من فورها وببحة عمَمة

 " ... لكن "

 فماطعها سرَعاً وَداه جمسكان بذراعَها

 لمد انجهً اْمر والوالفون خارج المسجشفً َنجظرون فمط "

 الجناص الفرصة لمعرفة سبب مرض والدجن وصراخها ذان ولن

 " َشن أحد بؤنها لم جعد هنا

اه لوجههاوحَن امجٓت عَناها بالدموع دون أن جعلك انجملت َد  

 ومسح بإبهامَه رموشها المشبعة بالدموع ولال

 سنفعل كل ما فٍ وسعنا وسنجدها وإن فجشنا حوران منزًٖ  "

 منزًٖ ، ولمد أخضعنا هواجؾ كل من له صلة بذان الرجل للمرالبة

 وحجماً سَفعلها وَجصل بؤحدهم إن من رلم هاجفه أو من ؼَره

ٌ َحدخ ، أما بمابن هناوسنعرؾ مكانه ونفهم علً اْلل ما الذ  

 " فلن َؤجٍ بنجَجة أبداً فهٍ لن جرجع إلً هنا من أجلن

 كجمت عبرجها وشعرت بمسوة حمَمة كلماجه فهٍ لن جفعلها

 بالجؤكَد وٖ من أجلها ، وبالرؼم من كل ذلن جمنت لو أنها أخذت

 هاجفها معها لكانت حاولت اٖجصال بها واسججدجها وإن برسالة

ججعلها جعود وإن من أجلها هٍ ، لكن ؼضبهالججحدخ معها و  

 المخَؾ ذان شملهم جمَعهم هذه المرة وحجً والدها الذٌ ُحرمت

 منه ْعوام طوَلة وكانت جحجرمه وجمدره دابماً وإن كان ضد

لالت جنظر لعَنَه بحزن رؼباجها ،  

 " لكن ... بما سؤخبر جدٌ فسَطلب منٍ اٖجصال بها من أجله ؟"



ٍ ولال بشرود واجمحرن رأسه بالنف  

 " ٖ أعلم "

 وعاد ورفع نظره لعَنَها ولال بجدَة

 " لكن بمابن هنا أَضاً لَس حًٗ  "

 وعاد ولال بعد صمت لصَر

 " ...لنذهب لمنزل رعد سَكو "

 أكملت عبارجه عنه لكن برأٌ مخالؾ

 سَكون حًٗ فاشًٗ أَضاً فلن َجركنٍ دون اسججواب مطول "

 أعرفه جَداً ، ولن َجركنٍ وشؤنٍ حجً أجحدخ عن كل شٍء

 خاصة وأنا أدخل منزله فٍ هذا الولت بَنما ؼادرجه والدجٍ

 " فبما سؤجحجج ؟

 جنهد بعمك وأسً وأبعد نظره عنها لابًٗ 

 " وبمابن لَس حًٗ ولن َؤجٍ بؤٌ حل َا جَما "

 لالت جمسح عَنَها بموة بطرؾ كم لمَصها

 " ...سؤؼادر صبا "

 وانمطعت كلماجها ما أن نظر لها مجدداً ولال وكؤنه ٖ َهجم

 بما لالت

 " سآخذن لمنزلٍ هو الحل الوحَد "

" ٖ " 

 لالجها مندفعة وبرفض لاطع وانؽرست أسنانها فٍ باطن شفجها ما

 أن جبدلت نظرجه لٗسجهجان لبل أن َمول بضَك

 جَما هل أفهم ما الذٌ َخَفن من الذهاب معٍ ؟ "

كلن مثٗ ؟هل سآ ! 

 " سؤجركن هنان وأؼادر كونٍ مطمبنة



 فمالت موضحة علً الفور

 بل ْنه ٖ َنمصنا مشاكل أكثر من ذلن ، ونسَت بؤنه لد َجبعنا "

 أحد أولبن الصحفََن خفَة وأنا أدخل منزلن ولم َعلن خبر زواجنا

 " بعد ثم جؽادر وججركنٍ هنان ؟

لم َعلك فكَؾ لمولؾ حَنها علً طوله ودس َدَه فٍ جَبَه و  

 َفكر فَها هكذا ؟ لكنه سرعان ما نظر لها بطرؾ عَنَه

 ً  بشن مجمجما

 " هذا هو السبب الحمَمٍ فعًٗ َا سلَلة أَنشجاَن ؟ "

 فاجسعت عَناها المحدلجان به فولها وضربت علً فخذها بمبضجها

 لابلة بضَك

 " لاسم هذا لَس ولت مزاحن السخَؾ "

 ابجسم ونزل مسجنداً بمدمَه أمامها ولرص خدها لابًٗ 

 بابجسامة أوسع

 " أردت أن أري ابجسامجن فمط "

 لكن مزاجها لم َجؽَر أبداً بل وولفت لابلة

 " أعدنٍ للمنزل وسؤجصرؾ مع جدٌ بمعرفجٍ "

 فضرب بَدَه علً فخذَه وهو َمؾ وأحاطت ذراعه كجفاها وسار

من المسجشفً دون أن َراهمابها نحو الباب الذٌ سَخرجهما   

 . أحد فهذه اللَلة الطوَلة َبدو لن جنجهٍ أبداً 

* 

* 

* 

* 

* 



 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه َمؾ أمام الواجهة الزجاجَة المطلة

 علً حدَمة المسجشفً الخاص نظره علً الطفٗن اللذان َركضان

 حول نافورة صؽَرة لبل أن َخجفَا خلؾ جذوع اْشجار المنسمة

اعدة فجنهد نفساً عمَماً ورفع نظره حَخ السماء المؽطاةالمجب  

 بسحب بَضاء كثَفة فها هو محاصر بمرارات محددة أو بمرار

 واحد ٖ جدوي من الجفكَر فٍ جؽََره حجً أنه لم َرجع فٍ

 موعده المحدد وجرن كل شٍء وراءه لَصبح هنا وحجً الجٍ اجفك

كالعادة وخانجه معها علً حدَخ مهم سَجمعهما أخلؾ بوعده لها  

 جمدَراجه لٓمور وأن َكون فٍ منزله منذ ساعات ولم َكن لادراً 

 وٖ علً إبٗؼها فٗ َمكنه أن َكون علً اجصال بؤحد وهو هنا وٖ

 حجً ألرب رجاله هنان فؤكثر ما َخشاه أن َجضرر أحد أذرعهم

 هنا بسببه أكثر من اهجمامه بسٗمجه الشخصَة فهم كحبات

 ً ما أن َنمطع الخَط وجسمط واحدة حجً جلحك المسبحة جماما  

 . بها اْخرَات

 اسجدار بكامل جسده ناحَة صاحب الخطوات الجٍ الجربت منه

 وجبادٖ نظرة صامجة وكؤن كل واحد منهما ٖ َجولع وجود اِخر

 هنا فهو من المفجرض أنه ؼادر منذ ساعات والوالؾ أمامه

 َفجرض بؤنه أخلً مسإلَجه منها وأخرج نفسه من اْمر بؤكمله

 لكن أَّا منهما ٖ َبدو أنه لادر علً أن َمجل للبه ومشاعره

 أنسانَة حَالها فهٍ جبمً وحَدة وٖ أحد لها ؼَر العابلة العربَة

 الصؽَرة بؤفرادها الكبَرة بمناصبها وعٗلاجها وإن كانت جممجها

بة وحكاَة أؼرب ببداَة مؤساوَة ونهاَة ٖوجكرهها ، عٗلة ؼرَ  

 . أحد َعلم ما سجكون

 " كَؾ أصبحت اِن ؟"



 كان شاهر من كسر الصمت بَنهما وكان جواب مطر المبدبٍ

 إَماءة صؽَرة من رأسه لبل أن َمول بشبه همس

 " جخطت مرحلة الخطر "

 فكانت جنهَدة أرجَاح العمَمة رد فعله الفورٌ واٖ إرادٌ

باشرةولال م  

 " هل سجخرجها من هنا ؟ "

 لال الذٌ أخرج َدَه من جَبَه وكجؾ ذراعَه لصدره

"  ً  بالجؤكَد فٗ َمكننٍ البماء هنا أكثر من هذا وٖ جركها أَضا

 والطبَب ٖ َنصح بإخراجها من المسجشفً فٍ الولت الحالٍ

 " فٗزالت جحجاج لبضعة أَام لجسجرد عافَجها

ظرة جفكَر عمَك وكؤنه عاجز عن لولٖذ بالصمت َنظر لعَنَه ن  

 أٌ شٍء أو باْحري َعلم أن البمَة لدَه ، وذان ما فعله حَن

 جابع وبجدَة

 " سآخذها معٍ "

 لحظة صمت جلت جصرَحه ذان حجً همس الذٌ اججاز

 صدمجه بصعوبة

 !ماذا ؟ "

 " هل جننت َا مطر ؟

 بَنما لال المعنٍ باْمر وبذات نبرجه الجادة

أن أجركها وأسافر مجدداً  الجنون هو "  " 

 ٖذ بالصمت مجدداً َحدق فٍ عَنَه السوداء الحازمة وكؤنه

 ! َحاول جرجَب ما علَه لوله أو اسجَعاب ما سمع للجو

 ولم َجرن له الوالؾ أمامه المجال اْوسع لكل ذلن ولد جابع بحزم

 أنت أخلَت مسإولَجن منها وحجً إن جراجعت عن لرارن "



 أعرفن جَداً لن ججركها جعَش فٍ شمجن وهٍ ٖ جحل لن وإرجاعها

 لجلن الؽرفة أمر بات مرفوضاً جماماً ، وشمة لوحدها لن أجركها

 جعَش فَها وٖ جحت المرالبة ْنٍ أعلم جنونها جَداً وما لد جفعل

 ولن نجرن حادثة المرص والملهً اللَلٍ سابماً ججكرر لجدمر امرأة

وام طوَلة وجودٌ بحَاة مبات الرجال أرواحهمكل ما فعلناه ْع  

 " أهم لدَا من حَاجٍ

 لال الذٌ بات علً اسجعداد لمجابهة ما لَل وسمع

 ووجودها هنان لد َجحول لمصَبة .. بل لكارثة َا مطر وٖ "

 جمارن الوضع بعمن دجً فهٍ لن جخاؾ علً مركزن وٖ حجً

 " سٗمجها بسبب جنونها وأفكارها الطابشة

طر ذراعَه ولال بجدَةفن م  

 ولن أجركها هنا وحَدة وٖ سبَل ؼَره أمامٍ فَكفٍ ما أضعت "

 من ولت هنا ، وإن جؽلبت هنان علً ربَس بٗد بكل رجاله

 " وحرسه فسؤسجحك ما َؤجَنٍ منها

 " عنَد "

 همس شاهر بجلن الكلمة َحرن رأسه بَؤس منه بالرؼم من أنه

َكون آخر خَاراجه وَعرفه ٖوفٍ لرارة نفسه َعلم جَداً بؤنه س  

 َمرر شَباً إٖ بعد طول جفكَر ودراسة جامة لٓمر وَراه محماً فٍ

 . أن وجودها هنا من دونه خطر علَهم جمَعاً ونفسها أولهم

 " ماذا حدخ معن أنت ؟ "

 كان مطر من كسر الصمت اللحظٍ هذه المرة وكان جعلَك شاهر

َمولالمبدبٍ أَضاً إَماءة من رأسه لبل أن   

 آمل أن َسَر كل شٍء حسب ما خططنا له فالبالٍ بَدها "

 " وحدها ولم َعد َمكننا الجدخل فَه



 لال الوالؾ أمامه وبجمود

 إن كانت جعنَها سٗمجه بالفعل فسجفعل ذلن وإن مرؼمة أو ثمة "

 " حل واحد سجرؼمنا هٍ علَه وإن كرهجه نفسٍ

 نظر له باسجؽراب َحاول فمط الجكهن بما َفكر وسَفعل إن هٍ

 !اجبعت طرَك زوجها وعاندت ولررت مخالفة أوامره ؟

 ولم َسؤل ْنه َعلم جَداً كَؾ َفكر هذا الرجل ولن َطلعه علً ما

 َبدو َعلم جَداً بؤنه سَرفضه بما أنه نفسه َكره أن َكون خَاراً 

 ضمن خَاراجه ، لال بجرلب

ه أنها ممجنعة جماماً وإن رفض للبها ذلن فمن الطبَعٍ أنما أرا "  

 جضع سٗمجه فٍ الممام اْول ، فمط ما أعجمد بؤنها سججردد حَاله

 " هو سٗمة ذان الشاب

 كان جعلَك مطر الصمت مما جعل جوجسه َزداد ولال بجدَة

 أنت جعلم جَداً َا مطر كما َعلم ثٗثجنا بؤن أول أمر سَفعله جَم "

بحخ عن طرَمة لَنجمم منه وببشاعة أَضاً ، وٖ أخفَن أنهو ال  

 مخاوفها حمَمَة وجنجابنٍ مثلها جماماً ، وٖ جنسً ما فعله به

 سابماً وما كان َعجبره مجرد جهدَد صؽَر بَنما كاد َنهٍ حَاجه

 " به ودون أن َهجم

 أعلم َا شاهر ولن ألصر فٍ أمر حماَجه فكل شٍء جم الجرجَب "

علَه بنفسٍله وسؤشرؾ   " 

 وجابع من فوره وكؤنه َذكره بالِمثل

 " وٖ جنسً أنت اْمانة الموجودة بَن َدَن "

 ! وفاجؤه بالجؽََر الجذرٌ للموضوع الذٌ كانا َجحدثان فَه

 وكَؾ َسجؽرب ذلن منه وهو فعلها سابماً وأنهً حدَثهما عن

 ؼَسانة مجً أراد ذلن



نَؾ ناحَجه البارحةوما زاد الوضع سوءاً جذكره لهجومها الع  

 فمال بضَك

 ٖحظ فمط بؤنن ٖ ججركنٍ إٖ وفٍ عنمٍ امرأة جخصن ثم "

 " جحملنٍ مسإولَة اخجَاراجن أنت

 فارجسمت ابجسامة ساخرة علً شفجٍ الوالؾ أمامه لبل أن َمول

 إن اخجارت هٍ فسخ العمد بَنكما ما رفضت ذلن لكنٍ أراها "

 " أذكً من كلَنا

 وكان وضع شاهر مشابهاً وهو َعلك بابجسامة مماثلة

 أجل فؤنا وسَلجها كٍ ٖ جلحك بؽَسانة علً ذات الطابرة عابداً  "

 " بها لبٗدها بعد رحَلن عن هنا

 فمال مطر واٖبجسامة المابلة ٖزالت جزَن طرؾ شفجَه

 أصبت وبالرؼم من ذلن فلن جسجطَع فهم جلن المرأة َا شاهر "

رَب كنسلها جماماً وإن علمت عنها ما أعلمه لما كانإنها مزَج ؼ  

 " بإمكانن رإَجها كما جراها اِن

 .. ٖذ بالصمت لولت َحدق فٍ عَنَه َحاول فهم ما عناه بما لال

 ولال أخَراً وببعض الضَك َرفع سبابجه بجانب وجهه

 أمر واحد فمط أعلمه .. بؤنها مادامت جحمل شَباً من دمابن "

الٗجٍ وضعجهن جحت مسإولَجن ورعاَجن فهٍ وإحدي النساء  

 " بطفولة مؤساوَة وحاضر شابن ومسجمبل أسود بالجؤكَد

 فكان جعلَمه معاكساً جماماً لما جولع وهو الثوران الؽاصب فمد

 الجزم ببروده الجام بل وابجسم بسخرَة وهو َمول

 " سؤجرن لن الدفة إذاً وسنجمابل َوماً ما "

 " !ما الذٌ جعنَه ؟ "

 كان جعلَمه سرَعاً وعٗمات اٖسجؽراب جرجسم علً مٗمحه



 بؤكملها فرفع مطر سبابجه وضرب بها علً صدره لابًٗ 

 أعنٍ ارعً اْمانة جَداً َا شاهر فهذه ٖ جشبه وضع ؼَسانة "

 " وٖ مكانجها

 لال سرَعاً وبضَك

 اجركنا من لعبة اْلؽاز َا رجل واشرح لٍ عن سٗلجها ؟ "

ن ذلن ؟ما ممصدن م ! " 

 ابجسم ولم َعلك وٖ َبدو أن له نَة فٍ فعلها ولد سرق نظر

 كلَهما كما انجباههما صاحب المعطؾ الطبٍ اْبَض الذٌ الجرب

 منهما ولد لال مبجسماً ما أن أصبح َمؾ معهما ونظره موجه

 ناحَة مطر

 " كل شٍء أصبح جاهزاً سَدٌ "

 لال بجدَة

 " وماذا عن أجراءات ؟ "

 رفع كجفَه ولال بملة حَلة

 لم نسجطع فعل شٍء أكثر من ذلن وسَحجاج اْمر لبضع "

 " ساعات لكنها ألل بكثَر من المعجاد

 أومؤ له برأسه موافما ولال

 " انملوها لسَارة أسعاؾ إذاً فالطابرة فٍ انجظارنا "

 وما أن أنهً عبارجه جلن ؼادر مججازاً الذٌ ربت علً كجفه فٍ

جازه بَنما جبعجه نظراجه ولد جركه خلفه وابجعد دونصمت وهو َج  

 أن َضَؾ شَباً فحرن رأسه بؤسً وؼادر أَضاً فٗ َمكنه جرن

 . مارَه وحَدة ْكثر من هذا

* 

* 



* 

 سار بخطوات واسعة عبر الرواق الطوَل الخالٍ والبارد كؤجساد

 ساكنَه ٖ َُسمع فَه شٍء سوي صوت ضرب أحذَة رجاله خلفه

ه السمَكة َجبعونه بخطوات ثابجة واسعة َخجرلهاعلً أرضَج  

 صوت لطعة معدنَة جضرب بؤخري مشابهة لها َخرج من أحد

 اْبواب الموصدة حجً وصل الباب الممصود وانجصب الوالؾ

 أمامه َضرب له الجحَة بَده لبل أن جمجد لممبض الباب وفجحه له

َده علً اجساعه فدخل من فوره ووحَداً بعد إشارة صامجه من  

 لمرافمَه وجوجه من فوره للسرَر الحدَدٌ الوحَد الموجود فٍ

 المكان الخالٍ جماماً من أٌ لطع أثاخ أخري والجرب من الجسد

 المابع فوله دون حران جؽطَه مٗبة بَضاء بالكامل ورفع له

عن وجه المرأة الشخص الوحَد الموجود هنان طرفها كاشفاً له  

نَه فآخر ما كان َجولع أن َعثروالشاحب فجنهد بعمك مؽمضاً عَ  

 ! علَها جثة وهٍ مرالبة وبحرص من رجالهم

 أعاد الؽطاء علً وجهها وأخرج هاجفه من جَبه ووضعه علً

 أذنه وجحرن جهة النافذة المزدوجة والطوَلة وولؾ أمام زجاجها

 الباهت ولال ما أن انفجح الخط

 " إنها هٍ بالفعل "

 وصله صوجه مباشرة

 " مجؤكد َا عمَر ؟ ٖ نرَد أن نمع فٍ شرن خداعهم لنا "

 سند َده الحرة بالزجاج البارد أمامه ونظره علً أشباح اْشجار

 العالَة فٍ المكان المظلم بالخارج ولال

 لمد أكد البحخ الجنابٍ ذلن وجؤكدت بنفسٍ اِن ، ٖ أفهم لما "

 " جججمع المصابب دفعة واحدة ؟



َرة بضَك من بَن أسنانه المطبمة بؽضبوخرجت كلماجه اْخ  

 مكجوم وساد الصمت بَنهما للحظات لُبل أن َصله صوجه

 الثابت العمَك

 الرجل الذٌ وضع لمرالبجها لُجل أَضاً فالجمصَر لم َكن منن وٖ "

 " من رجالن ، عدونا هو الذٌ َبدو أنه ألوي وأذكً مما نظن

ه بموةأنزل َده بحركة واحدة سرَعة ولال َشد لبضج  

 كان علَنا اعجمالها واسججوابها منذ البداَة فها نحن خسرنا "

 الخَط الوحَد الذٌ لد َحل اْحجَة كاملة ومطر سَثور علً

 " الجمَع ما أن َعلم وسَجهمنا بالجمصَر وهٍ جُمجل أمام أعَننا

 لال ذان من فوره وبحزم

 هو من أصر علً مرالبجها أوًٖ ورفض فكرة الضؽط علَها "

عجرؾ فٗ مجال ْن َلمٍ بلومه علً أحد ، ثم سَكون فٍلج  

 " انجظاره ما هو أشد هوًٖ من ذلن ولن َفكر فٍ هذا

 اسجدار نحو الجثة المؽطاة بالكامل وفٍ سكون جام ولال

 جبمً مصَبة منفصلة َا لاسم خصوصاً مع شهادة زوجها ، "

ألوالهمأرَدن أن جهجم باْمر وحمموا مع الجَران جمَعهم ووثموا   

 " أرَد جمَع المحاضر لدٌ وسؤري زوجها بنفسٍ وأجحدخ معه

 " لن َعجب رجال اْمن الجنابٍ هذا "

 كان جعلَك محدثه سرَعاً وواثماً فشد علً أسنانه بموة وؼضب

 لَس بسبب ما لال فمط بل وطرَمجه الباردة فٍ ذلن ولال بضَك

عله مطرلست أبحخ عما َعجبهم وٖ َعجبهم فهذا ما كان سَف "  

 إن كان هنا وحجً ولت عودجه اْمر سَكون فٍ َدٌ وحدٌ ، ثم

 " الرجل الذٌ مات معها من رجالٍ

 فكان جعلَمه أشد برودة من سابمه حَن لال



 " المرار بَدن بالجؤكَد كل ما أردجه هو جنبَهن لٓمر "

"  ً  " كن مطمبنا

 لالها بما َشبه نبرجه جلن وودعه بعبارة مخجصرة وما أن أنهً

 المكالمة معه دس هاجفه فٍ جَبه ولال مجوجهاً للباب الذٌ

 دخل منه

"  ً  " أرَد جمرَر الطبَب الشرعٍ بعد أن َراها وسرَعا

* 

* 

* 

* 

* 

 دس هاجفه فٍ جَبه مجنهداً بضَك فرجاله َبدو َشبهونه جماماً ٖ

خجصَن بها لجصلهم جاهزة ! أولفت سَارجهَجركون اْمور للم  

 أمام باب المنزل واسجدار ناحَة الجالسة بجواره بَنما ٖزالت َده

 الَسري جمسن الممود ولال

 " عبوسن هذا سَخبره بالحمَمة "

 ورالبت عَناه الجٍ أنزلت رأسها ونظرها لَدَها الممبوضجان بموة

 فٍ حجرها ولد همست ببرود

نٍ سعَدة ؟ ٖ َمكننٍ أداء هذا الدوروهل ثمة ما سَجعل "  

 " ولَس ولجه أبداً 

 فجنهد نفساً عمَماً ورفع َده لوجهها وٖمس ظهر سبابجه نعومة

 خدها ولال ونظره علً عَنَها الحزَنة البعَدة عنه

 لم أطلب منن ادعاء السعادة لكن َفجرض أن والدجن بخَر "

 " وطفلها أَضاً ؟



دها ومسحت بظهر كفها عَناهاوأبعد َده ببطء ما أن رفعت َ  

 وكؤنها جمنعهما من مجرد الجفكَر فٍ البكاء وهمست ببحة

 وإن َكن .. فما حدخ لبل ذلن وهنا جحدَداً ٖ َجلب إٖ البإس "

 " وإن عادت برفمجنا اِن

 جنهد بعمك وللة حَلة ولال وهو َفجح بابه

 " سؤنزل معن إذاً ، سَكون أفضل إن رآنا كٗنا "

 ففجحت بابها أَضاً ونزلت دون أن جعجرض وٖ أن جمانع نظرها

 علً الذٌ دار حول السَارة حجً وصل لها وأؼلك بابها بَنما

 أحاطت ذراع َده اْخري بكجفَها وصعدا عجبات الباب معاً ، وما

 أن أصبحا فٍ الداخل خرجت لهما الجٍ كانت جنجظر سماع صوت

ظرؾ الورلٍ الذٌ أخذجه منأٌ سَارة لادمة جحمل بَن َدَها ال  

 الؽرفة بعد رحَل الجمَع وبعد كل جلن الزوبعة المرَعة ، وبما أن

 صمر ؼادر أَضاً وفور وصوله ودجً والوحَد الذٌ لم َؽادر

 سجن نفسه فٍ ؼرفجه لم َكن أمامها من حل سوي انجظار عودة

 أحد أفراد جلن العابلة واٖعجراؾ بجرَمجها أفضل من أن جنكشؾ

بعد وجعالب ، لالت وهٍ جمجرب منهمافَما   

 " .....سَدجٍ عند ر "

 فؤسكجها الذٌ اججه بها َمَناً لابًٗ 

 "فَما بعد هٍ بحاجة للراحة اِن ٖ ٖسجٗم أٌ برَد أو رسالة "

 وابجعد بها خلؾ ممر ؼرفجها وجرن خلفه الجٍ نملت نظرها بَن

ن ججنهد بملةمكانهما الخالٍ منهما وبَن ما جحمله فٍ َدها لبل أ  

 حَلة وعادت من المكان الذٌ خرجت منه وحَخ الجٍ كانت فٍ

 اسجمبالها لابلة بفضول

 " لما لم جعطَهم إَاه ؟ من الذٌ كان هنا ؟ "



 حركت كجفَها لابلة

 السَد لاسم واْنسة جَما ، كنت سؤعطَها إَاه لكنه أبعدها "

 " وجحجج بؤنه لَس ولجه حجً جرجاح

 لالت جلن من فورها

 أعطها إَاه فَما بعد إذاً أو حَن َرحل ، أو أعطه إَاه "

 " ...هو وسو

 وانمطعت كلماجها بسبب رنَن هاجؾ الممابلة لها والذٌ أخرججه

 سرَعاً من جَب سجرجة بدلجها الخاصة بعملها هنان ورالبت

 بفضول الشحوب الذٌ ظهر واضحاً علً مٗمحها ولالت بصوت

 منخفض مجوجس

 " !من هذا ؟ ما بن امجمع وجهن هكذا ؟ "

 فرفعت نظرها لها وهمست بخوؾ

 " !! رلم ٖ أعرفه ولَس من بٗدنا هنان بل من هنا "

 فاجسعت عَناها بصدمة فهذا ٖ َحدخ معهن هنا ! وبالرؼم من

 ذلن لالت جشجعها

 " وما الذٌ َخَفن ؟ أجَبٍ علَه "

ٌ ٖزال َضٍء علًفنظرت له بَن َدَها المرججفة وللرلم الذ  

 شاشجه وهمست بخوؾ لم َفارلها بعد

 " ٖ أعلم ... بدأ كل شٍء هنا َشعرنٍ بالذعر "

 فسحبجه من َدها وفجحت الخط ووضعجه لها علً أذنها جضع حداً 

 لخوفها وجرددها وجضعها أمام اْمر الوالع

 " مرحبا .. أنت السَدة أمامة ؟ "

جولَة الموَة واجسعتشعرت بذعرها َجعاظم بسبب النبرة الر  

 عَناها جنظر للممابلة لها جرممها بفضول وجوجس ولالت مجلعثمة



 " أ.... أجل أنا هٍ "

 لال الصوت الخشن العمَك من فوره " ثمة من جرَد الجحدخ معن

 " فابجعدٌ لدر أمكان عن الجمَع

* 

* 

* 

 أؼلمت فمها وكجمت شهماجها الباكَة ودفنت وجهها فٍ الوسادة

لها منذ ؼادر المدعو أوَس ، بل وهذا حالهما كٗهما جناموهذا حا  

 هٍ هنا جبكٍ فٍ صمت بَنما َجلس هو فٍ الخارج َرفض

 الدخول وٖ أن جخرج له حجً أنه رفض سماعها ولم َجركها جبرر

 وجشرح ما حدخ والسبب الحمَمٍ وراء خروجها وبؤنها لَست

كذا وكؤنهالشخص الذٌ جحدخ عنه ذان الرجل وهو َمولها له ه  

 َولظه عّما كان َؽفل عنه بؽباء

 ( زوججن جخرج كل لَلة من منزلن مجسللة وأنت نابم وٖ جعلم )

 أٌ ظلم وإجحاؾ هذا ؟ ألم َفكر فٍ أنها سجكون خرجت بحثاً عنه

 وهو الذٌ َعلم ما َجهله أوَس ذان بؤنه ؼادر المنزل ولم َرجع

 حجً ولت مجؤخر وهو من َعلم جَداً مدي للمها علَه وخوفها كلما

 جؤخر للًَٗ ؟ بل ولم َسمح لها وٖ بالحدَخ ورفض أن َسمع ما

 جرَد لوله ، صرخ فَها فمط آمراً أن جدخل الؽرفة وجبجعد عنه

 وهٍ انصاعت مسجسلمة بسبب صوجه الؽاضب الذٌ لم جسمعه

ها فٍ عَنَه َوماً ولم جصدقمن لبل هكذا والنظرة الجٍ لم جعرف  

 أن جراها فَهما مهما فعلت وؼضب منها وهو الرجل الذٌ عرفجه

 عالًٗ دابماً مجروٌ ٖ َجسم بالعصبَة المفرطة الجٍ َعرفها

 الرجال ! ومولنة من أن إبعاده إَاها عنه وابجعاده عنها سببه كل



لدجلن السمات والمَزات الجٍ ججحلً بها شخصَجه لكان أَسر ما   

 َفعله أن َضربها حجً َشفٍ ؼلَله منها وَنطفا ؼضبه أو أن

 َرمَها فٍ الشارع كما فعل شمَمها من لبل ، ومإكد سَربط اِن

 اْمور ببعضها وحدَخ فجر معه سابماً فٍ المسجشفً والحادثة

 وسبب زواجهما وكذبجها جلن وسَشن بها أكثر ، لكنها لَست كما

له عمله ، لكن كَؾ لها أن َظن وبرَبة من كل ما لد َصوره  

 جنفٍ كل شكوكه جلن وهٍ الجٍ جلبها ذان الرجل بعدما وجدها

 . داخل أراضٍ شعَب ؼَلوان

 ارججؾ جسدها أكثر وحضنت اللحاؾ حوله بشدة ما أن جذكرت

 ذان الببر المهجور والصوت الذٌ سمعجه َخرج منه والذٌ إن لم

لرجل هٍ أكَدةَجكرر لظنت بؤنها كانت ججوهمه ، كان الصوت   

 وكان بعَداً ولرَباً ذات الولت !! جذكرت فجؤة كل ما كان َروي

 وسمعجه سابماً فٍ لرَجهم عن أن أشخاصاً َخجفون فٍ جلن

 اْراضٍ فهل َعذبونهم ؟ لكن ما سمعجه لم َكن صوت شخص

 َجؤلم جسدَاً لم َكن كذلن ! والسإال اْؼرب ما هو مصدر ذان

؟! أخفت شفجَها فٍ طرؾ اللحاؾالصوت ومن أَن كان َخرج   

 وهمست بصوت مرججؾ وجل

 !جري ما الذٌ َخفَه أولبن المجرمَن وَفضحه سكون اللَل ؟ "

 " فما من أحد وٖ الرجال َجرإن علً دخولها ذان الولت

 لفزت جالسة ما أن عٗ صوت أذان الفجر مرجفعاً وسمعت صوت

 خطواجه َجوجه ناحَة الحمام فمسحت الدموع من وجهها وولفت

 وؼادرت الؽرفة مسرعة جهة المطبخ وبدأت بالجحرن فَه بضَاع

 وكؤنها ٖ جعرفه سابماً ! أعدت الخبز والشاٌ سرَعاً شهماجها

 الصامجة بسبب بكابها السابك ٖزالت جخرج من حَن ِخر كما



جمسحها بظهر َدها ، كانتالدموع الجٍ خانجها عدة مرات وكانت   

 ججحرن بآلَة جحاول جركَز نظرها علً ما جفعل بَنما كان سمعها

 موجهاً للخارج ججبع حركة الذٌ خرج من الحمام بعد ولت طوَل

 وَبدو أنه كان َسجحم ثم صوجه الجهورٌ فٍ الصٗة ومسحت

 دمعة جدَدة جسربت من عَنَها فما كان َفجرض للَلجهما أن

علَه ، اللَلة الجٍ كانت طوال النهار ججهز جمضٍ كما كانت  

 نفسها لَس لججزَن كعروس فٍ لَلجها اْولً بل لجرجب الجمل

 الجٍ كانت سجمولها له حَن سجنكشؾ كذبجهما وُسحمت كل

 . مخاوفها جلن لكن بطرَمة لاسَة سحمت مشاعرها معها

 وضعت الخبز الذٌ نضج فٍ الصَنَة الجٍ وضعت فَها سابما

ز والزَجون اْسود المحلٍ وكوب مملإ بالشاٌ اْحمرجبن المع  

 الساخن ورفعجها وخرجت بخطوات مسرعة لجدركه لبل أن َخرج

 فهو لم َجناول شَباً منذ إفطاره باْمس أو وجبة الؽذاء الصؽَرة

 الجٍ سَكون جماسمها مع العمال والجٍ وصفها بؤنها سَبة الطعم

اجهم وحجً طعامهم عنهمسابماً فهم من دول جخجلؾ ثمافجهم وحَ  

 كل اٖخجٗؾ ولن جسجؽرب أن َرفضه ولَس أن ٖ َسجسَؽه

 . فمط

 وما أن اججازت باب المطبخ ولفت مكانها جنظر بعَنَن دامعة للذٌ

 خرج من باب الؽرفة ووجهجه باب المنزل مباشرة دون حجً أن

 ً  َنظر ناحَجها ومإكد كان َراها وَعلم بؤنها هنا وؼادر رافضا

عامهاحجً ط  . 

* 

* 

* 



* 

* 

 فجحت جفناها بصعوبة وكانت جشعر بثملهما حد اْلم وصدؼَها

 َإلمانها بشدة من كثرة ما بكت ولولت طوَل ودون جولؾ حجً

 أنها نامت وٖ جعلم كَؾ وٖ مجً سرلها النعاس من بكابها الطوَل

 ذان وأرسلها لعالم السواد الكبَب فلم َسجطع وٖ عملها الباطن

 جلب كابوس ما لما حدخ معها الَوم .. وٖ حجً واحداً من

 كوابَسها المدَمة جلن الجٍ جخبرها وفٍ كل لَلة بؤنها فمدجه

 ولٓبد ، ولَت هذا كان كابوساً مشابهاً وأفالت منه لكن ٖ المكان

 . وٖ ما جشعر به اِن من ألم فٍ داخلها َثبت ذلن

درها نفساً عمَماً لبلأؼمضت عَنَها المجهدة لبرهة وسحبت لص  

 أن جفجحهما مجدداً ونظرت لباب الشرفة المفجوح والذٌ كان

 مؽلماً ولت دخولها هنا وللشمس الجٍ ارجفعت لكبد السماء مما

 َعنٍ بؤنها نامت ْكثر من ساعجَن فرحلة مؽادرجهما برَسجول

 لذان المكان المجهول البعَد ومن ثم عودجهما اسجؽرلت نصؾ

 ً  .النهار جمرَبا

 جلست ببطء جبعد خصٗت شعرها عن وجهها للخلؾ وزحفت من

 فوق السرَر حجً شعرت ببرودة اْرضَة الخشبَة جلسع دؾء

 لدمَها مما َعنٍ بؤنه شخص ما لد نزع حذابها أَضاً فجوجهت

 نحو باب الؽرفة المفجوح حافَة المدمَن لم جفكر وٖ فٍ البحخ

ونظرها علً الجالسعن ذان الحذاء وولفت جسند َدها بإطاره   

 علً كرسٍ الصالون الموجود هنان َنظر لَدَه اللجان َشبن

 أصابعها ببعضها ، وامجٓت عَناها بالدموع ما أن رفع رأسه

 ونظر ناحَجها ولرأت الكثَر فٍ نظرجه جلن .. الحزن الجفهم



 والشفمة وحجً الجشجت والضَاع ، لكنه عاجز مثلها جعلم ذلن ولن

ومها علَه وهٍ الجٍ لم جنبس بكلمة أمام ذانججرإ علً إلماء ل  

 الرجل ، كما جولن بؤن الجالس ممابٗ لها هنان لن َفكر إٖ كما

 فكر مطر شاهَن وسٗمة ابنه سجكون أولً لدَه من كل شٍء

 فكَؾ إن كان الممابل لَس سوي سعادجها هٍ والجٍ لم َهجم أحد

 . بفمدانها إَاها ومنذ ولدت

 كانت ساكنة جماماً كنؽمة حزَنة جسللت من الباب لجصل له َفهمها

 وَشعر بها دون أن َراها وفٍ صمت بَنما لم جسجطع منع جلن

 النظرات الجٍ رمجه بها وحملت كل معانٍ اللوم وخَبة اْمل

 بالرؼم من َمَنها لججاهله إَاها ، وذان ما حدخ بالفعل حَن أبعد

ل بهدوءنظره عنها لَدَه مجدداً ولا  

 " إن كنت مجعبة نذهب للطبَب مارَه فوضعن ٖ َبدو بخَر "

 لم جسجطع إٖ أن جبجسم بؤلم ألرب من كونها ابجسامة سخرَة جلن

 الجٍ ارجسمت علً شفجَها ، طبَب !! َؤخذها للطبَب ؟ أٌ طبَب

 هذا الذٌ َمكنه مداواة روحها الممزلة وللبها المجؤلم وسعادجها

لت ْشٗء ؟ ارججفت شفجاها ما أن رفعالجٍ سرلت منها ومز  

 نظره لها مجدداً ولد انمبضت أصابعه بموة ما أن ولع نظره علً

 دمعجها المجدلَة من رموشها وعَناها الؽارلة فٍ الدموع وخرج

 ً  صوجها كبَباً مَجا

 " ....لما ٖ أسافر وأخجفٍ من هنا وبذلن َجحمك ما أراد "

 لاطعها من لبل أن جكمل

ه لن َجدٌ ذلن وهو من سبك وألسم مراراً مهدداً بؤنهٖ مارَ "  

 حال حدخ ذلن فسَجرن كل شٍء وحجً المنظمة الجٍ َعمل فَها

 " وجصبح مهمجه الوحَدة هٍ البحخ عنن



 انزلمت الدمعة الَجَمة علً وجنجها وجبعجها شهمة صؽَرة باكَة

بهافولع ما لال علَها لم َكن لَشعرها باْلم والجعاسة الجٍ جشعر   

 اِن إن علمت به سابماً فهم مجؤكدون جماماً بؤنه سَفعل ذلن

 ولَس جهدَداً فمط ما َمول ، وخرج صوجها بابساً مجمطعاً بسبب

 العبرة حبَسة أضلعها

 " أخبروو... وه أنٍ مت إ.... ذا "

 " ٖ َمكن مارَه .. مسجحَل "

 لاطعها برفض جام َحرن رأسه مع كلماجه مإكداً لها بؤن الخوض

 فٍ اْمر كعدمه فارجفعت لبضجها لصدرها ولالت ودمعة جدَدة

 جنزلك فوق نعومة وجنجها

 " لكن لما ؟ لما ٖ نجّبع الحل اْلل ضرراً لٍ "

 ولؾ حَنها ولال بجدَة

 ْنه سَكجشؾ اْمر وبكل سهولة مارَه ، لَس جَم بؽبٍ "

 لجنطلٍ علَه جلن الحَلة وإن أرَناه جثماناً مزَفاً لن ولن َجعله

 " شٍء َفمد ذكابه المخَؾ لجحلَل اْمر سوي جلن الطرَمة

 شعرت بالؽضب الداخلٍ لرفضه جمَع حلولها جلن وخرج صوجها

 منفعًٗ بعض الشٍء حَن لالت

 " سؤخبره بؤنٍ سؤجركه إذاً وبؤنٍ لم أعد أرَد البماء معه "

جوابه أَضاً كان َبدو معداً سلفاً فمد لال ودون جفكَرلكن   

 " لن َوافك ... وأجزم بؤنه حدخ سابماً ورفض "

 لم جسجطع النكران فهٍ بالفعل حاولت مراراً الجحدخ فمط معه فٍ

 اْمر فكان َسكجها فٍ كل مرة ومن لبل أن جنهٍ حدَثها وسَعاند

ورفضها فٗ حلأكثر وإن أجبرها مرؼمة ولن َهجم وٖ بؽضبها   

 . سوي بجعله َبعدها بملء إرادجه كما لال ذان الرجل



 حركت رأسها بَؤس وعبراجها جخرج مججالَة كالدموع الجٍ باجت

 جسمٍ وجنجَها بؽزارة ولالت ببكاء

 " ولما هذه الطرَمة الماسَة ؟ لما ججفمون علً لجلٍ لماذا ؟ "

ه المصمولونزلت بجسدها علً إطار الباب جنزلك َدها علً خشب  

 ببطء مع جسدها وعبراجها كانت جخرج موجعة لاجلة حجً أصبحت

 جالسة علً اْرض رأسها منحنٍ ولد ؼطً شعرها الحرَرٌ

 مٗمحها الجٍ كانت جخفَها وعبراجها فٍ َدَها المرججفة فجحرن

 نحوها فٍ خطوات واسعة ونزل أمامها جاثَاً علً ركبجَه

لناعم وأؼمض عَنَه بؤلم ماوٖمست َده وأصابعه شعرها البنٍ ا  

 أن خرج له صوجها الباكٍ بنشَج مإلم

 أحبه عمٍ وٖ َمكننٍ وٖ المضٍ من دونه ، لما جرفضون "

 " فهم هذا ؟

 فمسحت أصابعه علً ذان الحرَر البنٍ بلون العسل النمٍ ولال

 بحزن وصوت منكسر

 جمَعنا نحبه مارَه وْننا نحبه نرفض أن نخسره وأنت أولنا "

 " وسَنجهٍ كل هذا َوماً ما أراه لرَباً جداً 

 رفعت رأسها ونظرت له بعَنَن جؽلب اْلم علً الحزن والدموع

 فَهما ولالت ببكاء موجع

 لن َؽفر لٍ .. لن َفعلها وإن علم الحمَمة مسجمبًٗ أعرفه كما "

 ً  " جعرفه أنت أَضاً .. سَكرهنٍ دابما

وع عنها برفك أبوٌٖمست َده وجنجها ولال بهدوء َمسح الدم  

 إن كان َحبن سَكون بإمكانه مسامحجن مارَه ، وإن لم َفعل "

 " لن َكون كذلن وحَنها سَكون ٖ َسجحك مشاعرن اججاهه

 حركت رأسها برفض وٖ شٍء َعبر عن صمجها ذان سوي



 عبراجها الباكَة فؤمسن رأسها وشدها لحضنه الذٌ نامت فَه من

ٍ صدره فهذا ما جحجاجه اِنفورها ودفنت دموعها وبكابها ف  

 . وما َمكنها الحصول علَه منه

* 

* 

* 

 جؽضن جبَنها وفجحت عَنَها بصعوبة وسرعان ما عادت

 وأؼلمجهما جخفَهما بظهر كفها عن النور الموٌ الذٌ لابلهما من

 النافذة المفجوحة وسرعان ما اسجوت فٍ جلوسها فمد ؼلبها

لت الفجر ، ولفت خارجالنعاس وهٍ جالسة مكانها حجً فاجها و  

 السرَر ونظرت لفسجانها الذٌ ٖزالت جرجدَه حجً اِن وجؤففت

 لبل أن ججوجه للخزانة وسحبت بابها بموة عَناها علً ثَابها

 المعلمة فَها فحماببها سبمجها إلً هنا لبل َوم من مجَبها ، فجشت

 بحركة سرَعة بَنهم وأخرجت بَجامة حرَرَة ناعمة ببنطلون

طوَلة بلون الكرَما مع نموش بَضاء صؽَرة من ذاتوأكمام   

 المماش وجوجهت للحمام الموجود فٍ الؽرفة والذٌ لم َكن َمل

 عنها جماٖ ولد دمج اللونَن اْحمر واْسود حجً فٍ أدق

 جفاصَله ، أؼلمت الباب ونزعت ثَابها واسجحمت سرَعاً ، لبست

اس الصٗةبَجامجها وما أن خرجت للؽرفة بحثت فوراً عن لب  

 وصلّت ما فاجها ثم جلست مسندة ظهرها علً السرَر خلفها

 وحضنت ركبجَها فبالرؼم من جمال هذه الؽرفة إٖ أن مساحجها

 ضَمة خاصة مع منزل لن َكون إٖ كبَراً ومالكه له كل ذان

 المركز والمكانة فٍ البٗد !! ٖ جفهم ما َعكسه كل هذا فٍ

 ً  شخصَة ذان الرجل فمد طؽً اللون اْحمر علً جفاصَلها أَضا



 وإن كان اللون اْبَض لد برز كثَرا فٍ سجابرها والمٗءات

 وبعض الجحؾ وواجهجَن من الجدران وكان لذات اللون النصَب

 اْوفر فٍ الحمام الذٌ كان أَضاً بمساحة جشبه للؽرفة الملحك

صه شٍء مما ججمجع بهلها وإن كان مجهزاً بفخامة وٖ َنم  

 الحمامات اْكثر اجساعاً ! دارت مملجاها البنَجان فٍ المكان ببطء

 وهدوء َشبهها وشعرت فجؤة بأخجناق فؤنزلت رأسها وؼرست

 أصابعها فٍ ؼرجها الرطبة الجٍ جسالطت علَها جباعاً ففكرة

 جواجدها فٍ مكان َجمعها برجل وحدهما كفَلة بجعلها جفمد

حَاجها وهٍ من لررت سلفاً أن ٖ جفعلها أبداً ، بلأنفاسها بل و  

 كان للبها وكانت روحها المحطمة من لررا ذلن عنها مما خلّؾ

 ً  لدَها شعوراً سَباً بالنفور منهم جمَعهم وباجت جراهم نسخا

 . مجشابهة

 اسجؽفرت هللا بهمس وهٍ جرفع رأسها وجبعد خصٗت ؼرجها

ا بموة وولفت ورفعتالمبللة لٓعلً جسحب أنفاسها لصدره  

 هاجفها الذٌ وجدجه علً طاولة السرَر منذ أن وجدت نفسها هنا

 وؼادرت الؽرفة مؽلمة بابها خلفها فلم َعد بإمكانها الجنفس بشكل

 طبَعٍ وهٍ هنان ٖزالت جحاصرها رابحة العطر الرجالٍ الذٌ

 َصعب علً نوعه باهظ الثمن أن َجٗشً مع ذرات الهواء

اصرها به حد اٖخجناق وعلَها اٖبجعاد لبعضبسهولة وبات َح  

 . الولت علً اْلل

 جحركت خطواجها خٗل الطابك الواسع بؤثاثه الفاخر وكؤن عَناها

 جرسم جفاصَٗ مصؽرة لكل شٍء هنان وولع نظرها علً السٗلم

 المإدَه لٓسفل ، كانت ججولع أنها فٍ مكان ؼَر الطابك اْرضٍ

لسماء الزرلاء جزَنها السحب البَضاءمن هذا المنزل من منظر ا  



 المجفرلة والجٍ كانت جطل وحدها علً نافذة الؽرفة الجٍ كانت

 فَها منذ لحظات ، أخذجها خطواجها فٍ ذان اٖججاه فوراً فَبدو أن

 . مرادها ٖزال بعَداً عن هنا

 ٖمست أصابعها برودة نحاس حاجز السٗلم وخطواجها جنزل

 عجباجه المؽطاة بسجاد سمَن فاخر بَنما نظراجها كانت ججنمل فٍ

 المكان الذٌ كان َنكشؾ لها جباعاً مع نزولها وما جراه َكاد َكون

 نسخة عن الذٌ جركجه فٍ اْعلً ! اٖخجٗؾ فمط فٍ اْلوان

 وبعض الجفاصَل الصؽَرة كالجحؾ والمناظر المعلمة علً

جنظر للمكان حولها بشٍء منالجدران ، وجولفت نهاَة عجباجه   

 اٖسجؽراب فهل ثمة من َبنٍ منزٖ بطابمَن مجشابهان هكذا

 لَصبح ممًٗ لمن َججول فَه أو َسكنه ؟! وسرعان ما أدركت

 السبب وما أن اججذبجها أصوات لبعض المطع الحدَدَة الخاصة

 بالمطبخ الذٌ َبدو لرَباً من هنا وفهمت فوراً بؤنه جعمد فعل هذا

ل عمجه الجٍ جعَش معه هنا وابنجها المطلمة وطفلَها فهومن أج  

 َبدو َرفض أن َجرح مشاعر عمجه الوحَدة وإن بجمََز طابمه

 ! فٍ المنزل عن الذٌ جعَش هٍ فَه

 نزلت آخر عجبجَن ونظرت باججاه المكان الذٌ أصبحت اْصوات

 الخارجة منه أكثر وضوحاً لها ووصلها فوراً صوت المرأة اْكبر

 ً حَن لالت سنا  

 لو أننا اجصلنا بعمَر َخبر زوججه جنزل لججناول الفطور معنا أو "

 " نؤخذه لها فٍ اْعلً

 فابجسمت بحنان من فورها وْول مرة منذ أن وجدت نفسها هنا

 ً  فجلن المرأة المسنة ومن المرة الوحَدة الجٍ رأجها فَها سابما

جوفاة ، كانتعلمت بؤنها من ذان النوع الذٌ َذكرها بجدجها الم  



 من الطَبة والرلة أن جعجز عن كره أحد وإن آذاها فجري طَبجها

 . وحنانها فٍ عَنَها ما أن جراهما

 لكن جلن اٖبجسامة سرعان ما عادت لجندثر بذان الججهم الكبَب ما

 ً  أن خرج الصوت اِخر الؽاضب واْصؽر سنا

 وهل جرَنا خدماً لدَها نؤخذ لها الطعام لؽرفجها ؟ "

 لدَها مطبخ أكبر من هذا فٍ اْعلً وٖ َنمصه شٍء فلجؤكل منه

 " أو لجبمً جابعة لَست طفلة لنرالب نحن أو عمَر طعامها

 فانمبضت أصابعها علً سَاج السٗلم الذٌ ٖزلت جمسن بنهاَجه

 مع انمباض الموجود وسط أضلعها بنفور وخرج صوت والدجها

 مرجفعاً بؽضب أَضاً هذه المرة

كم مرة سؤشرح لن وكؤنن طفلة بل وكؤنٍ ببؽاء أمامن بثَنة "  

 بؤن هذا منزل عمَر وبالجالٍ هو منزلها ْنها زوججه ونحن

 ضَوفها بكرم من زوجها فمط ، ولَس عَباً أن نؤخذ لها بعض

 الخبز بما أنه ٖ َوجد ؼَره هنا ْننا من َرَد إعداده وٖ أن نطلب

زوجها منها مشاركجنا الطعام الذٌ هو من مال  " 

 جنفست بعمك مؽمضة عَنَها ودون شعور منها بسبب آخر ما

 لالت وفجحجهما علً اجساعهما ما أن وصلها صوت ابنجها الصارخ

 أمٍ باهلل علَن جولفٍ عن جكرار هذه اْسطوانة المشروخة "

 الجٍ ٖ جشعرنا سوي باٖسجنماص فعمَر ابن شمَمن وابن خالٍ ،

الجٍ بكلمة واحدة جصبح ؼرَبة عنهنحن ألرب له من جلن المرأة   

 "وجرجع لمنزل والدها .. للمكان الذٌ خرجت منه وَناسبها

 فاشجد فكاها علً أسنانها بموة آلمجها ولم جشعر بالمهانة

 واٖسجنماص كما شعرت به حَنها وندمت أن نزلت بل وأن خرجت

 من ؼرفجها فلم جزدد سوي اخجنالاً فوق اخجنالها ، وَبدوا أنه كان



 َٖزال فٍ جعبة جلن المرأة الكثَر لوٖ أسكججها والدجها لابلة بحدة

 أسجؽفر هللا ... أسجؽفر هللا من شَطان لسانن ، عودٌ لما كنت "

 " جفعلَنه واصمجٍ

 وَبدو أنها اسججابت لها فلم َعد َخرج من باب ذان المطبخ سوي

 صوت جحرَن اْطباق الموٌ الؽاضب وٖ جفهم لما جكرهها جلن

لمرأة وهٍ ٖ جعرفها ولم جراها سوي لمرة واحدة أبدت فَهاا  

 !! وعلً الفور كرهاً ونفوراً واضحَن اججاهها

 ! بل ووالدجها معها وكؤنها لَست امرأة فٍ سن والدجها

 جنهدت بضَك نفساً عمَماً وؼادرت من هنان باججاه باب المنزل

مالمفجوح وخرجت منه وأؼمضت عَنَها ما أن لابلجها نساب  

 الخرَؾ المادمة من جهة الشرق وإن كانت مشبعة برطوبة البحر

 رؼم ابجعاده عن هنا ، لكنها جحجاج لهذا الهواء النمٍ ومهما

 كانت صفاجه خاصة مع رابحة اْزهار المشبع بها فشعرت وكؤنها

 فٍ مدَنة العمران الجٍ جركجها خلفها مع عابلجها وجامعجها وكل

 ما حملجه سنوات عَشهم فَها من ذكرَات ، وما أن فجحت عَنَها

 حجً طابمت الصورة مخَلجها جماماً وما أنعش صدرها من كل جلن

 النسابم بنكهة الزهور فكانت حدَمة فالت بروعجها المنزل الفخم

 الرالٍ بكل جفاصَله الممَزة والعصرَة وَبدوا أنه جم اخجَاره

اًٖ كثَرة فمنزل بحدَمة واسعة وجمَلةبعناَة وُدفعت من أجله أمو  

 هكذا هنا فٍ للب العاصمة أمر من النوادر ْنه َجم اسجؽٗل كل

 شبر فَها لجعمَره وحجً الفٗت المصطفة فٍ أرلً شوارعها

 َمجصر ما حولها علً فناء ضَك َُسجؽل لزراعة بعض اْشجار

ارالمزهرة الجٍ ججدلً أؼصانها من فوق أسوارها أما هنا فجد  

 سور المنزل جخفَه اْشجار دابمة الخضرة عنها ! وحملها الحنَن



 هذه المرة لمنزلهم المدَم فٍ صنوان .. المنازل الواسعة

 واْسوار العالَة والحدابك الفسَحة فحجً العمران ورؼم جمالها

 وخضرجها جحولت لمدَنة ضَمة ومزدحمة مع مرور اْعوام

ومشارَع اسجثمارَة وجم وجحولت أؼلب المزارع فَها لبناَات  

 إزالة اْسوار الواسعة حول أؼلب المنازل وجحولت لشوارع

 ً  وأزلة ومحٗت ججارَة فواكبت الحضارة بعصرَة لكنها أَضا

 فمدت جزءاً كبَراً من جمالها الطبَعٍ وإن كانت حجً اِن جعد

 . أجمل مدن البٗد

 وٖحت علً شفجَها ابجسامة صؽَرة جدَدة أسرت الحزن فٍ

 مٗمحها بروعجها ونظرت َمَناً ما أن نزلت عجبات الباب الحجرَة

 حَخ صوت ضحكات الطفلة الصؽَرة الجٍ ركضت بَن جذعٍ

 ً  شجرجَن كبَرجَن وظهر بعدها جسد شمَمها اْكبر منها سنا

 وسلن ذان الطرَك راكضاً خلفها ، وجعرفت سرَعاً علً الطفلة

ا رأجها سابماً عكس شمَمهاالجمَلة بجدابلها السوداء الناعمة ْنه  

 الذٌ سمعت عنه فمط بالرؼم من أنه وصل معهم لمنزل والدها فٍ

 زَارجهم الوحَدة جلن ، وسرعان ما اخجفت جلن اٖبجسامة ما أن

 جذكرت كلمات والدجهما وعادت الجساإٖت حول السبب الحمَمٍ

 !لكرهها الكبَر واٖ مبرر لها ؟

 لكنها وسرَعاً أَضاً رمت جلن اْفكار من رأسها ونظرت فٍ

 اٖججاه المعاكس بل وسارت ناحَجه جاركة خلفها جلن الضحكات

 الصؽَرة وأصوات الركض العشوابٍ بل وما ججهله وهو المكان

 الذٌ َفجرشونه هنان وَجناولون طعام أفطار فَه كل صباح

ها الكرسٍ الحجرٌوسارت لمسافة ؼَر بعَدة عن هنان واسجولف  

 لرب أزهار نبات المطَفة وجلست علَه جنظر للباب النحاسٍ



 المدعم بالزجاج المعجم َمَنها وهو الباب الذٌ َفصل المنزل

 وحدَمجه عن الشارع حَخ أصوات السَارات وبعض المارة الذَن

 خرجوا فٍ الصباح الباكر من أجل أعمالهم فنملت نظرها منه

دَها بحزن بَنما ججٗعب النسابم الرطبةلهاجفها جنظر له بَن َ  

 بؽرجها المصَرة الكثَفة وشعرها الطوَل الذٌ سرعان ما جففجه

 لَنساب ناعماً رابعاً علً ظهرها وذراعَها وجنهدت بعمك وهٍ

 جملب اْرلام الموجودة فَه وعاد ذان الصراع الداخلٍ َججاحها

شَباً عنهماوفكرة أن ججصل بزوججه باجت جؽرَها أكثر فمد جعلم   

 فوسام أَضاً كان هاجفه ممفًٗ منذ لَلة البارحة ولن جسجؽرب هذا

 فمإكد جم اسجدعابه ٖسججوابه هذا إن لم َعجملوه كالمجرمَن ،

 وبدأت ضربات للبها جبن بَن أضلعها بؤلم وٖ َمكنها وٖ جصدَك

 أن َفعل لابد ذلن وٖ ؼسك أَضاً ؟! وإن فرضنا أن مشاعره

ا لد ججعله َفكر وَمرر بجهور لكن هٍالمدَمة نحوه  ! 

 هٍ جحب زوجها ذان وبجنون ولم جسجطع ٖ السنَن وٖ ما فعله

 بها أن ججعلها جنساه أو جكرهه فلما سجفعل ذلن وججهور وجفكر

 ! بطَش هكذا

 اشجدت أصابع َدَها علً الهاجؾ فَهما وؼمرت الدموع الحارة

مَاً وما سَفعله ذانعَنَها وهٍ جفكر فٍ عمبات ذلن إن كان حمَ  

 المحارب المجملن بشمَمها فهو بالجؤكَد لن َإذٌ زوججه والمرأة

 ً  الجٍ َحب وجحمل ابنه فٍ أحشابها مهما حدخ وسَدفع لابد ثمنا

 . ؼالَاً جداً لَس لها أن ججصوره وٖ أن جفكر فَه

 مسحت عَناها والدموع الجٍ لم جنزل منهما بعد وحزمت أمرها

 وطلبت رلم زوجة شمَمها وسام فلعلها جطمبنها وإن كاذبة ، وكما

 جولعت فمد فجحت من فٍ الطرؾ اِخر الخط سرَعاً ووصلها



 صوجها مباشرة

 " مرحباً جلَلة كَؾ أنت اِن ؟ "

 وساد الصمت من جانبها ولم َخفً علَها النبرة المجوجرة فٍ

 . صوت محدثجها وجوجرت أنفاسها فما جولعجه حمَمٍ

 " !جلَلة جسمعَننٍ ؟ "

 رطبت شفجَها بطرؾ لسانها وهمست بصعوبة

 " أجل أسمعن َا عبَر كَؾ حالكم جمَعاً ؟ "

 وعاد الصمت والجوجر لَسودا اْجواء المضطربة لبل أن َصلها

 صوجها مجدداً 

 نحن بخَر جمَعنا كَؾ جسَر أمورن أنت مع عالمن الجدَد "

 " ومع الزواج ؟

رجها اْخَرة مرحة لكن ذلن لم َخدع الجٍكانت جحاول جعل عبا  

 حركت لدمها علً اْرض بجوجر وخوؾ فهٍ لم جسؤلها وٖ عن

 ! سبب اجصالها فٍ هذا الولت المبكر وهٍ عروس كما لالت

 .إذاً شكوكها صحَحة وَبدو وسام طلب منها أن ٖ جخبر أحداً 

 مررت أصابعها فٍ ؼرجها جرفعها لٓعلً بحركة مجوجرة ولالت

 " أَن هو وسام ٖ َجَب علً هاجفه ... هل هو لربن ؟ "

 ٖ ... أ... أعنٍ هو خرج بعد الصٗة مباشرة وَبدو لدَه "

 " مشوار مهم

 ؼضنت جبَنها الصؽَر الذٌ جؽطٍ الؽرة الممصوصة والممسومة

 نصفَن أؼلبه ولالت

 عبَر ٖ جحاولٍ جضلَلٍ فهل زاركم أحد ما وذهب معه أم كان "

جفَاً البارحة ما جعله َخرج من المنزل ؟اجصاًٖ ها  " 

 " من أخبرن ؟ "



 ! كان اعجرافاً سرَعاً منها وأسرع مما جولعت

 بل ومن نبرة صوجها الشبه باكَة وهٍ جمول ذلن علمت أن

 المولؾ كان شدَداً علَها فمالت بملك

 " هل ألموا المبض علَه ؟ "

 وكما جولعت فمد وصلها الصوت الباكٍ ممراً بسرعة

 أجل إنهم رجال المباحخ أو َبدو المخابرات ٖ أعلم فهم لم "

 َكونوا َرجدون زَاً للشرطة وٖ الموات الخاصة وبصعوبة سمحوا

 له بجؽََر ثَابه والحدَخ معٍ وهو أوصانٍ أن ٖ أخبر أحداً 

 لكنٍ للمة جداً علَه َا جلَلة وٖ أعلم ما َمكننٍ فعله فمد حذرنٍ

شمابٍ ولم َرجع حجً اِن وٖ َجَبحجً من إخبار والدٌ وأ  

 ً  " علً اجصاٖجٍ أَضا

 لضمت شفجها بؤسنانها بموة وازدادت حركة لدمها جوجراً وعادت

 الدموع لجؽمر عَناها الواسعة ولالت ببحة

 ٖ جملمٍ َا عبَر هو بخَر سَجم اسججوابه فمط وَلمون علَه "

جالبعض اْسبلة ثم سَطلمون سراحه فهم كما للِت لَسوا ر  

 " شرطة

 ً  وبدأ صوت البكاء واضحاً فٍ نبرة الجٍ لالت سرَعا

 لكن رجال المخابرات مخَفَن أكثر من الشرطة وحجً من "

 الجنابَة فسجناإهم ٖ َرون النور أبداً وجهمهم جمجصر علً

 الخَانة الوطنَة وأنت جعلمَن جَداً ما جمر به البٗد اِن وهو

 " .....من صنوان و

ر لن َكون كذلن ٖ جخافٍ َا عبَرٖ ... اْم "  " 

 لاطعجها مطمبنة ْنها جعرؾ الحمَمة وراء أخذه من هنان وذان ما

 ً  َبدو أن محدثجها الجمطجه من حدَثها فمد لالت سرَعا



 " جلَلة هل جعلمَن أمراً أجهله ؟ "

 جوجرت ولم جعرؾ ما جمول لكنها بحاجة فعلَة لمن جشاركه وإن

لجٍ جكاد جمجلها فمالت دون جفكَر كٍ ٖجزءاً من همومها جلن وا  

 ججراجع

 لابد مخجٍؾ منذ لَلة البارحة وأخذوا وسام للجحمَك معه فمط "

 " وسَطلمون سراحه سرَعاً بالجؤكَد

 جلن الحمَمة جعلت الصمت َسود ممن فٍ الطرؾ اِخر وبدا

 صوجها مصدوما حَن لالت أخَراً 

 لكن ...! لكنه جحدخ معه البارحة و...!! وكَؾ َخجفٍ وما "

 " !عٗلة وسام َسججوبونه وهو شمَمه ولن َإذَه ؟

 فمالت دون أن جعجرؾ بالحمَمة كاملة فؽرضها كان طمؤنجها علً

 زوجها فمط

 " ٖ أعلم َا عبَر ...هذا كل ما أعرفه وحالٍ لَس بؤفضل منن "

مهم لها فمد لالت من فورها وبملكلكنها َبدو لم جمنع بالملَل ال  " 

 " هل فعل لابد شَباً والشرطة جبحخ عنه ؟

 اجكؤت بجبَنها علً راحة َدها الجٍ سندت مرفمها بفخذها جنظر

 لٓرض المعشبة جحجها ولالت جحاول طمؤنجها ونفسها معها

 لابد رجل لانون َا عبَر ولن َخالفه وسَكون ثمة لبس ما فٍ "

ً اْمر وسججضح اْم ور سرَعا  " 

 وجنهدت بارجَاح حَن لالت زوجة شمَمها بهدوء حزَن

 أجمنً ذلن فملبٍ َحجرق ولم أسجطع وٖ إخراج ما فَه ْحد كٍ "

 " ... ٖ َؽضب شمَمن منٍ إن علم أنٍ

 ولكنها سرعان ما بجرت عبارجها جلن وعادت ْسلوب الجحمَك

 وبوجَرة أشد هذه المرة ولد لالت باسجؽراب



علمِت أنت إن كان ٖ َجَب علً إجصا لكن كَؾ " ... " 

 وعادت ولاطعت نفسها ولالت سرَعاً للجٍ اجسعت عَناها

 بدهشة منها

 " ...هل زوجن من أخبرن ؟ هل َعلم عن "

 مما جعلها جؽمض عَنَها ودفنجها فٍ كفها وحدخ ما جولعت حَن

 لالت الجٍ لم جنهٍ عبارجها مجدداً 

إكد َعلم بكل شٍء وهو منَا إلهٍ أجل كَؾ نسَت ؟ هو م "  

 " سَكون أرسل أولبن الرجال ْخذه من هنا

 كانت جشبهها مشججة وضابعة ٖ جعرؾ فَما جفكر وما جفعل ولن

 جلومها وٖ نفسها أَضاً فكَؾ إن علمت ما جعلمه هٍ والسبب

 الحمَمٍ وراء أخذ زوجها واخجفاء شمَمه ؟

 لو أخبروها بؤنه لجل رجًٗ مجعمداً لكان أهون علَها بكل جبعاجه

 وإن سجن فَه مدي الحَاة فكَؾ إن علمت الناس والصحافة

 والعالم أجمع بما حدخ وانجشر الخبر بسرعة البرق ؟

 ارججؾ جسدها ولم جسجطع وٖ جخَل ذلن ورفعت رأسها وهمست

 بخوؾ جخفٍ شفجَها خلؾ أطراؾ أناملها

ٍ سجكون كارثة حَنهاَا إله "  " 

 ووصلها الصوت الملك للجٍ َبدو أنساها خوفها بؤنها ٖزالت

 جسمعها

 جلَلة ما هٍ الكارثة وماذا جمولَن فلست أسمعن بوضوح ؟ "

 " ٖ جخَفَنٍ َا جلَلة وارحمٍ للبٍ رحمن هللا

 فؤَمظها ذان الصوت الشبه باكٍ لنفسها وما أن كانت سججحدخ

جاء حزَنسبمجها الجٍ لالت بر  

 جحدثٍ مع زوجن وأخبرَه َجركه َجحدخ معٍ علً اْلل "



 ْطمبن ، أرجون َا جلَلة هو مإكد َعلم أَن َكون اِن وما

 " َحدخ معه

 فاجسعت عَناها بصدمة من مجرد الجفكَر فٍ طلبها ذان

 ولالت بضَك

 عبَر ما بن جضخمَن اْمور بسرعة هكذا ؟ "

م َرجكب جرَمة ماأخبرجن أنه سَخضع لجحمَك عادٌ ول  " 

 لكن جلن اسجطردت وكؤنها لم جسمعها

 أرجون َا جلَلة فلنطمبن علً أحدهما علً اْلل فلن أسجطَع "

 " الصبر أكثر من ذلن وأكاد أجن

 جنهدت بضَك فزوجة شمَمها جلن لن ججؽَر أبداً فهٍ

 ما أن َصاب أحد أبنابها بجرح أو َمع جهّول اْمر

حجً َضن من َراها أنه مات بصراخها وخوفها اٖ مبرر  

 فكَؾ إن كان ذان الخطر َحدق بزوجها ؟

 سحبت نفسها عمَماً لصدرها ولالت بجدَة

 ٖ ججهورٌ َا عبَر وٖ جخبرٌ أحداً فإن علمت والدجٍ "

 فلن أسجؽرب أن جنمل للمسجشفً ، وسؤجحدخ مع عمَر وأطلب

 ً  " منه أن َجركه َكلمن لكن ٖ ججهورٌ فَما لد َضرنا جمَعا

 ً  وصلها صوجها المسجؽرب بما لم ججولعه مطلما

 " ! وفَما سَضر الجمَع ؟ أنا ٖ أفهمن َا جلَلة "

 فجؤففت من نفسها وؼبابها وضربت اْرض بطرؾ حذابها

 المنزلٍ اْنَك فالنساء َبدو َجحولن ْكثر المحممَن حنكة وذكاء

ا أن َجعلك اْمر بالرجل الذٌ َحببنم  ! 

 لالت بذات النبرة الجادة جنهٍ كل ذان الحوار العمَم

 ٖ َهم أن جفهمٍ المهم أن جنفذٌ واْهم أن جطمبنٍ "



 ً  " علً زوجن ... وداعاً اِن َا عبَر وسنجحدخ ٖحما

 وأنهت المكالمة معها وأنزلت َدَها لحجرها وجمدت مكانها جنظر

َدَها مجرددة فٍ اجخاذ جلن الخطوة واٖجصال به ، لهاجفها بَن  

 لكنه سبَلها الوحَد وهو وحده من َسجطَع أن َطمبنهم علَه

 بل وَوصلهم به، رفعت أصبعها أمام شاشجه المسطحة وولفت

 مجرددة ٖ بل مجخوفة من أن جكون فمدت رلمه من هاجفها فهٍ لم

الجٍ اجصلجحفظه سابماً ومر ولت طوَل علً المرة الوحَدة   

 فَها بها ورسالجه جلن جخلصت منها من ولت خوفاً من شمَمها

 وثاب فلها أن ججخَل مولفه المجنون إن وجدها وهٍ مرسلة

 .منه من لبل أن َخطبها

 رفعت نظرها منه مجفلة بسبب صوت الصرَر الموٌ للباب

 الحدَدٌ لربها حَن انفجح أجوماجَكَاً وولع نظرها فوراً علً

رة البَضاء الٗمعة الجٍ دخلت منه وولفت دونممدمة السَا  

 شعور منها ما أن ظهر لها الذٌ كانت سجبحخ عن رلمه لبل للَل

 ! وكؤنه خرج من أفكارها

 الجالس خلؾ الممود َمسكه بإحدي َده بَنما َجبخ باْخري

 الهاجؾ علً أذنه ولد نظر ناحَجها وٖزال َجحدخ فٍ هاجفه بَنما

لمفجوح ولد أؼلك ذاجَاً خلفه وجولعتسَارجه جججاز الباب ا  

 أنه سَكمل طرَمه فوق الرصَؾ الحجرٌ المجسع المجهز لعبور

 سَارجه جلن حجً باب المنزل لكنه خان جولعاجها ما أن أولؾ

 السَارة بل وأطفؤ محركها وفجح الباب ونزل منها َدس هاجفه فٍ

 جَبه وسار نحوها جاركاً بابها مفجوحاً ورابه جنظر له بجرلب

 ورَبة شدَدَن مما لد َحمله لها من أخبار أنساها كل شٍء حجً

 وضعهما ومن َكون بَنما كانت نظراجه لها مخجلفة جماماً .. نظرة



 رجل لعروسه الجٍ حرمجه ظروفه السَبة حجً من النظر لها وإن

ها الممجلا للًَٗ باعجدال مؽرٌهكذا ببَجامة جسجر كامل جسد  .. 

 ٖمرأجه الرابعة الجٍ سلبت لبه منذ رآها وزاده عملها واحجشامها

 جعلماً بها ، من َعلم ومولن بؤن المسافة الجٍ جفصله عنها أبعد

 .من كل هذا بكثَر وٖ مشكلة لدَه فٍ أن َصبر وَنجظر وَجروي

رهاما أن ولؾ أمامها وكما جولع همست من فورها ونظ  

 المجوجس معلك بعَنَه

 " هل وجدجموهما ؟ "

 وجولفت أنفاسها فور أن حرن رأسه نفَاً ولد هرب بنظره من

 عَنَها وهو َجمجم بهدوء ومٗمح مججهمة

 لمد جفولا علً مخابرات دولة كاملة وكؤن اْرض انشمت "

 " وابجلعجهما

 ارجفعت َدها لصدرها ودون شعور منها وهمست بصعوبة

بٗد فعًٗ ؟ؼادرا ال "  " 

 رفع نظره لها وحرن رأسه نفَاً مجدداً ولال بجمود

 ثمة رحلة بإسمَهما لكنهما لم َسافرا بل ولم َؽادرا وٖ "

 العاصمة حوران وجمَعه كان مخطط له لَشاع الخبر بؤنهما

 ً  " ؼادرا البٗد معا

 أمسكت فمها مصدومة جنظر له من بَن الدموع الجٍ مٓت عَنَها

بةولالت بصعو  

 " !لَشاع الخبر ؟ "

 أدار مملجَه للًَٗ لجبجعد عنها وكؤنه َلجمها عن فمد السَطرة ولال

 بلمحة ضَك طفَفة

 بلً وثمة من سعً لذلن بالفعل لوٖ أن جصرفت ابنجها بحكمة "



 وفٍ الولت المناسب لكنا اِن فٍ فضَحة لن جنساها الناس

 " ْعوام

 كانت جنظر لمٗمحه الؽاضبة فٍ صمت مجمن وعَناه الجٍ جججنب

 النظر لها لسبب جظنه َجعلك بكونها شمَمة مسبب كل ذلن وشعرت

 بأخجناق وبؤن كل شٍء حولها َكجم أنفاسها والوالؾ أمامها

 أولهم حركت رأسها بعدم اسجَعاب ولالت بشفاه مرججفة

 !... مسجحَل "

ا لابدٖ َمكننٍ جصدَك أن َفعله  ! 

 " ...ٖبد وأنه ثمة خطؤ ما فٍ

 ولاطعت نفسها ولالت فجؤة

 " ...ماذا عن شمَمها جبران ؟ لد جكون "

 فماطعها هو هذه المرة ولد نظر لعَنَها مباشرة

 ٖ فدرعنا هنان أنكروا حدوخ ذلن ولم جعبر سَارجه وٖ أٌ "

 " نمطة جفجَش للشرطة خارج العاصمة

ب كل شٍء مرت وجمر به وجؽلبفشعرت بؽضبها َجعاظم بسب  

 جوجرها والضؽط النفسٍ الذٌ جشعر به علً سلوكها ولالت

 بانفعال ؼاضب

 " لما جصر بؤنهما معاً ؟ ما دلَلكم علً ذلن ؟ "

 وْن الوالؾ أمامها لم َكن أفضل حاًٖ منها وهو َواجه كارثجان

 لم َجد ٌْ منهما حًٗ بَنما جحاول هٍ نكرانها وجكذَبه خرج

جه أَضاً مرجفعاً ومنفعًٗ حَن لالصو  

 ْنه خرج بها من المسجشفً بعدما جم نملها له من منزل "

 زوجها وهٍ فٍ انهَار جام ونزَؾ حاد أَضاً لسبب ٖزلنا جمَعنا

 نجهله فلما جؽادر معه من هنان وججبر اْطباء علً ذان ثم



 َخجفَان كلَاً ؟

مر ؟ولما َسعً شخص مجهول ٔحداخ بلبلة بذان اْ  

 ً  " هذا إن لم َكن هو وراء ذلن أَضا

 ولم َكن ذلن سوي بمثابة إضافة النار الحطب واشجعلت مملجاها

 البنَجان ونفضت َدها لابلة بحدة

 ٖ لابد لَس كذلن ، شمَمٍ وأعرفه جَداً ولن َمنعنٍ أحد "

 " بؤنه لد َفعلها

 فاسجنفرجه طرَمة حدَثها وأنسجه جوبَخه الطوَل لنفسه حَن

 جعامل مع إبٗؼها اْمر بمسوة وخرج صوجه ؼاضباً حَن لال

 ً  وَده والهاجؾ فَها جشَر جانبا

 من إذا َا جلَلة ؟ من هذا الذٌ من مصلحجه أن َفعل ما فَه "

 موجه إن عاد مطر لبل أن نجدهما ؟

 " !من هذا الذٌ سَجبره علً مصَبة وفضَحة كهذه ؟

 لالت بؽضب محجج

" نه ،أنت ٖ جعرفه لجحكم علَه بالفحشٖ أسمح لن بمول ذلن ع  " 

 جعلجه عبارجها جلن َججمد من الصدمة للحظات لبل أن َمول منكراً 

 " جلَلة ٖ جنسبٍ لٍ شَباً لم ألله "

 فمالت علً الفور وبضَك جشَر بسبابجها له

 " بلً للت وعنَت "

 وٖذت بالصمت جنظر لعَنَه الجٍ انحرفت لشٍء ما ورابها

ة ٖزالت جعبخ بعضٗت صدره العرَض ولم َضؾوأنفاسه الؽاضب  

 شَباً فجنحت جانباً جنظر لما كان َنظر ولم َكن سوي عمجه وابنجها

 بل والطفٗن أَضاً وَبدو أن أصوات شجارهما المرجفع اججذبجهم ،

 بَنما جركزت عَناها علً اٖبجسامة الساخرة الجٍ رمجها بها



ح الذٌ لم جكلؾ نفسهاالوالفة بجانب والدجها جمسن َدها الوشا  

 بسحبه لٓمام لَؽطٍ كامل شعرها اْسود الناعم ، واشجدت

 لبضجاها بموة وؼضب وؼادرت من فورها بخطوات مسرعة

 عابدة من حَخ جاءت ونظرات الجمَع ججبعها وأولهم من جركجه

 خلفها َرالبها بحاجبَن معمودَن بشدة ، وكانت عمجه أول من

لة ولد نملت نظرها لهكسر ذان الصمت المشحون لاب  

 " !! ما بكما َا عمَر ؟ لما ججشاجران "

 ً  فجحرن من مكانه مجمجما

 " ٖ شٍء عمجٍ "

 واخجفً حَخ ؼادرت زوججه منذ للَل بَنما جنهدت عمجه جنظر

 للمكان الذٌ اخجفً منه مجمجمة

 " !حالهما ٖ َسر أبداً وثمة خطب ما بَنهما ؟ "

 فابجسمت ابنجها بسخرَة لابلة ونظرها عالَا حَخ الطابك الذٌ

 َسكنانه بل ونافذة ؼرفجهما جحدَداً 

 ألم َخبرن سابماً أن ججحملَها وؼرورها ؟ "

 " لَسجحملها هو اِن إذاً إن أمكنه ذلن

 فرممجها بنظرة ؼاضبة ولالت جضربها من مرفمها

ثمة شخص آخرجحركٍ هَا ، وكؤنن لم جسمعٍ ما لاٖ وبؤنه  "  

 " َجحدثان عنه

 ففركت مرفمها بضَك ولالت مؽادرة

 سَكون أحد أشمابها أو ألاربها بالجؤكَد ولَنظر لنفسه من "

 " ناسب ولم َسمع النصح أبداً 

 وابجعدت عابدة للمكان الذٌ كانوا َجلسون فَه بَنما حركت

 والدجها رأسها بَؤس منها وجحركت أَضاً لابلة لحفَدها



مجن واجبعناأحضر شمَ "  " 

* 

* 

* 

* 

* 

 أدار ممبض الباب الذٌ ولؾ أمامه للحظات لبل أن َمرر فجحه

 وولع نظره فوراً علً الوالفة لرب السرَر مولَة له ظهرها

 المؽطً بشعرها الطوَل وجضؽط بؤصبعها بؽضب علً شاشة

 الهاجؾ الذٌ جمسكه لبل أن جرمَه علً السرَر بحركة ؼاضبة

كانت ججصل به واسجدارت ناحَجه بكاملحَن لم ججد رداً ممن   

 جسدها ما أن دخل الؽرفة وشعرت بوجوده ونظراجه الساكنة

 الثابجة بموة جركزت علً عَنَها المحجمنه من الؽضب وحبس

 الدموع فَها مما جعل جفنَها الواسعان َكجحٗن بلون أحمر لانٍ

ً وباشرت الهجوم فوراً وكما كان َجولع ولكن لَس بما جولع بجاج ا  

 حَن لالت ؼاصبة

 لن أسمح ْحد وأَا كان بؤن َمس عابلجٍ بسوء وٖ أن "

 " َسخر منهم

 فانجملت نظراجه لٗسجؽراب بل واٖسجهجان وذان ما جعلها جشجعل

 أكثر وهٍ ججذكر كلمات لرَبجه جلن فٍ المطبخ وحدَثهما اْخَر

 أمامهم لبل للَل ورمت َدها جانباً لابلة

 ألست جعلم من أكون من لبل أن جدخل مجلس والدٌ "

 وجطلبنٍ منه؟

 " هل جرجان أحدنا لفعلها ؟



 فجنفس بعمك لبل أن َمول بهدوء فاجؤها

 " أَمكنن الهدوء للَٗ لنجحدخ ؟ "

 لكن ذلن أَضاً لم َطفا نار المهانة المشجعلة بداخلها

 ولالت بضَك

بلجٍ ْننا ألل منكملن أهدأ ولن أرضً بؤن أهان ٖ أنا وٖعا "  " 

 فخرج عن هدوبه هذه المرة لكن باسجنكار ولَس الؽضب حَن لال

 " جلَلة ما هذا الذٌ ججحدثَن عنه ؟ "

 فنملت سبابجها بَن الباب خلفه وبَنه لابلة بحدة

 ما ججحدثون جمَعكم عنه ، وأجبنٍ اِن َا رجل مطر شاهَن "

 " من الذٌ أجبرن علً مناسبة ابنة المجرمَن

 فكانت نبرجه جادة وحازمة حَن لال عالداً حاجبَه بموة

 جلَلة سبك وأخبرجن أنا لم ألصد ما فهمجه وأعلم جَداً بؤن "

 ابنة خالجن ؼادرت مع شمَمن بملا إرادجها بل وهٍ الجٍ

 " طلبت منه المجٍء

 وظن بؤنه عالج اْمر بذلن لكن النجابج كانت العكس جماماً ولد

المهر وهمست بجمودامجٓت عَناها بدموع   

 " ...أجل فابنة خالجٍ هٍ ال "

 فماطعها مهدداً إَاها بسبابجه

 جلَلة َكفٍ ... أنا من لن َسمح لن باجهامها فٍ شرفها وإن "

 " كانت ظنوناً جلصمَنها بٍ فؤرفض أن ججفوهٍ بها

 لوحت بمبصجها بؽضب لابلة

 " وشمَمٍ ٖ بؤس ؟ "

 فدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه َمبضهما داخله بموة ولال بهدوء

 جحّول له ببراعة مجدداً 



 ٖ َمكننا الجحدخ وأنت ؼاضبة هكذا وٖ جعرفَن ما الذٌ "

 " ججفوهَن به

 وما كان لذان اللَن أن َنجح مجدداً فمد فردت ذراعَها للًَٗ 

 ولالت بمرارة لجلجه بها لبل نفسها

جشعر بالندم اِن علً الزواج بٍ ؟هذه هٍ أنا ... هل  "  

 " هل اكجفَت من هذه اللعبة ؟

 وسرعان ما ؼضن جبَنه هامساً بجدَة

 " لعبة هو الزواج فٍ نظرن ؟ "

 كان اْمر َنزلك للجحول للشجار مجدداً وهذا ما كان َججنبه بل

 وَرفضه لكن جراكمات ماضَها الذٌ َعلمه جَداً كما َعلم بالضؽط

به أعصابها المجوجرة جعل ما جولعه َحدخ الحالٍ الذٌ جمر  

 ونفضت َدَها اللجان ٖزالت جفردهما وكؤنها جشَر لكل شٍء

 حولها لابلة بضَك

 " وبما جسمٍ كل هذا .. ماذا ؟ "

 ً  لال من فوره وبجدَة وثمة جشبه شخصَجه جماما

"  ً  أسمَه لرار اجخذجه ولن أندم علَه كما لم أجراجع عنه سابما

ضن لهوأنا أعلم برف  " 

 صفعجها كلماجه بموة أكثر من كونها ُصدمت بها ولالت بحرلة

 ألهبت لون وجنجَها كما لون المهوة الساخنة فٍ عَنَها الواسعة

 جشَر بَدَها لنفسها

 لما جزوججنٍ إذا وأنت جعلم ؟ "

 !لما ججزوج من امرأة جرفض الزواج ؟

 " ججحدي نفسن أم ججحدي لراراً َخصنٍ وحدٌ ؟

ة مشججة مصدومة وذان ما لرأه أَضاً وبوضوح ولنكانت ضابع  



 َسجؽربه بعدما لال لكنه أَضاً لم َبرر ولم َشرح بل وجحرن جهة

 باب الحمام َفن أزرار لمَصه مجمجما

 " كٗنا لسنا فٍ مزاج جَد للجحدخ عن هذا اِن وخصوصاً أنت "

 ودخل وأؼلك بابه خلفه بهدوء وجرن العَنان المعلمجان بخشبه

 المصمول جحرر الدموع الجٍ عاندجها طوَٗ وجحركت بخطوات

 ؼاضبة ناحَة الخزانة وفجحت بابها بموة وبدأت بإخراج ثَابها

 منها مجمجمه من بَن أسنانها

 " جَد أنن علً بَنة برفضٍ لن منذ البداَة "

 وأخرجت جمَع ثَابها من هنان وحملجها مكومة جمَعها علً

ي طرَمها أمامها ورمجها أمام أولبعضها وخرجت بها بالكاد جر  

 باب وصلجه ، وما أن فجحجه كان وكما جولعت لؽرفة بسرَر فردٌ

 مجهزة بشكل كامل ، فها هو َضع جمَع اٖحجماٖت فٍ اعجباره

 وَعرؾ جَداً مسجمبله مع المرأة الجٍ اخجارها بعناد وهو َعلم

 .جَداً رفضها له

دفعات وبحركة ؼاضبة بدأت برفع الثَاب ورمَها علً السرَر فٍ  

 جفرغ فَها كل ما كبججه الساعات الماضَة وَكاد َحرلها ، أجل هذا

 ما سججولعه منهم السخرَة منها فهٍ ألل من أن جكون زوجة

 لرجل مثله وٖزال هنان المزَد ما أن جشاع لصة هرب ؼسك

 شراع مع شمَمها ، وهذا ما سججولعه منه أَضاً أن َجهمه فٍ

ٖ َحك لها أن جدافع عنه ثم وبكل جرأة َخبرهاأخٗله أمامها و  

رؼم علمه برفضها له ! بالجؤكَد سَفعل فهٍ فٍ بؤنه جزوجها  

 نظره الفاكهة المحرمة وجحدٌ صؽَر َخوضه مع نفسه ثم حَن

 َمل منها سَرمَها دون أن َهجم كما َفعل الرجال جمَعهم وكما

صدَمه بابنةفعل من وثمت به وانجظرجه ْعوام وأحبجه وكما فعل   



 . خالجها فجفكَرهم واحد

 فجحت باب الخزانة الفارؼة بموة وبدأت بجرجَب مٗبسها فَها

 جطوَها بشكل عشوابٍ وَدَن مرججفة فمدت الجحكم بها وصوت

 أنفاسها المضطربة الؽاضبة وحده ما َسمع مع صوت حفَؾ

 اْلمشة الجدَدة ، نظرت سرَعاً للباب الذٌ فُجح فجؤة وللوالؾ

ً أما مه ولد لبس ثَاباً أخري وشعره المسرح للوراء ٖزال رطبا  

 َنظر لها بصمت بَنما ٖزالت َده جمسن ممبض الباب فسحبت

 نفساً عمَماً جهدئ ثورة أنفاسها المجٗحمة ولالت جشجع نفسها

 أمام لوجه الجٍ َصعب ججاهلها وإن كان هادباً جحَطه هالة

 السكَنة الجٍ جزَد شخصَجه ؼرابة

 عذراً سَدٌ فلن أشاركن ؼرفجن مطلماً وأظنن ججولع هذا "

 " أَضاً وجعلمه

 فمال سرَعاً وبهدوء

 " هذا لرارن ولن أعاندن فَه أو أرفضه "

 كان صوت أنفاسها المجٗحمة وحده ما صدر عنها ونظرت لعَنَه

 بصمت وٖ خَار ؼَره أمامها فهٍ وإن صدق الجعبَر لم ججولع

جلن فؤلل ما لد َفعله رجل فٍ مكانه اِن أن رده هذا وٖ ردة فعله  

 َشجاط ؼضباً وَجوعدها بوَٗت عصَانه والجمرد علَه ! وَبدوا

 أنه أَضاً لم َكن َجولع أو َنجظر جعبَراً آخر منها َجعدي الصمت

 فؤضاؾ بجدَة وهو َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الكحلٍ وصوجه

له بل وجؤكَده بؤنهالجهورٌ َمٓ الؽرفة الساكنة " وما جبت لمو  

 ٖ َحك ْحد هنا أن َهَنن وٖ عابلجن َا جلَلة وأنا أولهم

 " جفهمَن هذا ؟

 وجبادٖ نظرة صامجة أخري ما أن أنهً عبارجه جلن وكان هو من



 لطعها ووضع هاجفها الذٌ جركجه هنان مرمَاً علً السرَر

 وانشؽلت عنه بجرجَبات هجرانها لؽرفجهما علً طاولة الجزََن

لموضوعة علً الجدار المحاذٌ للباب وؼادر مؽلماً الباب خلفها  

 بهدوء حامًٗ معه كل جلن الزوبعة الوهمَة الجٍ كانت ججكهن بها

 فٍ خَالها فمط ! وانهارت جالسة علً السرَر خلفها ودفنت

 وجهها فٍ َدَها وأجهشت بالبكاء الذٌ لم َعد َمكنها كجمانه أكثر

ره الرجال وٖ َمكنها المضٍ بهذافلَجه َفهم فمط كم باجت جك  

 . ْنها فمدت ثمجها بهم جمَعهم

 رفعت رأسها جٗمس شفجَها بظهر أناملها جمسن شهماجها الباكَة

 حَن ارجفع صوت رنَن هاجفها وكؤن من َجصل اِن َمكنه سماع

 بكابها دون أن جفجح الخط له ! وَبدو أن هذا سبب جلبه لهاجفها

نذ ولتهنا فثمة من َجصل بها م  . 

 ولفت وجوجهت نحوه مسرعة جمسح بظهر َدها الدموع من

 عَنَها فمد َكون أحد شمَمَها أو زوجة وسام ، وما أن رفعجه

 ونظرت لٕسم علً شاشجه المضَبة شعرت بخَبة أمل كبَرة

 فالمجصل كان والدجها ، وكان علَها جولع هذا فمن الطبَعٍ أن

 ججصل بها وهٍ العروس الجٍ نامت البارحة أول لَلة مع زوجها ،

 وأٌ لَلة كانت جلن ؟ إنها أسوأ من جمَع ما رسمجه من جولعات

 . للَلجهما اْولً الجٍ كانت سجكون سَبة علً كل حال

 مسحت عَنَها بموة أكبر وحمحمت جحاول جحسَن حال حنجرجها

ها سججولع هذا وبعَداً المجشنجة كٍ ٖ جشن والدجها بشٍء رؼم أن  

 عن موضوع لابد فهٍ أكثر من َعلم برفض ابنجها لهذه الججربة

 بؤكملها

 " صباح جلَلة بنَجٍ .. كَؾ أنت َا للب والدجن ؟ "



 وانهارت حصونها جمَعها ما أن سمعت صوت والدجها الدافا

 ..الحنون والذٌ لم جسمعه هكذا منذ ظهر هذا الرجل فٍ حَاجها

ت الطٗق من رماح شراع ، ولم جسجطع لول شٍءٖ بل منذ لرر  

 كما لم جسجطع كجمان عبراجها المخجنمة الجٍ خرجت فٍ شهمات

 مججالَة مكجومة وجسربت الدموع من عَنَها كحبات المطر الخفَؾ

 ففوق ما حدخ مع شمَمها وما لد َإدٌ لهٗكه الجام ووالدجها ٖ

ها الصؽَرانجعلم عنه وهٍ من جحملت الوَٗت من أجل جوأما  

 اللذان فرت بهما من الجحَم وزواج فاشل لم َدم طوًَٗ لعابلة

 أخري لم جسجطع أبداً أن ججعلهما جزءاً منها بالرؼم من أنهم

 أبنابها جمَعهم هٍ جشعر اِن بما لم جشعر به َوماً وهو الحنَن

 لهم .. لجلن العابلة الجٍ جركجها بعَداً عنها هنان ومن لم جفارلهم

 ً فجملكها الحنَن لهم سرَعاً والخوؾ علَهم من مؽبة ما فعله َوما  

 ابن العابلة اْكبر وهو من َحمل اسم عابلة والده وعابلجه

 . اْخري من والدجه

 " !جلَلة ما بن بنَجٍ ؟"

 مسحت عَناها بموة ولالت ببحة وحزن

 " ٖ شٍء أمٍ اشجمت لكم فمط "

ح عمَمة حَن لالتواخجلط صوت والدجها المعاجب بجنهَدة ارجَا  

 أفزعجنٍ ظننت مكروهاً أصابن ، أنت لم جفارلَنا سوي من "

 َومَن فمط ! ولم جعودٌ صؽَرة لَبكَن فرالنا وأنت فٍ منزل

 " زوجن

 زمت شفجَها بموة أظهرت ؼمازجَها بوضوح فمد جرحجها

 بكلماجها جلن بدًٖ من أن جواسَها ولالت بانفعال واضح

"  ً  " أٖ جملن الكبَرة إحساساً ومشاعر كؽَرها ؟ هٍ بشر أَضا



 وصلها صوت والدجها سرَعاً مسجنكرة

 جلَلة من هذا الذٌ جحدخ عن سنن وعن أنن كبَرة ؟ حجً "

 الصؽَرات الَوم لم َعدن َبكَن فراق عابٗجهن وحلمها الوحَد

 " الزواج منذ طفولجها

هٍ فٍ حال سَبة الَومفؤؼمضت عَنَها وجنفست نفساً عمَماً ف  

 بسبب ما حدخ وجفمد هدوبها المعجاد بسرعة البرق ، لالت جؽَر

 مجري الحدَخ

 " كَؾ حالن أمٍ وحال والدٌ ؟ "

 وسرعان ما انسالت جلن مع اْمر وكما جعرفها جماماً فمد أسرعت

 لابلة بما َشبه الحزن

جركتبخَر جمَعنا وٖ َنمصنا ؼَرن ، لمد جركت فراؼاً كبَراً و "  

 المنزل بعدن ساكناً جسكنه اْشباح ، ووالدن أكثر من َفجمدن لكنه

 " ٖ َجحدخ كما جعرفَنه

 ابجسمت بسخرَة ولم جسجطع الجعلَك علً كل ذلن فهٍ أَضاً لم

 ججركهم سوي من َومان فمط ولد كان عمبجهم الوحَدة هٍ اٖبنة

 المطلمة العانس ذات الولت ولم َصدلوا أن طرق بابهم طارق

 َسؤل عنها ، لكنها جعذر والدجها وٖ َمكنها لومها وججفهم مشاعر

 . اْم الجٍ َكبلها الوالع والظروؾ

 لالت بهدوء حزَن

 اعجنٍ به جَداً أمٍ وٖ جنسٍ أدوَجه فهو لن َؤخذها ما لم "

 " َعطَها أحد له وٖ جنسوا وصاَا الطبَب

لدوابهاطمبنٍ بنَجٍ فشمَمجن مرَم ججصل بٍ عند كل موعد  "  

 .. ولررت اسجٗم جلن المهمة ، ٖ جفكرٌ سوي فٍ نفسن وزوجن

 " اعجنٍ به جَداً َا جلَلة فهو رجل لن جعطَن الحَاة مثًَٗ له أبداً 



 أسدلت جفناها الواسعان وابجسمت بمرارة ونظرها جحرن ٖ إرادَا

 ناحَة بالٍ ثَابها المكومة فوق السرَر وهٍ ججمجم

 " أجل أمٍ كونٍ مطمبنة "

 وأرادت أن جضَؾ ) فابنجن سجكون لدَن لرَباً ( لكنها لن جفجعها

 فٍ الزواج اْسطورٌ هذا سرَعاً فنهاَجه سجكون واحدة إما أن

 َمل من وضعه الحالٍ وَرمَها خارجاً أو أن جسجسلم له وَجد

 حَنها لعبة العناد انجهت وباجت مملة وَرمَها لهم والنجَجة

ةواحد  . 

* 

* 

* 

 نظرت للهاجؾ الذٌ عاود الرنَن مجدداً ؤسم الكاسر علً

 شاشجه وشدت شفجها بؤسنانها بموة فإن لم ججب علَه هذه المرة

 لن جسجؽرب أن َكون هنا لدَهم خٗل لحظات فهو اكجشؾ بالجؤكَد

 ؼَاب والدجه عن المنزل وجخمَنه الوحَد أن جكون هنا فهو

أن جؽادر المنزل لجكون فٍ مكجبها فٍوكعادجه َجب أن َراها لبل   

 البرج وبالجؤكَد سجكون هٍ خَاره اْول لسإالها عنها ، لكن لما

 لَس رعد من سؤله ولَس هو من َجصل بها اِن لَسؤل عنها ؟

 . هل َكون علم بما حدخ ؟ َا إلهٍ سججفالم المشكلة أكثر حَنها

أَضاً وماجشجعت وفجحت الخط لبل أن َنجهٍ اٖجصال هذه المرة   

 أن وضعت الهاجؾ علً أذنها حجً انفجحت عَناها من الصدمة

 حَن وصلجها صوجه الصارخ بحماس

 أخبرَنٍ ما كانت النجابج ؟ هل انطلما فٍ رحلة شهر العسل "

 " المإجلة خمسة عشر عاماً ؟



 فؤبعدت الهاجؾ عن أذنها وحدلت فٍ أسمه باسجؽراب وكؤنها

خٗلها ! ولالت ما أن أعادجه ْذنهاججؤكد منه أو كؤنها سجراه من   

 مجدداً 

 " أٌ نجابج وأٌ شهر عسل ججحدخ عنه َا معجوه ؟ "

 ً  وأذهلجها ضحكجه المرجفعة لبل أن َمول ضاحكا

 َبدو أنن ٖ جعلمَن شَباً َا دجاجة أو أنه ثمة دَن ألهان الجفكَر "

 " فَه عما حولن

 أمسكت خصرها بَدها الحرة ولالت بضَك

 " كاسر لل ما لدَن من دون سخرَة "

 وصلها صوجه الباسم فوراً 

 " أٖ جعلمَن أن والدجن فٍ منزلكم منذ البارحة ؟ "

 بلعت ؼصجها مع رَمها وجبدلت مٗمحها للبإس ولالت بصعوبة

 ججارَه فٍ ظنونه

 " كاذب .. من أخبرن ؟ "

 ً  وصلها صوجه المجحمس سرَعا

ثت معها لبل أن جخرجعمجٍ جوَرَة .. لمد رأجها وجحد "  

 " وأخبرجها بؤنها ذاهبة لزوجها

 كجمت شهمجها الباكَة بَدها ونزلت دموعها رؼماً عنها بَنما جابع

 من فٍ الطرؾ اِخر بحماس لم َجعله َنجبه أو ظنها دموع فرح

 لم أجدها فٍ ؼرفجها بعد الفجر وكنت سؤجكهن بمؽادرجها "

سجعلم عن جؤخرها فلم أجدلمكجبها باكراً لوٖ اجصال مساعدجها ج  

 ً  أمامٍ ؼَر رعد الذٌ فكر مباشرة فٍ عمجٍ لبل أن َجحرن بحثا

 عنها وهٍ أخبرجنا ، وبالٍ اْخبار سجكون هنان لدَن فجحركٍ

 " بسرعة



 انحنً كجفاها وحسدجه علً السعادة والحماس الوهمَان اللذان

 َعَشهما وجمجمت بخفوت

 " لَسا هنا "

 " !ماذا ؟ "

ه المسجؽرب وكادت جبكٍ وجمر بكل شٍء لعلها جشعروصلها صوج  

 وإن ببعض الجحسن لكنها لررت الجروٌ فمد َجد لاسم ورجال

 والدها حًٗ لٓمر دون أن َعلم منهم أحد ، لالت ججارَه فٍ ظنونه

 لمد ... هو ... علمت أن والدٌ خارج البٗد فٍ رحلة ؼَر "

 " معلنة ولم أكن أجخَل أن ذان هو السبب

 وجموست شفجاها بحزن ما أن انطلمت ضحكجه الحماسَة مرجفعة

 وصرخ لابًٗ 

 .. هو شهر العسل إذا كما جولعت ، سؤجصل بعمٍ رعد ْخبره "

 " وداعاً اِن َا دجاجة عودٌ للنوم

 نظرت لشاشة هاجفها بحزن ما أن لطع اٖجصال وجحول ذان

ٍ كانتالبإس لجعاسة ما أن جبدلت الشاشة لصورة والدجها الج  

 اخجارجها كواجهة له ، وكانت للصورة الجٍ جناللجها الصحؾ َْام

 ولت حفل العمران واعجراؾ والدها بالسبب الحمَمٍ وراء جركه

 لها فٍ الماضٍ ، ولم جسجطع اخجَار صورة ؼَرها فهٍ كانت

 ْجمل امرأة رأجها وعَناها جسبحان فٍ دموع الجرح الذٌ َكون

الكبرَاء الذٌ اعجلً مٗمحها ورأسها محله الملب بالرؼم من كل  

 . المرفوع نحو أعلً المنصة والوالؾ فولها

 أبعدت الهاجؾ وحضنجه لصدرها هامسة بؤلم

 أمٍ ... ما هذا الذٌ فعله َجعلن ججصرفَن هكذا ؟ "

 " هٍ لَست طباعن



 وانهارت علً السرَر خلفها وانزلمت دمعجها من رموشها ببطء

لؽاضب سابماً عن جهورها وجصرفهاوهٍ ججذكر حدَخ والدها ا  

 دون جفكَر فهل هٍ كذلن فعًٗ وسجفعلها اِن ؟

 حركت رأسها بموة فٍ حركة رافضة للفكرة ٖ إرادَاً وعبست

 مٗمحها الجمَلة بحزن ما أن جذكرت بؤنه شبهها بها أَضاً ومر

 أمامها ذان المولؾ والملهً اللَلٍ وما كادت أن جخسر نفسها

، انمبضت أناملها البَضاء الرلَمة علً الهاجؾ الذٌبسببه ولٓبد   

 كانت جمسكه بكلجا َدَها اللجان جرَحهما فٍ حجرها ورفعت

 نظرها عالَا حَخ سمؾ الؽرفة وهمست بعَنَن دامعة

 " َا رب أخرجنا من هذه المحنة سرَعاً أرجون "

* 

* 

* 

* 

* 

 فجح باب الشمة ونظر للوالفة خلفه عَناها شاردجان فٍ الفراغ

 بحزن كبَب لد اكجحلجا باحمرار مخَؾ من كثرة البكاء ، مٗمحها

 مجعبة مججهمة جمبض علً ممبض حمَبجها الجلدٌ بَن أصابع

 َدَها بموة جفرغ كل ذان الشعور المإلم فَه فجنهد بؤسً فبهذا

َصعب علً ذان العمل الذكٍ الوضع لن َنجح اْمر بجاجاً ولن  

 كشؾ اللعبة ، اسجدار ناحَجها وأمسن بذراعَها ولال بهدوء َنظر

 لعَنَها الشاردة للبعَد

 المادم َحجاج منن لموة أكبر مارَه إن كنت فعًٗ ممجنعة بما "

 سجفعلَنه أو لن َجبرن أحد علَه وأجبرٌ مطر شاهَن علً إَجاد



 " حل آخر كما فعل زوجن

من طرؾ رموشها الطوَلة فكَؾ سجرفض وما البدَلجدلت دمعة   

 مثًٗ إن كان إَماؾ مهامه وإخراجه من هذه البٗد معناه موجه ؟

 وإن كان بمابها معه بعدما أصبح ألارب جلن الفجاة أَطالَة هنا

 َإدٌ للنجَجة ذاجها ؟

 لم َعد اْمر خَاراً فٍ َدها وإن حدخ له شٍء مسجمبًٗ فلن جكون

ن نفسها فمط بل ومن هإٖء جمَعهم ، رفعت عَناهاالمٗمة م  

 الدامعة لعَنَه وهمست ببحة ببكاء

 لَجنٍ فمط وافمت علً أن أهبه الطفل الذٌ أراده ، اجركونٍ "

 " أفعلها من أجله

 كانت نظراجها كلها اسججداء ْن َوافك طلبها وإن من دون علم

كل ربَسهم ذان خاصة أنه ابنه وَحبه وأنجبه بالرؼم من  

 الظروؾ الماسَة الجٍ كان َواجهها لكنه خان جولعاجها حَن حرن

 رأسه رافضاً واشجدت أصابعه علً ذراعَها وهو َمول

 " ٖ جكررٌ ما حدخ معه فٍ إبنه مارَه "

 أجعسجها المرارة الجٍ سمعجها فٍ صوجه ولد جؽلبت محبجه اْبوَة

اً وهوله علً أن َجمنً له الولوؾ فٍ ذات مولفه الحالٍ َوم  

 َرفضه وبمسوة ، مما َعنٍ أن أمد لعبجهم هذه لد َكون طوًَٗ 

 جداً ، لالت فٍ أمل َحجضر

"  ً  " لكنٍ أملن المال ولست مثلهما سابما

 وكان اْمر كما جولعت حَن أبعد َدَه عنها لابًٗ 

 المسؤلة لَست مجعلمة بالمال مارَه وهللا وحده َعلم إن كان "

 سَكون لن مال مسجمبًٗ أم ٖ، ومن الجَد أنن رفضت

 ً  " ذلن مسبما



 أبعدت نظرها عنه بحزن وجمنت أن كان له رأٌ مخالؾ فهو

 بالجؤكَد ممجن ْن جلن المرأة وهبجه ابناً من صلبه وإن كان بعَداً 

 عنه فلما هو ٖ ؟

 ولما جحرم هٍ من ذلن ؟

اِن خاصة وأن لد جموت هٍ فالخطر بات محدلاً بها أكثر منه  

 جلن الفجاة أَطالَة ثمة من شكن بؤنها جعرضت لجرَمة لجل ولم

 . جمجل نفسها ؟

 أحاطت ذراعه بكجفَها وهو َجوجه بها نحو الداخل هامساً بجدَه

 "هَا ادخلٍ مارَه واجركٍ الؽد هلل فوحده المجصرؾ فَه "

 وكانت كلماجه جلن كالماء المنعش ؼسل للبها وجسدها وجذكرت

ؤنه بالفعل ألدارنا بَد هللا وحده َوجهها كَؾ َشاء فإن لم َسجطعب  

 جَم جفهم مولفها ومسامحجها مسجمبًٗ سجكون هٍ راضَة عن

 نفسها وَكفَها أن جراه حَاً أمامها وإن كان َرفضها ، جلن اْفكار

 أراحجها للًَٗ وإن لم ججعلها ججحسن جماماً لكنها كانت كافَة

للفجاة الجٍ أطلت علَهم برأسها وشعرها لججعلها جبجسم للًَٗ   

 المموج المجدلٍ معه من أحد اْبواب المفجوحة فٍ الشمة الواسعة

 والجٍ الجمجها سابماً فٍ الحفل وأخبرها جَم بؤنها زوجة والده ،

 بَنما نملت الوالفة هنان نظرها بَنهما بشٍء من اٖسجؽراب ما

ٌ حرن رأسه لهاأن ؼادرت الؽرفة ولبل أن جنظر لعَنٍ الذ  

 بعبوس وكؤنه َمول لها ) ٖ هجوم شرس آخر رجاًء ( فهو ؼادر

 من هنا لًَٗ بامرأة شبه مَجة ولم َرجع إٖ اِن وبرفمجه واحدة

 أخري مشابهة لحالجها وإن كانت جسَر علً لدمَها عكس جلن

 فعَناها الجمَلجان المجهدجان من البكاء ومٗمحها الجعَسة جعبر

َمَة مرت بها ، فما أخرجها من ؼرفجها لم َكنعن مؤساة حم  



 سوي رؼبةً منها لٗطمبنان وللجفاهم عن طبَعة ومآل الوضع

 بَنهما خاصةً بعد ما حدخ .. ولد شعرت فعًٗ باٖرجَاح حَنها

 لجؤجَل ذلن ، عادت جمرر نظراجها علَهما وهٍ جمؾ بجانبه وكَؾ

 جحضنها ذراعه ولمٗمحها الكبَبة الباكَة لبل أن جعود بنظرها له

 ولالت مججاوزة ما علك بَنهما وبرَبة وجرلب

 " هل هو بخَر ؟ "

 فجنهد بعمك وٖ َنكر إحساس الراحة الذٌ جسلل إلَه لججاوبها مع

 رؼبجه ولال وهو َنمل نظره هذه المرة للوالفة بمربه

َجب أن جرجاحٍ للًَٗ  حجً اِن ، هَا ادخلٍ مارَه "  " 

 فرفعت نظرها له وهمست ببحة وحزن

 " لكننا ٖ نعرؾ موعد عودجه "

 فحرن رأسه موافماً فمعها حك فمد ٖ َجد مجسعاً من الولت

 لَعَدها لمنزل شمَمجه فإن عاد مإكد سَمر بها هنان أوًٖ 

 لَحضرها ، وإن لم َجدها هنان وٖ فٍ جامعجها سَبحخ عنها هنا

َد ، هذا إن لم جضعؾ شمَمجه وجخبره بؤنها ؼادرت معه ثمبالجؤك  

 وكعادجها سجمول

 ( لم أجد حًٗ ؼَره َا شاهر فؤنت لم جري كَؾ كان َسججوبنٍ )

 جركت َده كجفَها واسجدار لباب الشمة وؼادر منه جاركاً إَاه

 مفجوحاً ولاصداً سَارجه فٍ اْسفل بَنما جحركت الوالفة هنان من

ت نحوها علً الفور جهدَها ابجسامة جمَلةمكانها وجوجه  

 وحضنجها بموة ما أن وصلت عندها وكؤنها شخص جعرفه منذ

 أعوام والجمجه أخَراً لابلة

 " حمداً هلل .. المهم أنه بخَر وبالٍ اْمور َمكن معالججها "

 وخجمت عبارجها جلن بضحكة صؽَرة رلَمة جنظر للعَنَن



ان ما امجٓجا بالدموع من جدَدالذهبَجَن المجهدجَن واللجَن سرع  

 فمالت وابجسامجها ججحول للحزن والدؾء

 " ٖزلت جمَلة كما كنت فٍ طفولجن مارَه "

 وضحكت بحنان وهٍ ججابع

 كانت عَنان أكبر شٍء فٍ وجهن الدابرٌ الصؽَر وأنت طفلة "

 " رضَعة .... وٖزالجا

 وابجسمت برلة بعد كلمجها اْخَرة علً نظرات مارَه المسجؽربة

 والجٍ جعلجها جضحن بخفة مجدداً وأمسكجها من َدها وسحبجها

 معها لابلة

 بلً ٖزلت جمَلة كما كنت فٍ طفولجن مارَه وكل ما جحجاجَنه "

 اِن كوب عصَر منعش وجمَع مشاكل العالم لها حلول إٖ الموت

 " ٖ حل له

ت بحزن وهٍ ججبعها منصاعة فمعها حك كل شٍء لهفابجسم  

 حلول إٖ موجه ٖ حل له أبداً سوي العَش مَجة من بعده ، جلست

 ً  علً أحد كراسٍ طاولة المطبخ والذٌ اخجارجه هٍ لها أَضا

 ورالبجها نظراجها وهٍ ججوجه نحو الثٗجة الجٍ فجحجها جخرج

الفعل ! فهلإبرَك العصَر منها ججصرؾ كسَدة لهذا المنزل ب  

 عفوَجها الواضحة علً شخصَجها السبب أم أنها هنا منذ ولت

 وٖ أحد َعلم ؟

 فجَم لم َبدٌ مشاعر كراهَة هجومَة ناحَجها مما جعلها

 ! جدهش لذلن

 ً  فإن كانت هذه الفجاة جعرفها فٍ طفولجها فهٍ جعرؾ جَم أَضا

 بالجؤكَد فهل َذكرها هو وَعرفها جَداً ؟

لوالدجه وإن بالصمت وججاهل ة لوالده وبدَلةهل َمبل بها كزوج  



 !اْمر ؟

 انجملت نظراجها للكوب الكبَر الممجلا بعصَر البرجمال الذٌ

 وضعجه أمامها علً الطاولة ولالت بمٗمح رافضة

 " ! هذا كثَر "

 فابجسمت لها الجٍ جلست علً الكرسٍ لربها ولالت جمرب وجهها

 منها وبابجسامة صؽَرة

ربَنه بؤكمله ، ثم نحن ٖ نرَد أن نُشعر سَدسَعجبن وسجش "  

 " المنزل بالجمصَر ناحَة نسابه

 فابجسمت لها من بَن حزن مٗمحها وأدارت رأسها فٍ حركة ٖ

 إرادَة جبحخ عن الذٌ جركجاه خلفهما وكان والفاً عند باب المطبخ

 بل وَسجمع لما لَل ومإكد الجالسة لربها جعلم بذلن وكانت

 ! جمصدهما كٗهما فواحدة زوججه واْخري زوجة ابنه

 !! لكنها لم جفهم مؽزي ما أشارت إلَه بالجمصَر

 !فَبدو ثمة شٍء ما حدخ بَنهما وججهله ؟

 نملت نظرها لها ولد ولفت حَنها دافعة الكرسٍ خلفها ولالت

 مبجسمة وهٍ جعَده مكانه

 "ٖبد وأنكما بحاجة للبماء معاً بدونٍ "

من فورها دون أن َعجرض من مرت بمربه عند الباب ثم ؼادرت  

 والذٌ جوجه نحوها وسحب الكرسٍ ذاجه واْلرب لها وجلس

 علَه فنملت نظرها منه لكوب العصَر بَن َدَها علً الطاولة

 وهمست بابجسامة حزَنة

 " كم هٍ رابعة ولطَفة "

 لالجها معجرفة بالرؼم من مكانجها الحساسة فٍ حَاة الرجل الذٌ

حبه أكثر من حبها لذاجها ومن الفجرة المصَرة الجٍ عرفجها فَهاج  



 فمن الصعب أن ٖ َعجرؾ المرء بذلن وإن لم َعرفها إٖ للحظات ،

 ورالبت نظراجها الذٌ لال وهو َنظر للهاجؾ الذٌ َمسكه بَن

 َدَه َجذكر المعلومات الملَلة الجٍ لالها مطر عنها

ما سجكون مرت بهما بات واضحاً لدٌ بؤنها ألوي م "  " 

 اكجسً الوجوم مٗمحها البرَبة الجمَلة وعادت بنظرها لكوبها

 وهمست بجعاسة

 " أحسدها فهٍ جخطت كل ذلن اِن وجؽَر كل شٍء "

 " ٖ أحد َجزم بذلن "

 رفعت نظرها له سرَعاً ونظرت لعَنَه الشاردجان بعَداً ولد لال ما

 أن نظر لعَنَها

لعفوَة واٖبجسامة جزء من شخصَجهاٖ َؽرن الظاهر مارَه فا "  

 " وٖ َعبران كلَاً عن مزاجها أو ما َحدخ داخلها

 نملت نظراجها فٍ مٗحه جحاول اسجَعاب لوله لبرهة فهل َمصد

 بؤنها لَست راضَة عن وجودها هنا ؟

 وسرعان ما جنهدت بؤسً ونظرت لكوبها بوجوم مجمجمة

"  ً  " أحسدها أَضا

 فارجسمت ابجسامة عفوَة صؽَرة علً شفجَه ونظر لها ولال

 " ما بالَد حَلة إذاً  "

 سحبت نفساً عمَماً لصدرها وزفرجه بموة واكجست الجعاسة

 مٗمحها أكثر ومٓت الدموع عَنَها الشاردة بعَداً بحزن ولالت

 " .... َمكننٍ أن أكون أسعد امرأة فٍ الوجود وأنا بمربه "

ن رموشها وخنمت العبرة صوجها وهٍ ججابعوجدلت دمعجها م  

 " لَجكم فمط جفهمون هذا وجصدلونه "

 ولحمت الدمعة اْولً أخري جدحرجت فوق وجنجها جٗمسها



 بنعومة فارجفعت َده لكجفها وأراحها علَه ولال بحزن رجولٍ

 عمَك محدلاً فٍ مٗمحها الباكَة بصمت

ربه دابماً سَكونأعلم مارَه وْنن جحبَنه وجرَدَن العَش بم "  

 علَن فعل هذا واٖبجعاد عنه ، جمَعنا نمدم الجضحَات وٖ نفكر فٍ

 ً  " لطؾ ثمارها ْنها سجرضَنا مسجمبًٗ وإن كان طعمها حامضا

 حركت رأسها نفَاً ولم جعلك وانجملت َدها لوجهها جمسح الدموع

 عنه فهٍ ٖ جري ما هو فَه اِن َمكن جسمَجه بالسعادة بالرؼم

ضحَاجه الجٍ لدمها فٍ الماضٍ فمط من أجل ابنه الذٌمن ج  

 حرمه منه فٍ الحاضر وهٍ سجكون مثله بالجؤكَد ، لكنها ومثله

 أَضاً سجواسٍ نفسها مسجمبًٗ بؤنه علً اْلل ٖزال علً لَد

 . الحَاة

 رفعت الكوب لشفجَها وشفطت منه شفطة صؽَرة جلجها أخري

نها جشعر بالعطشوأخري أكبر منهما واكجشفت حَنها بؤ  ! 

 أجل فهٍ لم جشرب شَباً منذ الصباح ، بل وطعم هذا العصَر

 السبب أَضاً فهو منعش ورابع وَبدو معد هنا فٍ المنزل وٖ

 َحوٌ البرجمال فمط بل وشٍء ما آخر لم جسجطع اكجشافه من

 ! الطعم

 كانت لد شربت أكثر من نصؾ الكوب حَن وضعجه من َدَها علً

جنوٌ شرب المزَد فهو ساعدها فعًٗ علًالطاولة وكانت   

 اٖسجرخاء للًَٗ لكن نظرها وجركَزها انشؽل بالهاجؾ الذٌ مده

 لها والذٌ كان َدَره بَن َدَه منذ ولت جلوسه هنا وكؤنه لنبلة

 ! مولوجة ووجوده َوجره وكل مناه الجخلص منه

 رفعت نظرها له ما أن لال بنبرة جوفاء وإن كانت ججسم بالهدوء

 " رلمها موجود هنا َمكنن اٖجصال بها مباشرة "



 فنملت نظرها من عَنَه للهاجؾ فٍ َده مجدداً وعاد ذان اْلم

 َعجصر للبها فٗ مفر من هذا علً ما َبدو ، بل ولد َكون ورؼم

 لسوجه ألل ضرراً من أن َجخذ ذان الرجل سبل أخري أكثر ضرراً 

خططون له كما سبكلها إن هٍ رفضت وعاندجهم أو أخبرجه بما َ  

 وفعل هو معها ْنه ألوي منها أما هٍ فؤضعؾ من كل شٍء

 وأهمه فكرة فمدانه الجٍ جرفض حجً الجفكَر فَها ، مدت َدها

 نحوه ببطء وأمسكجه منه ورفعت نظرها لعَنَه لابلة برَبة

 " هل سَكون براء بخَر ؟ "

ن لبلكان جولعه صابباً وعلم بؤنها سجفكر فٍ سٗمة ابن عمها ذا  

 كل شٍء فكانت نظرجه لعَنَه جادة حَن لال

 أجل مارَه علَن الوثوق به فهو من َجحكم فٍ بٗد كاملة ولن "

 " َعجز عن حماَجه مسجمبًٗ ولد اسجعلمت منه بنفسٍ عن ذلن

 بلعت ؼصة مرة مع رَمها ونظرت للهاجؾ فٍ َدها وللرلم فٍ

َد كل منشاشجه وعلمت حَنها أٌ لنبلة مدمرة َكون ولما َر  

 َلمسه أن َجخلص منه ، فهو َبدو هاجفاً خاصاً ؼرَب الشكل ٖ

 َسجخدم إٖ ْمور طاربة مبهمة ومحددة ! وبدأت ضربات للبها

 جرجفع مع ارجفاع صوت رنَنه فٍ أذنها ولالت بحزن ومرارة

 خالطها الكثَر من الحنَن ما أن انفجح الخط

 " مرحباً زهور "

من فورها لابلة " مارَاااا ... َافصاحت من فٍ الطرؾ اِخر   

 إلهٍ ٖ أصدق أنها أنت ! لمد أصابنٍ الذعر من اٖجصال الذٌ

 " ظهر برمز عبرٌ دون رلم وظننجها منظمة ما سجخجطفنٍ

 وضحكت عند آخر عبارجها جلن بَنما كان جعلَك محدثها ابجسامة

 حزَنة شاردة وجابعت جلن من فورها



طوَلة .. أَن أنت ولما لم ججحدثٍَا لن من خابنة للصدالة ال "  

 " ... معٍ

 وانطلك صوجها الرلَك كالمذَاع الصؽَر جسؤل وجعاجب وجسجفسر

 ذات الولت بَنما الممسكة بالهاجؾ اكجفت بمسح الدموع الجٍ

 جماطرت من عَنَها فٍ صمت ولالت ما أن وجدت الفرصة لذلن

 وبصوت حزَن مبحوح

 " كان رؼماً عنٍ ولدواعٍ أمنَة َا زهور "

 فوصلها صوت جنهدها واضحاً ولالت بصوت باسم

 " كم اشجمت لن مارَه وأمور كثَرة حدثت معٍ وأنت هنان "

 وما أن أبعدت شفجَها لججحدخ أسكججها إشارة الجالس بمربها

 لساعجه َذكرها بؤنه ثمة دلابك معدودة ومحددة لٕجصال فجنهدت

ولالت ببطء وكؤنها ججبر لسانها علً لول ذلنباسجسٗم   

 " زهور هل الهاجؾ الذٌ جركجه لدَن سابماً ٖزال موجوداً ؟ "

 " الهاجؾ السرٌ جعنَن ؟ "

 كان سإالها سرَعاً ومباشراً فمالت ببطء وكؤنها جسججدَها إنماذها

 وإفشال مخططهم ذان

 " أجل الذٌ اشجراه لٍ براء سابماً والشرَحة معه ؟ "

الت من فورهال  

 " أجل مارَه ٖزال موجوداً لدٌ ، هل أعَده له ؟ "

 شعرت بالجعاسة لجحطم أملها وجمنت أن كانت أضاعجه أو جخلصت

 منه أو حجً أعادجه له ، لكن ذلن أَضاً لن َولؾ مخططهم كما

 ججوهم وجمنٍ نفسها ولن َصعب علَهم إخراج واحدة باسمه ومن

ة عَنَها وهٍ جمولدون علمه ، مٓت الدموع الحار  

 " ٖ بل سؤطلب منن أمراً جفعلَنه به فاسجمعٍ لٍ بانجباه "



* 

* 

* 

 جبعجه نظراجه المججهمة وهو َسجدَر حول طاولة مكجبه وَمؾ

 خلفها ولال فٍ محاولة جدَدة َابسة

 جدٌ الجحدخ معها لن َخرج بؤٌ نجابج وأنت جعرؾ حفَدجن "

 " جلن جَداً 

 أبعد نظره عنه ولال ببرود

 " لن جعلمنٍ أنت ما الصواب من الخطؤ فَما أفعل "

 فجنهد بضَك نفساً طوًَٗ وٖذ بالصمت فمن الطبَعٍ أن َؽضب

 منه وهو رفض أن َذهب لها وَمنعها بالمجٍء فلم َكن علً

 اسجعداد مطلماً ٌْ مواجهة معها بعدما حدخ صباحاً وٖ أن َنظر

ً لعَنَها وما كان لَرجع للمنزل اِن ولد لر ر لضاء اللَلة أَضا  

 خارجه لوٖ اجصال جده وإصراره الؽاضب لَكون هنا ، وبعد

 اسججواب مطول معه لم َخرج منه بؤٌ نجَجة جذكر ْنه مثله

 جماماً َجهل بالٍ الحمابك ولم َجَمن إٖ منها لرر أن جمؾ أمامه

 أَضاً وجدلٍ بشهادجها ، وعندما حاول إلناعه بالعدول عن الفكرة

ه مإسفاً للؽاَة وهو َنعجه بالطفل .. الكلمة الجٍ باتكان مصَر  

 َسمعها منه كثَراً مإخراً وهو من كان َراه رجًٗ منذ صؽره وٖ

 َصفه إٖ بذلن ، وجخوفه من أن َفكر جده فٍ فعلها والذهاب

 بنفسه لؽرفجها جعله َجراجع عن عناده نهاَة اْمر لكن ما أن

اِخر بدًٖ من أن َذهب ؼادر من هنا وجد نفسه َصعد للطابك  

 لؽرفجها ووجد الحل اْنسب هنان وهو الطلب من والدة رواح أن

 جفعل ذلن بدًٖ عنه فهو َعرفها جَداً وَعرؾ طرَمجها الملحة فٍ



 ألناع والجٍ ججعلن جنصاع لها فمط لججخلص من إلحاحها

 المزعج ، كما َعرؾ جَداً شخصَة زَزفون الجٍ ٖ جحب أن جسمع

ا جكره أن ججحدخبمدر م  . 

 رنَن هاجؾ جده المفاجا أمر كان إَجابَاً بالنسبة له خاصة وأن

 الذٌ جلس علً كرسٍ مكجبه الجلدٌ بات هادباً بعض الشٍء

 وهو َجرٌ المكالمة ، وَشن أن أمراً ما كان سبب ؼضبه الفعلٍ

 من لبل عودجه إلً هنا فهل فكر فٍ لماء مطر شاهَن أو حاول

طلبه ذان الرفض المحجم ؟ فعلها وكان مصَر ! 

 ٖ َسجبعد ذلن بعد مولفه العدابٍ الذٌ شهده اججاهه حَن علم

 بؤمر حفَده فَبدو أنه ثمة عٗلة ما ومضطربة جداً 

 !ولدَمة بَنهما ؟

 أخفض رأسه وجنهد بعمك مؽمضاً عَنَه ما أن سمع الباب ورابه

 َفجح وعلم أنها هٍ من طرَمة إؼٗلها له وهٍ جصفمه بموة ولن

 َسجؽرب ذلن فٗبد وأن ضَفجها الؽَر مرحب بها جلن جعلجها

 جشجعل ؼضباً عٗوة عن رفضها المجٍء هنا من أساسه ، وهذا

 مإشر سٍء للؽاَة وسَجعل من المواجهة اْخري هنا جكون أسوأ

المشجعل ، وٖزال ٖمن سابمجها خاصة مع مزاج جده الؽاضب   

 ! َفهم ما َؽضبه هكذا وما عٗلة مطر شاهَن باْمر

 فهو خٗل بحثه لم َجوصل أبداً ٌْ عٗلة جربطه بهما وبذان

 ً  !! الشمَك الجوأم خصوصا

 وَبدو أنه ثمة ثؤر لدَم بَنهما هو َجهله بل وعداء حمَمٍ

 ً  ! سَخرج للسطح لرَبا

كة ٖ إرادَة ما أن شعرأدار عَنَه وطرؾ وجهه َساراً فٍ حر  

 بها جمؾ َمَنه وشعر بالجوجر وأضطراب َؽزوان المكان الذٌ ٖ



 َسمع فَه سوي صوت جده الجهورٌ المرجفع َنالش محدثه

 علً الطرؾ اِخر وأثاره هذا الشعور فٍ داخله وهو من ولؾ

 فٍ لاعات المحاكم ْعوام بموة وثبات وصٗبة جوجر هذه الفجاة

ه ! بل كَؾ له أن َسجؽرب هذا بعد فعلجها جلن ؟مشاعره وأعصاب  

 " جباان "

 اجسعت عَناه بصدمة ونظر ناحَجها بحركة ٖ إرادَة سرَعة ما أن

 وصله همسها الواضح والمجعمد وزم شفجَه بضَك ما أن لمح

 ابجسامجها الساخرة وهٍ ججعمد عدم النظر ناحَجه جحدق عَناها

كجب خلؾ المكجب الذٌ َمفانببرود فٍ أرفؾ المكجبة الملَبة بال  

 أمامه وبادلها الهمس وبكلمات خرجت مجؤثرة بضَمه المكبوت

 " ٖ جعبثٍ َا خماصَة "

 وجعمد ذكر نصؾ نسبها اِخر لما جشجهر به نساء جلن المبابل من

 شجاعة وعناد حجً أن الزواج من إحداهن فٍ الماضٍ كان َعد

ان أهم سبب جعلهممؽامرة ٖ َمدر علَها سوي رجال لبَلجهم وذ  

 حكراً لنسابهم فمط وْعوام طوَلة فإن أردت ذان الجمال الؽربٍ

 الممَز علَن بالمؽامرة والمبول بعوالب اخجَارن ذان ، ودلَل ذلن

 لم َؽب عنه َوماً وحَنها جحدَداً وهٍ جدَر مملجَها الزرلاء

 الواسعة ناحَة عَنَه كما وجهها له ولالت بابجسامة مابلة

 " وها أنا أنظر لعَنَن مباشرة "

 َا إلهٍ ما هذا الذٌ جفعله هذه المرأة وما للَب مزاجها النارٌ

 ! ناحَجه فجؤة

 !! أَعمل أن َصل بها جحدٌ جمانة واٖنجمام منها لهذا الحد

 ٖ َصدق هذا وهو من عرؾ شخصَجها جَداً ٖ جبالٍ لمن ثؤرت

سواء فٍ أٌ لنفسها منه مرة فَصبح بالنسبة لها والجدار  



 مواجهة ٖحمة ، كان هو من أعلن الهزَمة وأبعد عَنَه عنها فٍ

 حرب ٖ َسجطَع إنكار أنه الخاسر فَها مسبماً ونظر لجده الذٌ

 كان َحرن للماً فٍ َده علً الطاولة جحجه بعشوابَة وَجحدخ بَنما

 همس بما جؽلب اْلم فٍ للبه علَه ولد علت شفجاه ابجسامة

للمرارة الجٍ شعر بها جفججه ساخرة هٍ ألرب  

 أنا ٖ أجبر نفسٍ علً ما جكره و جشمبز منه فمط لكسب "

 " الجحدَات

 فما كان منها إٖ أن أهدجه ابجسامة جشبه ابجسامجه جلن وإن لم

 َراها وٖزالت عَناها جحدق بنصؾ وجهه الممابل لها فما ٖ َعلمه

ولو علمهذا الرجل بؤن ذان شعورها نحو الرجال جمَعهم ،   

 الحمَمة وكل ما جخفَه ورابها لكره أن جكون زوجة له ولرفضها ،

 لكن أن جسخر منها جلن الولحة وججهم جدجها فٍ شرفها فلن

 جرضاها أبداً بل وسجسحبه لسرَرها إن فكرت جلن فٍ فعلها

 . مجدداً 

 أبعدت نظرها عنه للذٌ وضع هاجفه فٍ جَبه ما أن انجهت

َلة علً حفَده الذٌ كان َمسن رسػمكالمجه الجٍ كم كانت طو  

 َده باْخري خلؾ ظهره وَشدها بموة وكؤنه َفرغ جمَع انفعاٖجه

 فَها ، وطوَلة أكثر علً الجٍ كانت جكره الولوؾ أمامه والنظر له

 وإن كانت ججنبجه طوال الولت بل وحجً سماع صوجه فؤراح

ٖزالت كلَهما وإن جزبَاً وهو َمؾ بَنما كان حدَثه موجهاً للجٍ  

 جججنب النظر لوجهه بججاهل مجعمد جدَر عَنَها بعَداً عنه ودون

 أن جخفض رأسها ولال بجدَة ودون ممدمات كعادة شخصَجه

 " أَن هو شمَمن َا زَزفون ؟ "

 فابجسمت بسخرَة وإن كان أمرهم كعابلة لهما َعنَها لذّكرجه بؤن



 َمول حفَدٌ ولَس شمَمن ، لكن كل ما خرج من شفجَها

 المسجرخَة بٗ مباٖة ما أن نظرت لعَنَه ببرود

 " ٖ أعلم "

 فضرب كفه علً الطاولة ولال بحدة

 " من َعلم إذاً ؟ أَن هو وما اسمه ولما أخفَجم أمره عنٍ ؟ "

 فومضت الزرلة فٍ عَنَها ببرَك كاللهب الحارق بَنما مٓ البرود

 نبرجها ولالت بابجسامة ساخرة

ٖ أن َنادَه الجمَع إسحاق ما أنأسمه سمحاق .. ورفض إ "  

 " علم بحمَمجه أجعلم لما ؟

 وجبدلت كل جلن السخرَة فٍ صوجها لمرارة مدججة بالكره ما أن

 لالت ببطء جحدق بموة وثبات فٍ عَنَه

 ْنه أراد أن َذكر والدٌ دابماً وما حدخ له ومن كان "

 " السبب فَه

ما لم َعلك بشٍءكانت نظرجه لعَنَها جضاهَها لوة وصموداً بَن  

 وٖ بؤٌ جعبَر ارجسم علً صفحة مٗمحه الجامدة كالفوٖذ ولم

 جنجظر هٍ ذلن أَضاً ولد جابعت ببرود لاجل

 " أما أَن َكون فلست أعلم وإن كنت أعلم ما أخبرجن أبداً  "

 فانمبضت أصابعه بموة فوق الطاولة فٍ حركة لمحها حفَده ذان

جه ونجابجها وهو من رباهسرَعاً ومن كان َعرؾ جمَع انفعاٖ  

 علً َدَه ، وما أن شعر به َسحب عصاه وَخطو جانباً حجً مد

 ذراعه أمامها فٍ حركة سرَعة ودفعها بها للخلؾ مما جعلها

 جبجعد خطوة للوراء ولال بحزم نظره مركز علً العَنان السوداء

 المجمدة بؽضب والمصوبة ناحَجها

معها جدٌ ٖ جفعل ما جنهانا جمَعنا عنه "  " 



 وما أن نظر لعَنَه لم َسجطع إنكار شعور الخوؾ داخله للنظرة

 الجٍ رآهما فَها واشجدت أصابعه علً لماش لمَصها الناعم

 وٖزال َدسها خلفه جمرَباً ولال بجدَة

 اْمر ٖ َسجحك أن َجحول لشجار بَنكما وهٍ حفَدجن "

 " وجحت حماَجن

 فخرج البركان الؽاضب أمامه من صمجه وأشار ناحَجها برأس

 ً  عصاه المذهب صارخا

 لججعلم كَؾ جحجرم جدها إذاً أو علمجها درساً لن جنساه فٍ "

 " كَفَة احجرامٍ

 وما أن كانت الجٍ اجسعت عَناها بؽضب سججحدخ حجً أسكجها

 ولاص وهو َبعد جسدها خطوة أخري بَنما نظر لها بطرؾ وجهه

  بحدةلابًٗ 

 أصمجٍ َا زَزفون وأجَبٍ فمط علً أسبلجه إن كنت جرَدَن "

 " المؽادرة من هنا وأن ٖ جرَه

 " لن أفعل "

 لالجها مباشرة وبعناد ؼاضب فصرخ ضرار محدلاً فٍ عَنَها

 ورأس عصاه َشَر لها مجدداً 

 أَن هو حفَدٌ َا زَزفون ومن وراء إخفاء أمره عنٍ كٍ "

 " ٖ أعلم به ؟

دها سإاله ذان إٖ اشجعاًٖ وصرخت بؽضبولم َز  

 وجعلم به لما ؟ "

 ما هذا الذٌ َفعله بعابلة مثلكم جخلت عنه ؟

 " وما الذٌ سجفعله أنت له ؟

 ولالت عبارجها اْخَرة جشَر له بسبابجها بَنما ٖزال جسدها



 أسَراً لمبضة ذراع الذٌ ٖزال َبعدها عنه وجابعت هجومها

 الؽاضب مباشرة

ه فٍ مدرسة داخلَة بعَدة كٍ ٖ جفشل فٍ جوجَههلجرمَ "  

 كؤشمابه ؟

 أم لجشجرَه بشركة طَران صؽَرة كطفل جهدَه لعبة ؼالَة الثمن

 وججعله جابعاً لن فٗ َفكر فٍ الفرار بشهادجه ومإهٗجه لمن هم

 أفضل وأنجح منن ؟

 أم لججعله مدمناً علً الكحول والمخدرات وجمؾ هكذا ججفرج علَه

 وٖ َمكنن لوم أحد ْنن المٗم الوحَد فٍ جعله َصبح هكذا وَكره

 أشمابه وَفمد ثمجه فٍ الجمَع ْنه َراهم ٖ َثمون به ؟

 أم سجزوجه بإحدي بنات شركابن لَبمً جحت عنمن جهدده كَؾ

 جشاء ْنه وبكل بساطة رفض أن َكون إٖ نفسه وَبنٍ ثروجه

 " ومسجمبله بعَداً عنن ؟

سهامها فٍ وجهه دون خوؾ جواجهه بما َعجز أٌرمجه بسموم   

 منهم لوله أمامه أو الجفكَر فَه فمن َكرهن وحده فمط من َمكنه

 رإَة عَوبن ، هذا هو الشرح الوحَد والمبسط لما َحدخ حَنها

 وما جعل حدلجاه السوداء ججمد كالحجر اْسود المشجعل وجحرن

ا وكان ولاصنحوها فعًٗ هذه المرة ممسكاً عصاه من منجصفه  

 فٍ وجهه مجدداً بل وجوجه نحوه بخطوات سرَعة وولؾ بَنهما

 رافعاً ذراعَه وصرخ مولفا له

 " جدٌ جولؾ لن أسمح لن بضربها وٖ الجفكَر فٍ فعل ذلن "

 ً  وذلن لم َزد البركان المشجعل أمامه إٖ اشجعاًٖ وصرخ ملوحا

 بعصاه فٍ وجهه

أنتولاص ابجعد أو سجنزل هذه علً جسدن  "  " 



 لكنه لم َجحرن وٖ بخطوة ولال بإصرار ؼاضب َنظر لعَنَه

 مباشرة

 لن جضربها وأنا موجود فٍ هذا العالم وسؤمنع هذا وبؤٌ "

 " طرَمة كانت

 فاجسعت عَنا الذٌ صرخ فَه بعنؾ

 " ما هذا الذٌ أسمعه ؟ جهدد بضربٍ َا ولاص "

ا المجشابةوجبادٖ نظرة لوَة صامجة وكؤنهما جركا المجال لعَناهم  

 فٍ كل شٍء للجحدخ .. لوَجان ؼاضبجان وعنَدجان إن كان علً

 . حك أم باطل

 وكان لاص من كسر كل ذان الصمت المشحون وجحدخ بجدَة

 عَناه جإكد وبإصرار ما َمول

 إن فعلجها سؤدافع عن نفسٍ وعنها لبلٍ فٗ ججعل اْمر َجحول "

 ً  " لشجار بَننا واجرن عصان جانبا

 وجبادٖ نظرة جحدٌ أخري وكؤن كل واحد منهما َنجظر أن َنفذ

 اِخر جهدَده ، بل وولاص جحدَداً من كان سَنجظر رد الفعل

 اْولٍ كما رسما للعبة جحدَهما الؽاضب ذان وكؤنهما لَسا الجد

 ! المبجل والحفَد المدلل كما كانا ْعوام

راخلَخجرق الصوت اْنثوٌ الهامس من خلفه كل ذان الص  

 الؽاضب للجٍ همست من بَن أسنانها

 " اجرن الجبان َفكر فمط أن َفعلها "

 فجصلب جسد الوالؾ أمامها بصدمة خشَة أن َكون كٗمها ذان

 وصل جدها هنان ونظر فوراً لعَنَه وما أن نظر لها موجها رأسها

 المذهب ناحَجها صرخت من لبل أن َجحدخ

هذا ولست أحجاج أنا ٖ أخافن وٖ أخاؾ عكازن السخَؾ "  



 " ....لمن َدا

 " زَزفون اصمجٍ وؼادرٌ من هنا اِن "

 صرخة ولاص الؽاضبة أسكججها حَنها وإن لم َلجفت وَنظر لها ،

 لكن مفعولها لم َدم طوًَٗ أَضاً فمد عادت للصراخ فٍ وجه الذٌ

 كان َنظر لها بؽضب جشَر بسباجها له مجدداً 

ن حمَمجه ومن فشله ،لن أصمت والجبان وحده من َهرب م "  

 " وٖ نرَد ٖ أنا وٖ إسحاق أن نكون دمً جدَدة فٍ َدَن

 ولم جكجفٍ بذلن فمط ولم جخَفها البجة النظرة السوداء الماجلة الجٍ

 كان َوجهها لها وٖ عصاه السوداء الٗمعة الجٍ جهدد بجحوَل

 بشرجها البَضاء النمَة للوحة فنان جشكَلٍ وجابعت وٖزالت جشَر

ه بسبابجها صارخةل  

 ولجعلم فمط فشمَمٍ َكرهن أكثر مما أكرهكم أنا جمَعكم ولن "

 " ... َوافك وٖ علً رإَجن أمامه

 وجابعت دون أدنً جفكَر فٍ الجراجع بالرؼم من َد ولاص الجٍ

 أمسكها من َدها وسحبها منها بالموة خارج المكجب لَنمذها علً

 اْلل من ؼضبه

هذا سَكون مصَر أحفادن جمَعهمَكرهن وَرفضن أَضاً و "  

 "...وسجخسرهم جباعاً َا مجعجرؾ َا مجسلط ..أَها العجوز الفاشل

 ولم ججولؾ عن كَل الشجابم له بالرؼم من ابجعادهما عن المكان

 الذٌ جركاه فَه ووصولها لباب ؼرفجها الذٌ فجحه ودفعها داخلها

 ً  وضربه خلفه صارخا

 " َكفٍ َا زَزفون فهو ٖ َسمعن اِن "

 فانجفض جسدها بموة وؼضب لم َخمد بعد وصرخت فَه بالمثل

 َسمع البمَة وهذا َكفٍ وأولهم أنت أما هو فَعلم من دون "



 " أن َخبره أحد

 وما أن كان سَجحدخ لاطعجه بحدة

 أصمت أنت وؼادر من هنا أنا لم أطلب منن أن جدافع عنٍ "

أطَعن عرفاناً لن بالجمَل ، أنا لادرة علًلجؤمرنٍ اِن و  

 " فعلها وحدٌ

 لكنه وكالعادة لم َسججب ٖ لطردها وٖ اسجنماصها لما َفعل

 ْجلها ولال بحزم

 " !لادرة علً فعل ماذا بربن ؟ عن منعه من جلدن بعصاه ؟ "

 صرخت فَه وعلً الفور

 ما كان لَجرإ علً فعلها وما فعله لَس سوي جهدَداً لن "

نت ْمر ججهلهأ  " 

 جعله جحلَلها ذان لٓمر َجمد جماماً فٍ صدمة ولد نجحت أفكاره

 المخالفة فٍ جعله َججازها بسرعة ولال بحدة وسبابجه جشَر

 ناحَة الباب خلفه

 مخطا خَالن إن أخبرن بؽَر ذلن ، أم لم جري عَنان "

 " ؼضبه جَداً ؟

 لالت من فورها وبضَك

من أن َواجه صورة المرأة الجٍ بلً ولن َفعلها ْنه أجبن "  

 ظلمها وجركها خلفه حَن سَمؾ أمام وجهٍ وسَراها وَري الظلم

 الذٌ ألحمه بها وبعابلجه منها حَنها ولن َجرإ علً فعلها ولم

 " َكن المعنٍ سوان فهو َعلم بؤنن سجمنعه

 كان جنفسه ٖزال َخرج لوَاً بَنما ٖذ بالصمت َنظر لعَنَها وكؤنه

 َحاول إَجاد ثؽرة أخري فٍ حدَثها لَنكر جحلَلها لٓمر لكن الباب

 الذٌ انفجح خلفه فجؤة منع كل ذلن مما جعله َصمت جماماً عن



 اْمر ولٓبد والجفت فوراً للذٌ أصبح َمؾ علً عجبجه َدس َدَه

 ً  فٍ جَبٍ بنطلونه والذٌ ابجسم بسخرَة مجمجما

ونها طوال الولت ؟هل لٍ أن أعلم ما بكم مع زوججٍ جؽضب "  " 

 فنظر له بموة ولم َجحدخ بل ولم َسجطع وٖ رمَه بنظرة حالدة

 كارهة كالجٍ كان َهدَه إَاها فٍ كل مولؾ مشابه بل وكلما جمابٗ

 مإخراً ْن ما لفز فٍ ذهنه حَنها وسرَعاً هو كلماجها الجٍ خصجه

 بها وهٍ جواجه من ٖ َجرإ ساكنٍ ذان المنزل جمَعهم وٖ علً

 منالشجه

 أم لججعله مدمناً علً الكحول والمخدرات وجمؾ هكذا ججفرج )

 علَه وٖ َمكنن لوم أحد ْنن المٗم الوحَد فٍ جعله َصبح هكذا

 ( وَكره أشمابه وَفمد ثمجه فٍ الجمَع ْنه َراهم ٖ َثمون به ؟

 مما جعل لبضجاه جشجدان بموة بجانب جسده بل وجحركت خطواجه

ر له جرالبه عَنا الذٌ ٖزالت اٖبجسامةوؼادر دون أن َنظ  

 الساخرة جزَن شفجَه حجً اخجفً من هنان ودخل حَنها ولال

 ناظراً للجٍ كانت ججمع شعرها علً كجفها وجرجبه بحركة ؼاضبة

 وذات اٖبجسامة الساخرة جزَن شفجَه

 مهلن علً الشعر الجمَل َا حسناء ، ٖ شٍء َسجحك "

 " أن جفمدَه

جمجرب منها ما أن طال صمجها مججاهلة ما لال وجابع وخطواجه  

 كججاهلها لوجوده

 " ...هل ججصورٌ ؟ خالن اجصل بٍ الَوم وكا "

 " نجَب "

 وبجر جملجه ونظر خلفه للجٍ أصبحت جمؾ هنان وكانت والدجه

 الجٍ جابعت ببرود



 " جدن َطلبن فٍ مكجبه "

 وؼادرت من فورها وصوت الخطوات الؽاضبة لكعب حذابها

ً ٖز الت جُسمع خلفها بوضوح فجنهد بضَك وجبعها مجمجما  

 " َؽضبه حفَده المبجل وندفع نحن الثمن "

 وؼادر وجرن خلفه الجٍ جوجهت لباب الؽرفة وضربجه بموة

 مجمجمة بؽضب

 " َالكم من عابلة كرَهة "

*  

 

 

* 

* 

 ولفت داخل بهو المنزل َداها ججمسكان بحمَبجها بَنما نظراجها

 ! انجملت باسجؽراب بَن من كانوا َجحركون هنان وعلً ؼَر العادة

 ابجداًء من ولاص الذٌ جوجه نحوها بخطوات واسعة ومٗمح ٖ

 ! جعلم هٍ ؼاضبة أم عابسة مججهمة

 واججازها هامساً دون أن َنظر ناحَجها

 " مساء الخَر مارَه "

روجبعجه هٍ بنظراجها حجً نزل عجبات الباب الزجاجٍ الكبَ  

 المفجوح فكلماجه لم جخجلؾ كثَراً عن مٗمحه وإن كان كما َبدو

 جاهد نفسه كثَراً لَلمٍ علَها الجحَة بنبرة هادبة لكن لم َنجح

 اْمر ! وانجمل نظرها لوالدة نجَب الجٍ خرجت من ذات الممر

 وجوجهت من فورها ناحَة مكجب كبَر العابلة فٍ الجانب اِخر

اه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز وخطواجهَجبعها ابنها وكعادجه َد  



 كسولة ومجسعة ذات الولت وكؤن ما َحدخ حوله بل والعالم أجمع

 !! آخر ما َهمه

 ولد الجمً بوالدجه عند الباب الذٌ كانت جنجظره أمامه وجبادٖ

 الهمس الذٌ كانت جعبر عنه هٍ بحركات ؼاضبة من َدها بَنما

كها ججحدخ وفجح بابكان مزاج ابنها العكس جماماً والذٌ جر  

 مكجب جده ودخل مؽلماً إَاه خلفه مججاهًٗ الجٍ جؤففت جنفض َدَها

 لبل أن جدنٍ رأسها وأذنها من الباب جحاول اٖسجماع لما َدور

 ! فٍ الداخل

 فجنهدت بؤسً وجحركت خطواجها نحو الممر ذاجه والذٌ َحوٌ

 ؼرفجها المإلجة هنا ولن جسجؽرب سلون كل فرد من هذه العابلة

 ! فهم اْؼرب علً أطٗق

 ولفت ما أن كانت أمام الباب اْلرب لؽرفجها هنان ونظرت له

 بحزن وجمنت لو أنها طرلجه ودخلت لؽرفة الشخص الوحَد الذٌ

 إن سمحو لها بالجحدخ عماّ حدخ معها الَوم ٖخجارجه .. وهٍ

، كانت سجخجارها بالرؼم من اخجٗؾ شخصَاجهمازَزفون   

 ووجهة نظرهما لٓمر بل وللة حدَخ جلن والذٌ َجعلن جشعر

 وكؤنها ٖ جحب سماعن أَضاً وإن لم جعرب عن ذلن وٖ بمٗمحها

 ً  أو أٌ رد فعل ؼَر الكلمات لكن من ٖ َجحدخ معن جشعر دابما

جهابؤنه َرفض سماعن ، وبالرؼم من ذلن هٍ جحب مجالس  

 والجحدخ إلَها وسماع كلماجها الملَلة جلن فهٍ ٖ جخرج عبثاً أبداً 

 ، لكنها أَضاً جسجطَع جولع ما سَكون رأَها باْمر وسجمجرح

 علَها بإَجاز أن ججرن الخَار لها نفسها لعملها ولملبها .. لمارَه

 فمط دون أن جسجمع ْحد وإن جهورت واجخذت لراراً مجنوناً لن

ع ، وهٍ جعلم سلفاً ما سَكون خَارها ذان وهو ذاجهَجولعه الجمَ  



 ما لرروه سابماً عنها ولن َجرن لها ٖ للبها وٖ عملها فرصة

 الجفكَر فٍ أمر لد َكون سبباً فٍ جضرره وإن كان الثمن جعاسجها

 وحزنها ولٓبد ... خَار صعب ولاسٍ ومجحؾ بجمَع أشكاله

اع نفسها باجخاذ ؼَرهونواحَه لكن ٖ مفر منه ومهما حاولت إلن  

 وجدجها جعود طوعاً له فٗ َمكنها أن جكون كزَزفون وٖ كجَم

 نفسه ولن جمجلن الشجاعة لمواجهة خوفها علَه وعلً سٗمجه

 ً  . كما فعل هو سابما

 جركت ذان الباب وراءها وسارت عبر الممر الطوَل جنظر

 لخطواجها علَه بحزن كما جركت كل شٍء هنان وعلك فٍ للبها

 الكبَب لٓبد ، كل ما مرت به الَوم كان َشبه جلن اللحظات

 المصَرة الجٍ ولفجها هنان وهو الهرب من مواجهة من هم ألوي

 منها كما حدخ مع ذان الرجل الذٌ ولفت أمامه لم جسجطع النطك

 بؤٌ حرؾ ، أجل أضعؾ منه فٍ كل شٍء ولم ججد وٖ حجة

 واحدة لوَة جواجه بها كل ما لال ، وآمنت حَنها بؤنها امرأة

 ضعَفة بٗ شخصَة وٖ إرادة َحركها الؽَر كما سبك ولال الرجل

 .الذٌ جحب بنفسه ولن ججؽَر أبداً 

 فجحت باب ؼرفجها وركضت نحو سرَرها علً الفور وارجمت

 علَه جسكب بكابها وعبراجها فَه دون لَود وٖ حدود جخرج بالٍ

ْلم المعجمر داخلها وذان الصوت الجهورٌ الموٌ اِمر جشعرا  

 به وكؤنها جسمعه اِن

 جَم أصبح اِن ضابطاً فٍ البحرَة الملكَة ووجود ابن السَد )

 ؼاسجونٍ مَدَشٍ فَها وكونه شخصَاً ضابط لدَم ضمن أسطول

 سفنها الحربٍ وكونهما اْلارب اْلرب هنا لمارٌ دَفسنت َجعلن

َاً علَه مارَه هارونخطراً حجم  ) 



 مما زاد حدة بكابها وعبراجها َخرج أنَنها الموجع كضبٍ جرَح

 جرن وحَداً حجً شعرت بالَد الجٍ مسحت علً شعرها والشخص

 الوحَد الذٌ َعلم بالجؤكَد عما َحدخ معها وسَكون شمَمها

 أخبرها لجكون هنا معها ما أن جركها هنا وؼادر ، وكما جولعت فمد

جها الحزَن الحنون ٖزالت جمسح علً خصٗتوصلها صو  

 شعرها الناعم بحنان

 لمد فعلت الصواب صؽَرجٍ فٗ جمسٍ علً نفسن ، لو أنن "

 اجخذت لراراً ؼَره ما صدلت بؤنن جحبَنه فعًٗ ... الحب جضحَة

 " مارَه ومن ٖ َضحٍ من أجل من َحب فهو ٖ َحبه

* 

* 

* 

ت من فورها بحب جرالبفجحت باب الؽرفة وولفت أمامه وابجسم  

 العَنان واْحداق الرمادَة المحدلة فٍ شاشة الجلفاز باهجمام

 وجركَز جرسم علً شفجَها ابجسامة جمَلة جشبه مٗمحها البرَبة

 الرابعة جشاهد بحماس المسلسل الكرجونٍ المعروض علً شاشجه

 الضخمة ، وسرعان ما ماجت جلن اٖبجسامة ما أن انجمل نظرها

والجالسة بجوارها بل المملوبة رأساً علً عمب سالهاٖبنجها   

 فوق ظهر اْرَكة واْخري علً مسندها بَنما جنام بظهرها علَها

 ممابلة للسمؾ جلعب بخصله من شعرها جضعها علً وجهها

 وجنفخها بموة لجطَر عنه وجكرر ذلن مجدداً وإن بملل أَضاً ، ولن

 جسجؽرب هذا منها فهٍ ٖ جحب مجابعة هذا النوع من أفٗم اْطفال

 كما جسمَها هٍ وٖ َمنعها عن مشاهدة ما َخبرنها عنه زمَٗجها

 بالمدرسة إٖ جعلَماجها الصارمة وحجبها لجمَع جلن المنوات



 عنها ... المدرسة !! فٍ كل مرة جدور وجعود لذات النمطة

الفجَات كما جري وعن لناعة والسبب اْساسٍ فٍ فساد أؼلب  

 جامة أَضاً فهٍ جراها باجت أخطر من أنجرنت ْنها السبب

 اْساسٍ َٔصال الفجَات له ، وأكثر ما باجت جخشاه هو أن جفمد

 هذه الفجاة الرابعة كل هذه البراءة والخصال الحسنة بسبب

 المكان المسمً مدرسة وذان ما جعلها جمرر عدم إرسالها لها

دروسها هنا وججمدم لٕمجحانات فمط فشعورها وسجكمل  

 بالمسإولَة اججاهها وحبها الشدَد لها َجعٗنها حرَصة وأشد

 الحرص علً سٗمجها وجربَجها فهٍ فٍ نظرها لَست زوجة

 ٔبنها ْن ذان المعجوه رفضها من لبل مجَبها إلً هنا بل

شٍءجعجبرها ابنة لها بل وكؤمانة فٍ عنمها جخاؾ علَها من كل   

 . وأهمه أن جحاسب أمام والدجها َوم جلماها

 أؼلمت الباب للَٗ بَنما بمَت خلفه ما أن لفزت ابنجها جالسة

 ولالت بملل

 " َالها من عطلة كبَبة طوَلة حجً فٍ نهاَجها "

 وجابعت جعد بؤصابعها

 " ... اْحد أثنَن الثٗثاء "

 وما أن وصلت الجمعة صفمت بَدَها لابلة بسعادة

 " سجة أَام فمط وجعود المدرسة "

 وجابعت بضَك مفاجا

 حبَبجٍ وحدٌ بالطبع فلَس ثمة من جسعد بها وبمدومها "

 " مثلٍ

 لالت َمامة بفضول

 " سجبدأ الدراسة اْسبوع المادم بالفعل ؟ "



 ضحكت ولالت

 " أجل بالجؤكَد هو موعد ثابت كل عام َا حمماء "

 وكان صوجها ملَباً بالحزن حَن لالت

 " كم أحسدن علً هذا "

 وجابعت من فورها

 " هل لن صدَمات هنان ؟ "

 لالت بثَنة مبجسمة

 " أجل بل وجمَعهن صدَمات لٍ "

 سؤلجها مجدداً وحماسها َرجفع معها

 " وجلعبون الرَاضة كما فٍ المدارس الموجودة فٍ الكرجون ؟ "

 وكان جواب بثَنة حماسَاً أَضاً وكؤنها جلمت العدوة منها

لطبع وثمة نشاطات جرفَهَة كثَرة ومسابمات وجوابزبا "  " 

 وجابعت بابجسامة كرجونَة

 بالرؼم من أنٍ لم أنل واحدة منها من لبل لكنٍ كنت "

 ً  " أشارن دابما

 كانت جنهَدة الحسرة واضحة فٍ صوت الجٍ لالت حَنها

 " َا إلهٍ كم هذا رابع ، لو أنٍ فمط أكون معكم "

ز من حجرها لابلةفسحبت بثَنة جهاز الجلفا  

 ٖ أري والدجٍ مجحمسة لذلن وأخشً أن ٖ جكونٍ معنا "

 " إٖ ونحن ندخل الجامعة

 وأجبعت آخر كلماجها بضحكة عالَة بَنما نظرها علً الجلفاز

 والمنوات الملَلة فَه جملبها بالججابع ولالت حَن لم جعلك الجٍ

 انشؽلت بالنظر للجلفاز بحزن

هٍ كمارد المصباح بالنسبة لنَمكنن طلب ذلن منها ف "  " 



 ونظرت لها حَن جابعت بجدَة

 وعلَن أن جكونٍ عنَدة ومصرة إن رفضت ٖ أن جخضعٍ "

 " لها كالعادة

 وارجسمت ابجسامة جانبَة علً شفجَها وهٍ ججابع ولد عادت

 بنظرها للجلفاز

 أو اسجعَنٍ بؤبان إن جؤزم اْمر فوالدٌ لن َؽَر فٍ لراراجها "

 " شَباً بل ولن َنالشها فَها

 اشجدت حَنها َد جوزاء علً ممبض الباب جنجظر بشعور ؼرَب

 جعلَمها علً ذلن ورأَها فَها وهٍ لَست موجودة معهما

 وابجسمت بحزن وحنان ما أن لالت َمامة أخَراً 

 أحب المدرسة وأن أراها وأكون فَها لكنٍ أحبها أكثر منها "

 " ولن أرفض ما جرَد

لَك بثَنة وكالعادة أن لالتوكان جع  

 " آآه حمماء وٖ أمل َرجً منن أبداً  "

 مما جعل والدجها جزم شفجَها بضَك منها والجفجت لصوت

 الخطوات الجٍ ولفت خلفها ونظرت بصمت للجٍ لالت

"  ً  " سَدجٍ رفض أن أجهزها له وسؤلنٍ عنن أَضا

ً أومؤت لها برأسها ولالت جبجعد عن الباب الذٌ جركجه مفجو حا  

 " أخبرٌ بثَنة جكون فٍ ؼرفجها حاًٖ أرَد رإَجها ما أن أنزل "

 وؼادرت ووجهجها السٗلم المشجرن الذٌ َربط بَن طوابك المنزل

 ، سجراه سرَعاً ثم جنزل لها وعمابها لن َكون سهًٗ هذه المرة

 بسبب ما لالت .. واْسوأ من ذلن جحرَضها لها علً العصَان

ثلهاوأن جكون نسخة سَبة م  ! 

 هٍ ابنجها ولد فمدت السَطرة علَها حَن وافمت بسبب إلحاحها



 ووالدها معها علً أن جواصل الدراسة مع زمَٗت طفولجها

 وارجكبت خطؤ مرَعاً بذلن ولن َجكرر مع َمامة ، جنهدت بؤسً

 وهٍ جسَر فٍ الممر المصَر ناحَة باب الؽرفة المفجوح ججذكر

مدرسة وإَثارها رضاها عنهاحدَثها الحماسٍ وأسبلجها عن ال  

 . وحبها لها علً رؼباجها هٍ

 ما أن وصلت باب الؽرفة ودخلجها حجً ابجسمت ولد ولع نظرها

 علً الذٌ كان َضع الممَص المطوٌ فٍ الحمَبة الموضوعة

 علً السرَر جحجه ببطء وعناَة َرجدٌ مٗبسه الخاصة بعمله

لصافَة بؤكمامهكطَار .. الممَص اْزرق الفاجح كلون السماء ا  

 المصَرة جزَنها خطوط ذهبَة خصصت لها جحدَداً وربطة العنك

 باللون اْزرق المابل للسواد كلون البنطلون المكوٌ بعناَة ولد

 زَنها دبوس ذهبٍ عند منجصفها لجري فَه حلمها الكبَر الذٌ

 . جحمك كلما رأجه بها وَزداد حبها له عظماً ولوة

 وما أن رفع رأسه ونظره لها أهداها ابجسامة جشبه ابجسامجها جلن

 لبل أن َجحرن نحو الخزانة المفجوحة ولال وهو َنزع لمَصاً آخر

 من عٗلجه الخشبَة

 " أنت من أرسلها إذا ؟ "

 ابجسمت ولالت وهٍ ججلس علً حافة سرَره الكبَر

وأنت بالجؤكَد أم أنن معجاد علً دخول الخادمات لشمجن هنا "  

 " موجود فَها ؟

 أعاد العٗلة الخشبَة مكانها لابًٗ بابجسامة

 " ٖ بالطبع ولم جخالؾ إحداهن أوامرن فٗ جخافٍ "

 ً  فابجسمت ولم جعلك فذان كان أشد وأكثر أوامرها صرامة وحرصا

 علً جنفَذه هنا إن فٍ وجودها أو ؼَابها عن المنزل ، فلكل واحد



نصؾ الطابك الثالخ واْخَرمن ابنَها شمة مسجملة جحجل   

 لمنزلهم وبباب مسجمل أَضاً َجشاركان فمط فٍ ردهة واسعة جربط

 السٗلم الخاص به بالطابمَن أسفله ولد شددت علً أن ٖ جدخل

 الخادمات شمجَهما إٖ بؤوامر منها وٖ َجم جنظَفها إٖ فٍ ؼَابهما

حرص منهاوبعلمها أَضاً ، لَس شكاً منها فٍ جربَجها لهما لكنه   

 لَس إٖ وخوؾ منهن جحدَداً فهٍ ربت ابنَها لكنها لم جربٍ

 الخادمات وكم من لصص مروعة كن هن السبب فَها ، وحَن لال

 ( رسول اْمة ) علَه الصٗة والسٗم

 ( ما اججمع اثنان إٖ وكان الشَطان ثالثهما )

 لم َملها من فراغ وهٍ ممجنعة جماماً بكل ما َمول وَحذر منه ،

 والخادمة اْكبر سناً هنا هٍ وحدها من جطلب منها أٌ أمر

 َحجاجه أحدهما وهو موجود فٍ ؼرفجه وحَن جصبح زوجة كل

 . واحد منهما معه هنا حَنها له أن َوظؾ فٍ منزله من َرَد

 لالت مبجسمة وهٍ جرالبه َطوٌ الممَص بعناَة وحركة خفَفة

 مجمنة جشبه سَطرجه وشخصَجه

 " أردت فمط جخلَصن من عناء فعل هذا بنفسن "

 لال وهو َعود جهة الخزانة المفجوحة مجدداً 

 ٖ أمٍ أنا أحب أن أضع أؼراضٍ حَخ أجدها فوراً فَما بعد وٖ "

 " أضطر ٔخراج كل ما فٍ الحمَبة بحثا عن إحداها

 لالت ونظرها ٖزال علَه مولَاً ظهره لها

 " سجطول رحلجكم هذه المرة ؟ "

 أخرج صندولَن صؽَرَن وضعهما فَها أَضاً لابًٗ 

 " أسبوع علً اْؼلب "

 وجوجه جهة حمام ؼرفجه فمالت ونظرها َجبعه



 " أخبرجنٍ الخادمة أنن سؤلجها عنٍ "

 خرج خٗل لحظات َحمل عدة الحٗلة الخاصة به ومعجون أسنانه

 الخاص ولال مجوجهاً ناحَة السرَر

الدٌ وججفما مع عابلة كنانةأجل أرَدن أن ججحدثٍ مع و "  

 " بشؤن الزفاؾ

 ابجسمت جرالبه وهو َضع أؼراضه فٍ الحمَبة ولالت

 " مسجعجل لهذا الحد ؟ "

 رفع نظره لها بَنما كان ٖزال منحنَاً لحمَبجه ولال بابجسامة

 جانبَة

 " أجل مسجعجل وأرَد زوججٍ هل هذا ممنوع ؟ "

 ضحكت بَنما انشؽل هو بوضع أؼراضه ولالت

 ٖ هو حك مشروع بالجؤكَد لكن ثمة حفل زفاؾ وأمور كثَرة "

 ً  " أَضاً فؤنا لن أحجفل بزفافن دابما

 اسجوي والفاً وأمسكت َداه خصره النحَل المشدود بحزام

 البنطلون ولال

 ٖ أظنن ؼافلة عن كل هذا سابماً وما َشجرَه المال َمكن "

 " جوفَره خٗل ساعات وببضع اجصاٖت هاجفَة فمط

 حركت كجفَها مسجسلمة ولالت بابجسامة

 " سؤجحدخ مع والدن ونجفك مع والدَها ولن َحدخ إٖ ما جرَد "

 ورفعت سبابجها جحذره بجدَة

 لكن ٖ إلؽاء لحفل الزفاؾ هنا أَضاً َا ؼَهم ٖ جنسً هذا "

 " وجحت أٌ سبب كان

 لوح بَده لها مبجسما وهو َسجدَر مجدداً ولال عابداً جهة الحمام

 " ولن َلؽً الموعد أَضاً وجحت أٌ سبٍب كان اجفمنا ؟ "



 وما أن خرج منه َحمل فٍ َدَه منشفة بَضاء ناصعة ومطوَة

 كانت نظرجها له ٖزالت جحمل معاٍن كثَرة أولها

 ( لن جحجال علً ذكابٍ َا ابن جوزاء )

 ً  فمال مبجسما

راً هذا هو العدل أمٍ فلن أسمح بجؤجَله ْنن جرَدَن حفًٗ كبَ "  

 " ولد واجهجنا ظروؾ ما جمنع ذلن

 وانشؽل بوصع المنشفة فٍ حمَبجه فمالت مسجلمة

 " أمرٌ هلل موافمة وٖ خَار لدٌ "

 فمال ما أن اسجوي والفاً ونظر لها مجدداً 

 لن نجكهن بحدوخ أٌ أمر سٍء َعرلل خططن والحفل الذٌ "

 " جخططَن له

 لالت مبجسمة بسعادة

ٍ أفخم مكان وأكثره شهرةأجل وسَكون لكما حفل ف "  " 

 جوجه لطاولة الجزََن ورفع ساعجه ولال مبجسماً وهو َلبسها

 ونظره علً ما َفعل

 ٖ مانع لدٌ فٍ أٌ شٍء جرَدَن المهم أن ٖ جمررٌ فجؤة أن "

 جزوجَنٍ وأبان فٍ َوم واحد ْن ذلن معناه أن ٖ أجزوج لبل

 " أعوام

 ضحكت ولالت

َطال مناه لبل أن َجعلم الدرس جَداً ٖ بالطبع فؤبان ذان لن  "  " 

 فابجسم وانشؽل بجمشَط شعره ونظره علَه فٍ المرآة ولال

 وبعَداً عن كل ذلن هٍ صؽَرة أمٍ فٗ جؽامرٌ علً حساب "

 " الفجاة وٖ ججؤسٍ بؤفعال شمَمن

 لالت من فورها ونظرها علً صورجه الممابلة لها من بعَد



 ٖ بالطبع وأري جَداً ما جراه أنت َا ؼَهم وثمة فرق شاسع بَن "

 " ابنة مطر وَمامة بل وحجً بثَنة

 وجابعت بضحكة

 جلن لَس ثمة فجاة فٍ سنها جشبهها ! ٖ جعرؾ جَناجها أم "

 " طبَعجها أم والدها السبب فٍ ذلن

 ابجسم ولم َعلك ٖزالت أصابعه جرجب خصٗت شعره ونظره علَها

هٍ مبجسمة ولالت  

 " لو لم َكن مطر زّوجها سلفاً لما كنت جركجها لؽَرن أبداً  "

 نظر لصورجها فٍ المرآة حَنها بَنما لوح لها بالمشط فٍ َده

 مهدداً ولال بابجسامة جانبَة

 بل لولٍ إن لم أجعرؾ بكنانة لبل كل ذلن فلن أوافك اِن "

 " علً امرأة ؼَرها

 ضحكت ولالت

دهاوأنا أحببجها وأرَ "  ... " 

 وجابعت مبجسمة جنظر لعَنٍ الذٌ رمً المشط مكانه واسجدار

 ناحَجها

 كنت وجدت مع عناد شمَمن حًٗ وزوججه بها حَنها فَمامة "

 " ابنجٍ فٍ جمَع اْحوال

 ضحن ولال مجوجها لحمَبجه المفجوحة

 " ٖ فؤبان لد أولعه عناده فَما َحب "

 ابجسمت بمكر ولالت

ة أعوام ...؟ له ذلن إذاً َرَد الجؤجَل لعد "  " 

 لال الذٌ انحنً لحمَبجه َؽلمها

 ٖ جسجؤمنٍ له كثَراً أمٍ فؤن َكون الرجل وزوججه فٍ منزل "



 " واحد لن َفلح أٌ لانون فٍ إبعاده عنها

 لالت من فورها وبضَك

 َطال النجوم أوًٖ ، لمد ؼَرت برنامجٍ السابك بالكامل وحجً "

جل هذا وأنا له بالمرصادخروجٍ من المنزل فمط من أ  " 

 والجوي فمها بامجعاض وجنهدت بضَك وإن كانت كلماجها هادبة

 باردة حَن لالت

 بالرؼم من أنٍ أوافمن الرأٌ جزبَاً فمد فاجؤجنٍ الفجاة وهٍ "

 ججحدخ عن حمولها اججاهه كزوج وبؤن له المرار ومإكد هو من

 " َحشو رأسها بجلن اْمور فهٍ ٖ جعرفها

 فضحن وهو َسجوٌ والفاً بَنما ؼابت اٖبجسامة عن وجهه

 الرجولٍ الوسًَم حَن لال َنظر لها

 حاذرٌ إذاً َا جوزاء كٍ ٖ ججسببٍ بعمدة نفسَة طوَلة اْمد "

 " للفجاة وسببها ابنن

 كانت سجعجمده مزاحاً منه لوٖ أن لهججه كانت جادة جماماً فَما لال

س كهذا وبجرأة معها إٖ لخوفهبل وٖ جراه َجحدخ عن أمر حسا  

 الفعلٍ من حدوخ ذلن فٗ أحد فٍ هذه العابلة عرؾ َمامة ولم

 َحبها وفكر فَما َكون لصالحها لبل كل شٍء ، كجفت ذراعَها

 لصدرها ولالت بجدَة

 أعلم جَداً جربَة ابنٍ وإن كان مجهوراً عنَداً وٖ َشبهن "

ذلنلكن ما أخشاه فعًٗ أن َدفعها ٔطاعجه فٍ   " 

 أخفض نظره ولال بابجسامة جانبَة

 " حَنها ٖ مناص لن من اٖسجسٗم "

 صفمت َدَها ببعصها وحركت رأسها مبجسمة من حَاء ابنها لبل

 ما لاله أو ما لالجه هٍ لبله وجنهدت نفساً طوًَٗ لبل أن جمول



 بجدَة

 َمامة صؽَرة وأصؽر من سنها بكثَر فهٍ ٖ جعرؾ من العالم "

عد من المكان الذٌ جعَش فَه ولن أسمح ْبان وٖ لؽَرهشَباً أب  

 " أن َشكلها كَؾ َشاء

 " وجسمحَن لنفسن أمٍ ؟ "

 حدلت فَه باسجؽراب بل برفض فمال من لبل أن جعلك ولد دس

 َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 أن جحمَها وجخافٍ علَها شٍء وأن ججحكمٍ بها وبمراراجها "

 ً  " شٍء آخر جماما

بصدمة ولالت برفض لاطعاجسعت عَناها   

 " ... ما هذا "

 فماطعها لبل أن جمول ما َعلمه جَداً ولال وبذات نبرجه الجادة

 أمٍ لن أكون إٖ صرَحاً معن ، فؤن جكون الفجاة موافمة علً "

 " كل ما جرَدَنه لَس معناه أنها سعَدة به

 ولم جزد كلماجه اْمر إٖ سوءاً بل وانزلك اْمر لمنحً آخر أشد

 حَن لالت ببرود جنظر لعَنَه

 " عنها أم عن نفسن ججحدخ َا ؼَهم ؟ "

 فاجسعت عَناه هو حَنها ولال مسجنكراً 

 لما خلط اْمور اِن أمٍ ؟ "

 جعلمَن جَداً بؤنٍ درست الطَران وجركت ما أحب طاعة لن

 ونزوًٖ عند رؼبجن ْنه حلمن الوحَد الخاص بٍ لَس ْنٍ ٖ

ا وأفعل ما أحبأسجطَع أن أعاندن حَنه  " 

 لالت من فورها وبحزم

 بلً أعلم كما ٖ جعلم أنت معنً أن جكون ضمن لوات عسكرَة "



 فٍ بٗد مهددة بالخطر حجً إن كنت جحت رعاَة خالن وناظره فٗ

 " هو وٖ رجاله فٍ مؤمن وإن أصبحوا داخل البٗد

 كان سَجحدخ فماطعجه سرَعاً وبجدَة

كه أحد وٖ شٍء فالدخول فٍوٖ جمل بؤن الموت ٖ َمس "  

 الحروب اْهلَة ومع أٌ طرؾ كان جرَمة فٍ حد ذاجها وأرفض

 " أن جشاركوا أبنابٍ فَها

 فرد ذراعَه ولال َعود بها لذات حوارهما السابك واْساسٍ

 إذاً اجركٍ للفجاة حرَة اٖخجَار وفعل ما جحب وإن كان فٍ "

ا ولجججنبه هٍ عننظرن خاطباً ، أخبرَها فمط عن مخاطره علَه  

 " عمل لَس ْنها جطَعن أو خابفة منن

 وجابع بجدَة َمسن جَبٍ بنطلونه بإبهامَه

 وجؤكدٌ من أن ذلن ما حدخ معٍ جماماً أمٍ وأعٍ جَداً  "

 " معنً ما جفكرَن وجمصدَن

 ٖذت بالصمت ولم جعلك كما كان َظن وعلم بؤنها جدرس أبعاد

َابة عنها فمال َحثها أكثرلرار ما َخص الفجاة وكانت سجمرره ن  

 علً جؽََر رأَها فَما جنوٌ فعله وإن كان َجهله

 أجركَها جمع وجمؾ وجخطا وججعلم من أخطابها لجنصمل "

 " شخصَجها وجصبح سَدة نفسها ولراراجها

 وعلم بؤنه أصاب الهدؾ حَن جنهدت باسجٗم لبل أن جرفع سبابجها

 لابلة بحزم

 " لن َكون أبان بالطبع من سجخجبر علَه لدراجها "

 " فلم َسجطع منع نفسه عن الضحن وحرن رأسه لابٗ بابجسامة

 " ٖ أحسد أبان البجة علً ما صار إلَه

 ولفت ولالت بضَك



 ذان ما جنت َداه والفجاة صؽَرة وزواجهما لن َجعدي الحبر "

 " الذٌ كجب به وفٍ جمَع ما َربطها به كزوج

كجفَه لابًٗ رفع   

 " حلن الوحَد إذاً فٍ سفره والدراسة فٍ الخارج "

 حدلت فَه بصمت لبل أن جمول

 " لست وحدٌ من َرفض ذلن بل وأبان نفسه "

 لال بجدَة

 ورؼم كل ذلن وكما َعلم الجمَع فؤنت لادرة علً فعلها وإن "

 رفض هو نفسه ، وأبان أعمل من أن َكون مصَره أنحراؾ

وجعرفَنه جَداً وأنت من ربَجه   " 

 ً  وحرن رأسه جانباً وكؤنه َشَر لشٍء بعَد به مجابعا

 ثم ورجال خالٍ مطر منجشرون فٍ إنجلجرا وَمكنن ممارسة "

 " رلابجن علَه حجً وهو هنان

 ولال آخر كلماجه جلن مبجسماً َعلم جَداً مصَره منها لكنها ججاهلت

 ممصده ذان ولالت ببرود

ْمر وارد جداً إن لم َجعمل وَبجعدٖ رؼبة لٍ فٍ ذلن لكن ا "  

 " عن الفجاة

 ابجسم وانحنً لحمَبجه وأمسن ممبضها وأنزلها لٓرض ونظر

 للجٍ لالت وكؤنها جحدخ نفسها ونظرها شارد فٍ الفراغ

 " إذاً علَا إرسالها للمدرسة مع بثَنة وإن كنت أكره ذلن "

 ً  فابجسم ولم َعلك أو َحاول إلناعها ْنها وكما َبدو الجنعت جماما

 بل لال مبجسماً َنظر لها

 جؽَر كل شٍء فٍ البٗد ولوانَنها منذ عاد شمَمن إٖ موعد "

 " !! الدراسة الؽرَب هنا



 رفعت نظرها الشارد له حَنها ولالت بحزم

فٍمعه حك َجركه كما كان فمن الصواب أن َنام اْطفال  "  

 منازلهم ولت الشجاء والبرد وَذهبوا للمدارس فٍ الصَؾ فولت

 النهار فَه َكوم طوًَٗ ومع أنظمة الجكََؾ الحدَثة والحافٗت

 " الخاصة بالمدارس لن َكون الحر مشكلة

 لال بابجسامة جانبَة

 لكن أن َكون ولت العطلة والسفر والجنزه فٍ الشجاء "

 " مشكلة أمٍ ألَس كذلن ؟

اشرة وَضَكلالت مب  

 " ولما السفر والجنزه ؟ الجعلَم أهم "

 ضحن ولال َنظر لهاجفه الذٌ بدأ بالرنَن

 " حمداً هلل أنن لست وزَراً للجعلَم "

 ورفعه من فوق السرَر ونظر ٔسم المجصل ووضعه علً أذنه ما

 أن فجح الخط َنظر مبجسماً للجٍ كانت جنظر له بضَك بسبب ما

من فٍ الطرؾ اِخر لم َجرن له المجال لال ولم َجحدخ وَبدو أن  

 لذلن مما جعلها جنظر برَبة لمٗمحه الجٍ فمدت ابجسامجها فجؤة

 وحاجباه اللذان انعمدا بجوجس ولال بعد للَل

 " مجً حدخ هذا ؟ "

 وازداد جوجسها ما أن لال بجمود

 " وأبان أَن هو ؟ وهل علم عن اْمر ؟ "

 وأنهً اٖجصال بعد أن جمجم ببرود

 " لَجحمل نجابج أفكاره واخجَاراجه "

 فمالت جنظر له برَبة واسجؽراب

 " !ماذا حدخ وما عٗلة شمَمن بذلن ؟ "



 لم َجبها بل دس هاجفه فٍ جَبه ورفع حمَبجه ولبعجه الخاصة

 ببذلجه ولال وهو َججازها مؽادراً الؽرفة

 " سَخبرن حَن َكون هنا "

 وجابع وهو َججاز الباب المفجوح

 وجذكرٌ اجفالنا أمٍ ولن َولؾ شٍء وجود زوججٍ هنا "

 " وفٍ ألرب ولت

 وؼادر وجركها جنظر لمكانه باسجؽراب جبدل للصدمة ما أن فسرت

 معنً كلماجه فؤخرجت هاجفها سرَعاً واجصلت بؤبان لكنه لم َجب

 ولم ججعب نفسها بجكرار اٖجصال فهٍ جعرفهما جَداً من ٖ َجَب

فلن َجَب أبداً وإن أحرلت هاجفه باٖجصاٖت ،علً اجصالها اْول   

 فؤعادت هاجفها لجَبها وؼادرت الؽرفة أَضاً مجمجمة بضَك

 " أٌ مصَبة ورابن هذه المرة َا أبان "

 بل وجابعت ببرود وهٍ جؽلك باب الشمة بعد خروجها منها

 " وكما لال شمَمن جحمل ما جصنع َدان "

للب اْم الذٌ كانت جشعر وما أن وصلت السٗلم حجً جؽلب علَها  

 به َشجعل ناراً فٍ جوفها فؤسندت جسدها بسَاج السٗلم وأخرجت

 هاجفها واجصلت بمن جعلم بؤنه لن َججاهل اجصالها ولالت ما أن

 فجح الخط

 " أَوب اجصل بؤبان فَبدو ثمة ما َحدخ معه وؼَهم لم َخبرنٍ "

* 

* 

* 

 <َجبع ــــــــــــــ



3 الفصل الرابع والعشرون  

* 

* 

 أؼلمت النافدة وأسدلت السجابر المخملَة علَها فالبرد هنا ٖ َمزح

 مطلماً ولن جشعر بملمس النسابم الدافبة علً بشرجن إٖ بحلول

 فصل الصَؾ ٖ الربَع ، وابجسمت بحزن ججذكر جلن اَْام الجٍ

 عرفت فَها البرد بؤبشع سلوكه الوحشٍ وهٍ طفلة وسط

 مجموعة أطفال مثلها ٖ َملكون من أمرهم شَباً ، حجً بكاء

 اْصؽر سنناً بَنهم بسبب شدة البرد جشعر بؤنها جسمعه اِن ،

 وٖحت ابجسامة أخري علً شفجَها ٖ جشبه سابمجها مطلماً حَن

 جذكرت فكرجها المجنونة وإشعالها النار فٍ خشب المنزل لَشعروا

ملوا لمنزل أسوأ حاًٖ منه لكنها لمبالدؾء وكانت النجَجة أن انج  

 جكن جعَسة حَنها فمد لضوا جلن اللَلة فٍ جو دافا وهم

 . َشاهدونه َحجرق

 ضحكت علً أفكارها الؽرَبة جلن حَنها ورفعت هاجفها ونظرت

 لشاشاجه وابجسمت ْحرؾ رسالجه اْخَرة

 ( أَن أنت لم جدخلٍ َا عنماء ؟ )

ذ أعوام وكانت جسجاء منه بَنمافهو كان َخجار لها هذا اللمب من  

 كان هو معجب به واخجار إلصاله بها وهذا ما جعلها جكرهه بداَة

 اْمر بَنما كان َراه هو شَباً مخجلفاً حجً ألنعها به وبؤنه وصؾ

 ممَز لها علً أنها مخلوق أسطورٌ لكن مإخراً جؽَر كل ذلن

جراهحَن ٖحظت أنه ٖ َسجعمله إٖ ولت جضاَمه منها فباجت   

 أحَناً َمصد به َا حمماء ! شعرت باٖسجَاء منه فجؤة بسبب



 أفكارها جلن وكانت سجرمَه مكانه السابك ومنعها وصول رسالة

 جدَدة منه ونظرت سرَعا ْحرفها جزَن شاشجه المضاءة

 ( دخلت أخَراً إذاً  )

 واسجشعرت فَها عجبه الواضح لعدم جواصلها معه ولررت أن

ّن أصابعها جولفت واضطربت أفكارها كماجراضَه بطرَمجها لك  

 ضربات للبها حَن جابع

 ( لدَا معلومات جدَدة عنها لد جهمن وجوصلن لها )

 فزفرت نفساً طوًَٗ ومنهكاً من صدرها لم جكن جدرن بؤنها جحبسه

 وأنهت المحادثة بَنهما برمز ودون أن جكجب له شَباً بل ورمت

سع وسَفهم بالجؤكَد بؤنهاالهاجؾ بعَداً عنها حَخ سرَرها الوا  

 لن جفعل شَباً اِن فعلَها الجرَخ للًَٗ لجنظم أورالها من جدَد ،

 جوجهت لباب الؽرفة وفجحجه وكعادجها الجٍ لم جؽَرها السنَن حال

 أؼلب طباعها أخرجت رأسها منه جنظر للمكان الخالٍ جماماً بعد

 ! أن سمعت أحد اْبواب هنان َُفجح وَبدو أنه لم َكن باب ؼرفجه

 لم َجبادٖ أطراؾ الحدَخ الَوم أبداً ومنذ مؽادرجه باْمس وحجً

 حَن كانت مارَه هنا وؼادر بها وبعد عودجه جناول طعامه فٍ

 صمت ولم جحاول هٍ فعل ذلن بل وجركجه َجناوله وحده وؼادرت

حَن كانت جؽسل اْطباق وها هو لؽرفجها وكان لد دخل ؼرفجه  

 َؽادرها لاصداً مكان آخر سَكون مكجبه بالجؤكَد فهو اْلرب

 . لؽرفجها وسمعت صوت بابه بوضوح

 أؼلمت الباب بهدوء والجربت خطواجها من ذات الباب وكل ما

 أرادت هو اٖعجذار منه عما لالت سابماً وَبدو أزعجه فجلن لَست

اسجفزها واسجنفرها وؼاص بها طباعها لكن وضع جلن المرأة  

 بعمك فٍ ماضَها الذٌ شعرت بنفسها جمذؾ فٍ دوامجه ودون



 شعور ، لكنها أَضاً علمت الكثَر سابماً عن المدعوة ؼَسانة وما

 كان علَها أن جلمٍ بلومها بؤكمله علَهما بل وعلَه هو جحدَداً 

 . فمطر لم َكن أمامها حَنها

جه مفجوحاً فٍ إشارة دلجها علًما أن كانت أمام باب المكجب وجد  

 أنه لم َعجد علً إؼٗله أو أنه ٖ َمانع دخول أحدهم وهو فَه مما

 شجعها علً المضٍ فٍ جنفَذ ما عمدت العزم علَه فاسجندت

 بَدَها وجسدها علً إطاره ولم َجسلل رأسها منه هذه المرة بل

 نصؾ وجهها ونصؾ جسدها أَضاً جنظر له بعَن واحدة وكان

بنطلون رَاضٍ مرَح ولمَص لطنٍ مجوسط السمن َرفع َلبس  

 أكمامه الطوَلة لما َمارب مرفمَه َجلس علً أرَكة صالون

 المكجب بَنما َضع حاسوبه الشخصٍ علً الطاولة الزجاجَة

 المنخفضة أمامه ولد انجبه سرَعاً لوجودها وسرلت جركَزه عن

نصؾجهاز الحاسوب أمامه ما أن الجمط نظره طَؾ جسدها ال  

 موجود ، لمد بدي لها أصؽر سنناً بمٗبسه الؽَر رسمَة جلن

 وشعره الناعم الذٌ لم َهجم كثَراً بجمشَطه مرجباً للخلؾ كالعادة

 وذكرها ذلن بابنه وحربه الجٍ جبدو مسجمَجة مع خصٗت شعره

 . الناعم وكجمت ابجسامة حانَة كانت سجرجسم علً شفجَها

نظرة اعجذار واضحة جرسل رسالة كانت جنظر لعَنَه المحدلة بها  

 صامجة جإكد فَها مدي اهجمامها بؽضبه منها لكنه خان جمَع

 جولعاجها حَن ارجسمت ابجسامة خفَفة علً شفجَه وهو َنسحب

 بنظره من عَنَها لشاشة حاسوبه المحمول ولال وسبابجه جضؽط

 أحد أزراره

"  ً  " لن أجركن جنجصرٌ علَا فٍ هذا دابما

 فابجسمت من فورها بسعادة فمعنً عبارجه جلن بؤنه سَحذو حذو



 مشاعر الجسامح لدَها وَكون مثلها ، واْهم من كل ذلن أنه

 لَس ؼاضباً منها ، لكن ذلن ٖ َكفٍ فهو لم َعلن عن مسامحجه

 المطلمة لها بعد بل ولم جنل هٍ العماب الذٌ اخجارجه لنفسهاً وهو

وجلست بجانبه بَنما كانت جرالبهااْهم ، الجربت من اْرَكة   

 نظراجه وهٍ جخرج لوح شوكٗجه من جَب لمَصها اْنثوٌ

 الطوَل بعض الشٍء كحال أكمامه الجٍ ؼطت أؼلب كفَها ولد

 رسم جفاصَله علً جسدها النحَل الصؽَر وله للنصوة أخفت

 بمصجها الدابرَة المجسعة أؼلب خصٗت شعرها الذٌ كانت ججمعه

مطاطٍ مزَن بالفصوص بَنما جمسن خصٗتللخلؾ بمشبن   

 ؼرجها الناعمة الملَلة بذات المشبن الذٌ رآه فٍ شعرها أول مرة

 . بل وفٍ كل مرة ولم َٗحظها جنزعه أبداً 

 ؼضن جبَنه وهو َحدق فٍ لوح الشوكوٖ فٍ َدها فهذا النوع لم

 َراه فٍ ثٗجة المطبخ وٖ الخزانة ولم َحضره بنفسه مما َعنٍ

جحجفظ به لدَها وجخص نفسها فمط به ! بَنما كانت الجالسةأنها   

 لربه جمرأ نظراجه جلن بشكل مخجلؾ جماماً ولالت بعبوس

 حسناً هذه اْشَاء لَست حكراً لٓطفال فمط وما أن ججذوله "

 سجكجشؾ حمَمة ذلن ... لمد كلفنٍ الكثَر من المال ومشكلجٍ

 " أنٍ أحبه

جولع جماماً هو نوعها المفضل ففهم حَنها لما لدمجه له وكما  

 وٖ جخص به سوي نفسها ، عاد بنظره لحاسوبه مجمجماً بهدوء

"  ً  " شكراً لن اْمر فعًٗ ٖ َسجحك .. ثم أنا لم أعد ؼاضبا

 فارجسم البإس علً مٗمحها وعَناها الجٍ كانت جنظر لعَناه

عهالمحدلجان فٍ اْسطر الجٍ جمٓ الشاشة أمامه بَنما الجفت أصاب  

 الطوَلة علً ذلنه َثبت مرفمه علً فخذه وكؤنه َنصب بكامل



 جركَزه علً ما َمرأ وجمجمت أَضاً ولكن بنبرة طفولَة

 " لن أسجطَع النوم وضمَرٌ َإنبنٍ هكذا "

 ورالبجه نظراجها العابسة وٖزال َجعمد اٖنشؽال بحاسوبه بَنما

 همس بنبرة ٖذعة بسبب محاوٖجها

 " هٍ أنانَة إذاً ؟ "

 وكان جوابها سرَعاً وصرَحاً وبابجسامة واسعة

 " شٍء كهذا "

 ونجحت فٍ رسم ابجسامة جدَدة علً شفجَه ونظر لها لبل أن

 جنجمل عَناه للوح فٍ َدها الجٍ ٖزالت جمدها له ، كان لد لرر

 رفضه بطرَمة لبمة لجحجفظ به لنفسها بما أنها جحبه بل ولم جكن

رة جناوله لكن أن جخجاره كعماب لنفسها منه كما لالت فمدجؽرَه فك  

 كانت الفكرة اْكثر إؼراء بالنسبة له وٖبؤس فٍ أن َنجمم لنفسه

 . منها كما جرَد

 فاسجوي فٍ جلوسه وأخذه منها وهمس َشكرها ووضعه بجانب

 حاسوبه علً الطاولة وظن أن اْمر انجهً إلً هذا الحد لكنها

سَعود لعمله السابك لالت بكلمات سرَعة وما أن ٖحظت بؤنه  

 وكؤنها جخشً أن ججراجع أو أن جفمده بطرق أبشع

 " علَن أن جفجحه اِن وجؤكله ْجؤكد من أنن لبلجه "

 فنظر لها باسجؽراب وابجسمت له من فورها بعفوَة جلن اٖبجسامة

 الجٍ ٖ َجمنها ؼَرها هكذا فجنهد باسجسٗم ورفعه من الطاولة

َل الؽٗؾ الورلٍ عنه فحركت َدَها بعشوابَة أمامهوبدأ َز  

 ولالت مندفعة

 " ٖ لَس هكذا "

 فجولؾ عما َفعل َنظر لها بذهول فالجربت منه أكثر حجً كانت



 شبه ملجصمة به وبدأت جشرح له ونظرها علً اللوح فٍ َدَه

 وأصبعها َججبع الخط الوهمٍ علً ؼٗفه عن كَفَة فجحه بالطرَمة

عدت َدَها ولالت مبجسمة جنظر لعَنَه المحدلجَنالصحَحة وأب  

 فَها باسجؽراب

 " وبرلة رجاءً  "

 فجنهد فٍ صمت َجارَها فٍ عمابها الؽرَب لنفسها وما أن أمسن

 طرؾ الؽٗؾ من جدَد أولفجه لابلة بسرعة

 " ٖ ٖ سجفسد شكل المؽلؾ هكذا "

 فزم شفجَه َنظر له بضَك بَن َدَه لبل أن َنظر لعَنَها المبجسمة

 ! له ببراءة فالعماب انملب ضده علً ما َبدو

 وبعد صراع طوَل مع الؽٗؾ الورلٍ لَزَله بطرَمة ٖ ججرح

 مشاعره كما جرَد أخرج اللوح الكبَر منه وكانت رابحجه الواضحة

أت مرحلة أكله لهكما برَك لمعانه َوضحان نوعه الفاخر ، وبد  

 وشعر ببعض أحراج من فعل ذلن فٍ وجودها وهٍ جكاد جكون

 ملجصمة به هكذا ، فؤكل هذه اْطعمة َحجاج نوعاً خاصاً من الجلذذ

 وأنت جؤكلها أو سَكون مصَره مزرَاً كما حدخ مع الؽٗؾ ، كما

 . أنه فٍ الحمَمة ٖ َحب الحلوَات كثَراً 

ر للوح فٍ َده نظرة جرلب لمرممها بطرؾ عَنَه فكانت جنظ  

 َفهمها لكنه َعلم بؤنها لن ججركه حجً ججؤكد من أنه أكلها كاعجذار

 وعربون صدالة جدَد كما جسمه لكن نظراجها جلن لم جزد مهمجه

 سوي صعوبة ، وْنه ٖ مفر أمامه لرر أكله نهاَة اْمر ، وما ان

هواء أماملربه من فمه حجً جولؾ مكانه مجدداً َده معلمة فٍ ال  

 وجهه ونظر سرَعاً ناحَة صاحبة الشهمة اْنثوَة الرلَمة

 والعفوَة الجٍ صدرت منها عند شعورها بؤنها سجفارق حلواها



 ! المحببة ، وذان ما رآه واضحاً فٍ عَنَها وكؤنها جفارق حبَبها

 ودون شعور منه مده لها فؤخذجه علً الفور وأمسكجه بكلجا َدَها

ؤنها ٖ جصدق أنه عاد لها أخَراً وابجسمتممجربجان لصدرها وك  

 بارجَاح مما جعل مزاجه َنملب للحنك وشعر بؤنه ولع فٍ مكَدة

 ! وجحول لجانٍ مجوحش فجؤة

 وبالرؼم من كل ذلن كان صوجه بارداً حَن لال

 " ألم جعطنٍ إَاه بنفسن ورؼم رفضٍ له ؟ "

 فمالت من فورها وبامجعاض

رفضكان بإمكانن أصرار علً ال "  " 

 اجسعت عَناه ولال بضَك

 " ومن الجٍ أصرت وألحت علَا ِخذه؟ "

 وفاجؤجه بؤن لالت سرَعاً ودون لحظة جفكَر

 " ... ٖ جصدق كل ما َمال "

 وجابعت بجحدٌ صدمه وهٍ جمذفه فٍ عمك عَنَه كاشفة عن

 نواَاه الخفَة

 ثم أنت ٖ جسجطَع أن جنكر بؤنن كنت جخطط ٖسجؽٗله "

 " والجضحَة به رؼم عدم حبن له فمط من أجل جعذَبٍ

 وولفت من فورها لكن بعد أن رممجه بنظرة مإنبه شعر بها جلسع

 ضمَره فارجفعت َده وأمسن برسؽها فٍ حركة ٖ إرادَة وأولفها

 مكانها وما أن نظرت له جرن َدها بطرَمة عفوَة أَضاً وفرد َدَه

 ً  وجمجم بابجسامة جانبَة مسجسلما

ؾ إذاً آس "  " 

 وعلم بؤنه ٖ مفر له من اٖعجذار وهذا ما كانت جخطط له بالجؤكَد

 وها لد انملبت اْدوار وٖ شٍء أمامه سوي اٖسجسٗم ، وكما



 .. جولع كانت ابجسامجها العفوَة والجمَلة أول رد َصدر عنها

 وكما جولع أَضاً بل وما بات َعلمه عن شخصَجها فلن َكفَها

فمط فمد خبؤت لوح شكوٖججها المفضلة خلؾاٖعجذار اللفظٍ   

 ظهرها مع َدَها ولالت مبجسمة

ٌّ طلب صؽَر جداً وكجعوَض بالطبع علَن أن "  موافمة لكن لد

 " جوافك علَه

 فؤشار لها برأسه دون أن َجحدخ لججابع فضحكت بسعادة وهٍ

 جخرج من ذات الجَب علبة بسكوَت مالح صؽَرة ووضعجها لرب

ولة وجحركت نحو باب الؽرفة من فورها لابلةحاسوبه علً الطا  

 بسعادة

 " شكراً لن .. كنت أعلم بؤنن لن جرفض أمراً مهماً كهذا "

 وؼادرت علً نظراجه المصدومة مجمنَة له لَلة سعَدة دون أن

 جذكر له طلبها الذٌ اعجبرت موافمجه علً لولها إَاه موافمة

 !! علَه ! بل ودون أن جنظر ناحَجه حجً وهٍ جخرج

 جنهد نفساً عمَماً طوًَٗ شعر به خرج من أعماله لبل أن َحرن

 رأسه مبجسماً بملة حَلة علً بإسه ونظر لعلبة البسكوَت علً

 الطاولة .. حجً أنها َبدو جعلم بؤنه ٖ َفضل أكل الحلوَات ودون

 . !!اسجثناء

 " سحماً ْفكارن َا مطر "

 وذان ما لم َكن َسجطع منع نفسه من الهمس به ما أن عاد لعمله

 علً الشاشة الملَبة بالجداول المرصوفة باْرلام ولجلوسه

 السابك َثبت ذلنه بؤصابعه لبل أن َؽلك حاسوبه بحركة واحدة

 ً  من َده وولؾ ورفع العلبة الجٍ جركجها له وؼادر المكان مجوجها

ل هذا وما َرَده اِن هو النوملؽرفجه فمْد فمَد الرؼبة فٍ ك  . 



* 

* 

* 

* 

* 

 نظر لشاشة هاجفه ولٕسم الذٌ اخجاره لها سابماً واسجخدمه

 لرلمها أَضاً ) زهرة الجنوبٍ ( وابجسم بسخرَة وهو َعود بنظره

 وجركَزه علً الطرَك أمامه فهذه المرة اْولً الجٍ جمرر فَها

َب ، ولن َسجؽرباٖجصال به منذ عرفها وحجً بعد زواجهما المر  

 هذا بعد أن فعلها هو البارحة ولطع اٖجصال من لبل أن ججَب

 وَبدو أنها كانت جنجظر منذ ذان الولت أن َفعلها مجدداً حجً

 أصابها الَؤس نهاَة اْمر ، فٍ ولت سابك كان لَسعد باجصالها

 هذا وبرإَة اسمها علً شاشة هاجفه لكن اِن هو بمثابة ذر

المفجوح فٗ َذكره سوي بجرمها ناحَجه للملح علً الجرح  . 

 لمد ظهرت له جلن المدعوة ماَرَن من العدم فٍ الولت المناسب

 جماماً لجمنعه مما كان سَفعله البارحة حَن لرر اٖجصال بها وهو

 كشؾ الحمَمة الجٍ علمها وبالطرَمة الجٍ جسجحك ثم جطلَمها لكنه

َشفٍ ؼلَله منها أن اكجشؾ فَما بعد بؤنه لرار مجهور وؼبٍ فلن  

 َهَنها وَجرح كرامجها بكلماجه ثم َطلمها فٍ الَوم الجالٍ وَخرج

 من حَاجها وفمط انجهً اْمر فذان لن َمجص له منها ولن ججؤذي

 مطلماً فلن َصدق أبداً أنها لد جحمل مشاعر له لَجرحها بخذٖنه

 فما فعلجه ٖ َنم سوي عن الكراهَة واٖنجمام وَبدو أنها لم جعلن

 . موافمجها علَه سوي لجكمل بالٍ مخططها أجرامٍ معه

 اشجدت أصابعه بموة جمبض علً الممود وكؤنه َفرغ ؼضبه



 المكبوت فَه فلن َؽفر لها أبداً ما فعلجه فٍ حك والده ووالدجه لبل

مهنجه بسمعجه واْهم بملبهأن َفكر فَما فعلجه به هو .. ب  

 ومشاعره فهو كان علً اسجعداد ْن َجخطً كل جلن اْزمات الجٍ

 عصفت به ماداما معاً وهٍ بجواره وفٍ حضنه فَنسَه وجودها

 . بمربه كل همومه الجٍ َمر بها

 ً  شد علً أسنانه بموة وضرب براحة َده علً الممود هامسا

 بؽضب مكبوت

" ما جسجحمه ْنن وثمت فٍ النساء َالن من مؽفل ومعجوه وهذا  " 

 وما هٍ إٖ لحظة جفكَر لصَرة وعاد وأخرج هاجفه واجصل بالذٌ

 أجاب علَه علً الفور لابٗ بصوت باسم

 " مرحباً أوَس "

 فشد علً أسنانه بموة فٗ َمهره شٍء أكثر من خذٖنه لهذا الرجل

مالذٌ وثك به ، لكن ابنة زوججه السبب وهٍ من خذلجهم جمَعه  

 وأولها جربَجه لها كإبنة وحَدة له ، جنفس بعمك لبل أن َمول

 ونظره علً الطرَك أمامه

 " مرحباً عمٍ "

 وجردد للًَٗ لبل أن َجابع بنبرة هادبة رزَنة

 " ... أردت أن أجحدخ معن بشؤن موعد زواجنا "

 وعاد للصمت المجردد مجدداً وسبمه محدثه لابًٗ 

افكمانعم َا أوَس ما به موعد زف "  " 

 وكان وكؤنه َذكره بؤنهما مجزوجان سلفاً فمال بذات هدوبه الذٌ

 أجمنه بحرفَة منافَاً لما َحدخ داخله

 أجل عمٍ عن موعد حفل الزفاؾ أجحدخ أرَد أن نعجل به "

 " لدر أمكان



 وساد الصمت من الطرؾ اِخر لبل أن َصله صوجه

 لكنكما ... أعنٍ لكنن سبك ووافمت علً أن جحدده هٍ فٍ "

 الولت المناسب لها ، ثم والفصل الدراسٍ فٍ جامعجها لم َنجهٍ

 " بعد وأنت جعلم المسافة من الجنوب إلً هنا

 أجل َعلم وهو أكثر من َعلم وسَجعلها جعلم ذلن أَضاً فؤٌ دراسة

كبَراً لجكون هذه الجٍ جسجحمها ؟ وهو المؽفل من جكبد عناءً   

 ضمن طلبة جلن الجامعة المهمة وحمك لها كل ما ججمناه لمسجمبلها

 بَنما دمرت هٍ مسجمبله وبملب مَت ، أدار الممود ودخل بسَارجه

 لطرَك فرعٍ أشارت الٗفجات َمَنه للمكان الذٌ وصله وكان

 َمصده ولال وسرعة سَارجه ججباطا جدرَجَاً بسبب حركة

المزدوجالسَارات فٍ الطرَك   

 أعلم عمٍ وسنجد لذلن حًٗ مإلجاً ، ثم هٍ سجنهٍ دراسجها "

 " لدٌ فٍ جمَع اْحوال

 لال ذان من فوره

 " ... أجل بنٍ ولكن "

 لكنه لاطعه وبإصرار

 أنت فمط أخبرها برؼبجٍ فٍ ذلن ألَس المرار فٍ َدها ؟ "

 " أجركها جمرر إذاً وأنا ُمصر وٖ أري سبباً للجؤجَل

هده الواضح دلَل اسجسٗمه وكما َعرؾ وجولع لالسمع صوت جن  

 بهدوء

 أجرن اْمر لٍ وسؤري ما َمكننٍ فعله وسنصل لما َرضٍ "

 " كلَكما بالجؤكَد

 ً  ابجسم بسخرَة مجمجما

"  ً  " شكراً لن عمٍ كنت أعلم بؤنن لن جردنٍ خاببا



 وودعه وأنهً اٖجصال معه وٖزالت اٖبجسامة الساخرة جزَن

َده هو فمط سَحدخ ورؼماً عنهم جمَعهم ولم جعرؾشفجَه فما َر  

 . جلن المدللة بعد من َكون أوَس ؼَلوان الذٌ جٗعبت به

 وما أن كان سَعَد الهاجؾ لجَب سجرجه جولفت َده مكانها بسبب

 رنَنه المفاجا فعاد ونظر لشاشجه مجدداً وأجاب من فوره لابًٗ 

 " مرحباً َا أبان "

 لال من فٍ الطرؾ اِخر مباشرة ودون ممدمات

 " أَن أنت اِن ؟ أمازلت فٍ الجنوب ؟ "

 أولؾ سَارجه حَخ المكان الذٌ كان َمصده ولال

 " أجل ولن أؼادر فٍ الولت الحالٍ ، بما َمكننٍ مساعدجن ؟ "

 لال من فوره،

 " أرَد الجحدخ مع َمان ، هل أنت فٍ منزلن اِن ؟ "

للساعة الرلمَة المعلمة أعلً المبنً المرجفعأخفض رأسه َنظر   

 خلؾ الرصَؾ ولال

 " !ظننجه اشجري هاجفاً باْمس ، ألم َجصل بن ؟ "

" ٖ !! " 

 كان جوابه مباشراً ومسجؽرباً أَضاً فمال ما أن عاد لجلوسه

 السابك وأراح ظهره لظهر الكرسٍ مجدداً 

دو لمأخبرنٍ بؤنه َرَد شراء واحد من أسواق جَنوة وَب "  

 " َذهب حجً اِن

 وجابع َنظر للشارع المزدحم من نافذجه

 أنا اِن فٍ نجَران وسؤمر بإحلَل ولن أصل المنزل لبل ألل "

 " من ثٗخ ساعات

 وجؽضن جبَنه باسجؽراب ما أن وصله الصوت الرجولٍ المنخفض



 َبمً ٖ حل ؼَرن فثمة أمر مهم َخصه علَن إخباره به ما "

 " أن جصل وعلً الفور

* 

* 

* 

* 

 " مارٌ "

 ولفت والجفجت خلفها حَخ الصوت الرجولٍ الرصَن والذٌ ناداها

 عن ممربة منها وحضنت مذكراجها فٍ حركة ٖ إرادَة حَن علمت

 هوَجه ولد ولؾ أمامها ولال ما جولعجه جماماً وما عبر عنه

 حاجباه المعمودان

 " مارٌ أنت ٖ جعجبَننٍ الَوم أبداً.. َبدو أسبوعن كان سَباً ؟ "

 أخفضت نظرها خجًٗ من مٗحظجه واعجذرت هامسة

 " آسفة أسجاذ "

 لكنه لم َجولؾ وجابع لابٗ بجدَة

 لمد جؽَبت باْمس وثمة إخطار وصلنٍ من أدارة بشؤن ؼَابن "

امدة فمطوعذرجن ْجل ذلن لكن أن ججلسٍ فٍ المدرج كجثة ه  

 " مجدداً فهو أمر سٍء للؽاَة وأنت من الطلبة الجَدَن لدٌ

 لم جسجطع الجعلَك فهٍ بالفعل جكررها للمرة الثانَة فٍ محاضراجه

 ولد عذرها سابماً بل وسمح لها بمؽادرة الماعة وْول مرة َفعلها

 مع طالب لدَه وها هٍ جكررها مجدداً ، وكانت الدموع الرلَمة

َها الجعبَر الوحَد حَن سؤلها بالجضابالجٍ مٓت عَن  

 " ما بن مارٌ ؟ هل جواجهَن مشكلة ما ؟ "

 وكان جوابها الصمت أَضاً سوي بحركة خفَفة من رأسها فهٍ ٖ



 جسجطَع لول المزَد لَس فمط بسبب الجَبس المإلم بحنجرجها بل

 وْنها ٖ جمدر فسؤلها مجدداً وبجدَة ظهرت جلَة فٍ صوجه لبل

نجلَزَة الشمراءمٗمحه اٖ  

 " هل انفصلت عن خطَبن ؟ "

 ً  ! كان سإاله مباشراً بل وواثماً وكؤنه َجولع ذلن سلفا

 ً  وجذكرت مزاحه معها حَن شرد ذهنها فٍ محاضرجه سابما

 وسؤلها أَن نامت البارحة فكان الجعلَك من أحد الطلبة فولها

 بخصوص خطَبها .. الخطَب الذٌ جحدخ عنه الطلبة لولت وإن

م َره إٖ الملَل جداً منهم فٍ ملعب السلة وهو َلبسها خاجمهل  

 أمامهم ، همست بصعوبة جمسن نفسها عن اٖنهَار باكَة

 " أجل "

 هٍ لم ججحدخ مع أحد الَوم وٖ البارحة ولضت لَلة سَبة للؽاَة

 لم جنم فَها أبداً ولم ججولؾ عن البكاء وخرجت صباحاً فٍ ولت

 ً بل وجمعت جمَع أؼراضها وجركت رسالة باكر لم جري أحداً أَضا  

 فمط للجٍ سجدخل الؽرفة بحثاً عنها بالجؤكَد وهٍ والدة رواح

 وجاءت هنا بحالها المزرٌ هذا ْنه ٖ َمكنها الجؽَب عن جامعجها

 دون سبب ممنع َجم جمدَمه ٔدارة الجامعة والحصول علً موافمة

 علَه ، ولم جكذب فَما لالت فهٍ سجنفصل عنه وإن كانت زوججه

 الجٍ جشن أن جسجمر كذان أَضاً ، مسحت عَناها بموة جمنع

 دموعها من مجرد الجفكَر فٍ النزول بَنما لال الوالؾ أمامها

 وبحزم َشبه شخصَجه

 لن ججولؾ حَاجن من أجل رجل جخلً عنن مارٌ أو ٌْ سبب "

لوَة كٍ ٖ جخسرٌ كل شٍء وأوله كان ، علَن أن جكونٍ  

 " احجرامن لنفسن



 شعرت بكلماجه ججرحها أكثر من كونها جواسَها أو جمنحها الموة

 فهمست بصوت مرججؾ حزَن جججنب النظر لعَنَه

 " كٗنا ٖ َرَد اٖنفصال ... أنا فمط مجبرة علً فعل ذلن "

ٍوكانت وكؤنها جنجظر فمط من َجحدخ معها عن اْمر .. بل ه  

 كذلن بالفعل حجً جكاد جموت كمداً ، ورؼم َمَنها من أنه لَس ثمة

 من لد َجد حًٗ لمشكلجها أو َفَدها بشٍء جابعت بحزن ما ججولع

 بؤنه َرَد أن َسمعه منها كما ساندرَن فٍ السابك

 " لكننا نجؤللم ونعجاد ثم ننسً "

 ً  وكما جولعت أَضاً فمد لال وسرَعا

نكون ألوَاء ونحن نججاز جلن المراحل أجل مارٌ لكن علَنا أن "  

 " لذلن عدَنٍ أن ٖ أري هذا الوجه الكبَب الحزَن المرة المادمة

 أومؤت له بحسناً واعجذرت منه هامسة واسجدارت مجابعة طرَمها

 وابجعدت خطواجها حجً اخجفت بَن جموع الطلبة وجوجهت ناحَة

جاب اللذانمبنً المكجبة وحاولت بَؤس أن جركز مع المرجع والك  

 كانا مفجوحان أمامها وعبثاً كانت جحاول فعَناها كما رأسها كانا

 َإلمانها بشدة ، هذا إن اسجثنَنا الجعب النفسٍ المرَع ولن جنجح

 . فٍ جمع أٌ معلومات لبحثهم الجدَد علً هذا الحال

"  ً  " مرحبا

 رفعت رأسها ونظرت للفجاة الشمراء الجٍ أطلت علَها من فوق

لبَضاوَة الضخمة الجٍ كانت ججلس عند طرفها حالالطاولة ا  

 الكثَرَن حولها ولالت الجٍ جلست أمامها مبجسمة

 " هل نجعاون مارَه ؟ هكذا َنادونن ألَس كذلن ؟ "

 وجابعت دون أن جنجظر جوابها وهٍ جسجدَر بنصؾ جسدها

 العلوٌ لجخرج شَباً من حمَبجها الجٍ علمجها علً ظهر الكرسٍ



 لررت أنضمام لمجموعجكم فٍ بحخ اٖسجاذ هامبسون "

 " وأخبرت باوٖ ولم جعجرض ولالت أن أخبرن

 ووضعت مجموعة أوراق علً الطاولة أمامها جهدَها ابجسامة

 حَوَة جمَلة جشبهها فابجسمت لها بدورها ولالت

 " َسعدنٍ ذلن كَم "

ها لموبالفعل رحبت بالفكرة فكَم من الطالبات المجفولات لكن  

 ججحدخ معها سابماً ، كان لدَها مجموعة أصدلاء شعرت بؤنهم

 َرفضون اٖحجكان بؽَرهم ، وهذا ما كان َٗحظه الجمَع ولَس

 هٍ فمط ، لالت الجٍ ابجسمت لها برضا

 رابع وسنزَد المجموعة فرداً آخر فسنحجاج للسفر لدندٌ "

َكولماء موظؾ من مركز البحوخ العلمَة هنان .. هو ابن صد  

 لدَم لوالدٌ ووعد بمساعدجنا وسنمدم بحثاً سَجحدخ عنه الجمَع

 " وسنراه علً صفحات جرَدة الجامعة

 وابجسمت بحماس وهٍ جخجم شرحها المفصل والجراحها المفَد

 ذان فؤبعدت نظرها عنها للكجاب الذٌ كانت جرَح َدَها علَه

 ولالت ببعض الجردد

أسجطَع الموافمةإن كان شاباً وعلَا السفر معكم فٗ  "  " 

 ولم جسجؽرب الضحكة الجٍ أطلمجها الجالسة أمامها لبل أن جمول

 " !َا إلهٍ مارَه أنت جعنَن ذلن فعٗ ؟ "

 لم جنزعج مما لالت ولم جعجبره سخرَة من أفكارها فهٍ جعلم جَداً 

 طرَمة عَش وجفكَر المججمع الذٌ وجدت نفسها مجبرة علً

لن مباحاً فٍ بٗد المسلمَناٖنخراط فَه وإن أصبح أؼلب ذ  

 مإخراً لكن لَس كحاَجهم بالجؤكَد فحاولت اٖبجسام وهٍ جرفع

 نظرها لها لابلة



 باوٖ واْخرَات اسجؽربن مثلن جماماً بادئ اْمر لكنهن الجنعن "

 ً  " بؤنه لَس جزمجاً وٖ رجعَة كما سجفكرَن أَضا

 " ثمة من َرفض ذلن إذاً ؟ "

 كان سإالها مجولعاً ومن فجاة نبَهة مثلها فؤومؤت لها دون أن

 ججحدخ والجوي جانب شفجها وكؤنها جوصل لها رسالة مفادها أنها

 لَست راضَة عن هذا كٍ جنجو مما ججولعه جَداً فمالت ما جولعجه

 أَضاً وبابجسامة مشككة

 " !خطَبن إذاً السبب ؟ "

 فجنهدت بعمك لبل أن جمول

وهو المسإول عنٍبل لرَبٍ  "  " 

 فكان رد فهل الجالسة أمامها أن عبست بؤسً مجمجمة

 آه ٖبد وأنه عجوز مجزمت بالرؼم من أن هذا ٖ َجعارض "

 " مع أفكار أمثاله

 فنملت نظرها منها لَدَها مجدداً جحاول إخفاء مشاعرها

 الحمَمَة ولالت

 هو لَس كذلن لكن ... لكنه َونانٍ وأنا إَطالَة وَصعب "

لناعه باْمر بطرق أَسرإ  " 

 فؤطلمت الجالسة أمامها ضحكة أخري ولالت جلعب أصابعها

 بخصلة من شعرها اْشمر الٗمع

 " ٖ َمكننٍ جصور ذلن .. َونانٍ مجزمت ! سَكون رهَباً جداً  "

 ابجسمت بحزن وأبعدت نظرها للبعَد ولن جسجطَع أن جخبرها

مَه هٍ النعَمبؤن الحَاة مع ذان المجزمت العجوز كما جس  

 . المطلك بالنسبة لها والجٍ زوالها وحده ما َدفعها اِن لٗنهَار

 واسجطاعت بالفعل أن ججذب انجباهها وهٍ جشرح لها عن



 مخططها للمشروع ، بل وبددت بعضاً من سحابة الكآبة الجٍ كانت

 جشعرها بالدوار والؽثَان ، وبعد أن اجفمجا مبدبَاً علً أؼلب النماط

فَما سَنجزونه لرَباً ولفت وشكرجها وصافحجها مؽادرةالمهمة   

 من هنان بَنما اخجارت جلن البماء لولت أطول فٍ المكجبة

 وؼادرت هٍ مبنً الجامعة ووجهجها لندن ولَس برَسجول ،

 سجمضٍ بالٍ الولت فٍ شمجهما وإن كان سَرجع بعد أسبوع فلن

 ً  .َحرموها من المكان الذٌ جمعهما وسجفمده أَضا

* 

* 

* 

* 

* 

 نزل لٓرض مسجنداً بمدمَه علَها وأبعدت َده اْوراق بَن

 الحشابش المصَرة َحفر الجربة الرطبة بؤصابعه هامسا

 بجمجمات ؼاضبه

 لن َولؾ أحد ما خططت له ولن احرم من الفرصة اْخَرة "

 " ٔثبات نفسٍ فٍ هذا العالم الحمَر

بة الجٍ كانونفض َده فٍ سجرجه الجلدَة بموة َخفؾ من اْجر  

 َشعر بها جحرق الجلد جحت أظافره ونظر للمسدس الشخصٍ

 الثمَل والذٌ دمج اللونَن اْسود والفضٍ فٍ جفاصَله َمسكه

 بَده اْخري وجمجم بؽَط من بَن أسنانه

 " أنا من سَضع حداً لكل هذا أو سنسافر سوَاً لعالم اْموات به "

جخرج لوَة مجٗحمةودسه فٍ الجراب َخفَه بكلجا َدَه أنفاسه   

 حجً أعاد المكان كما كان سابماً فٗ َجده أحد بعده وٖ مصادفة ،



 وما أن اسجوي والفاً اسجدار للخلؾ بسرعة وعمد حاجبَه بموة

 َنظر لصاحبه الخطوات الخفَفة الجٍ أصبحت جمؾ خلفه أو أنها

 كانت جرالبه خلسة ولم َكن َشعر ! لال بضَك من فوره

نه هنا ؟ما الذٌ جفعلَ "  " 

 وبددت جمَع شكوكه حَن لالت ببرود

 " أبحخ عنن بالطبع ، مجً سنخرج ؟ "

 لال والضَك لم َؽادر نبرجه بعد كما مٗمحه

 " اسمعٍ جَداً َا فجاة جدن أمر بعدم خروجن مطلماً من هنا "

 فاحجمنت عَناها بؽضب أسود ولبل أن جعلك بؤٌ شٍء أو جسؤل

ؾ كجفهسبمها لابٗ وإبهامه َشَر خل  

 انجظرٌ فثمة مفاجؤة سارة أخري فهو لرر إرجاعن للمصح "

 ً  " النفسٍ وجحت حراسة مشددة أَضا

 " هكذا إذاً ؟ "

 كان ذان فمط ما همست به من بَن أسنانها ولال الوالؾ أمامها

 وبإصرار جاد

 " سنبطل مخططه بالجؤكَد فلن أسمح له بإَماؾ مخططاجٍ "

 فارجسم اٖزدراء الساخر علً مٗمحها ولالت

 عن أٌ مخططات حمماء ججحدخ فؤنا ٖ أري شَباً أبعد من "

 أفكار جافهة سجمودن لمجل شمَمن نهاَة اْمر ْصبح المجهم

 " حَنها بالطبع

 لوح بسبابجه لابٗ بضَك

 ٖ شؤن لن بهذا ومن الَوم وصاعداً سؤعمل لوحدٌ ، بل ومنذ "

ؤنا لم أعد أثك بؤحد منهمفجرة بعَدة ف  " 

 نطرت له باسجؽراب لابلة



 " !عمن ججحدخ ؟ "

 " للت بؤنه ٖ شؤن لن "

 لالها سرَعاً وبضَك والجرب منها حجً بات َمؾ مواجهاً لها

 مباشرة ولال بجدَة َنظر لعَنَها

 ما علَن معرفجه فمط بؤن عدونا واحد وَبدو ألرب وأخطر مما "

ً ججصورٌ ونواَاه لَست حسن ة مطلما  " 

 " لَس ثمة عدو لٍ كجدن "

 لالجها مباشرة وبحمد فمال بذات جدَجه الؽرَبة عنه وبصوت

لعَنَها منخفض ٖزال َنظر  

 المهم أن جكونٍ حذرة وسَُكشؾ كل شٍء َوماً ما "

 " ٖ أراه بعَداً أبداً 

 حدلت فَه باسجؽراب لبرهة لبل أن جهمس بجمود

 " !هل أفهم ما بن الَوم ؟ "

كت خطواجه وجمجم بحنك وهو َججازهافجحر  

 " جننت .. فمدت عملٍ ولهذا سؤجصرؾ كؤٌ مجنون فالد للعمل"

 وابجعد نظراجها المسجؽربة ججبعه لبل أن جنجمل للفراغ أمامها

 بشرود جشوب كل جلن الزرلة الجمَلة فٍ عَنَها نظرات

 الكراهَة والحمد جشد لبضجَها بجانب جسدها بموة وهمست

 من بَن أسنانها المطبمة بؽضب مكبوت

 " هذاهو ردن إذاً علً من َواجهن بحمَمجن َا ضرارالسلطان ؟"

 ونظرت للمكان الذٌ كان َحفره نجَب لبل للَل حَخ كانت جراه

 وٖ َعلم وجوجهت نحوه وجثت أمامه علً ركبجَها وأبعدت

 اْوراق والحشابش ثم أزالت أصابعها الجربة المكدسة بشكل

بٍ وأخرجت المسدس الذٌ ٖ َجماشً وزنه الثمَل مععشوا  



 . حجمه البجه جنظر له بعَنَن مجسعة من الصدمة

* 

* 

* 

* 

* 

 حضنت ركبجَها ودفت وجهها فَهما وكؤنها سجهرب من والعها

 بؤكمله بذلن ! وشعرت بؤلم لاسٍ فٍ أطرافها لبل للبها ما أن

د رأجها فَهظهرت صورة والدجها أمامها مجدداً ، بل وآخر مشه  

 وذان الرجل الطوَل شدَد دكون الشعر كما العَنان صاحب النظرة

 الموَة الداكنة الؽاضبة الجٍ لم جهجم وٖ بالنظر ناحَجها والذٌ

 جراه للمرة الثانَة فمط فٍ حَاجها بعد حفل افججاح البرج ولد

 جشبت جسد والدجها الواهن به وَدها ججمسن بسجرجه السوداء

ضاً بَنما أحاطت ذراعه بكجفَها َساعدها كٍ جسَركٍ ٖ جسمط أر  

 معه مؽادران ؼرفجها فٍ المسجشفً وأمام جمَع من كانو هنان ،

 ومٓت الدموع الساخنة عَنَها واشجدت أناملها علً لماش

 بجامجها المطنَة جحضن نفسها أكثر وهٍ ججذكر النظرة المَجة

ا علَهاالجٍ رأجها فٍ عَنَها حَن رفعت رأسها وولع نظره  

 وكؤنها فجاة ؼرَبة عنها لم جعرفها َوماً ..!! كانت نظرة أخري

 لجلجها بها بعد جلن الجٍ رمجها بها وجدها هنا حَن دخٗ ؼرفجها

 . بعد سماعهما صراخها الباكٍ الموجع المإلم

 وهذا حالها منذ ساعات جسجن نفسها فٍ ؼرفجها هرباً حجً من

 نظرات جدها لبل أسبلجه ، بل وحجً من أعَن الخدم ونظراجهم

 الفضولَة .. وإن لم َكونوا من خارج البٗد ومحاصرَن بالعَش



 . هنا لعلم الجمَع بما حدخ داخل هذا المنزل البارحة لبل خارجه

 ٖ شٍء حولها سوي صوت الذكرَات المإلمة وضجَج الجلفاز

نمل بَن لنواجه وموالعالذٌ لم جفارله عَناها منذ ولت جج  

 الجواصل فٍ جهازها المحمول جخشً من اللحظة الجٍ سَذاع فَها

 الخبر الذٌ جرفض حجً الجفكَر فٍ صَؽة له ، وكم حمدت هللا أن

 شَباً عماّ حدخ لم َذكر حجً اِن وَبدو أن أولبن الصحفََن لم

 َسجهوهم الخبر بعد أن نفجه بما فعلت وبعد أن سحب الحرس

نهم وجلموا جهدَداً معجبراً من رجال الشرطه الموجودَنالصور م  

 هنان بعد أن جم الحجز علً هوَاجهم فبات كعدمه بالنسبة لهم ،

 لكن مخاوفها لم جخمد بعد فمن كان من مصلحجه أن َفجح أعَنهم

 لما َجرٌ بداَة اْمر مإكد سَفعلها مجدداً وحَن جصبح الوجبة

ً أكثر دسامة لَجناولها الجمَع ومج انا  . 

 ارججفت شفجاها هامسة بدعاء خافت ورفعت رأسها ونظرت

 لهاجفها المرمٍ علً السرَر لربها من بَن الدموع الراكدة

 بسكَنة فٍ عَنَها فحجً لاسم لم َجصل بها لَحمل خبراً َطمبنها

 وإن كاذباً ، ولم ججصل هٍ به لَمَنها من أنه سَفعل ذلن ما أن

جعد جسجطَع اٖنجظار أكثر من ذلن َكون لدَه أَة أخبار لكنها لم  

 وللبها َشجعل وهٍ سجَنة هنا ٖ شٍء بَدها جفعله ، امجدت

 أناملها ناحَجه ورفعجه نهاَة اْمر فهٍ سجفمد عملها ٖ محالة

 علً هذا الحال ، لعبت أصابعها فوق شاشجه بسرعة ونعومة

 ووضعجه علً أذنها بعدما اجصلت بمن وحده لد َحمل لها خبراً 

رحها للًَٗ بالرؼم من َمَنها بالعكس فإن كان ثمة شٍء ٖجصلَف  

 ً  هو بها لكن َبمً لدَها أمل ما عالك فٍ للبها وإن كان مَجا

 . فولوٖ اِمال المَجة ما انجظر أحد شَباً جفعله المعجزات



 انفجح الخط بعد رنَن دام لولت لصَر وانحبست أنفاسها فٍ جرلب

عاد عن ججمع ما ما أن سمعت صوجهوعلمت بؤنه كان َحاول اٖبج  

 اْلرب لها من أصواجهم المجداخلة البعَدة

 " نعم َا جَما "

 كان صوجه مجهداً مجعباً وإن جمسن بموجه المعجادة ولها أن ججولع

 أٌ لَلة جلن الجٍ مرت بهم جمَعهم ولالت بصوت ضعَؾ حزَن

 جعس

 " أرَد والدجٍ َا لاسم "

 وعادت الدموع للجكدس فٍ عَنَها فهٍ جعبت من اٖخجناق فٍ

 صمت وحَدة ومن جممص دور المرأة الموَة الناضجة فعند بعض

 النكبات َنهار حجً أعجً الرجال وأصلبهم ، وجموست شفجاها

 كطفلة جؤذت بعنؾ ما أن وصلها صوجه العمَك المججهم

حبَبجٍ سنجدها َا جَما كونٍ مإمنة بذلن وٖ جإذٌ نفسن "  " 

 كانت كلماجه راجَة مجفهمة للكلمات الطفولَة الجٍ خرجت من

 أعماق الطفلة الصؽَرة الوحَدة الجٍ ٖزالت بداخلها .. الطفلة

 الجٍ عاشت محرومة من كلً والدَها جمرَباً ومن والدجها

 خصوصاً... الجٍ بكت ونامت وحَدة من دونهما لولت طوَل

بؤنها لن ججخطً ذلن ولن ججخلصوالجٍ جُذّكرها اِن بكل ذلن و  

 منها ولٓبد .. الطفلة الجعَسة الحزَنة الجالسة فٍ أحد زواَا

 للبها حجً الَوم واللحظة لم َسجطع أحد إخراجها وٖ جحرَرها

 . منها

 خرج همسها الكبَب بما َشبه البكاء معبراً عن حالجها جلن

 " فمدجها لٓبد أعلم ذلن "

 " !! جَما "



حذَرَة مؽلفة بالرلة جعلجها جبلع ؼصجها بمرارةكانت لهججه ج  

 وجابع من فوره وبجدَة

 ٖ جمول هذا من جصرفت وفعلت ما فعلجِه كامرأة أفخر بكونها "

 " وإن لرَبجٍ ولَس زوججٍ

 كان صوجه لاسَاً وإن لم َكن إٖ موبخاً وكؤنه َمرأ جَداً ما َحدخ

منها فوق داخلها لكنها مجعبة وجشعر بالجعاسة وما َرَدونه  

 طالجها وجحملها ، جحرن رأسها بإَماءة رافضة ٖ إرادَة واخجنك

 صوجها ولالت بحرلة

 .. أنت لم جري ما رأَجه فٍ عَنَها وكَؾ رفضجنا بمسوة وكره "

 " أنا أعنٍ فعًٗ ما ألوله

 واشجدت أناملها علً الهاجؾ فَها ما أن وصلها صوجه الحازم

 والدجن جعانٍ من أمور ٖزلنا نجهلها ولدَها أسبابها بالجؤكَد "

 وهٍ امرأة راشدة عاللة لَست طفلة نخشً ضَاعها فٍ

 " شوارع البٗد

 جدلت الدمعة الَجَمة من طرؾ رموشها وهمست بحزن

 " ....لكن "

 لكنه لاطعها سرَعاً وبذات نبرجه الحازمة الواثمة

واثك جماماً بؤنه ثمة سببما أن نجدها سنفهم ما َحدخ و "  

 لوٌ دفعها لذلن فهٍ أعمل من أن ججهور َا جَما .. علَن

 " أن جكونٍ واثمة بها

 جنهدت بحزن وخشَت أن جطمبن لما لاله ثم جواجه حمَمة لاسَة

 جفجعها مما جعل لوي الجشاإم ججؽلب علَها مجدداً وٖ جفهم لال

م ْنه رأَهما لاله بسبب ؼضبها السابك منه فٍ المسجشفً أ  

 الفعلٍ بوالدجها ؟



 وجرجح السبب اْخَر فهٍ سبك واخجبرت شخصَجه فٍ جمَع

 حاٖجها وهٍ شخصَاً لم َسجطع أن َثك بها بسهولة وكان هذا

 أسلوبه ذاجه فٍ كل مرة اجصلت به سابماً حَن كان والداها

 ... َجشاجران وجحزن لذلن ، لكن لذلن بعد آخر أَضاً مما َعنٍ أنه

بكآبةلالت   

 " وهذا ما أخشاه أن َكون ثمة ما جسبب به والدٌ لها "

 كان ذلن أصعب اعجراؾ أدلت به فٍ حَاجها وإن بَنها وبَن

 نفسها فكَؾ فٍ العلن ؟

 فؤن جبرئ أحدهما معناه أن ججهم اِخر وذان أصعب أمر مرت به

 وجخشً بالفعل أن جمؾ فٍ اخجَار بَنهما َوماً ما باجت ٖ جراه

بداً ، جلن اْفكار جعلت المملجان الزرلاء الواسعة جسبح فٍبعَداً أ  

 الدموع مجدداً وانزلك الهاجؾ علً بشرة وجهها ببطء وهمست

 بخفوت

 " أخبرنٍ إن كان ثمة أٌ جدَد ... وداعاً  "

 " جَما "

 نظرت لشاشة الهاجؾ فٍ َدها وأعادجه مكانه ما أن وصلها صوت

 نداءه وجحركت شفجاها هامسة

 " أجل "

 " جحبَننٍ ؟ "

 ! اجسعت عَناها باسجؽراب ٖ بصدمة من سإاله وجولَجه

 وشعرت بموجة من الخجل الفطرٌ جؽلبت حجً علً مفاجؤجها

 بالسإال ومررت ظهر سبابجها علً وجنجها المشجعلة وكؤنه

 أمامها وَراها وجمجمت بعبوس وصوت رلَك

 " لاسم هل جراه الولت المناسب لهذا سإال ؟ "



ه جاداً حَن لالوكان صوج  

 " لو لم أراه مناسباً ما سؤلت "

 ٖ جعلم لما فكرت لحظجها بالساعات الجٍ جمعجهما فٍ المسجشفً

 وكل ذان الجوجر الذٌ جعلهما مجباعدان رؼم وجودهما معاً وكانت

 كلما نظرت لعَنه لرأت فَها جلن العبارة المإكدة

 ( ثمٍ بٍ َا جَما )

دومة وشعرت بالوحدة فٍ مكانلكنها كانت مشججة مفجوعة ومص  

 َعج بكل أولبن الحرس والشرطً ورجال الصحافة وحجً اْطباء

 بالرؼم من وجوده هنان بَنهم إٖ أن المولؾ كان ألوي منها ،

 وٖ جعلم لما جشعر اِن بؤنه عنً جلن اْولات وإن لم َصرح

 بذلن وانجابه الشن حول ثمجها به بل ومشاعرها نحوه ، لالت

  وبعد جنهَدة عمَمة ًأخَراً 

 " أنت جعلم الجواب جَداً  "

 " بل أرَد أن أسمعها منن "

 كان جعلَمه سرَعاً وملحاً وَبدو بؤنه فمد ثمجه بمشاعرها نحوه

 ً  أَضاً وهٍ السبب فٍ ذلن إن كان صحَحاً ، سحبت نفساً عمَما

 آخر لصدرها ودفعجه نحو الخارج بموة ولالت بابجسامة حزَنة

 " بلً أحبن أكثر من أٌ شخص فٍ هذا العالم عدا والداٌ "

 وٖذت بالصمت جؽرس أسنانها فٍ طرؾ شفجها المبجسمة بجؤنَب

 ً  فهو أراد الحمَمة وهٍ لم جبخل بها علَه ، وكان صوجه مبجسما

 حَن لال

 " ! َالن من عادلة "

 فارجسمت ابجسامة خجولة صؽَرة علً شفجَها ولالت جنظر

اْخري فٍ حجرهاْصابع َدها   



 جلن هٍ الحمَمة .. أحبهما كثَراً لكنٍ لن أكون سعَدة إن كنت "

 " معهما بدونن

 فساد صمت لصَر من جانبه وعلمت بؤن كلماجها السبب فَه

 فاسجؽلجه هامسة برلة

 " أحبن وأثك بن كثَراً  "

 وشعرت باٖرجَاح حَن وصلها صوت جنهده الطوَل وكؤنه َخرج

صدره منذ ولت طوَل وجمجم بنبرة رجولَة الهواء المسجون فٍ  

 مسجرخَة

 " َالن من نسخة مصؽرة عن والدن "

 فابجسمت والدموع جمٗ عَنَها بَنما ابجعد صوجه وَبدو أن أحدهم

 الجرب منه َجحدخ معه مما جعله َبعد الهاجؾ لبل أن َمول مجدداً 

 " نجحدخ ٖحماً حسناً ؟ "

 فهمست جبعد الهاجؾ عن أذنها

"  ً  " حسنا

 وحضنجه لصدرها جؽمض عَنَها الدامعة برفك فهو بالفعل بات

 أحد أهم أسباب لوجها وشخص سجضعؾ كثَراً إن فمدجه َوماً ولن

 َمٓ الفراغ الذٌ سَجركه أحد فالظروؾ الجٍ جعلجها جكبر وجنضج

 لبل أوانها جعَدها مجدداً طفلة ما أن جفمد مصدر ثمجها وذان لم

به هنا مجدداً فباجت ألوي بكثَر فٍَحدخ منذ عرفجه والجمت   

 مواجهة كل ما مرت به وكان بجانبها دابماً وهذا كل ما جرَده

 المرأة من الرجل مولؾ رجولٍ رابع حَن جعصؾ الظروؾ

 . الماسَة بها أو بعٗلجهما

 زحفت خارج السرَر ودست هاجفها فٍ جَب بَجامجها وهٍ جفجح

 باب الؽرفة وجخرج منها وولع نظرها فورا ً علً الجٍ خرجت من



 ؼرفة والدجها هنان فمالت جسجولفها

 " هل جناول جدٌ طعام الؽداء ؟ "

 ً  " ولفت الخادمة ونظرت ناحَجها ولالت بإحجرام ججمع َدَها معا

 " ٖ آنسجٍ فهو لم َؽادر ؼرفجه

 لالت باسجؽراب

 " !! لم َخرج أبداً  "

للجٍ حركت رأسها بالنفٍ فجنهدت بؤسً وللة حَلة ونظرت بجرلب  

 ولالت لها ما أن كانت سجسجدَر مؽادرة

 " كنت جرَدَن إعطابٍ شٍء ما ولت عودجٍ للمنزل ؟ "

 وانجظرت الجٍ حدلت فَها بصمت جخفٍ جوجرها ببراعة ولد

 جذكرت جلن المكالمة وشجعها بؤنها لن ججحمل مسإولَة أٌ شٍء

 ٖحماً فمالت كاذبة

 لمد كان خطاباً ؼَر مهم آنسجٍ وجصرؾ الحرس بشؤنه وسَجم "

 " جحوَله لمكجب السَد فٍ المصر هنان

 فحركت رأسها إَجاباً واججازجها مبجعدة بَنما جنفس جلن بارجَاح

 وعادت للؽرفة مجدداً وكؤنها ججولع اسججواباً آخر من الجٍ ابجعدت

جنظر للذٌخطواجها حجً كانت فٍ بهو المنزل وولفت مكانها   

 أصبح َمؾ أمام بابه المفجوح ولم َكن سوي صمر فحدلت فَه

 بصمت وجعلم مسبماً ما سَكون جعلَمه علً أٌ رد فعل لها

 وكالبمَة جماماً بؤنه علَها أن جكون لوَة ، لكنه خان جمَع

 جولعاجها حَن الجرب منها فارداً ذراعَه لها وهو َمول بنصؾ

 ابجسامة

جٍ َجعلهن الحزن أجملللة هن النساء اللوا "  " 

 فمٓت الدموع الرلَمة عَنَها ولم جسطع مماومة دؾء حضنه



 الذٌ كان أكثر ما جحجاج حَنها وذراعاه جحجوَانها بموة ، لكنه

 أَضاً سرعان ما أبعدها عنه ولال وسبابجه جمسح الدمعة الوحَدة

 العالمة فٍ رموشها

 " مؤ أخبار ذان اْسد الؽاضب دجً الحالن ؟ "

 حدلت فَه اْحداق الزرلاء الٗمعة باسجؽراب وهمست صاحبجها

 ببحة

 " !هل علم باْمر ؟ "

 ً  أبعد َده عن وجهها وجنهد بعمك مجمجما

 ٖ لكان جحول لوحش آخر بالجؤكَد ، لمد كان ؼاضباً بشدة وٖ "

 " !!أفهم لما حَن زرت المنزل البارحة وصادفجه جالس هنا َنجظر

مشجت اْفكار وهو َجابع ببرود بَنما كانوحرن رأسه وبدا لها   

 نظره شارداً وإن كان َنظر لها

 ولن َفّوت ذكابه الحاد بالجؤكَد مٗحظة أنٍ كنت أجملص من "

 " الجواب عن الكثَر من أسبلجه

 وحدق فٍ عَنَها الدامعة جرالبه بحزن ما أن سؤل باسجؽراب

ها والدجهالكن ما عنً بسإاله إن كانت إبنجه فعًٗ أم أنجبج "  

 " من شراع بعد زواجهما ؟

 فعلمت العبرة فٍ حلمها وحركت رأسها بالنفٍ عاجزة عن أجابة

 بؽَر ذلن فبما سجخبره وماذا ؟

 بَنما رالبت عَناها السابحجان فٍ الدموع حدلجاه الجٍ ابجعدت

 عنها لجنجمٗ فٍ المكان ما أن لال بجدَة

 " وأَن هو اِن ؟ "

سرَعاً ونظرت جهة ممر ؼرفجه لابلة بحزن وانجملت لها العدوي  

 لم أره منذ ؼادرنا للمسجشفً وجركناه هنا ، هو َسجن نفسه "



 " فٍ ؼرفجه منذ البارحة ولم َؽادرها

 نظر لعَنها بطرَمة أرجفجها ولال بججهم

 " لم َخرج ؟ "

 حركت رأسها هامسة

 هذا ما أخبرجنٍ به الخادمة فؤنا لم أسجطع الذهاب له وٖ "

اجهجه كٍ ٖ َرؼمنٍ علً اٖعجراؾ بما حدخ هنانمو  " 

 فجحرن مججازاً إَاها بَنما جبعجه هٍ علً الفور وللبها َرججؾ

 فلم َعجبها جبدل مزاجه المفاجا ما أن علم بؤن شمَمه ذان

 َسجن نفسه فٍ ؼرفجه وهٍ خمنت سابماً بؤن ما حدخ البارحة

 السبب والدلَل لدَه إن كان كما لال وجده بمزاج سٍء وؼاضب

 البارحة ، لكن بالفعل كَؾ َجده هو َنجظر هنا بَنما ولت عودجها

 هٍ لم َكن موجوداً لَسجعلم عنها ! كانت ججولع ؼضبه من

 كلماجها الماسَة ورفضها لهما لكن ما رأجه فٍ وجه شمَمه لبل

فكر ومما هو خابؾ ؟ للَل ٖ َشبه جفكَرها البجة ففَما ! 

 جبعجه بخطوات مسرعة جحاول الهرب من أٌ إجابة لد َصورها

 لها عملها وولفت خلفه عند باب ؼرفة جدها وازداد للمها حَن

 طرق بمفصل أصبعه علَه وحرن ممبضه وناداه ولم َحب

 فهمست جشد َدَها بموة

 " لد َكون نابماً أو فٍ الحمام "

لم ذلن جَداً بل وجمنت أن وافمهاكانت جمنٍ نفسها فمط وهٍ جع  

 الرأٌ وإن مطمبناً لكنه لم َعلك ولم َنجظر أَضاً بل ؼادر من

 فوره مججازاً الرواق الطوَل ونظراجها الوجلة ججبعه حجً اخجفً

 عنها وعاد سرَعاً وفٍ َده مجموعة مفاجَح ورالبجه بجوجر

 مخَؾ وهو َدخلها الواحد جلو اِخر فٍ لفل الباب حجً وجد



 ضالجه وانفجحت عَناها علً اجساعها من الصدمة وخرجت

 شهمجها الموَة دون شعور منها حَن ظهر لهما الباب الموجود

 فٍ الجانب اِخر البعَد للؽرفة الواسعة والذٌ َصلها بحدَمة

 ً  المنزل ولد كان مفجوحاً علً اجساعه بَنما كانت هٍ خالَة جماما

 . وٖ أحد فَها

* 

* 

* 

* 

* 

جَاح هامسةجنهدت بار  

 " حمداً هلل "

 ولالت لمن فٍ الطرؾ اِخر

 " وأَن هو اِن ؟ "

 ً  وصلها صوت زوجة شمَمها سرَعا

 " لمد ؼادر ما أن اسجحم وجناول بعض الطعام "

 ؼضنت جبَنها لابلة باسجؽراب

 " !أَن ذهب ؟ "

 كانت جنجظر جوابها بجرلب لكن محدثجها ؼَرت مجري الحدَخ

 لابلة بعرفان

 شكراً لن َا جلَلة ... لوٖ طلبن من زوجن فعلها ما رأَناه "

 " حجً َعثروا علً شمَمه

 فجنهدت بؤسً لَس فمط بسبب جهربها الواضح من أجابة عن

 سإالها بل لظنونها المضحكة بؤنها من كان السبب وراء إطٗق



 سراحه وهٍ لم ججحدخ معه فٍ اْمر مطلماً ، ولن جسجؽرب أن

شمَمها بؤنها من سعً لذلن فمن الؽرَب فعًٗ أنججولع زوجة   

 ! َطلك سراحه فٍ ؼضون ساعات فمط

 جمجمت ببرود

 " لم ججَبٍ عن سإالٍ َا عبَر "

 وكان صوت الجنهد الواضح الذٌ سمعجه حَنها هو ما كانت

 ججولعه فمالت بإصرار

 " هددن بعدم إخبار أحد أعلم ذلن فمولٍ ما لدَن "

 " ؼادر بحثاً عنه "

ً ا جسعت عَناها بصدمة وشعرت بملبها جولؾ عن العمل جماما  

 بسبب الرصاصة الجٍ صوبجها نحوها سرَعاً هذه المرة

 وهمست بصعوبة

 " بحثاً عن ماذا ؟ "

 وكما جولعت جماماً وأكده صوت الجٍ لالت باسجَاء

 حاولت كثَراً أن أمنعه لكنه لم َمجنع ولال بؤنه ذاهب لحوران "

َؾ سَجده ولن َسمح له بؤن َإذٌ نفسهاِن وبؤنه َعرؾ ك  " 

 اشجدت لبضة َدها الحرة حجً آلمجها ولالت بضَك

 ما هذا الجنون ؟ لم َجدوه رجال المخابرات وٖ الموات "

 " الخاصة َفعلها هو ؟ هل َرَد أن َُسجن بالفعل ؟

 وبدا صوت محدثجها شبه باكٍ حَن لالت

 " لم َصؽٍ لٍ َا جلَلة وجعرفَن عناده وعٗلجه بشمَمه الجوأم "

 وسرعان ما جابعت برجاء حزَن

 " ....هل َمكنن فعل شٍء من أجل "

 ً  فماطعجها من فورها وببرود وإن كان داخلها َشجعل ؼضبا



 .... ٖ َمكننٍ فعل أٌ شٍء َا عبَر ولَجحمل هو مؽبات جنونه "

 " وداعاً اِن

مة ورمت هاجفها علً السرَر بجانبها بحركة ؼاضبةوأنهت المكال  

 وحضنت نفسها واجكؤت بجانب وجهها علً ظهر السرَر وهامت

 نظراجها الحزَنة حَخ السماء المزَنة بمطع كبَرة ومجفرلة من

 السحب البَضاء الناصعة وشعرت بؤنها جشبه عصفور مسجون

نةفٍ لفص َنظر للحرَة بعَن اْمل المَت ، فؤن جكون سجَ  

 لجدران ؼرفة واحدة لساعات أمر لم جعجاده ، كانت سجكون اِن

 فٍ إحدي الندوات المسابَة للجمعَة بعد أن انجهت محاضراجها

 فٍ الجامعة وبعد أن ساعدت والدجها فٍ إعداد طعام الؽذاء الذٌ

 جناولجاه ووالدجها جسجمع لحدَثهما الذٌ َدور وكالعادة حول

ففٍ كل َوم ثمة طارئ جدَد فٍ بناجهم وعابٗجهم وأزواجهم  

 حَاة إحداهن وإن بولوع أحد أطفالها من فوق سور منزلهم

 وكسره لَده ، وما أن جرجع للمنزل سججد أمامها الكثَر لجفعله

 من أجل الَوم الذٌ َلَه ولَست هكذا جوفاء ٖ شٍء لدَها

 . سوي الجفكَر فٍ الكارثة الجٍ حلت بهم

أبداع ألهٍ عنها وكم جمنت حجبت دموعها الرلَمة كل ذان  

 لحظجها أن كانت أٌ شٍء آخر ٖ َوجد لدَه للب َنبض فٍ

 صدره .. ٖ َشعر ٖ َجنفس وٖ َعلم عن أٌ شٍء مما حوله وٖ

 َحمل أَة هموم داخله ، مسحت عَنَها مسجؽفرة هللا بهمس خافت

 وانجفضت والفة خارج السرَر ما أن سمعت صوت طرق علً

كن باب ؼرفجها بل الباب المجاور له وهنا جكمنالباب ، لم َ  

 الكارثة فهذا الشخص لن َكون زوجها بالجؤكَد فإما أنها

 . عمجه أو ابنجها



 دارت حول السرَر ولم جسجطع فعل أٌ شٍء ؼَره بَنما كان

 صوت الطرق َزداد ومولفها السٍء َزداد معه فٗ َمكنها

 الخروج من هنا وٖ من هنان ، رفعت ؼرجها الناعمة لٓعلً

 بعصبَة وجؤففت نفساً عمَماً فَبدو أن ذان الطارق مصمم علً أن

 َفجحوا الباب له ! وجنفست بارجَاح حَن جولفت كل جلن الطرلات

 المجعالبة والجربت من باب ؼرفجها وفجحجه ببطء جنظر من خٗله

ها علً الجٍ كانت جنزل السٗلموأولفجه مكانه ما أن ولع نظر  

 ببطء ووصلها بوضوح صوت الطفلة الجٍ لم َكن َظهر منها

 سوي لمة رأسها اْسود وَبدو جمسن َد جدجها

 " ألن نري العروس اِن ؟ "

 ً  ولم جسمع جواب الجٍ اخجفت عنها أَضاً ْن صوجها كان منخفضا

اهجمامهمعكس الصؽَرة الجٍ جشبه ألرانها عفوَجهم جبدأ فٍ عدم   

 بمن َسجمع لما َمولون ، وعلمت حَنها لما كانت جسمع كل ذان

 . الطرق الذٌ لن جكون جدجها السبب فَه بالجؤكَد

 فجحت باب الؽرفة أكثر وكما جولعت كان ثمة صَنَة كبَرة مؽطاة

 بمفرش حرَرٌ جمَل ومطرز بالخَوط الذهبَة َخفٍ جحجه عدة

ة المحاذَة لجدار السٗلمأطباق كما َبدو وموضوعاً علً الطاول  

 ً  وجنهدت بؤسً فهٍ لم جسجطع أن جكون لبمة مع المرأة اْكبر سنا

 والجٍ صعدت بنفسها لجحضر لها الطعام بَنما وكما لالت ابنجها

 جلن صباحاً هٍ جملن مطبخاً كالذٌ جملكانه ولَست بحاجة ْن

 . َكونوا خدماً لدَها

الباب بموة ونظرت شعرت بالؽضب بمجرد جذكر كلماجها وصفمت  

 سرَعاً جهة هاجفها الذٌ أعلن عن وصول رسالة فجوجهت نحوه

 ورفعجه ونظرت لٓحرؾ بعَنان مجسعة وهٍ جفجحها لَس لفحواها



 فمط والذٌ كان

 أنت أمام خَارَن ٖ ثالخ لهما َا جلَلة إما أن جؤكلٍ أو أن )

 ( ججناولٍ طعام العشاء معٍ ورؼماً عنن

ضبة من أحرؾ رسالجه جلن ْعلً شاشةونملت نظراجها الؽا  

 الهاجؾ حَخ رلم الهاجؾ الذٌ لم جخزنه فَه سابماً والذٌ أصبح

 اِن جحت اسم

 ( زوجن رؼماً عنن )

 فعادت ورمجه مكانه السابك بعنؾ فهو َبدو فجشه لبل أن َجلبه

 لها من ؼرفجه وعلم بؤنها لم جحجفظ وٖ برلمه مخزناً لدَها ، ولم

 جعد جعرؾ أَهما زاد من ؼضبها ناحَجه فهو لم َخجل وٖ من أن

 جعلم عمجه بؤنهما َنامان فٍ ؼرفجَن منفصلجَن ! وكان علَها أن

 !! ججولع ذلن وهٍ جصعد لها بالطعام فٍ ؼَر أولاجه المعجادة

 وكان عزاءها الوحَد أن جكون اعجمدت بؤنها فٍ الحمام أو نابمة

ها جلن كفَلة بإَماظ اْمواتبالرؼم من أن طرلات حفَدج  . 

 كجفت ذراعَها لصدرها وأشاحت بوجهها بعَداً عن صوت الرنَن

 الذٌ خرج ملحاً من هاجفها فسَكون هو بالجؤكَد ولن ججَب ، لكن

 لما َرسل رسالة إن كان سَجصل ؟

 الجربت منه ورفعجه ونظرت لشاشجه فهو لن َراها من خٗله

كن هو بل ؼدَر فمد جبادلجا أرلامعلً أَة حال ، وكما جولعت لم َ  

 الهواجؾ باْمس وجذكرت حَنها فمط بؤنها لم ججصل بها فهل

 !ججهل ما حدخ مع لابد ؟

 فجحت الخط ووضعت الهاجؾ علً أذنها لجمطع الشن بالَمَن

 ً  ووصلها الصوت الرلَك الملك سرَعا

 " جلَلة مإكد جعلمَن بما حدخ ؟ "



عن إصدار أٌ جعبَر ولالتفانفرجت شفجاها وجصلبجا فٍ عجز   

 من فٍ الطرؾ اِخر برجاء آسٍ

 " جلَلة جحدثٍ ٖ َكون جوابن الصمت "

 لالت مجلعثمة

 " ما ... من أخبرن ؟ "

 المضَة اِن لَست فٍ من أخبرنٍ بل فٍ الكارثة الجٍ سجحل "

 " علً رأسٍ

 انهارت جالسة علً السرَر خلفها ولالت بخوؾ مما جخفَه

ً  المصَبة الجٍ لد جكون حلت بهم أَضا  

 " !أٌ نوع من الكوارخ جعنَن وما عٗلجن أنت ؟ "

 فانطلك الصوت اْنثوٌ فٍ الطرؾ اِخر من فوره وكؤنه زر

 جشؽَل َنجظر من َلمسه

 لمد جم اسجدعاء جمَع العاملَن معه فٍ مكجبه فٍ أرَاح "

 وصَباء وفزلَن والحمَراء وحجً مكجب بَنبان وجم اسججوابهم

 " بشؤن اخجفابه فمط والدور سَكون علَا لرَباً َا جلَلة

 " !ماذا ؟ "

 اجسعت عَناها بصدمة وهٍ جهمس بجلن الكلمة الَجَمة ولالت

 محدثجها من فورها

 هل نسَت بؤننٍ ناببجه ومدَرة مكجبه هنا ؟ "

 سَجن والدٌ وَمجلنٍ شمَمٍ إن حدخ ذلن وأنت جعلمَن

 " حساسَة اْمر فٍ مججمعنا

ً  شعرت باٖخجناق من مجرد الجفكَر فٍ اْمر وظهر ذلن جلَا  

 فٍ صوجها وكلماجها المشججة

 " ....أنت ... لكن أنا "



 ً  وأخرسجها جماماً حَن لالت ما َبدو أنها جعده سلفا

 " جلَلة الحل الوحَد لدَن "

 فحدلت فٍ الفراغ بصدمة هامسة

 " أٌ حل هذا الذٌ لدٌ ؟ "

 لالت جلن من فورها

 " زوجن "

 أمسكت جبَنها بؤصابعها جنزل رأسها وجؤففت نفساً طوًَٗ ، فلما

 َعجمد كل هإٖء بؤنها امجلكت عصاً سحرَة بزواجها هذا وسَكون

 بإمكانها جلبَة ما َجمنون بها ؟

 رفعت رأسها وؼرجها الجٍ جدلت علً وجهها وجركت أصابعها

 فَها ولالت

 وما الذٌ سؤفعله بربن َا ؼدَر ؟ "

ن َسجوجبنٍ أنا بدًٖ عننأطلب منه أ  " 

 " لَس ولت مزاح هذا َا جلَلة "

 كان صوجها مجضاَماً وحالها هٍ لم َكن أفضل منها ولد لالت

 بذات النبرة وهٍ جخرج أصابعها بعنؾ من ؼرجها

 " آخر ما لد أفكر فَه اِن هو المزاح "

 وسرعان ما عادت ولالت ومن لبل أن ججحدخ جلن وكؤنها

 اسجفالت للجو لجٗحظ ذلن

 لكن ؼدَر أخبرَنٍ من هذا الذٌ أخبرن بؤنه ثمة أمر آخر "

 ! ؼَر اخجفابه

 " ولما َجم اسجبعادن حجً اِن ؟

 لالت جلن من فورها " ٖ أعلم ٖ أعلم ... ما أعلمه بؤنه علَن

 إنماذٌ ووظَفجٍ الجٍ أحب وسؤخسرها لٓبد فلن َسمحوا لٍ



 " بدخول مكجبه مجدداً 

 انحنً كجفاها وجمجمت بعبوس

 " ٖ أجزم بؤنه َمكننٍ مساعدجن "

 لالت جلن من فورها

 ولماذا َا جلَلة ؟ "

 هو طلب صؽَر من زوجن ولن َرفضه وأنت زوججه

 " وٖزلت عروس

 فجنهدت بؤسً وصمت ، لما ٖ َعون حجم المؤساة الجٍ جعَشها

 اِن ؟ فؤٌ عروس نحس هذه الجٍ حلت علَه وعلً نفسها ؟

 اسجؽفرت هللا بهمس ولالت مجهربة وأصابعها جشجد

 علً الهاجؾ فَها

 هو لَس هنا وٖ َمكننٍ اٖجصال به فسَكون مشؽوًٖ  "

 " ولن َجَب

 وأؼمضت عَنَها مجنهدة بضَك ما أن وصلها صوجها الملح

 أنت فمط حاولٍ ولن َججاهل اجصالن ولَؤجٍ أٌ شخص "

 " وإن هو لمكجبٍ وَسؤلونٍ عما أرادوا

 " !! ؼدَر "

 كانت صدمجها بعبارجها جلن ألوي من أن جمنع نفسها من جحذَرها

 بجلن الطرَمة وإن كانت جعذر خوفها وحالة اٖضطراب الجٍ جمر

 بها فزَادة عن مصَبجها منفصلة سجكون للمة بالجؤكَد بشؤن لابد

 وما حدخ وسَحدخ معه ... ٖ بل سَكون للبها مجؤذَاً بسبب ما

 فعل وهٍ َبدو جعلم جَداً عن مشاعره ناحَة ابنة خالجهم جلن ولد

 اججمعت المصابب علَها اِن ولن جصمد المرأة الموَة بداخلها

 أمام كل هذا ومهما كانت ، أم أنها جعلم سبب اخجفابهما وما حدخ



 وما جرَده ؼسك منه لهذا كان جفكَرها منصباً علً سٗمجها هٍ

 !ٖ سٗمجه ؟

م سَجحمل للب هذه المرأة من صدمات جواجه كل هذاَا إلهٍ ك  

 وحَدة وبملب جرَح ؟ لكنها عاجزة أَضاً عن مساعدجها وٖ شٍء

 بَدها جفعله لها ، وصلها صوجها المجفهم والمسججدٌ ذات الولت

 أعلم بؤنه طلب سخَؾ بالنسبة له ولن أَضاً لكنن الوحَدة "

ججخَلٍ حجم الكارثة المادرة علً إنماذ مسجمبلٍ ووظَفجٍ فلن أن  

 وأنا أخرج مع رجال اْمن وأدخل مبناهم أمام العَان فٍ

 " العاصمة هنا

 نظرت ْصابعها الجٍ كانت جشدها بموة فٍ لبضة واحدة جرَحها

 فٍ حجرها ولالت بما َشبه الهدوء للًَٗ 

 لن َكون فٍ صالحن أن جخضعٍ للجحمَك وهم ؼافلون عنن "

ما جفجحٍ جلن اْبواب علً نفسن ؟حجً اِن علً ما َبدو ، فل  " 

 لالت ذلن جذكرها بما جعلمه هٍ وَجهله الجمَع ولعلها أَضاً جعذل

 عن فكرة إلحامها فٍ اْمر لكن أملها ذان مات ما أن لالت الجٍ

 نسَت بؤنها درست المحاماة وامجهنجها

 لن أفجرض ذلن .. ولست أعلم أكثر مما َعلمون هم ولن "

وَمكنهم الجؤكد من ذلن بسهولةَخرجوا منٍ بشٍء   " 

 فجنهدت بؤسً وٖذت بالصمت بَنما لالت من فٍ الطرؾ اِخر

 بلمحة أمل

 " هل سججحدثٍ معه َا جلَلة لَؤجٍ ؟ "

" ٖ " 

 لالجها مباشرة ودون جفكَر وكؤنها جركت للبها َجحدخ نَابة عنها

 فإن كانت جمر بظروؾ سَبة فوضعها هٍ لَس بؤفضل منها ،



 وجولعت جمَع ردود اْفعال منها، إٖ ما لالجه حَنها وببرود

 " سحماً لؽَرة النساء "

 فاجسعت عَناها بصدمة ولالت محذرة

 " .... ؼدَََر "

 ً  وأجاها ردها سرَعاً وبضَك أَضا

 وما الذٌ َمنعن إذاً من طلب ذلن منه ؟ "

 وهل ثمة امرأة لدَها زوج مثله ٖ جؽار علَه أم أنن

؟ لسِت منهن  " 

 اشجدت أصابعها علً الهاجؾ فَها بموة ولالت بضَك

 إذاً أجل أؼار علَه منن ولن أسمح له بدخول مكجبن ولن "

 " أطلب ذلن منه

 . وعادت ورمت الهاجؾ مكانه السابك ما أن فصلت الخط علَها

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 دس هاجفه فٍ جَبه وابجسامة خفَفة جزَن شفجَه والجفت ناحَة

اولة المكجب النصؾ دابرَة الكبَرة ولد جولفاالوالفان حول ط  

 ً  عن الحدَخ لحظجها بَنما ضَك بشر عَنَه المحدلجان به مجمجما

 بضَك

 أراهن علً أنه ٖ َفعل شَباً سوي مرالبة مكالمات زوججه "

 " لَعلم ما الذٌ جموله عنه



 جحول نظر لاسم له بَنما ضحن هو والجرب منهما ولال الذٌ دار

مكجب لَكون معهما وبشٍء من الضَكحول طاولة ال  

 َاله من مزاج هذا الذٌ َجعلن جضحن ونحن نمر بما "

 " نمر به ؟

 نمل نظره بَنهما ولال

 " هل لرر العودة الَوم ولم َمدد ؟ "

 لال الذٌ ولؾ مواجها له جماما ً 

 بل وطابرجه نزلت لبل لحظات وسجُعلك مشنمجن فٍ وسط "

 " العاصمة أمام العامة ما أن َصل هنا َا رجله اْول

 فبادله النظرة بواحدة مسجفهمة ونظر ناحَة الوالؾ عند الباب

 َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بدلجه العسكرَة ولال

 لَشددوا المرالبة حول شمَمه فهو مججه هنا لحوران اِن كما "

فٍ مكجبها نعلم وأرَد من َسججوب مدَرة مكجبه هنا فٍ العاصمة  

 ً  " ولَخضعوا رلم هاجفها للمرالبة أَضا

 أومؤ له الوالؾ هنان برأسه وما أن اسجدار لَفجح الباب أولفه

 صوت بشر الجامد جمود الجدران المجسعة حولهم

 " ٖ داعٍ لكل ذلن ... أولفوا كل شٍء "

 وما أن حدق فَه عمَر باسجؽراب ولبل أن َجحدخ رفع ورلة ما

المكجب لربه ومدها له لابٗكانت علً طاولة   

 " وصلت هذه وأنت منشؽل بهاجفن "

 نظر لها باسجؽراب فٍ َده ولم َسجطع أن َجكهن شَباً من اْخجام

 الموجودة فَها والجٍ لمحها أسفلها كما فٍ الظرؾ الورلٍ

 المؽلك الذٌ كانت موضوعة فوله وجركه علً المكجب فؤخذها

َناه ما أن لرأ أول أسطرهامنه بحركة سرَعة ونظر لها لججسع ع  



 وارجفعت نظراجه المصدومة لهما ولال بعدم اسجَعاب

 " !المحكمة العلَا للمضاء ؟ "

 وزاده الجرعة ولد أشار له علَها ونبرجه كما مٗمحه جشبه

 جثمان رجل دخله الموت للجو

 " الرأ اسم المدعو للمثول أمامهم "

* 

* 

* 

دون شعور منهاما أن وصلت شوارع لندن وجدت نفسها و  

 ججولؾ بسَارجها عند الجسر الذٌ زاره سابماً معاً وكان من

 اخجَارها ، وبالرؼم من أن الظٗم بدأ َسَطر علً المكان فجحت

 باب السَارة ونزلت منها وجحركت خطواجها ناحَة أعمدجه

 الحدَدَة العالَة وولفت فٍ المكان ذاجه وجحضن العمود ذاجه

 جنظر بحزن لمَاه النهر وأضواء المبانٍ المنجشرة علً ضفجَه

 كالنجوم فهنا ولؾ خلفها وحضنها .. وكاد َسمطها فٍ النهر فمط

 لَسمع اعجرافها بحبها له .. حملها وركض بها ومٓت ضحكاجها

 السعَدة المكان ، وهنا ولدت أحٗمها وسمحت لها بخداعها

 . وصدلت بؤنها لن جموت

عَنَها وأؼمضجهما ببطء وابجسمت بمرارة ججذكر مٓت الدموع  

 ذان الَوم وبجمَع جفاصَله وجمنت مجدداً وبمرارة وفٍ مرة

 لَست اْولً ولن جكون اْخَرة بالجؤكَد أنها لم جؽادر بٗدها لم

 جلجمٍ به مجدداً ولم جراه .. بل ولم جعرفه أبداً فٍ حَاجها ومر

الذكرَات الجٍ ُحرمت حجًالولت وهٍ والفة مكانها جبكٍ كل جلن   

 من شعور السعادة وهٍ ججذكرها كما كانت دابماً بل وسجضاعؾ



 . من آٖمها ومآسَها كلما حدخ هذا مسجمبًٗ 

 مسحت عَنَها بموة وجلست أسفل الرصَؾ جسند ظهرها بسَاجه

 البارد وحضنت ركبجَها ودفنت وجهها فَها وٖ شٍء سوي

فت وانجهت وحرمجها منالصمت والكآبة فحجً دموعها جبدو ج  

 . !الجعبَر عن دواخلها بها

 ولم جشعر بؤٌ رؼبة فٍ مؽادرة المكان حجً بدأ صوت السَارات

 المسرعة علً الطرَك َخؾ جدرَجَاً فولفت حَنها وجركت آخر

 أحٗمها حَخ اسجنزفجها وسلبجها بالٍ لواها لمواجهة أٌ شٍء

خلت كانتوحجً نفسها ، وحَن وصلت الشمة وفجحت بابها ود  

 منهكة حد أعَاء وكؤنها لم جنم ْشهر .. لم ججلس لم جسجلمٍ

 ! ولم جرجاح

 !فهل َحمل الهموم الثمَلة َفعل كل ذلن ؟

 !! أهٍ حسَة لهذه الدرجة فجشعرن بمعاناة حملن إَاها

 لما لم جكن جشعر بكل هذا سنوات حَاجها الماضَة بدونه وبالرؼم

لناس واجهاماجهم وفراله الذٌمن كل ما عانجه وألساه نظرات ا  

 !جرن روحها خاوَة ضعَفة ؟

 وشعرت بجبخر ذرات جلن الطالة أَجابة الجٍ اكجسبجها من

 انشؽالها مع كَم فٍ المشروع الذٌ جركت له حرَة الجحكم فٍ

 أفكارها طوال الطرَك إلً هنا والولت الذٌ لضجه عند الجسر

 ونجح فٍ أن َكون مٗذاً لها من همومها لبعض الولت لكن كل

 . شٍء انجهً هنا لٓسؾ

 لم جشعر بالطرَك طوَلة وبعَدة كما هو الَوم حجً أنها لم جمد

 السَارة بسرعة بسبب الصداع الذٌ كانت جشعر به ولم جشعر

 بالراحة إٖ وسَارجها ججولؾ عند الجسر ولم َعد َمكنها جخمَن



وصلت فَه اِن ولم جشعر بالرؼبة فٍ النظر الولت الذٌ  

 لساعجها ومعرفجه ، أؼلمت باب الشمة وجمدمت خطواجها داخلها

 بَنما كانت نظراجها الدامعة ججنمل فٍ جفاصَلها وشعرت وكؤنها

 أَضاً لم جدخلها باْمس بل منذ أعوام ..! وعلمت بؤن خسارجها

ً الشٍء البجةلكل هذا لن جكون باْمر الهَن فؤن ٖ جحصل عل  

 . أهون مبة مرة من أن جمسكه فٍ َدَن جم جفمده

 ضمت لبضجها لصدرها وأؼمضت عَنَها بموة وانحبست

 دمعجها بَن رموشها المطبمة كمضبان سجن حدَدٌ محكم

 وجماطعت أنفاسها وكسر اْلم للبها ... كانت جسجنشك عطره

جمر فٍججذكر حضنه وجسمع صوجه وكؤنه هنا جراه باْلم الذٌ َع  

 للبها .. بعشمها له وبجنونها المجَم به ، وفارلت الدمعة الَجَمة

 ذان السجن الواهن رؼم لوجه وشعرت بالحنَن له وبعظم

 ً  . أحساس بفمدانه منذ اِن ومن لبل أن جفمده فعلَا

 انفجحت عَناها ولم جسجطع مماومة أوامر جسدها وهو َسجدَر

ب ببطء وانفجح وجولفتودون شعور منها ما أن دار لفل البا  

 أنفاسها جماماً ما أن ظهر أمامها صاحب المٗبس السوداء َمسن

 حمَبجه علً كجفه ومٓت الدموع عَنَها وجماطعت أنفاسها ما أن

 أنزل َده والحمَبة فَها بَنما ارجسمت ابجسامة مابلة علً شفجَه

 حَن لال

 . " هذه أول مخالفة ْوامرٌ مارَا "

* 

* 

* 

* 



* 

 شدت أصابعها بجوجر وضربات للبها جرجفع بشكل جنونٍ أحمك ما

 أن سمعت صوت باب المنزل َُفجح حَخ كانت والفة خارج باب

 المطبخ جنظر للمكان الذٌ سَدخل منه فهو لم َرجع منذ خروجه

 فجراً وها لد شارفت الشمس علً المؽَب وخشَت بالفعل أن

علَه ، ومٓت الدموعَجؤخر الَوم أَضاً وَمجل للبها انشؽاًٖ   

 عَنَها الحزَنة ما أن مر مججهاً ناحَة الؽرفة الوحَدة فٍ المكان

 ! ودون أن َنظر ناحَجها وكؤنها والجدران سواء

 وارججؾ جسدها ما أن ضرب باب الؽرفة بموة ورابه مما جعل

 الدموع ججماطر جباعاً من عَنَها وأخذجها خطواجها ودون جفكَر

وضربت علَه براحة َدها لابلة ببكاءناحَة الباب المؽلك   

 " َمان أرجون اسجمع إلٍ علً اْلل واجركنٍ أحكٍ لن ما حدخ"

 لم َعد بإمكانها اٖلجزام بؤوامره والصمت أكثر من ذلن وعلَها

 الجحدخ ولول الحمَمة وإن لم َجحدخ هو ، وذان ما حدخ حَن

 طال صمجه فٍ الداخل فمالت ببكاء وَدها جٗمس خشب الباب

 المدَم المجشمك

 " ....َمان أنت جعر "

 وبجرت جملجها بسبب صوجه الصارخ من الداخل

 " أصمجٍ َاماَرَن وؼادرٌ من هنا أو جركت لن المنزل ورحلت"

 فجراجعت للخلؾ دون شعور منها جمسن عبراجها بَدها بسبب

 رفضه الماسٍ لسماعها بل وللنظر لوجهها وها هٍ نهاَة

راها ألرب مما كانت ججخَل ، وذان ما كانوجودها هنا معه باجت ج  

 َسعً له بالفعل وصدلت ظنونها ولم َمنع ذلن سوي رلم هاجؾ

 مطر الذٌ أعطاه إَاه سابماً والذٌ كان َجده ممفًٗ كلما حاول



 اٖجصال به َجهل بؤن صاحبه خارج البٗد بؤكملها ، وْن

 إنسانَجه ٖ جسمح له بؤذَجها وبؤٌ طرَمة كانت ورجولجه جرفض

 أَضاً أن جهان بجلن الطرَمة الجٍ جعرض لها فالحل اْنسب أمامه

 هو أبجعاد عنها ومن ثم إبعادها .. وما فعلجه به وخداعها له

 . سَجرن لخالمهما مهمة محاسبجهما علَه

ونظرت خلفها ارججؾ جسدها بموة لكن بسبب باب آخر هذه المرة  

 ً  حَخ صوت باب المنزل الحدَدٌ َضرب بموة ونظرت سرَعا

 للذٌ فجح باب الؽرفة وخرج منها واججازها مججاهًٗ لها ولد جبعجه

 خطواجها بعد برهة والجربت من جدار الحمام جمسح دموعها من

 وجنجَها بَنما سمعها كان منصباً علً ما َجرٌ هنان عند الباب

َدها لصدرها بخوؾ ما أن فجحه ولال بعد وٖ جراه ، وارجفعت  

 صمت لصَر

 " مرحباً أوَس .. هَا أدخل "

 ومٓت الدموع عَنَها دون شعور منها وارججؾ جسدها وهٍ

 ججذكر ما حدخ وكَؾ جلبها إلً هنا وما لاله وخشَت أن َكون

 هنا فمط لَنجمم منها أكثر وعلً طرَمجه ، وما زاد خوفها

حَن لالواضطرابها صوجه اْجوؾ   

 " ٖ حاجة ْن أدخل ، لمد جبت ْمر مهم َخصن "

 فجعالت ضربات للبها والجربت خطوة أخري وٖزالت ملجصمة

 بالجدار خشَة أن َخفض صوجه وهو َجحدخ وٖ جسمعه وكل ما

 جخشاه أن َكون اْمر َخصها هٍ وجنجهٍ لَلجها فٍ الشارع هذه

ا هذه المرة لكنالمرة ، لكن جولعاجها أو مخاوفها جلن خانجه  

 الصدمة كانت أَضاً أكبر مما ججخَل حَن وصلها ذات ذان الصوت

 اْجوؾ لابًٗ بكآبة هذه المرة



 " زوجة والدن لجلت ووالدن اعجرؾ بمجله لها "

 فلم جسجطع ٖ هٍ وٖ َدها أن جحجب شهمجها المصدومة

 . لما سمعت

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 للّب رلعة الشطرنج بَن أصابعه ونظراجه جرالب جفاصَلها بوجوم

 حزَن وصوت اْمواج المصطدمة بالصخور الضخمة وحده ما

 َشرح جفاصَل ذان المشهد للرجل الجالس فوق الصخرة العالَة

 جرمٍ أنوار اْعمدة المرَبة نورها الباهت علَه وسط الظٗم

 . الكبَب الموحش

ظم واْهم فٍ لعبة الذكاء اْولً .. لمبالملن ( الرلعة اْع )  

 حمله ْعوام وبلؽات مخجلفة َسمعه من الكثَرَن وهذه المطعة

 الذهبَة كانت هدَة جده له فٍ حفل جخرجه وكانت ما َشعره

 بعظمة ما وصل له كلما نظر لها لكنها الَوم ٖ َراها جساوٌ

وفٍحجمها الخشبٍ الحمَمٍ ، لَس فٍ طرَمة نظره لها فمط بل   

 حمَمجها داخله وحمَمجه الجٍ جمثلها وٖ ججعدي الحزن والمرارة

 ً  .. فٍ مملجَه السوداء المحدلجان بها اِن فهو لم َكن كذلن َوما

 حمَمة سمطت المشور الزابفة عنها فور أن فكر فٍ البحخ عن

 أنسان الحمَمٍ داخله والذٌ َمثله وحده فمط ولَس ذان المثالٍ

ا َري هذه الرلعة أمامه اِن لَصل للحمَمةفٍ أعَن الجمَع كم  



 المفجعة وهٍ عجزه عن إَجاده مجدداً وضاعت هوَجه الحمَمَة

 ! داخله وازداد شعوره الؽرَب بالضَاع وبات ٖ َعرؾ نفسه

 ! ٖ إسمه وٖ ماضَه

 وضاع حاضره وكره مسجمبله .. المسجمبل الذٌ لن َجد نفسه

ٍ الذٌ سَمثل حاضرهفَه أَضاً وسَجخبط بَنه وبَن الماض  

 .. اللحظة ما أن سَصله وسَرجع لذات النمطة مجدداً 

 للفراغ للوحشة ولشعور الفشل المإلم فٍ ؼمرة ما سَراه

 . الجمَع نجاحاً عظَماً َسجحك الجصفَك له والولوؾ بفخر

 وكل ما َراه اِن فٍ ذان المحامٍ الناجح هو بماَا رجل فاشل

فَعود وَفشل وَعجز أمام ذاتَجاهد للبحخ عن نفسه من جدَد   

 النمطة وفٍ كل مرة

 ( عشك امرأة لَست ولن جكون له )

 حمَمة مفجعة للبت موازَن حَاجه بؤكملها .. ماضَه حاضره

 مشاعره وحمَمجه بؤكملها ، حمَمة َإلمه محاربجها أكثر من ألم

 الجفكَر فَها ، حمَمة هٍ عَن الحمَمة ذاجها والسبب اْساسٍ

 ونمطة العودة لجفسَر كل ما َمر به .. ولم َكن لَجخَل َوماً بؤن

 َفعل به ذلن كل ما فعل لجحطمه مشاعره من الداخل والخارج فٗ

 ججرن له وٖ واجهة زابفة ودور للرجل الموٌ لَجممصه أمام

 الجمَع مخفَاً دواخله خلفه ، امرأة علّمه عشمه الممنوع لها

والمبول بالهزَمة دون نماش وٖ معنً جهاد النفس وحرب الذات  

 احججاج .. معنً الجنازل حد أفٗس والجضحَة دون ممابل وٖ

 جفكَر ، واْسوأ من كل ذلن هو حرمان النفس وإلناعها بذلن

 وبؤن نَل ذان الحب هو المسجحَل الذٌ ٖ َمبل الجؽََر أبداً لَموت

عرفٍ كل مرة َراها فَها أمامه َسمع صوجها وأنفاسها وَش  



 . بنعومجها الجٍ جحرله كالسعَر

 َمكنه وبكل سهولة أن َركب طابرة خاصة وَسافر حَخ َشاء

 وَشجرٌ ما َرَد وبؤٌ ثمن كان لكنه عاجز جماماً عن شراء

 سعادجه الحمَمَة وبكل ما َملكه من مال وهو حضن امرأة وحبها

 وعشمها وإن لم جبادله إَاه فمد بات َجمنً لو فمط َمكنه امجٗكه

 لوحده وحك ممارسجه .. للحمَمة الوحَدة لجلن السعادة الجٍ باجت

 جرفض أن َنالها أكثر من رفضه لها لَعَش محروماً َحارب نفسه

 ً  . َمنعها حجً من جذكر ملمس شفجَها الذٌ اخجبره مرؼما

 ارجفعت حدلجاه لعرض البحر اْسود وهامت فَه بحزن َشعر

امه وجسللت َده جحتبالضَك فٍ داخله بمدر ذان اٖجساع أم  

 سجرجه جهة النابض وسط أضلعه ولبض علَه بموة وجؤلمت

 مٗمحه بسبب اْلم الذٌ كانت جسببه أصابعه وأؼمض عَنَه

 وجرن كل انجباهه لصوت اْمواج الؽاضبة وابجسم بسخرَة

 ومرارة َجذكر المكالمة الجٍ سمح لصاحبها أن َمطع خلوجه لبل

مه نهابَاً وٖ َكررها وكانت والدةللَل وندم بعدها ولرر أن َؽل  

 رواح الجٍ جركت بكلماجها وصوجها المجوجر صداعاً فٍ رأسه

 . لولت طوَل

 جمانة جسجن نفسها ولم جخرج ولم ججناول شَباً وأخشً أن "

 مكروهاً أصابها فجعالً بسرعة ٖ َنمصن مشكٗت أكثر مع جدن

 َا ولاص فمزاجه مشجعل للؽاَة ولد جشاجر مع نجَب شجاراً َبدو

 عنَفاً جداً جعله َؽادر المنزل ؼاضباً وأمر بمنع زَزفون من

 ً  " الخروج من المنزل كلَا

 ولاص جكلم هل جسمعنٍ ؟ ٖ نرَد لزوججن وٖ شمَمن أن َإذَا "

 " نفسَهما فجصرؾ بسرعة



 " ولاص ما بن ؟ لما ٖ ججحدخ "

ن فمط فحوي المكالمة المصَرة بحجمها الكبَر جداً والجٍكان ذا  

 انجهت بؤن لطعها دون أن َجحدخ فولاص لم َعد َجدٌ لذان

 الدور وٖ حلول لدَه لَمدمها للؽَر وَعجز عن منحها لنفسه ولد

 انجهً جحت حذاء امرأة وخلؾ لضبان مشاعره المجنونة بها

ذ أن جَمن من أنهاوسمطت مملكجه العالَة وانجهً من الوجود من  

 لَست له ولن جكون .. لن َشعر َوماً بدؾء حضنها ولن جعرؾ

 أضلعه ملمس وجنجها الناعمة وثمل رأسها .. لن جبجسم له بعاطفة

 امرأة عاشمة ولن جخبره بؤنه الرجل الوحَد الذٌ جحب وَري ذان

 فٍ عَنَها من لبل أن جنطك به فمات ولاص ومات الحلم الذٌ

مجرد السفر إلَه فٍ صحوجه لبل منامهَمنع نفسه من   . 

 نظر لرلعة الشطرنج فٍ َده مجدداً وابجسم بسخرَة .. ٖ بل

 بمرارة فمد سمط الملن كنهاَة كل لعبة ومهما طالت وانجهً كل

 شٍء ، ولؾ علً طوله ورفع َده عالَاً ورماها بموة فٍ مواجهة

الصخورالرَح الموٌ البارد لجهوٌ حَخ اْمواج المجكسرة علً   

 . العالَة وجوجه لسَارجه المجولفة لرَباً منه وؼادر من هنان

 بَنما ثمة من كان َحاول منذ لحظات اٖجصال به ولم َسجطع

 الوصول له ولد دس هاجفه فٍ جَب سجرجه مجؤففاً وصعد عجبات

 السٗلم َنظر للساعة فٍ معصمه فالولت جؤخر وسَسبب له

ولم ججب علً اجصاٖجهم ، والدها مشكلة إن بمَت علً عنادها  

 وبما أن ابنه ركب طابرجه منذ َومَن وعاد لمشروعهم فٍ جلن

 الجزَرة جاركاً كل شٍء ورابه ودون أن َهجم فسَكون علَه

 وحده مواجهة الحفَد العنَد الجدَد لَحاول أن َفهم منه علً اْلل

 . ما الذٌ َحدخ بَنه وبَن زوججه وَمنعه من الجصرؾ بجنون



 وما أن اججاز الباب الزجاجٍ كان فٍ بهو المنزل الواسع والشبه

 مظلم عدا عن اْضواء المعلمة علً الجدران المجباعدة بسبب كبر

 حجم المكان ومر بمكجبه ووضع بعض اْوراق فَه لبل أن َجوجه

 لجناحه الخاص ودخله َفن ربطة عنمه بمٗمح مجضاَمة وكؤنها

ه وأدار ممبض الباب المؽلكجخنمه ، وما أن وصل باب ؼرفج  

 وفجحه وولؾ مكانه َنظر بحاجبَن معمودان ونظرات مسجؽربة

 للجٍ كانت جمؾ عند خزانة الؽرفة الضخمة جكجؾ ذراعَها

 ! لصدرها .. من لم جدخل جناحه مسبماً ولم جدخل ؼرفجه

 ولد اسجوت فٍ ولوفها ممابلة له ما أن جمدم خطوة نحو الداخل

محه الصخرَةولال بجمود َشبه مٗ  

 " ما الذٌ جفعلَنه هنا ؟ "

 وحَن لم َصله رد سوي اٖبجسامة الساخرة الماجلة الجٍ جزَن

 شفجَها لال بجمود

 هل لررِت أخَراً وبعمل أن جمدمٍ مصلحة شمَمن علً "

 " أفكارن السوداء ؟

 ازدادت ابجسامجها الساخرة جلن اجساعاً وهمست

 " !! سوداء "

جسده ولال بحدة ظهرت فٍ صوجهفاشجدت لبضجاه بجانب   

 كما مٗمحه

 أجل سوداء جشبهن جماماً فلست سوي جمثال ٖمرأة حسناء "

 " فمدت كل معنً لذان الجمال ْنها مَجة

 فرفعت رأسها وارجفعت معه ضحكجها اْبعد جماماً عن معانٍ

 المرح وكؤنها جخبره بؤن اسجخدام أسلوبها السابك معه فٍ

ها به لَس سوي أسلوب أطفال هزلٍمهاجمجه بعَوبه ورأَ  



 مما جعل نظراجه الؽاضبة جشجد فٍ مواجهة عَنَها الجٍ حدلت

 به مجدداً وهمست بحمد

 " علَن أن جهنا نفسن بهذا "

 " بل أنت وحدن السبب فَما وصلت له "

 لالها مباشرة وبنبرة جامدة لوَة بَنما لابلت هٍ ذلن بٗمباٖة

 ولد كجفت ذراعَها لصدرها ولالت بابجسامة جانبَة

 حسناً جداً .. سوؾ أسؤلن سإاٖ صؽَراً ولست أحجاج أن "

 " أطلب منن الصراحة فٍ أجابة علَه

 نظر لها بصمت ولم َعلك وجابعت هٍ مباشرة جنظر لعَنَه ولد

 بدت لهججها أكثر جدَة هذه المرة

حن حفَدان للسجن .. بلإن كنت فٍ خَار بَن أن جمدم أحدنا ن "  

 " للمصاص بالموت كما سجحكم المحكمة بالطبع فمن سجخجار ؟

 كان جوابه الصمت َنظر فمط لعَنَها وَعلم بؤنها ٖ جلمٍ أسبلجها

 عبثاً ولَست هنا لذلن أَضاً ولد لالت بسخرَة دون أن

 جنجظره أكثر

 هل سجكون أنا من سجضحٍ بها َا ابن السلطان لجبمٍ "

 " حفَدن ؟

 " أجل "

 كان جوابه مباشراً وصرَحاً كما وصفجه وجولعجه لكن شَباً فٍ

 مٗمحها الساخرة أٖ مبالَة لد جؽَر وكؤنها مولنة جماماً من جوابه

 ومن أنه لن َجاهد ٔخفابه بَنما جابع هو هذه المرة دون أن

 َنجظر جعلَمها وبلهجة لاسَة

جسجؽلٍ ذلن ولمأنت وهبجن الفرصة للحَاة ومراراً لكنن لم  "  

 " جسجحمَه فمن حمه أن َنال هو ما لم َكن مجدَاً لن



 " ندمت َا ضرار السلطان ؟ "

 لالجها بسخرَة بَنما عَناها ونظراجها كالعادة ٖ جنطمان سوي

 كراهَة وحمداً أسود مخَؾ وأدارت َدها خلؾ ظهرها وأخرجت

 المسدس الذٌ جخفَه فٍ حزام بنطالها الجَنز الضَك ورفعجه

 أمام وجهه جمسكه بكلجا َدَها لابلة

 وأنا سؤحمك لن ذلن ، سؤلدم عنمٍ لحبل المشنمة وبروح "

 معنوَة عالَة أَضاً ، لكن ثمة من علَه أن َؽادر المكان معٍ

 " لجكجمل العدالة الكاذبة ... وهو أنت

 وزَنت شفجَها ابجسامة الموت كما جسجحك جسمَجها جؽذَها

 ً  اْحداق الزرلاء المشبعة بالحمد جنظر لعَنَه الساكنجان جماما

 .. بجمود وضؽطت سبابجها الزناد دون أدنً جراجع أو جفكَر

 ودوي عالَاً صوت الرصاصة الجٍ اسجمرت فٍ للبه جماماً كالنصل

جسده َجثو علً ركبجَه وعَناه شاخصجان فَها المسموم وجعلت  

 ً  . بصدمة لبل أن َسمط أرضا

خرجالم  : 

 بملم / طعون

 .. الخاطرة علً لسان زَزفون

 أما ْوجاعٍ من نهاَة ؟

 ألم َحن ولت اْفول ؟

 جاهلل أكاد ألفظ داخلٍ من شدة اْلم

 أكاد احفر صدرٌ و اججخ للبٍ

 أكاد أمزق أوردجٍ

 .. َا لجزعٍ .. و آٍه ألؾ آٍه لمهرٌ

 .. لم جعد جشرق شمسٍ



 .. و لم َعد َنَر لمرٌ

نجمٍلمد اعجمت أ  .. 

 .. أصبح لَلٍ عجَم

 .. حالن َولع الوحشة بملبٍ

 لم َعد لفجرٌ روح

 .. و لم َبمً لصبحٍ نسَم

 فما آن الولت ْرجاح ؟

 .. لمد لادونٍ إلً الجنون بؤعَن مفجوحة

 .. أشعر و كؤن هنان من َمضم عملٍ

 .. َلعب به و َعَخ به فساًدا

 هل حمًا جننت أخًَرا ؟

 ألن اشعر بعد اِن ؟

 .. َا للروعة

 ففٍ النهاَة .. لم َكن الجنون سَبًا بمدر

 .. ما جصورت

 .. فـ مرحبًا بجنونٍ

*********** 

 بملم/ لوولَت

 مارَا لجَم

 !! َسؤلنٍ الجفهم

 ... و أنا اكون

 إحدي ملكات الكون فٍ فلكن جهَم

 أنثً أعَاها السكون

 طفلة مدللة جهوان بجنون



 أنثً جحاول إخجطافن عن كل العَون

 جلمَذة علمجها أن جردد اِه والشجون

 أنثً جحارب للحصول علً للبن الحنون

 أنثً جسعً لضمن بحنان وجطبك علَن الجفون

 أنثً جصرخ نبضاجها بإسمن صباحا ومساء وبجنون

 � فؤٌ جفهم جرجو بعد هذا واٌ منطك سَكون

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

 نهاَة الفصل

1الفصل الخامس والعشرون   

 

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

 جلس بسرعة َجلمؾ أنفاسه بصعوبة عَناه شاخصجان فٍ الظٗم

 ومرر َده المرججفة حَخ الذٌ كان َنبض بجسارع مخَؾ وزفر

 الهواء من بَن شفجَه بموة ... لمد كان حلماً .. حلم أفضع من

 عَش اْمر حمَمة فهو لم َخشً الموت َوماً لكن اخجٗؾ طرله

، لكنَبدو سَؽَّر من مفهومه لدَه   ..... !! 

 نظر حوله وؼضن جبَنه بموة َشعر بطنَن الرصاصة ٖزال فٍ

 أذنه وحدق فٍ الفراغ المظلم بصدمة جولؾ معها حجً صوت

 ً  أنفاسه َرهؾ سمعه لما َحدخ فٍ الخارج لبل أن َمفز والفا

 وَركض باججاه باب الؽرفة فصوت الرصاصة كان حمَمَاً ولد

 .! أكده صوت الركض والصراخ المرجفع

 فجح باب جناحه وخرج راكضاً وما أن وصل بهو المنزل الجمً

 بزوجة ابنه والدة رواح ججبعها والدة ضرار الجٍ كانت جنزل



 السٗلم خلفها جنادَها صارخة وجبادل نظرة صامجة انجملت بَنهما

 وكؤن كل واحد منهم َرَد أن َإكد لّخر أنه لم َكن َجوهم

 . بالرؼم من أن وضعهم كان َجحدخ دون عناء

 وجبع نظرهما نظر ضرار ما أن حدق فٍ باب المنزل المفجوح

 والجخمَنات جمَعها اججهت صوبه وكان سَجحرن ناحَجه

 وسجحذوان حذوه بٗ نماش لكن ذان اْمل جبدد وولؾ كل واحد

 ً  منهم مكانه فور أن ظهر ولاص وهو َدخل من الباب راكضا

ؤة َنظر لهم نظرة لم جخجلؾ عن جلن الجٍ كانت فٍوولؾ فج  

 أعَنهم إن لم جكن أسوأ ، وارجفع نظره ْعلً السٗلم وحَخ الجٍ

 ولفت لحظجها وكانت والدة نجَب ججمسن َداها بخشب سَاجه

 الٗمع المصمول بَنما كان نظر أربعجهم موجه له بل وْجساد

وعلم الجمَع فٍ الحرس الوالفَن خلفه خارج باب المنزل الواسع  

 ذان المكان حَنها بؤن مصدر الصوت الذٌ سمعوه لم َكن أسلحة

 ! أحد حرسهم ولم َؤجٍ من خارج المنزل بل داخله

 وبما أن رواح كما سلطان مسافران وضرار الصؽَر لَس هنا فلم

 َجبمً سوي شخصان فمط ... حمَمة كان أول من أدركها وفكر

ً فَها وبلمح البصر الوالؾ عند با ب المنزل والذٌ نظر سرَعا  

 ناحَة ممر ؼرفجها جبعه مإكداً صرخة الوالفة فٍ اْعلً

 بذعر مصدوم

 " ابنٍََََ "

 وكان ولاص أَضاً أول من جحرن وركض فٍ جلن الجهة َجبعه

 الجمَع َشعر بخطواجه الراكضة جضرب فٍ رأسه وجكاد جمسمه

عه وَموتلنصفَن وللبه جولؾ عن العمل جماماً جكاد أنفاسه ججب  

 فٍ مكانه ، وكم شعر بالمسافة لؽرفجها طوَلة وبالفاجعة جمجرب



 منه مسرعة ذات الولت ولم َسجطع الجفكَر سوي فٍ سٗمجها إن

 .. كانت هٍ الفاعلة أو المفعول بها

 أمر جؽلب علً أٌ مشاعر أخري لد جنجابه وحجً اْخوَة

 . ورؼماً عنه

 ً  وصل باب الؽرفة المؽلك وخطوات من وصلوا خلفه ججولؾ جباعا

 وأدار ممبضه وفجحه بموة علً اجساعه وولؾ مصدوماً جامداً 

 مكانه كالجمثال وكحال من جفرلوا حوله فور دخولهم جحدق اْعَن

 بصدمة لَس فٍ الجٍ كانت جمؾ لرب النافذة المفجوحة جمسن

ل بل بالجسد الملمً علًمسدساً بَدَها المجدلَجان نحو اْسف  

 اْرض ألرب لهم منها ؼارلاً فٍ بمعة دم كبَرة منكباً علً

 . وجهه

 بل ثمة من كان َنظر هنان فمط وللوالفة جنظر لعَناه جحدَداً ومن

 بَن جمَع الوالفَن علً جانبَه نظرة جامدة لم جشبه البجة نظرجه

َدَهاالمصدومة بل الممزلة كحجم جلن الفاجعة وارجفعت إحدي   

ٖزالت َدها اْخري جمسن المسدس لكم فسجانها الممزق بَنما  

 . فَها ولد هوت بجانب جسدها

 " نجَََََب "

 صوت والدجه الصارخ وهٍ جججه ناحَجه وجهوٌ أمام جسده علً

 ركبجَها كان ما كسر كل ذان الصمت والصدمة الجٍ ؼرق فَها

دة لصدمجهمالجمَع ووحدها من اسجطاعت اججَاز الثوانٍ المعدو  

 جلن وجلست عند رأسه ناحبه جحرن كجفه منادَه ببكاء لد جحول

 لضربات بمبضجها ما أن لم َسججب لها لبل أن جحضن رأسه

 باكَة وضرار َحاول بالموة منعها صارخاً بضرجَها

 " خداها من هنا بسرعة "



 فانصاعجا ْوامره فوراً وأولفجاها وإن بالموة بَنما لم َوجهها

ً لحفَده ْ نه لم َعد أساساً َمؾ معهم فمد أخذجه خطواجه ورؼما  

 عنه ناحَة الجٍ ٖزالت عَناها جحدلان به وكؤنها ٖ جراه بل وٖ

 ! جري شَباً ! ٖ بل وكؤنها والعة جحت جؤثَر جنوَم مؽناطَسٍ

 وما أن وصل لها رأي بوضوح الخدوش فٍ بشرة وجهها

 ! البَضاء النمَة وعنمها وكجفها حَخ لماش فسجانها الممزق

 وما أن مد َده للمسدس فٍ َدها حجً جركجه من بَن أصابعها

 ودون مماومة وانجمل نظرها لَده وهو َمسكه بطرؾ أصبعَه

 ومن كٗ جانبَه بحَخ ٖ َمسكه من منجصفه أو من أخمصه

ات من علَهوكؤنه َخشً أن جطبع بصماجه أو جمحً بالٍ البصم  

 فاجسعت نظراجها بصدمة وهٍ جرفعها لوجهه وجحركت شفجاها

 بهمس ما أن الجمت نظراجهما

 " أنا من لجله َا ولاص "

 وكانت عَناه هو من اجسعت بصدمة حَنها وما أن جابعت بنبرة

 لوَة هامسة

 " أنا من لجله أجفهم هذا ؟ "

وجعلم وكؤنها جحذره من البحخ عن حمَمة أخري مؽاَرة للوالع  

 ً  . جَداً بؤن عمل المحامٍ سَكجشؾ ؼَر ذلن وسرَعاً أَضا

* 

* 

* 

 حملجها خطواجها المرججفة خلؾ عم والدها وهٍ ججبعه َعبر

 الؽرفة لَخرج من بابها اِخر جحاول طرد أٌ خَاٖت لد َخبرها

 بها عملها عن جملة جولعات كل واحد منها أسوأ من اِخر بَنما



َد صمر وهو َرفع هاجفه ْذنه َجحدخ معجرالب نظراجها الوجلة   

 أحد الحراس المكلفَن بحماَة المنزل وحراسجه ولد جولفت كلماجه

 فجؤة مع جولؾ خطواجه وخطواجها أَضاً وكادت أن جحرر عبرة

 باكَة من بَن أنفاسها الجٍ اندفعت لربجَها بموة فٍ شهمة مكجومة

جم إنماذها من ولم جعرؾ حَاجها شعوراً مماثًٗ للراحة وٖ حَن  

 أفراد العصابة فٍ ذان الملهً اللَلٍ وهٍ جنظر اِن للجالس حَخ

 ً  الكرسٍ الخشبٍ مولَاً ظهره لهما وَبدو لم َشعر بوجودهما أَضا

 . فثمة مسافة ٖبؤس بها بَنهم

 كان منكساً رأسه لٓسفل بَنما ذراعاه مشدودجان لصدره وكؤنه

 ! َفصل نفسه مجعمداً عن العالم من حوله

 وجموست شفجاها بحزن ما أن نظرت لعَنٍ صمر الذٌ نظر

 ناحَجها بصمت ، وبإشارة صامجة أَضاً من رأسه ناحَجه أنهً

 وجوده هنان وهو َعود من حَخ خرج ونظراجها الدامعة ججبعه

 لبل أن جعود بها للجالس مكانه وعلً حاله السابك وكم هٍ مهمة

بة هذه الجٍ وضعها علً عاجمها ، وٖ جفهم لما َظنها لادرةصع  

 علً إخراجه من حالجه جلن ؟

 ً  ! وبما سجخبره وما الذٌ بَدها جفعله أَضا

 مسحت عَنَها بموة وجحركت خطواجها نحوه وجراه علً حك فهٍ

 حفَدجه واْلرب له طَلة السنوات الماضَة وإن كانت ٖ جراه

اجمها رأب بعض الصدوع الجٍ لد جكونكثَراً ووحدها َمع علً ع  

 سبباً فٍ خسارجها لعابلجها الصؽَرة ولٓبد ، وشمَمه لم َجرن لها

 المهمة إٖ وهو َعلم ومولن بؤنه عاجز جماماً عن فعل أٌ شٍء

 . ولد سبك وجرب حظه معه البارحة وكانت النجَجة سَبة للؽاَة

رله وبالرؼمالجربت منه بخطوات بطَبة نظراجها الحزَنة ٖ جفا  



 من َمَنها بؤنه بات َعلم بوجود أحدهم خلفه إٖ أنه لم َلجفت لها

 بل ولم َحرن ساكناً ولها أن ججخَل ما َشعر به اِن وما َحدخ

 داخله ، ابجلعت ؼصجها مع رَمها الجاؾ ودارت حول الكرسٍ

 الوحَد بَن أشجار ذان الجانب من الحدَمة كحال الجالس علَه

هما َكمل اِخر وجلست بجانبه نظراجها الحزَنةوكؤن كل واحد من  

 لم جفارق مٗمحه الجامدة المججهمة وعَنَه الجٍ لم جفارق اْرض

 الرطبة جحت لدمَه وامجدت َدها ببطء حجً ٖمست أناملها

 أصابعه المشدودة علً ذراعه وارججؾ صوجها بحزن هامسة

 " جدٌ ٖ َمكن لملبن المحب أن َؽضب منها بالجؤكَد ؟ "

 وازداد وضعها سوءاً حَن لم َعلك بل ولم َحرن ساكناً ولالت فٍ

 محاولة جدَدة َابسة بابسة كصوجها ومٗمحها

 " ثمة شٍء ما حدخ وسنعلمه بالجؤكَد وسجعذرها حَنها "

 ومٓت الدموع عَناها واخجنمت العبرة فٍ حلمها وهمست

 ببحة بكاء

 " ....جدٌ ألسم بؤنها جحبن ولم جمصد بالجؤكَد كل كلمة لا "

 وجولفت كلماجها فٍ حلمها حَن نظر ناحَجها بسرعة نظرة لوَة

 بالرؼم من جمودها جعلت كلماجها كما الدموع الساكنة فٍ عَنَها

 جججمد مكانها أَضاً .. نطرة لم جراها ولم جعرفها سابماً فٍ عَنَه

ما أن لال بجمود مشابه ولد انعمد حاجباه بموة  

 " هل عاد ولدن ؟ "

" ٖ " 

 كان همساً حزَناً كرفَؾ جناحٍ فراشة ما خرج منها حَنها بَنما

 نظراجها اِسَة الحزَنة ٖزالت جسجمر علً عَنَه وكؤنها

 جسججدَهما فٍ صمت بل وكؤنها جحاول جعلها ججعرؾ علَها



مشاعرهاوفشل كل ذلن ما أن اصطدمت نبرجه الحازمة بجدار   

 المسججدَه جلن محوًٖ إَاه ْشٗء حَن لال

 ولما وهو أكد لٍ بؤن مكوثه هنان لن َجعدي الساعات "

 المحدودة ؟ بل وسافر لبل الموعد الذٌ كان لد لرره

 " !وجؽَر فجؤة ؟

 ابجلعت ؼصجها مع رَمها الجاؾ وهمست بحزن

 " ٖ أعلم جدٌ ومإكد بؤنه سَصل فٍ أٌ ولت "

لسابك مبعداً نظره عنها ودون أن َعلك بحرؾ علًفعاد لوضعه ا  

 ما لالت لكن ذلن لم َإثر سوي علً للبها الممزق الجعَس أما

 عزمها فلم َنمص شَباً وهٍ جحاول مجدداً لابلة برجاء كسَر

 " ....جدٌ أنت جحبها وهٍ ابنجن و "

 " ذان كان لبل أن جنكر ذلن بلسانها "

الجوفاء المَجة المشابهة لٓرض جعلجها كلماجه الحادة بل ونظرجه  

 المحدق بها جرفع ظهر أناملها لشفجَها جحارب باسجماجه شهمجها

 الباكَة ولم َرحمها الذٌ نظر ناحَجها هذه المرة ولال بمسوة

 ظهرت فٍ مٗمحه لبل صوجه

 أجعلمَن لما لم جسجطع والدجن أن جفهمن وٖ أن جشعر بن ؟ "

ها ناحَجٍ أَضاً ْنٍ لم أكنْنها لم جربَن .. وهذا هو شعور  

 " من رباها

 فؤبعدت َدها بموة ولالت بإحججاج حزَن

 ٖ جدٌ لَس صحَحاً ، هٍ ُحرمت منا جمَعاً .. منٍ وأنا علً "

 لَد الحَاة ومنن وهٍ ٖ جعلم حجً أنن ٖزلت حَا ، هٍ عانت

 " الكثَر وأضاع الحزن والوحدة سنوات كثَرة من عمرها

 ً  ودمعت عَناها ما أن اشجدت نبرجه الجٍ لم ججؽَر أساسا



 لابًٗ بضَك

 سنوات ماذا َا جَما وكم جكون جلن ؟ أنا أضعت خمساً وثٗثَن "

 عاماً من عمرٌ من أجلها وْحمَها ، ووالدن أضاع نصؾ

 شبابه وحَداً كٍ ٖ َري دموعها وكٍ ٖ جكرهه وماذا كانت

 " النجَجة ؟

ه المرة ولالت باحججاج باكٍوانسابت دمعجها هذ  

 " ... هٍ جحبه وجحبن أَضاً وأكَدة من "

 " هٍ ٖ جحب سوي شراع وعابلجه "

 اجسعت عَناها الباكَة بصدمة لَس فمط بسبب ما لال وأصاب به

 للبها كخنجر مسموم بل ومٗمحه ونظراجه الجٍ كانت جإكد أنه ٖ

ْلم فٍ للبهاكذب وٖ جزََؾ فَما َمول ، وبالرؼم من كل ذان ا  

 الجرَح عادت لٕحججاج وبموة جشبه جَناجه الجٍ ؼرسها فَها

 ولن جمل عنه

 لَس صحَحاً فهٍ جركجهم ودخلت منزلنا هنا بالرؼم من كل ما "

 َحدخ بَنها وبَن والدٌ فمط من أجلن وْنها جحبن وٖ جرَدن أن

 جؽضب منها ، بل ولبلت بالعودة زوجة له رسمَاً فمط لجران

معن فكَؾ ٖ جكون جحبن ؟ وجكون  " 

 وحَن لم جري منه أٌ اسججابة لما لالت ونظراجه الحادة ٖزالت

 جرمك عَنَها بصمت لالت والدموع ججرلرق فَهما مجدداً 

 هٍ جركت المسجشفً جدٌ .. اخجفت وٖ أحد َعلم أَن جكون "

 " وٖ أبناء جدٌ شراع ولم جلجؤ لهم

وعلَه أن َعلم بؤنه ثمةما كان بإمكانها إخفاء اْمر أكثر   

 ً  ما دفعها لفعل كل ذلن حجً لررت اٖبجعاد وجركهم جمَعا

 فجابعت جنظر بؤسً لعَنَه الجٍ كانت وكؤنها ججرجم ما سمعت



 أذناه وفٍ صمت

 مجؤكدة من أنه ثمة سبب ما جعلها ججصرؾ هكذا أكبر من "

 " ... كل ما مرت به

 وجكسر صوجها بحزن مرَر وعبرة وهٍ ججابع

 ألم جري اْلم فٍ عَنَها وفٍ صراخها الموجع ؟ هٍ كادت "

 جمجل نفسها ونسََت كل شٍء من حولها وحجً الطفل الذٌ َنمو

 " فٍ داخلها ! علَنا معرفة السبب لبل أن نحكم علً ما لالت

 ونزلت دموعها ججناثر كّلا صؽَرة علً وجنجَها ما أن أبعد

صامت فمط هذه المرة نظره عنها لٓرض مجدداً وإن كان بوجوم  

 وأمسكت أصابعها بمماش لمَصه الذٌ َؽطٍ ذراعه ولالت

 ببحة بكاء

 " ..... جدٌ هٍ جحجاجنا وعلَنا أن "

 " سؤعود لبرَطانَا "

 ألجمجها عبارجه جلن وجعلت لسانها َجَبس مكانه كما نظراجها

 الدامعة المصدومة لوجهه وهمست ما أن أدركت أن ما لال

 حمَمة بالفعل

 " .. ما ... ماذا ... جدٌ أنت "

 فماطعها مجدداً ولد عاد بنظره لعَنَها لابًٗ بجمود

 ما الفابدة من وجودٌ هنا سجَن الجدران أجلمً الخَبة جلو "

 " اْخري ؟ ٖ مكان لٍ هنا وٖ نفع

 " وأنا ... ؟ "

 لالجها باكَة جشَر لنفسها وكان رده سرَعاً أَضاً ولم َجؽَر ٖ

رجه وٖ نظراجهالجمود فٍ نب  

 أنت لن زوج سجصبحَن فٍ منزله لرَباً وانجهً دورٌ "



 ً  " الهامشٍ من حَاجن أَضا

 حركت رأسها باكَة ولم جسجطع وٖ الجحدخ أو اسجَعاب ما لال

 ولم َجرن لها المجال لذلن وهو َدفن رأسها فٍ حضنه وعبراجها

َبالباكَة فٍ أضلعه جحَطها ذراعه بموة ونظر للفراغ بحزن كب  

 ، َعذرها وَفهمها وَجفهم كل ما لالت لكن وجوده لم َعد له من

 نفع فهو َزَد حجً من حَاة ابنجه جلن جعمَداً أكبر من جعمَدها

 فمنشؤ الحكاَة كان بسببه .. هو الماجل والجانٍ وذنبهما فمط أنهما

 من سٗلجه ولن َمدم لهما شَباً ٖ بوجوده وٖ عدمه ولن َنفعهما

 . بشٍء سوي بؤن َدنٍ الخطر منهما مجدداً وفٍ أٌ لحظة

* 

* 

* 

* 

* 

 كانت شهمجها المصدومة العالَة كفَلة بجعلهما َنجبها لوجودها

 ولم َعد ٔخجبابها خلؾ الجدار من داعٍ وجحركت خطواجها حجً

 ظهر لها الوالؾ عند الباب َنجظر لها عالداً حاجبَه بموة والكره

اء المظلمة لبل أن َنظر ناحَة َمان والذٌَجدفك من عَنَه السود  

 كان َنظر لها أَضاً وبجشجت علمت بؤنه َٖراها معه وبؤنه ٖزال

 َعَش الفاجعة الجٍ َصعب علَه اسجَعابها أو جصدَمها ، وجحركت

 حدلجاه الرمادَة عنها بسرعة ناحَة الذٌ لال باسجهزاء ونظراجه

 ً  جنزلك علً جسدها جباعا

 " ٖزالت هنا ؟ "

 فارجفعت َدها لصدرها وانفرجت شفجاها فٍ صدمة لبل أن ججحرن



 عَناها ناحَة َمان والذٌ كان َنظر ْوَس حَنها وإن لم جسجطع

 لراءة أٌ شٍء فٍ نظرجه جلن .. للؽَلوانٍ الذٌ لم َكجفٍ بجذكَره

 برمَها خارج منزله فمط بل وجابع َشَر برأسه لها بَنما نظره

 علً عَنَه لابٗ بازدراء

 " ....ما الذٌ جفعله هذه ال "

 " َكفٍ َا ابن ؼَلوان "

 كانت هٍ من لطع كلماجه الجٍ جعلم ما سجكون .. بل وبنبرة لوَة

 حازمة جكاد جكون صراخاً آمراً جحدق فٍ عَنَه بموة كموة الكره

 الذٌ َمذفها به ككجل من نَران ، وكان َمان من جحدخ حَنها

 ولال بحزم ناظراً لها

 " ماَرَن اصمجٍ وعودٌ للداخل "

 لكنها لم جسججب له بل ولم جبجعد عَناها عن عَنَه ولالت بحزم

 وسبابجها جشَر له لبل أن جنجمل بَنهما

 " لن أصمت وعلَه سماع الحمَمة .. بل وكلَكما معا "

 ارجسمت السخرَة مجدداً علً شفجٍ أوَس وهو َهمس محدلاً فٍ

الخ بَنهماعَنَها وكؤنه ٖ وجود لطرؾ ث  

 " !!الحمَمة ؟ "

 فواجهت سخرَجه بشجاعة لم ججراجع أبداً ولالت من فورها

"  ً  " أجل ووالدجن من َملكها أَضا

 وحدلت بموة فٍ عَنَه الجٍ رممجها باسجؽراب لم َخجلؾ عن

 نظرة َمان الجٍ نملها بَنهما فإن كان هو ابن ؼَلوان فدمابه ذاجها

نسبت له وجعلم معنً أن َثورالجٍ جسرٌ فٍ عرولها نسبت لمن   

 الؽَلوانٍ لحمه ، وظهر ذلن سرَعاً لكن لَس منها هذه المرة بل

 من الذٌ صرخ بعنؾ َشَر بسباجه لوجهها



 ٖ عٗلة لوالدجٍ بؤفعالن اٖ أخٗلَة وٖ جذكرٌ اسمها "

 " ... علً لسانن

 وكان َمان من خرج من صمجه حَنها ولال بضَك موجها حدَثه

ت نظراجه منها لهللذٌ انجمل  

 أنا من لن َسمح لن بمول ما للت عن زوججٍ َا أوَس "

 " واحجرمنٍ علً اْلل فٍ منزلٍ

 حدق فَه أوَس بشٍء َشبه الصدمة لبل أن َمول بضَك

 " ....ظننجن رجل َا َمان لن َرضً أن َهان فٍ شر "

 وكانت ماَرَن من لاطعجه هذه المرة وبحزم ونبرة لوَة جشبه

شجعل فٍ عَنَها الخضراء صارخةالزمرد الم  

 " بلً رجل ولم جعرؾ الرجولة شخصاً مثله "

 وجابعت من فورها ومن لبل أن َفكر فٍ الرد علَها أو زوجها

 فٍ إَمافها

 َمكنن الذهاب لوالدجن وسإالها عن المرأة الجٍ زارجها "

 البارحة من كانت وماذا كانت جرَد وسجخبرن بؤنها أنا وبؤنٍ جبت

 بحثاً عنن لجبحخ عن َمان وهٍ من أخبرجنٍ عن منزل العجوز

 وكَؾ أصل له وبؤنه سَساعدنٍ لكن النور المنبعخ من هاجفن

 أرعبنٍ ٖنٍ أعلم بؤن َمان ٖ َملن واحداً وحَن ركضت باججاهٍ

 " خفت وركضت مبجعدة عنن

 " َكفَن سخافات "

َشجعل وعادت نبرجه الساخرة ٔلجامها مجدداً مما جعل الؽضب  

 فٍ عَنَها أكثر وكم حمدت هللا حَنها بؤنه لَس زوجها وبؤن َمان

 ٖ َحمل طباعه بل وٖ جَنات جلن المبَلة الكرَهة الجٍ نبذجها

 وعاملجها كحَوان موبوء ودون أدنً رحمة ْنهم ٖ َعرفون معنً



 جلن الكلمة وٖ وجود لها فٍ للوبهم ، وجابعت ما بدأجه دون أن

وٖ ما جراه فٍ عَنَه من كره وازدراء فهدفها لَسجهجم لما لال   

 أن َسمع هو أو َعلم بل من كانت جعلم بؤنه َسجمع لها وإن لم

 بعلك بشٍء

 لن أن جسؤل والدجن وججؤكد بنفسن فهٍ من ألح علَا للذهاب ، "

 وما كان َمان سَؽفل عنٍ إن كنت أخرج من منزله لًَٗ فمهما

باب المنزل الحدَدٌ وهو َُفجح أم كان مجعباً ومنهكاً كان سَسمع  

 " ججهل ما َكون علَه باب منزلن الذٌ جسجؤجره له َا أوَس

 أنهت ما لالت جلجمه عن الرد وبادلجه النظرة بواحدة ألوي منها ،

 بل ولم َسمح له بذلن من لال بحزم ؼاضب هذه المرة وَده جشَر

 نحو الداخل

 " أدخلٍ الؽرفة َا ماَرَن "

جشرح أكثر مما لالت وجعلم بؤنه لَس بؽبٍ وٖ فلم جعجرض ولم  

 سادج درجة أن ٖ َصدلها ولد لالت ما لدَها وما كانت جرَد لوله

 له منذ البداَة ولم َجرن لها مجاًٖ لموله ، ومن الجَد أن ذلن

 . حدخ فٍ وجود المدعو أوَس ولَجؤكد من والدجه إن لزم اْمر

ظر لٓرض بحزن جسمعما أن أؼلمت باب الؽرفة الجصمت به جن  

 كلماجهما الملَلة لبل أن َصلها صوت صرَر الباب الخارجٍ ثم

 إؼٗله له من الخارج ونزلت دمعجها رؼماً عنها جبكٍ حاله ولَس

 حالها هٍ فلها أن ججخَل أٌ فاجعة هذه الجٍ وصلجه وما الذٌ

 َنجظره أَضاً ، وها هو سَسافر اِن لشرق البٗد حَخ منزل

 عابلجه أو العاصمة وسَجركها سجَنة هنا فما َنجظره هنان أهم ،

 رفعت رأسها ونظراجها المؽمورة بالدموع حَخ سمؾ الؽرفة

 وهمست بعبرة



 " َا رب كن فٍ عونه وهون كربجه َا رب "

* 

* 

* 

 جمدت مٗمحها كما الدموع المجحجرة فٍ عَنَها وجبدلت نظراجها

وهذه المٗبس السوداء لَست لٕسجؽراب فهذا لَس ما كانت جراه  

 ً  ! له فكَؾ لعملها أن صور لها أنه هو بل وسمعت صوجه أَضا

 !! هل فعلت بها مشاعرها كل هذا

 نزلت نظراجها المسجؽربة لحركة َد الجٍ دست المفجاح فٍ حمَبجها

 ججشاؼل بالنظر له ومإكد لم ججولع وجودها هنا أَضاً فهذا ما بدا

شؾ بؤنها باجت جملن مفجاحاً لمفل البابعلً مٗمحها فكَؾ أن جكج  

 الجدَد ؟ وَبدو أنها جدخل الشمة لًَٗ مجسللة ومإكد جبحخ عن

 شٍء ما هنا وهٍ جعلم جَداً بؤن صاحبها لَس موجوداً ومإكد

 !علمت بؤنها لم جكن هنا أَضاً اَْام الماضَة ؟

 كانت جرالبها بنظرات باردة وٖذت بالصمت بَنما ارجفعت

الحمراء النارَة وانكشؾ وجه الجٍ انجهت من إؼٗق الخصٗت  

 حمَبجها الصؽَرة الٗمعة ولالت بسخرَة جعجرؾ بجرمها الذٌ ٖ

 مفر لها منه

"  ً  ؼرَب أنٍ هنا ألَس كذلن ؟ واْمر ؼرَب بالنسبة لن أَضا

 " !! مارٌ

 أجل فهذا ما جولعجه أن جوجه لها الجهمة كٍ ٖ جكون المذنب

لن جصمت أَضاً فَكفٍ أن ججرن لها ساحة المجال الوحَد هنا لكنها  

 لرَباً معلنة انهزامها ، لالت بؤحرؾ مشدودة خرجت من عمك

 أفكارها الماجلة جلن



 " لكن جَم جرن لٍ مفجاحاً ْدخل مجً أرَد "

 ونظرت بحمد للجٍ ججاهلت ما جمول وكؤنها ٖ ججحدخ معها ولد

 جمدمت خطواجها نحو الداخل جنظر حولها بؽطرسة ظهرت فٍ

 صوجها المجعالٍ بَنما جزَن شفجاها بلون الجوت ابجسامة انجصار

 جَموثٍ أصبح َعمل لدي والدٌ فٍ نورثود ، هل لدَن علم بهذا "

 " أَضاً ؟

 " أجل "

 لالجها سرَعاً جنطر لها وأسنانها جكاد ججحطم من شدها علَها

وجحولت نظراجها للصدمة ما أن لالت الجٍ ولفتبؽضب مكجوم ،   

 أمامها مباشرة

 " !! ظننجه علم من والدٌ لبل سفره بلحظات وهاجفه مؽلك "

 فحدلت فَها بصمت بَنما لم َخفً علَها نظرات الجشكَن واٖجهام

 فٍ عَنَها كما اٖسجؽراب ولالت

 " !هل جحدخ معن ؟ "

عها لخصٗجها خلؾرفعت أناملها لؽرجها وشجت جوجرها فٍ جم  

 ً  أذنها ولالت دون جفكَر وٖ مجال لذلن أَضا

 " لبل أن َصعد الطابرة "

 فجعالت الدهشة فٍ عَنٍ الوالفة أمامها وإن حاولت وببراعة

 جبدَدها سرَعاً لجحول لنظرات اجهام واضح وكؤنها جمول لها

 ( !! لما َجصل بن لبل أن جملع طابرجه فمط لَعمن بذلن )

الورطة الجٍ وضعت نفسها فَها فكَؾ سجخبرهاوعلمت حجم   

 !عن المصدر الحمَمٍ لجلن المعلومة وهو مطر شاهَن ؟

 حمَمة لو علمجها لباجا كٗهما فٍ الممبرة اللَلة وإن كان كل واحد

 منهما فٍ بٗد ، وأَمنت حَنها بؤنه لَس فمط وجودها َشكل



رن نفسهاخطراً علَه بل ولسانها أَضاً علً ما َبدو ، لالت جد  

 والمولؾ بؤكمله ما أن جذكرت مكالمة والدها له فٍ جلن اللَلة

 لمد اجصلت به ْعلم إن أللعت طابرجه وحَن أجاب اسجؽربت "

 أن ججؤخر كل ذان الولت وهو أخبرنٍ بؤنه كان هنان فسؤلجه ما

 " .. الذٌ أخذه

 " !أَن خاجمن ؟ هل انفصلت عن خطَبن ؟ "

 لاطعجها وكؤنها ٖ جهجم بمعرفة بالٍ ما سجموله مما جعلها جكجم

 ؼضبها فٍ أسنانها مجدداً وٖ جعلم أجشعر بالراحة لعدم اهجمامها

 بذان اْمر الذٌ إن فكرت فَه لوجدت له ألؾ إجابة أم جنزعج من

 جعالَها الواضح علَها ؟

لن ،لكن المهم اِن وكما َبدو أنها وجدت ما َهمها أكثر من ذ  

 جنفست بعمك ولالت جشد لبضجاها بجانب جسدها بموة

 " أجل "

 فهٍ نزعجه ومنذ لَلة البارحة وٖ جعلم لما وكؤن مشاعرها

 المإلمة جمَعها سجخجفٍ باخجفابه من أمام عَنَها ! ونسَت أمره

 جماماً الَوم ولم جلحظه فٍ حمَبجها ، اجسعت عَناها بذهول ما أن

 لالت الجٍ نظرت لها بحمد

 " بداَة جَدة لمخططن "

 كان اجهاماً واضحاً وجرَباً لكنها كجمت كل ذلن وابجلعجه مع الهواء

 الذٌ سحبجه لصدوها بموة وحررجه سرَعاً لابلة بجمود

 " ٖ أعجمد ذلن ، لن أدخل حرباً خاسرة "

 فجحول كل ذان الحمد لسخرَة ولالت جلعب أصابعها بخصٗت

 شعرها النارٌ المصَر

آمنت بذلن أخَراً حجً كان الثمن أن فمدت جَد أنن "  



 " خطَبن الوسَم

 فلم جعلك بَنما أبعدت نظرها عنها مشَحة بوجهها بحركة لوَة

 ؼاضبة ولَس لدَها ما جمول فهٍ انجصرت علَها بالفعل ولعب

 المدر لعبجه وخسرت زوجها وأكثر من جحب فٍ هذا العالم ولَس

كراهَة النجَجة واحدة فمط خطَبها وسجسلمه لها إن طواعَة أو  

 ، رفعت نظراجها لها ما أن لالت وٖزالت جنظر لها وابجسامة مابلة

 جزَن شفجَها

 السَد ؼاسجونٍ مَدَشٍ أصبح هنا فٍ انجلجرا مإكد جعلمَن "

 " بذلن فهو لرَبن ؟

 لم جعلك أَضاً بَنما جركجها جلن وجحركت ناحَة اْرَكة الجٍ ارجمت

شدود فٍ ثَاب أنَمة من الجلد اْسودعلَها بجسدها الرشَك الم  

 وؼرست أصابعها خٗل خصٗجها الناعمة بَنما جسند مرفمها

 بظهر اْرَكة خلفها ورفعت ساق فوق اْخري ولالت جنظر لما

 َظهر لها من وجهها واٖبجسامة ذاجها ٖزالت جرجسم علً

 شفجَها

هو إبنه .. إنه شاب وسَم للؽاَة وجذوره أَطالَةفالُرَى  "  

 " جعلت منه هدفاً للكثَر من النساء

 " ولما علَا أن أعلم كل هذا ؟ "

 لالجها مباشرة وببرود ودون أن جنظر ناحَجها فمالت الجٍ حركت

 لدمها فٍ الهواء وابجسامة واسعة جزَن شفجَها

كذا ؟نحن نجحدخ فمط فما بن جضاَمِت ه "  .. " 

 فجنفست بعمك مؽمضة عَنها ججمنً من هللا فمط أن َلهمها المزَد

 بل والكثَر من الصبر لججمكن من جحملها حجً جخجفٍ من أمامها

 وٌْ سبب كان ، وَبدو أن الجٍ ٖزالت جنظر لها أمامها من أعلً



 رأسها ْخمص لدمَها لم جكجفٍ بعد ولد جابعت بذات ابجسامجها

ً المجحمسة وال ملَبة بالسخرَة أَضا  

 هو َعمل اِن فٍ نورثود أَضاً ْنه ضابط فٍ البحرَة وزار "

 منزلنا البارحة ، لمد أخبرنٍ بؤنه لم َران منذ كنت طفلة رضَعة

 بَنما كان هو فجً حَنها ، أعجمد لال فٍ الثامنة أو الجاسعة

 " من عمره

ْمراكجفت بالصمت وٖزالت جججنب النظر لها كما الخوض فٍ ا  

 برمجه وجشعر بؤنها جسَر فٍ أرض ملؽمة وٖ جعلم ما حمَمة ما

 دار بَنهما من حوار ؟ كما َبدو أنها لم جدخر ولجاً لٕسجعٗم

 عنها منه وججهل حمَمة معلوماجه عن لرَبجه جلن خاصة أنه

 عاش معظم حَاجه مع والدجه فٍ اسكجلندا كما سبك وأخبرها ذان

اً عن حَاة جلن الفجاة مارٌ وجخشً أنالرجل وٖ جعلم الكثَر أَض  

 جزل وجخطا مجدداً ، وٖ جفهم بالفعل ما الذٌ جرَده هذه الفجاة من

 كل ما جمول ؟ إن كان جعلها ججحمس لرإَجه والجعرؾ علَه ومن

 ثم الولوع فٍ ؼرامه فمد خدعها عملها الصؽَر ولن َحدخ ذلن

لصدرها وإن أرادجه هٍ وأجبرت للبها علَه ، كجفت ذراعَها  

 ولالت بجمود

"  ً  " أنا ٖ أعرفه ولم أراه وٖ أذكره مطلما

 ً  فمالت جلن سرَعاً وكؤنها ججهز ذلن سلفا

 بالطبع أخبرنٍ بذلن وَبدو لٍ مجشولاً للماء لرَبجه الوحَدة "

 " من والده

 " لست الوحَدة "

 لالجها سرَعاً بَنما اسجدارت للًَٗ لجصبح فٍ مواجهجها لكن وكما

 َبدو لم َإثر ذلن فٍ اٖحجفال الصؽَر الذٌ َبدو أنه َمام اِن



 داخلها بكل هذه الجطورات الجٍ جراها سجخلصها منها ومن

 وجودها هنا مع خطَبها ، وبدا ذان واضحاً فٍ نبرة صوجها كما

 َدها الجٍ لوحت بها جحرن خصٗت شعرها الناعمة دون أن

 جمسكها

طالَا لكن العٗلات بَنهم ممطوعةبلً هنان عمجن وابنَها فٍ إَ "  

 " من أعوام طوَلة .. أجعلمَن لما ؟

 لم جعلك بادئ اْمر كما َبدو أنها كانت جعلم الجواب من نظرجها

 وابجسامجها المابلة فمالت ببرود جخجصر علَهما الخوض فٍ ذان

 اْمر برمجه

 " ذان أمر َخصهم لما نجحدخ نحن عنه ؟ "

كانت سججحدخ ابجلعت حروفها ونظرُ فولفت علً طولها وما أن   

 كلَهما َنجمل للباب الذٌ فجح فجؤة وللذٌ أصبح َمؾ أمامه بالفعل

 هذه المرة ولَس صوراً َهَبها لها خَالها المرَض به .. صاحب

 المٗبس السوداء والحمَمة علً كجفه اَْمن حمَمة ٖ خَال وٖ

نجمل بَنهماجزََؾ فَها ولد جمدمت خطواجه نحو الداخل نظراجه ج  

 !! جامدة مبهمة لم جسجطع أَا منهما جفسَرها

 وكانت صاحبة الثَاب الجلدَة السوداء من اخجرلت ذان الصمت

 ولد جحركت من مكانها ناحَجه لابلة بابجسامة

 " ...جَموثٍ حبَبٍ "

 وجابعت ولد وصلت إلَه جحضن عنمه بذراعَها

بركم أنا سعَدة ولم أصدق حَن أخبرنٍ والدٌ بالخ "  " 

 كانت أصابعه المجَبسة كجمود عَنَه ونظراجه جٗمس المماش

 البارد علً خصرها بَنما نظراجه جلن مركزة فمط علً الوالفة

 لرب باب ؼرفجها الموصد جججنب النظر ناحَجهما جنجمل حدلجاها



 الذهبَة المسجدَرة فٍ كل شٍء حولها عداهما ولم َنجبه وٖ

 لكلمات الجٍ كانت جمجرح علَه اٖحجفال بالمناسبة فابجعد مجحرراً 

 بسرعة من ذراعَها بَنما رالبجه مبجسمة وإن لم جصل جلن

 اٖبجسامة المجشنجة لعَنها وهو َولَها ظهره مجمجما بجمود

 وخطوجه ججوجه ناحَة باب ؼرفجه

 " أنا مجعب وأحجاج للنوم لبعض الولت "

خل مؽلماً إَاه خلفه علً ذبول جلنوفجحه ما أن وصل له ود  

 اٖبجسامة المزَفة جدرَجَاً لبل أن جدَر شفجَها بامجعاض مكجوم

 واسجدارت ناحَة الباب الذٌ دخلت منه وخرجت مؽلمة إَاه خلفها

 عابدة من حَخ جاءت دون أن جواجه نظرات من جركجها خلفها

ربجٍ لجلعك جرح كرامجها بسببه بعَداً ، بَنما خرج الهواء من  

 مارَه مندفعاً بموة وكؤنها جسجنه منذ أعوام وجسللت أصابعها بَن

 خصٗت ؼرجها جرفعها عن وجهها وأخرججها ببطء جنظر لباب

 الؽرفة الذٌ انفجح مجدداً وللجسد الطوَل الذٌ مٓه وكان ٖزال

 َرجدٌ بنطلون المنظمة اْسود والحذاء الطوَل الثمَل المشدود

لَه بَنما نزع السجرة بل والممَص اْسودبؤحزمة جلدَة حول سا  

 الملحك لها أَضاً وبمٍ فمط بالممَص الداخلٍ اْبَض الذٌ ٖ

 . َخفٍ سوي الملَل من عضٗت جسده الموَة

 نظر جهة باب الشمة أوًٖ وكؤنه َجؤكد من مؽادرة من كانت

 هنا لبل لحظات وجحرن من فوره نحو الوالفة مكانها جنظر له

جعلم بؤنه لن َراه فهو وما أن ولؾ أمامها أمسن بشؽؾ واحجَاج  

 خصره بَدَه ولال بضَك

 " هل لٍ أن أفهم لما خالفت أوامرٌ وأجَت إلً هنا مارَا ؟ "

 أخفضت رأسها وأطبمت شفجَها نحو الداخل بموة ٖ جعلم جمسن



 عبرجها أم ابجسامجها الحزَنة فها هو بالٍ حلم َمظجها ذان

ره بؤنها ؼادرت منزلهم منذ الصباحَجحمك ! فمإكد رواح أخب  

 حَن اجصل بوالدجه وأخبرجه وَبدو كان َخطط لجلبها من هنان

 فهو لم َفاجا بوجودها هنا ، ارجفع رأسها ونظرت لعَنَه حَن

 لال ببرود وٖزالت َداه جمسن خصره النحَل

 " هل لٍ أن أسمع صوت لسانن الصؽَر ؟ "

 فمٓت الدموع سرَعاً المطعجان الذهبَجان المحدلجان به واخجنمت

 بعبرجها فعبارات طفولجهما َبدو لم َنساها لطعاً بل ولم َجخلً

 ! عنها لججركه

 ؼرست أسنانها فٍ طرؾ شفجها المرججؾ جمنعها من دفعها

 للبكاء وخرج همسها رلَماً حزَناً ما أن حررجها من لبضة

 أسنانها ببطء

هلل علً سٗمجن حمداً  "  " 

 وأؼمضت عَناها بموة ما أن الجفت ذراعه حولها وضمها لصدره

 بذراع واحدة فمط لَدمرها وَزلزل دفاعاجها بؤكملها وشعرت

 بدؾء أنفاسه َحرلها حد الوجع حَن همس بجدَة لرب وجنجها

 " مارَااا ... مارَا مارَا ما الذٌ أفعله بن َا صؽَرة ؟ "

جمل شَباً ... فمط الجفت ذراعاها حول عنمه لم جعلك لم ججحدخ ولم  

 جرفع جسدها عالَا ودفنت وجهها ودموعها الصامجة بَن عنمه

 وذراعها وبكت .. بكاًء كان صمجاً لكنه اْلسً واْكثر وجعاً فٍ

 العالم وشعرت به َخرج صراخاً ونحَباً َزلزل اْرض ومن علَها

جسجنشك رابحجهجحضنه بموة وجدفن وجهها فٍ عنمه بموة أكبر   

 جشعر به بحضنه بوجوده وَداه جلجفان حولها بموة وداعبت

 أنفاسه بشرجها ما أن همس مجدداً وببرود هو ألرب للضَك



 مارَا لن جؽضبٍ من وجود جلن الفجاة بالجؤكَد فؤنا من سَؽضب "

 " منن حَنها

 اشجدت أصابعها علً لماش لمَصه المطنٍ الرلَك وخرجت

هااْحرؾ جخنمها عبرج  

 " اشجمت لن "

 وودت لو لالت سؤشجاق لن بدًٖ عنها ، بل جمنت لو لالت الحمَمة

 كاملة والسبب اْساسٍ لبكابها فٍ حضنه فلم جعد ججزم مجً

 سجكون المرة اْخَرة الجٍ سجحظً فَها بكل هذا .. ؟

 بالحضن الذٌ عاشت ْعوام علً ذكراه جنجظر أن جرجمٍ فَه

 وَحجوَها من جدَد ، أن جخجبا فٍ دفبه من كل ما أخافها

 . وأحزنها وجردها من السعادة ْعوام

 انجفضت مبجعدة عنه أمام نظراجه الجادة عالداً حاجبَه لَس لسبب

 سوي رنَن هاجفها فٍ جَب بنطلونها منذراً بوصول رسالة

 سرعان ما جبعجها أخري وعلمت بؤن لعبة الموت السرَع لد بدأت

أن الخَط الفاصل بَن وجودها هنا معه هو اكجشافه لفحواهاو  

 الذٌ ٖ َبدو بعَداً أَضاً فها هم كما لال َبدو َرالبون المجمع

 . السكنٍ وسَعلمون بولت جواجده هنا

 حدلت بجوجس فٍ عَناه اللجان كانجا جرممانها باسجؽراب ٖ جعلم

ها أم أنلجصرفها المفاجا أم بسبب صوت رنَن الرسابل فٍ هاجف  

 مخاوفها السبب ؟ ولم َكن َحجاج ْمر أن ججممص الدور الذٌ جم

 الجخطَط له فهٍ لامت بؤدابه وببراعة ابجداًء بمٗمحها المجصلبة

 ووصوًٖ ْصابعها المرججفة جلمس طرؾ سجرجها الصوفَة

 الخفَفة حَخ جشعر بمكانه من فوق لماشها كما لماش البنطلون

 . السمَن



فٍ دفعة واحدة ما أن عٗ صوت رنَن هاجفه هو وخرجت أنفاسها  

 هذه المرة مما جعل نظراجه جبجعد عنها حَخ باب ؼرفجه المفجوح

 لبل أن َجحرن باججاهه فارجفعت أناملها جؽطٍ بظهرها شفجَها

 المنفرجة بصمت جسحب الهواء وجزفره بموة وكؤنها جخشً فمده

 ! ولٓبد

رال علمت من سَكونوما أن سمعت صوجه َنادٌ محدثه باْمَ  

 فدخلت ؼرفجها مسرعة وأؼلمت الباب خلفها وولفت علَه

 وأخرجت الهاجؾ من جَبها ونظرت بعَنَن دامعة لشاشجه

 المضاءة ، ولبل أن جصل لهدفها ارجفعت َداها وهو فَها ما أن

 ججابع صوت الرسابل المججابعة فركضت جهة سرَرها ودسجه جحت

ا فَها بل وعبراجها أَضاً والجٍالوسادة ونامت فولها جدس وجهه  

 اسجطاعت جحرَرها ما أن سمعت باب الشمة َُفجح لبل أن َُؽلك

 سرَعاً مما َعنٍ أنه ؼادر وأن مخطط جلن المدللة الثرَة ٖحجفالهم

 . جمَعاً بانضمامه لهم جحمك نهاَة اْمر وكما جرَد

* 

* 

* 

* 

* 

 صفعه بموة حجً كادت رلبجه أن جنكسر من لوة اسجدارة رأسه

 جانباً ولم َسجطع النطك بشٍء فعٗوة عن أن النظر لمٗمحه

 الماسَة وهَلمان وجوده َشعرانه بالخوؾ والرهبة فهو المجحكم

 فٍ جماعجهم كاملة وٖ أحد َكسر كلمجه ، كما أن أعمالهم

ن َدَه َجحكم بها كَؾالمشبوهة ججعل من كل واحد فَهم لعبة بَ  



 َشاء ْنه وبؤمر واحد منه َصبح فٍ السجن الذٌ لن َخرج

 . منه أبداً 

 مسح علً جانب وجهه المجحجر من اْلم ونظر لٓسفل بصمت

 بَنما صرخ الوالؾ أمامه بحدة

 " مجموعة حممً فاشلَن وٖ َمكن اٖعجماد علَكم أبداً  "

كبَنما جؤفؾ شمَمه والوالؾ لربه ولال بضَ  

 " انجظر َا شعَب لنفهم منه ما حدخ أوًٖ  "

 مما جعل نظراجه المشجعلة جججه نحوه هو هذه المرة ولال بحدة

 ما الذٌ سجفهمه منه أكثر مما حدخ وبعدما أضاعوا الفرصة "

 " من أَدَهم ؟

 لال عَسً بجدَة َنظر لعَنَه مباشرة وكؤنه َذكره بالجروٌ

 ودون حدَخ

فاجركنا نسجمع لبمَة كٗمهالفرصة ضاعت كما جمول  "  " 

 فجؤفؾ نافضاً سجرجه السمَكة ونظر ناحَة الذٌ ارججؾ ما أن

 ولعت علَه جلن الجمرات السوداء المشجعلة َخشً من أن َمرر

 معالبجه بالفعل وَعلم جَداً أٌ عماب هذا الذٌ َنجظره فارجفعت

 َده لوجهه مجدداً وفٍ حركة ٖ إدارَة ولال ممراً بكل شٍء

 وبكامل جفاصَله

 لمد كلفنا المجموعة كاملة بمرالبجها جَداً الفجرة الماضَة ورؼم "

 للة خروجها ، وحَن دخلت سَارة أسعاؾ بعد دخولها لمنزل

 مطر شاهَن جمت مرالبجها وججبعها ما أن خرجت وأبلؽنا الصحافة

 لَكونوا هنان جؽطَة لوجود من سندخله معهم ولد أخرجها لرَبها

نهم لكن ما أكده الطبَب وابنجها أَضاً بؤنه جم نملها لمسمأمام أعَ  

 آخر بعد احججاج لرَبها ذان علً المسم الذٌ وضعت فَه وجم



 سحب بطالاجهم الشخصَة وحجً الصور الجٍ الجمطوها وجم

 ً  " جهدَدهم من الشرطة أَضا

 وٖذ بالصمت حَن نبؤجه نظرات الوالؾ أمامه بؤنه لم َنجح فٍ

ا لدَه وجاءه الدلَل سرَعاً ما أن صرخ مجدداً إخماد ؼضبه بم  

 ما َهمنا اِن لَس صورهما بل ما الذٌ حدخ جعلها "

 " ...جنهار فٍ

 ولاطع نفسه ولال بحدة ملوحاً بَده

 ولَس هذا ما َعنَنا أَضاً بل هل سؤلجم فٍ المسجشفً وعلمجم "

 " أنها ما جزال هنان أو ؼادرت منه ؟

ه جنذره بخطر احجمال أن َجلمً صفعةفجملصت مٗمح الوالؾ أمام  

 أخري حَن خرج صوجه بما َشبه الهمس المرججؾ

 " ....ٖ سَدٌ ْنهم "

 لكنه لاطعه ولَس بصفعة كما كان َخشً بل بصراخ ؼاضب

 مجدداً 

 هل واثمون من بمابها فَه َا حممً ؟ هل رالبجم إن خرجت من "

 " هنان أم لَس بعد ؟

راً ما َسجرضَه بهفمال من فوره وكؤنه وجد أخَ  

 بلً ولم جؽادر سوي ابنجها وابن عمة والدها ولم َرجعا "

 " للمسجشفً مجدداً 

 فعمد حاجبَه بموة لابًٗ 

 " !!لَست هنان إذاً ؟ "

 ! لال الوالؾ أمامه مبرراً ٖ َعلم لنفسه أم لها هٍ

 " لد جكون نملت منه لَلجها "

 فمال بنظرة جفكَر وإن كانت ٖزالت موجهة له بل وبحدة



 " ... مسجحَل لكنا علمنا إٖ لو أنه "

 وٖذ بالصمت فجؤة فنظر له نوح باسجؽراب ولال فٍ أول خروج

 له من صمجه

 " لو أنه ماذا ؟ "

 فنظر له بصمت لبل أن َعود بنظره للذٌ كلفه كمابد لمجموعة

بضَككاملة لمرالبجها جحدَداً ولال   

 " إٖ لو أنهما ؼادرا بالفعل حَنها َا أحمك ألَس كذلن ؟ "

 فاجسعت عَناه بصدمة ولال بشبه همس

 " !! لم نفكر فٍ اْمر بهذه الطرَمة "

 " ْنكم حممً بالطبع "

 وكان عمابه كسابمه وهو اٖسجنماص والصراخ الؽاضب ولَس له

هم هنان ولدأن َعجرض بالطبع وذان ما َعلمه جَداً .. بل وأربعج  

 جابع بؤمر ؼاضب

 " أرَد معلومات كاملة عن لرَبها ذان "

 ً  لال الوالؾ أمامه سرَعا

 ٖ َحجاج ذلن فهو معروؾ .. إنه محاٍم له مكاجب عدة فٍ أكثر "

 من مدَنة فٍ البٗد ولدَه مجموعة محامَن َعملون معاً كفرق

 " جحرٌ كامل وَعملون لحسابهم الخاص واسمه لابد نصران

جدت لبضجا شعَب بموة ونظراجه جزداد سواداً ولجامة أرعبتاش  

 الذٌ ظن بؤن نهاَجه الجربت ٖ محالة بَنما لال عَسً هذه المرة

 باسجؽراب ونظره َنجمل بَنهما

 " !لما كان هو من نملها من المسجشفً إذاً وأَن جكون ؟ "

 ولال نوح الذٌ حدق فٍ شعَب جحدَداً 

َن هٍ وما الذٌ حدخ ؟هذا سإال وجَه فعًٗ .. أ "  " 



 فخرج من صمجه حَنها ولال للوالؾ أمامه وبحزم

"  ً  جمصو لٍ عن ذان المحامٍ وأَن َكون اِن وإن كان مخجفَا

 أَضاً أم ٖ فثمة إجراءات مهمة علَنا اجباعها وجحرن من دون

 " أخطاء ؼبَة هذه المرة .. مفهوم؟

 فؤحنً رأسه امجناناً فمط لخروجه سالماً من هنا بعد ما سماها

 أخطاء فادحة منه وؼادر من فوره فاراً بجلده لبل أن َكون منفذاً 

 ْوامره بَنما لال عَسً بامجعاض َخص بنظراجه الوالؾ لربه

 والذٌ انشؽل بهاجفه َبدو َنوٌ أجصال بؤحدهم

 " ٖ أري مبرراً لؽضبن منهم َا شعَب "

ظر له ولال بضَكن  

 " بلً وحمالاجهم كانت فٍ كل مرة سججسبب لنا بالمشكٗت "

 وجابع بضَك أشد َشَر له بالهاجؾ فٍ َده

 أرأَت الؽبٍ الذٌ جركت لن أمره وكاد أن َنكشؾ لَكشؾ لهم "

 كل شٍء وبكل ؼباء وهو َدخل منزل جلن المرأة ولم َطلب منه

 " أحد ذلن ؟

ً لكن شمَمه ذان لابل ضَمه و حدجه بابجسامة جانبَة معلما  

 لوٖ ؼبابه ذان كما جصفه ما كنا لنكجشؾ بؤنها مرالبة ، بل "

 وجخلصنا منها وممن كان َرالبها دون أن نجورط فٍ لطرة دم

 " واحدة والفضل َعود لشهامة زوجها

 لاطع نوح كل حدَثهم ذان ولال مؽادراً صمجه المعجاد مجدداً 

 وببعض الضَك

صر علً أنها ابنة دجً الحالن وجٗحك أخبارها َاٖ أفهم لما ج "  

 شعَب ؟ بل وكلما أعلنت َؤسن وظننان ؼضضت الطرؾ عنها

 " عدت لذات منوالن المدَم



 وكان مصَره اْولٍ نظرة حارلة جبعها صوجه الحازم

 " ْنه ٖ شؤن لن بما أفعل "

وسؤل وبإصرار لكن ذلن لم َجعله َجراجع ولد عاد  

ٍ ؟ بل وبجنا نران جعمل وحدن فلم نكن نعلمولما ٖ شؤن ل "  

 " ! عن كل هذا

 فؤجابه هذه المرة لابًٗ بضَك َشَر لصدؼه بالهاجؾ الذٌ ٖزال

 فٍ َده

 ْنٍ لست ممجنعاً البجة بالحمَمة الجٍ َراها العَان وإن "

 " كانت دامؽة

 لال نوح مجدداً وبضَك هذه المرة َشَر بسبابجه بعَداً 

 أنظر كم من أعوام مرت وأنت جنجظر حمَمجن الدامؽة "

 " الخاصة جلن ؟

 ً  جابهه بموة معجرضا

 بل هذه اْحداخ اْخَرة سجكون أحد أمرَن وأجولع أن َُكشؾ "

 " لنا الكثَر مما نجهل

 فجنهد عَسً بضَك من جدالهما العمَم هذا َري أن نوح كمن

َداً بَنما لال نوحسكت دهراً ونطك كفراً وهو َعلم عناد شعَب ج  

 " جولؾ عن مطاردة السراب َا شعَب ولنلجفت لٓهم "

 وحدخ ما خشَه شمَمهم الثالخ بالفعل وهو اشجعال شعَب

 الؽاضب والذٌ صرخ حَنها بانفعال

"  ً  نلجفت لماذا جحدَداً ؟ أنت للت هذا بؤم لسانن أضعنا أعواما

 " عدَدة فٍ أمر لم نحمك الهدؾ اْساسٍ منه بعد

ن كان سَجحدخ صرخ فَه شعَب مسكجاً إَاهوحَ  

 " أنت جحدَداً جصمت فمد أثبت فشلن منذ ولت "



 وجعله ذلن َنفعل بالمثل لابًٗ باحججاج ؼاضب

 ٖ َحك لن اجهامٍ بشٍء ٖ عٗلة لٍ به فالفجاة شبه مسجونة "

 فٍ منزل شمَمة المدعو مطر شاهَن وٖ طرق للوصول لها

هفوة سنكون نحن المجهمَن بها وشمَمها هنا ملجصك بنا أٌ  " 

 جكلم حَنها عَسً وكؤنه سعد بجؽََر مجري الحدَخ أخَراً وإن

 كان سَؤخذهما لشجار آخر محجم لكنه لَس جافهاً كسابمه كما َري

 ولال بشٍء من البرود المنالض جماماً لٓجواء المنفعلة

 شمَمها أمره سهل .. جلن الطفلة هٍ الشخص الوحَد "

حجً اِن المحمٍ منا  " 

 لال نوح من فوره وكؤنه َنجظر من َبرر له

 " سجكون ثمة فرصة مناسبة فكل ما نحجاجه هو بعض الصبر "

 لال شعَب بضَك

"  ً  أجل حجة اْحمك زكرَا الذٌ ٖزال َجسكع فٍ إنجلجرا مدعَا

 " أن اْمر َحجاج لبعض الصبر

 لال نوح بجمود

 ٖ أراه َبالػ أو َجملص وهو أكد مراراً بؤنه لم َسجطع الوصول "

 له داخل المصح المحصن جماماً فٗ جنسً بؤن جلن البٗد اللعب

 فَها مع ابن شاهَن َشبه اللعب فٍ أرضه فلنفوذه هنان َد أطول

 " من أَدَنا كما َبدو

 ولال عَسً مإَداً 

ول من بماء ذانوٖ جنسً أَضاً بؤن زكرَا هو المجضرر اْ "  

 الفجً علً لَد الحَاة حجً َفَك من ؼَبوبجه وأري فكرة اسجؽٗله

 لشمَمجه لجكون الطرَك للوصول له خطة ذكَة وجحجاج للكثَر

 " من الصبر بالفعل



 لال شعَب معارضاً من جدَد وموجهاً حدَثه له

 ما أعلمه ومولن منه أن مشنمجنا سجكون علً َدٌ شمَمن "

أحد منا هنان لَرالب جصرفاجه وما َفعل المجهور ذان فٗ  " 

 ً  لال عَسً سرَعا

 سبك وحذرجَه َا شعَب وَعلم جَداً بؤنه فٍ حال أصبح خطراً  "

 " علَنا بسبب ؼبابه سَكون الموت مصَره

 لال نوح معجرضاً علً ذان الرأٌ الدموٌ كما َراه

 ٖ أري من داعٍ للخوؾ فلن َسجطَع أحد اكجشاؾ اللعبة الجٍ "

ها مع المانون فلم جسجطع هَبة محلفَن كاملة اكجشاؾ الثؽرةلعب  

 ولحسن الحظ أؼلك ابن شاهَن ملؾ المضَة مبكراً ورفض

 " جسلَمها ٌْ محاٍم آخر خوفاً علً شمَك الفجاة

 ربجت كؾ شعَب علً جانب صدره بظهرها ولال ناظراً لعَنَه

لًالمهم اِن هو موضوع ذان المحامٍ نصران أرَدن أن ججو "  

 كل شٍء َا نوح وجشرؾ علَه بنفسن وجضمن لٍ من َجسلل

 لمعمله وَفجش عن كل ما لد َفَدنا فؤنا لم أعد أثك كثَراً بعصابة

 " الحممً أولبن

 ربت هو علً كجفه هذه المرة مبجسماً وؼادر من فوره ، وهو ٖ

 َرَد أن َفشل فٍ هذه المهمة أَضاً لَعلما بؤنه لَس كما َظنان

 . ٖ نفع منه وسَثبت لهما ذلن هذه المرة ولشعَب جحدَداً 

* 

* 

* 

 كانت كفه مفرودة اْصابع جؽطٍ الورلة الجٍ لم َرجفع نظره من

 علَها ومسجمرة علً الطاولة جحجه ٖ جصدق عَناه حجً اِن ما



 َحدخ ، وذان حاله منذ ولت وكؤنه َحاول إلناع نفسه بما جراه

ضحة من بَن أصابعه الرجولَة الطوَلةعَناه فٍ جلن اْسطر الوا  

 ، بل وهذا حاله هو فكَؾ سَكون حال ووضع المعنٍ باْمر ؟

 كانت أفكاره جدور فٍ جلن الدوامة السحَمة بَنما كان سمعه مع

 الذٌ كان َمول بصوت جاد عمَك لربه

 الرجل َرفض لول ؼَر ما لال واْدلة جمَعها ضده .. بصماجه "

لً فؤس الحراثة وآثار الضرب علًعلً سٗح الجرَمة وع  

 ً  " جسدها أَضا

 لال بشر موجهاً حدَثه له أَضاً بَنما نظره هو لم َؽادر الورلة

 جحت َده بعد

 رجلن مات بسٗح مؽاَر وآلة الجصوَر الخاصة به اخجفت مما "

 " َعنٍ بؤن الشخص الذٌ كان معها أخذها بعدما لجله

 لال لاسم

ل الرجل للمنزل ولحك به زوجانظر لجحلَلٍ لٓمر .. دخ "  

 الضحَة وكان ثمة شجار دفع بالرجل الذٌ وضع لمرالبجها

 باٖلجراب من المنزل أكثر أو محاولة إنماذها بسبب صراخها

 المرجفع وذان ما جعله مكشوفاً وجمدَرٌ أنه ثمة شخص آخر كان

 " فٍ الخارج وهو من لجله

 نظر له جمَم ولال

ن فٍ الداخل إذاً ولما لَس هوأَن اخجفً الرجل الذٌ كا "  

 " !من لجلها ؟

 رفع لاسم كجفَه َمد شفجَه بمعنً ٖ أعلم ثم لال

 "مفجاح المضَة لدي زوجها وعلَه أن َجحدخ وَمر بكل ما لدَه"

 لال بشر ولد وجه نظره كما حدَثه لمن لم َؽادر صمجه الجام



 حجً اِن

 أعطٍ أشارة لرجالن َا عمَر وسَسحبون كل ما نرَد منه"

 بطرَمجهم الخاصة ، أو لم بإحالة المضَة للجهات المخجصة

 " وسَعلم رجال الجحمَك كَؾ َجعلونه َعجرؾ بكل شٍء

 لم َعلك المعنٍ باْمر ونظره ٖزال علً اْحرؾ العرَضة أعلً

جحدَداً فؤمسكتالورلة جحت َده وعبارة المحكمة العلَا للمضاء   

 َد لاسم بكجفه ولال من خلؾ أذنه بجدَة

نفسن به فمد خرج عن هذا أمر َخص مطر وحده فٗ جزعج "  

 " اخجصاصنا

 رفع حَنها َده كما نظره من علَها وجمجم ببرود َدس َدَه فٍ

 جَبٍ بنطلونه الكحلٍ

 وجلن الجرَمة جخصه وحده أَضاً وٖ أحد َجدخل فَها حجً "

 " َكون هنا

نفس لاسم بضَك وجبادل وجمَم نظرة صامجة لبل أن جنجملج  

 اْنظار جمَعها هنان ناحَة باب المكجب الذٌ انفجح علً اجساعه

 وللذٌ ولؾ أمامه ٖزال َمسن ممبضه بَده وكؤنه خرج من

 أفكارهم .. بل من مخاوفهم ! وبالرؼم من علمهم بؤن طابرجه

ن خَاره اْول لبلوصلت منذ دلابك عدة وبؤن وجوده هنا لد َكو  

 حجً أن َفكر فٍ زَارة منزله إٖ أن أمنَات عمولهم الباطنة كانت

 مخطبة علً ما َبدو ، زد علَه أن َطلب بؤن َكون فرَك طبٍ

 كامل وسَارة إسعاؾ فٍ انجظاره ما أن جنزل طابرجه وبؤنه لَس

 وحَداً علً مجن جلن الرحلة والطابرة الخاصة ، واْسوء أن

زابر هو شمَمجه الجٍ َعرؾ كل واحد من ثٗثجهم منَكون ذان ال  

 . وكَؾ جكون .. أٌ أنه ٖ حدود لجنبإاجهم بمزاجه حَنها



 وعادت جلن اْعَن للجحدخ فَما بَنها فٍ صمت وصوجه

 الجهورٌ المبحوح لد مٓ المكان الذٌ أؼلك بابه خلفه بموة

 لَضَك بهم جمَعاً وهو َجحدخ فٍ هاجفه الذٌ دخل وهو علً

 أذنه وكانت كلماجه حازمة لوَة جمجرب للؽضب

 أخبر مدَر ذان المصح بؤنه سَكون المسإول اْول إن ؼادرت "

 ؼرفجها وبؤن عمابه لن َكون هَناً ، ساعات للَلة وسؤكون هنان

 " وسؤجحدخ معها بنفسٍ

 وؼرلت اْحداق المشوشة بجرلب فٍ حدَخ صامت آخر فَما

 بَنها بَنما ارجفع حاجبا بشر وكؤنه َنبههم لمصَرهم المماثل حَن

 عٗ صوجه الؽاضب وهو َججازهم نحو مكجبه

 لَحمنوها بمنوم أو بؤٌ شٍء َجعلها جنام .. هل سؤعلمكم "

 " أنا ما علَكم فعله ؟

 أنهً بعدها المكالمة ورمً هاجفه فوق الطاولة الجٍ أصبح َمؾ

ْجساد خالَة اْرواح حوله واْعَنأمامها وانجمل نظره بَن ا  

 الناطمة دون صوت ولال بحزم وٖزال حاجباه معمودان بضَك

 " هل أفهم ما الذٌ َحدخ هنا ؟ "

 ظن كل واحد منهم بؤنه علم وبطرَمة ما بما َحدخ وإن كانت

 لضَة المجل الجٍ لحمت بخَطهم الوحَد للوصول ْهم حمَمة

هم بالجكجم الجام عن اْمر وفٍَبحثون عنها منذ أعوام لوٖ َمَن  

 . دابرة ضَمة للؽاَة

 " لَجحدخ أحدكم "

 عبارجه الؽاضبة جلن وسبابجه جضرب نحو اْسفل حَخ الطولة

 الملَبة باْوراق جحجها جعلجهم َجبادلون نظرة صامجة أخري ، وما

 كان علَهم أن َسجؽربوا لط بؤنه لادر علً لراءة المصابب فٍ



عرفهم ْعوام ، وكان صوت لاسم منأعَنهم وهم رجاله و  

 اخجرؾ حاجر الصمت السمَن حولهم وذان المنجظر منه بالجؤكَد

 فهو َبمً لرَبه .. واْهم منها زوج ابنجه الوحَدة ، وبالرؼم من

 ذلن خرج صوجه مدججاً بالجرلب الوجس لابًٗ بهدوء

 " المرأة الجٍ وضعجها جحت المرالبة فٍ أؼادَر وجدت ممجولة "

بادل عمَر وجمَم فمط نظرة صامجة حَنها لبل أن ججشجت بَنوج  

 زعَمهم وابن عمجه المحدلان ببعضهما وذان كان المجولع منه أن

 َلمٍ المنبلة اْصؽر فٍ وجهه أوًٖ رؼم عظمها لكنها جبمً ألل

 لوة وفجكاً من اْخري ، وحدخ المجولع حَن انجملت نظراجه

 " المجسعة بؽضب منه لعمَر فمال من فوره ومن لبل أن َعلك

 " زوجها من فعلها

 وكالمجولع أَضاً فمد ثار ؼضباً وهو هدفه الوحَد

 " وكَؾ َفعلها ؟! ألسَت مكلفاً بمرالبجها ؟ "

 ولم َجولؾ اْمر هنان بل أضاؾ سرَعاً وبؽضب أشد

 " علمت منذ البداَة أننٍ أعجمد علً طلبة ثانوَة "

انت إهانة ثٗثَة اْبعاد مثل عددهم جماماً وعلَهم اسجمبالهاك  

 بروح معنوَة مرجفعة بالطبع ، لكن عمَر َبدو لم َعجبه ذان

 الوسام الشرفٍ ودافع عن نفسه لابًٗ باحججاج

 رجلٍ لُجل أَضاً َا مطر وزوجها َرفض أعجراؾ سوي بؤنه "

عمن وزوججن من فعلها ولم نسجعمل الموة معه ْنه والد لرَب  " 

 كان الؽضب ٖزال مسَطراً علً العَنان الحادة واْحداق السوداء

 الموَة المحدلة بهم وما َعلمه جمَعهم بؤنه ٖزال فٍ جعبجه

 المزَد لوٖ َد لاسم الجٍ رفعت الورلة عن طرؾ طاولة المكجب

 ومدها ناحَجه أمام النظرات المصدومة للوالفَن لربه فلم َجولع



أن َفعلها ولم َفكرا فٍ فعلها أَضاً وهو بمزاجه النارٌأَا منهما   

 المشجعل هذا ! بَنما لال لاسم وهو َدفعها نحوه بطول َده

 " وصلت هذه من المحكمة العلَا لمكجبن الَوم "

 وما أن اسجلجها أصابع مطر منه بموة عم الصمت الماجل المكان

حَجه ولد انجملتوكؤنه ٖ أحد فَه ولم َجرإ أَاً منهم علً النظر نا  

 حدلجاه فٍ اْسطر المكجوبة أمامه وكؤن كل واحد منهم لرر أن ٖ

 أن َري نظرة الؽضب أوالصدمة أو أَا كان ما َكون رد فعله علً

 ذلن َفرضون علً أنفسهم احجرامه المشبّعة به دمابهم لبل

 احجرامهم لخصوصَاجه ، ولوٖ سفره ما كان لَمرأ أسطرها أحد

نظراجهم جباعاً ناحَجه ما أن جحرن مؽادراً من ؼَره ، ارجفعت  

 خلؾ طاولة مكجبه لابٗ بجمود الصخر

 " أَن هو زوجها ؟ "

 وذان أول رد فعل لم َجولعه أٌ واحد منهم وٖ فٍ أبعد

 أحٗمهم !! وكانت َد لاسم اْسبك له ما أن ٖحظ أنه سَكمل

 طرَمه ناحَة باب المكجب الموصد مولفاً إَاه ، وما أن اسجدار

 ممابًٗ له نظر لعَنَه ونزلت َده لذراعه وشد علَها لابًٗ بصوت

 َبدو خشٍ حجً أن جسمعه أذناه

 " كانت فٍ منزلن البارحة "

 وجبادٖ نظرة صامجه ولم َسجؽرب أن ٖ َعلك علً ما لال بعد

ع وَعلم بؤنه َكسر واحداً ؼَرهمولفه السابك فجابع بملب شجا  

 بَنما نظراجه علً عَنَه المحدلة فَه بجمود

 كانت منهارة جماماً وجعرضت لنزَؾ حاد وبعد نملها للمسجشفً "

 ؼادرت برفمة لرَبها المحامٍ لابد نصران وهٍ مخجفَة منذ ذان

 " الولت ولم نجدها



ها بهوساد الصمت المكان وكؤنه ٖ أحد فَه وحدلت اْعَن جمَع  

 ً  فسحب ذراعه من لبضة أصابعه بحركة لوَة وأوٖهم جمَعا

 ظهره َجعد ورلة المحكمة بَن َدَه الموَجان وجحرن ناحَة الباب

 ورماها لجسجمر فٍ سلة المهمٗت لربه لبل أن َفجحه ضارباً إَاه

 بموة علً اجساعه ولال بصوت لوٌ آمر مؽادراً 

 " عمَر اجبعنٍ سؤجحدخ معه بنفسٍ أوًٖ  "

 فجبادل من جركهم خلفه نظرة ٖ َمكن جفسَرها جعبر أَضاً عن أٖ

 ً  مجولع وأٖ منطمٍ بجاجاً لبل أن َجحرن المعنٍ باْمر خلفه مجمجما

 من بَن أسنانه بؽضب

 " سحماً ٖمرأة جدعس كبرَاء رجل بحذابها "

* 

* 

* 

 فرن أصابعه بموة حجً سمع صوت طمطمة عظام مفاصلها بَنما

باح أشَاء جمر دون أن َركز ما جكون من خٗلنظره علً أش  

 نافذة السَارة وحَخ َجلس بجانب أوَس الذٌ لم َجبادل معه وٖ

 كلمة واحدة منذ الجربت سَارجه من حوران فهو رفض أن َؽادر

 لوحده بسَارجه وٖ أن َمودها بنفسه خوفاً علَه ، وكان ذان لراراً 

وبَن نفسه فهو ٖحظ صابباً اعجرؾ به الجالس خلؾ الممود بَنه  

 وطوال الطرَك الذٌ سلكاه من منزله حجً العاصمة جوجره

 وجشجت أفكاره وشروده الحزَن أؼلب الولت فبالرؼم من العٗلة

 المهزوزة بَنهما إٖ أنه َبمً والده ، وذلن إن اسجثنَنا بالطبع

 زوججه الجٍ كانت سجكون سبباً فٍ موت شمَمجه محجرلة ، وله أن

 َجولع العكس أَضاً فلن َسجؽرب أن َكون مجؤلماً من أجلها



 فشخصَة كَمان َجؤثر وَؽضب حجً من أجل عمال المزارع الذَن

 ٖ َنجمون وٖ لبٗده لن َسجؽرب منها أٌ شٍء خاصة بعد مولفه

 من المدعوة ماَرَن وفعلجها جلن فلم َكن َجولع أن جسجمر زوجة

مكانه لطلمها علً الفورله بعد جلن اللَلة ! وإن كان هو   . 

 لمد ججنب الجحدخ معه فٍ أمرها طوال الطرَك وكان نماشهما

 بؤكمله َدور حول ما حدخ مع والده والمعلومات الضَمة الجٍ علم

 بها عن الجرَمة وكان ْبان الدور اْساسٍ فَها فاْمر ٖزال طٍ

 . الكجمان ولم َُعرض ٖ علً الجنابَة وٖ النَابة العامة

لفت سَارجه أمام مبنً معَن بعد أن اججازت شوارع عدَدة فٍجو  

 عاصمة البٗد وكان المبنً الربَسٍ لجهاز المخابرات العامة ،

 وهذا أمر آخر فعله من أجله أبان والذٌ وجداه َنجظرهما هنان

 . ومن كان علً اجصال دابم بؤوَس حجً وصٗ

لرصَؾجصافحوا فٍ صمت ما أن اججازت خطواجهما الواسعة ا  

 ووصٗ عنده ولال أبان مربجاً علً ذراع صدَمه

 " كن لوَاً َا َمان وسَخرج إن كان برَباً جؤكد من ذلن "

 وكان جعلَمه إَماءة صامجة لبل أن َجحرن ثٗثجهم َمَناً عبر

 الرصَؾ الحجرٌ المحاذٌ للبناء المرجفع بطوابمه الخمسة جحفه

الواسع المفجوح لم َمنع أشجار الزَنة المملمة بعناَة ودخٗ الباب  

 دخولهم ذان أحد من الحرس الموجودَن ٖ أمامه وٖ داخله حجً

 وصلوا لباب معَن طرق علَه أبان بمفصل سبابجه لبل أن َفجحه

 ودخل ثٗثجهم لؽرفة بمكجب أسود واسع وصالون جلدٌ ممابل له

 وبذات اللون وأرفؾ خشبَة علً الجانبَن حوت مجموعات

مرجبة بعناَة بَنما كان ثمة رجٗن فٍ المكان كبَرة من ملفات  

 أحدهما جالس خلؾ المكجب واِخر والؾ أمامه ولد اسجدار



 نحوهم عندما دخلوا ، وجبادلوا السٗم معهمم فور دخولهم فإبن

 شمَمة مطر شاهَن ومن سمحوا له بالدخول باجصال واحد من

 ربَسهم كجهاز عام لمخابرات الدولة كان معروفاً ودون أن

 . َُعرؾ عن نفسه

 لال الذٌ ولؾ من خلؾ مكجبه ونظره وحدَثه موجه لَمان جحدَداً 

 بَنما خرج صوجه جاداً َشبه مٗمحه

 سنسمح لن برإَجه لهذه المرة فمط وننصحن بمحاولة إلناعه "

أَضاً فلم جصلنا لَججاوب معنا ْن الصمت لن َنفعه ولن َسجمر  

 اْوامر بعد للجحمَك معه بالطرَمة الجٍ نجمنها والوحَدة الجٍ

 نجَدها لَمر بكل ما فعله منذ ولدجه أمه ولن َكون وضعه فٍ

 " الجنابَة أفضل إن جم نمله لها

 وما أن أنهً عبارجه جلن خرج من خلؾ طاولة مكجبه ولال ما أن

موجهان له أصبح َمؾ أمامهم وٖزال حدَثه كما نظره  

 شمَمان الصؽَران موجودان لدَنا أَضاً إن لررت أخذهما أو "

 سَجم إرسالهما لعابلة والدجهما وحال رفضهم لهما سَجم

 جحوَلهما ْحد دور اَْجام حال جثبت إدانة والدن فالمرار

 " سَكون لن حسب ما وصلجنا اْوامر

هما ،وؼادر من فوره ورفَمه َجبعه جاركان صمجاً مخَفاً بعد  

 وبَنما كانت نظرات أوَس جججول فٍ المكان حوله َداه فٍ جَبٍ

 بنطلونه كانت نظرات أبان لم جفارق مٗمح صدَمه الممرب والذٌ

 كان َنظر لٓرض بشرود حزَن َشعر به وكؤنه داخله .. وجلن

 كانت مشاعره دابماً إججاهه حجً حَن كان ٖ َعلم أسباب ما

ه أٌ شٍء حمَمة ما َحدخ فكلماتَحزنه فكَؾ اِن ؟ فإن أنسا  

 ذان الضابط عن شمَمَه سجُذكره وبمسوة أن بماَا عابلجه الصؽَرة



 لد جشجت مجدداً فكَؾ َنطك أمامه عبارة أن المَجم سَكون

 مصَرهما ؟ لَس وهما شمَمان لهذا الشاب الذٌ َعرفه أكثر من

هنفسه والذٌ علمجه الحَاة أن َكون رجًٗ منذ صؽره ، وكم َإلم  

 حال صدَمه هذا وما وصل له فالمسإلَات ٖ ججركه أبداً علً

 . ما َبدو كما المآسٍ والفواجع

 انجمل نظرهم ثٗثجهم ناحَة الباب وللداخل منه َمسكه أحد رجال

 ذان المكان من إحدي ذراعَه المثنَجان خلؾ جسده حجً الجرب به

 منهم منجصؾ المكان وفن اْصفاد من َدَه أوًٖ ولال وهو َؽلك

 الباب الذٌ خرج منه وبصوت بارد كالجلَد

 " دلابك فمط "

 وفمط هذا ما لاله أَضاً وجركهم فٍ مواجهة صاحب الشعر

 الرمادٌ والعَنان الفضَجان مثله والمٗمح الجٍ لم جؽادرها

وعرفه منذ صؽره المسوة كما الججهم فٍ مشهد ألفه إبنه ذان  

 وشعر بؤنه ذاجه وكؤنه َمؾ أمامه لبل أسابَع فٍ منزلهم المدَم

 حجً خطوط وجهه الماسة لم ججؽَر مما جعل لبضجاه جشجدان

 بجانب جسده بموة فمد كانت نظراجه مصوبة لعَنَه جحدَداً وصمجه

 مخَفاً َشبهه جماماً شعر به حجً الوالفان معه بل وأوَس الذٌ

ْولً عكس أبان ، سحب َمان نفساً عمَماً لصدرهَراه للمرة ا  

 لبل أن َخرجه ببطء لابًٗ بهدوء لم َشبه انفعال ضربات للبه

 صدَمٍ أوَس كما أبان زوج ابنجن محامَان ووعدا بمساعدجن "

 " ... ، فمط ما علَن اِن فعله

 " أَن كنت ؟ "

 لطع كلماجه وٖذ بالصمت َنظر للعَنان المحدلجان فَه بؽضب

 ولسوة جشبه كلماجه جلن وازداد شده لَدَه بموة حجً آلمجه



 أصابعه ولال ببطء

 " كنت فٍ الجنوب "

 " لماذااا ؟ "

 صرخ بجلن الكلمات فٍ وجهه وجردد صداها فٍ المكان مما جعل

 أبان وأوَس َجبادٖن نظرة مسجؽربة فهل هذا َكون وضع رجل

صر علً ألوالهجنجظره لضَة لد َؤخذ فَها حكماً بأعدام إن أ  !! 

 لم َعد كٗهما َمكنه إجزام العكس وأن َكون برَباً فعًٗ منها

 ففوق اْدلة الثابجة ضده عَناه وحدها لادرة علً المجل ودون

 سٗح ...!! وكان ذان ما لالجه نظراجهما وإن لم َنطماه وفهمه كل

 واحد منهما ودون عناء الجحدخ والشرح ، وسرعان ما انجملت

 نظراجهما لصدَمهما الذٌ كان ٖزال َحدق فٍ والده بصمت بَنما

 صرخ الذٌ جحرن خطوجان لٓمام حجً أصبح َمؾ علً بعد

 خطوجَن فمط منه

 " ما الذٌ جعلن ججرن والدن وأرضن َا َمان؟ "

 لال مباشرة ودون خوؾ هذه المرة بل وْول مرة منذ ولد وعرفه

 " ْنها لَست أرضٍ وٖ ما أرَد "

خصت عَنا الوالفان جانباً بصدمة حَن دوي صوت الصفعةوش  

 الموَة عالَاً وأمسكت َد أوَس ذراع أبان َمنعه من الجحرن ما أن

 فكر فٍ ذلن وهو َري صدَك طفولجه َمسن وجنجه َنظر لٓرض

 بعَنان فارؼجان لجلجاه أكثر من الصفعة الجٍ شعر بها جنزل علً

منع َده وبالموة حَن وجهه هو ، وكان سَجحرن مجدداً َنوٌ  

 ارجفعت مرة أخري لجضرب الجانب اِخر من وجهه لوٖ جولؾ

 كل شٍء فٍ جلن الؽرفة بسبب صوت بابها الذٌ انفجح علً

 اجساعه فجؤة وللوالؾ أمامه ولد همس أبان مصدوماً ما أن



 ولع نظره علَه

 " !! خالٍ مطر "

* 

* 

* 

* 

الباب المفجوح انجملت اْنظار جمَعها للذٌ أصبح َمؾ أمام  

 وخلفه َمؾ عمَر كما لاسم الذٌ لحك بهما فور مؽادرجهما المصر

 الرآسٍ ولرر أن َكون معه طوال الَوم ودون سإال أو طلب منه

 ، كانت نظرات الموجودَن هنان له مجفاوجة فبَنما كانت مسجؽربة

 من أبان وأوَس لوجوده هنا واهجمامه بؤمر المضَة بل وحجً

سرت نظراجه جلن وأحنً رأسه لٓسفل حَن دلمتَمان والذٌ انك  

 جلن النظرات الحادة الموَة فٍ عَنَه جحدَداً .. إٖ أن نظرات

 والده كانت مخجلفة جماماً وعنهم جمَعاً وهو َحدق فَه بعَنان

 جامدة كالصخر وحاجبان لم َجخلصا من عمدجهما المخَفة بعد ،

 والمضحن فٍ الحكاَة أنه كان َجهل هوَجه فولت الحرب اْهلَة

 عاشت البٗد فٍ جهل وجؤخر فٍ كل شٍء حجً أن الجلفاز كان

 شٍء ٖ وجود له فٍ منازلهم وبعد عودجه الجٍ مضً علَها عدة

 أشهر فمط كان َجعمد عدم رإَة كل ما َخص أخباره وأخبار البٗد

الجٍ ٖ جنجهٍ كرجل مزارعلَس فمط ْن َومه ملٍء بمشاؼله   

 َحرخ أرضه وَفلحها وَبَع محصولها لَنام نهاَة الَوم

 كاْموات .. بل وْنه لم َحب ذان المابد المؽوار َوماً والذٌ

 أوصل بعد هللا بٗدهم لما علَه اِن بجوحَده إَاها ورآه كملة من

 سكان الهازان مججاح جسبب بإحراق بعض أراضَهم وإعادة



ن َسجحك وٖ َسجحك فٍ نظرهم ، فلم َهجم بما فعلهجمسَمها لم  

 جمَع من لم َروه َوماً وهو الجسابك لرإَجه ما أن ظهر فٍ

 لنوات الجلفاز حَت عاد للوطن ، وكل ما أخبره به خَاله حَنها

 بؤنه ربَس جمَع الموجودَن هنان وبجمَع رجبهم من طرَمة

س نظراجهولوفه وثمجه والموة المنبعثة من كل شٍء فَه ولَ  

 الواثمة فمط ، والذٌ لم َكن َعلم بؤنه لَس هو بل أحد الوالفان

 . خلفه وبؤنه أعلً رجبة ومكانة منه

 كان مطر من جحدخ حَنها بَنما نظراجه ٖزالت علً َمان الذٌ لم

 َرفع رأسه ولم َنظر ْحد لابًٗ بجدَة

 " َكفَن هذا َا َمان أم جرَد دلابك أخري بعد معه ؟ "

وابه أن حرن رأسه برفض ودون أن َرفعه بَنما خرجتفكان ج  

 كلماجه جوفاء خالَة من أٌ جعبَر

 " ٖ سَدٌ ٖ شٍء لدَا بعد "

 فجمدمت خطواجه نحو الداخل حَنها لابًٗ بحزم

 " إذاً اجركونا نموم بعملنا َا شباب "

 فجحرن ثٗثجهم منصاعَن بعد نظرة صامجة جبادلها أبان وأوَس ٖ

َحدخ شَباً حجً ؼادرا المكان وولؾ حَنها عندَفهمان مما   

 الباب الضابط الذٌ جرن لهما مكجبه لبل للَل والرجل الذٌ كان

 برفمجه بَنما ولؾ مطر ممابًٗ للذٌ لال له بجدَة

 " إبراهَم أرَد أن أعلم حمَمة ما حدخ ومفصًٗ  "

 وكان جواب الوالؾ أمامه ٖزالت مٗمحه جحجفظ بمسوجها كما

 ججهمها وٖزال َجهل بل وٖ َهجم بمن َكون

 ما لدَا للجه لرجالن أم أنٍ الشخص الوحَد الذٌ أمسكجموه "

 " ....فٍ البٗد جمارسون علَه أ



 وسكت جماماً بسبب الَد الجٍ خرجت من جَب صاحبها وبسرعة

 البرق هوت علً خده حجً اسجدار وجهه بؤكمله ودوي صوت

الموجودان خلفه ججسع بصدمة ،الصفعة عالَا مما جعل عَنا   

 وبصعوبة منع لاسم َده الجٍ امجدت ناحَة مطر والوالؾ أمامهما

 جماماً ولبض أصابعها وأعادها مكانها لبل أن َحدلا فٍ بعضهما

 نظرجهم جلن ججحدخ نَابة عنهما فهذا السلون أبعد من أن َجخَٗ

 ً  أن َصدر منه وهو من عرفوه كؤنفسهم وكان عكس ذلن جماما

 وْعوام طوَلة حجً مع من هم َصؽرونه بؤعوام فكَؾ بمن هو

 أكبر منه ! وذهبت ظنون كل واحد منهما بؤنه ؼضب مكبوت لم

 َنفس عنه بعد بعدما فاجؤهم بردة فعله السابمة حَن علم بورلة

 المحكمة واخجفاء زوججه ومع من ، لكن الحمَمة كانت فٍ أمر

هٍ َده المرفوعة وأثرآخر جماماً رآه وحده لدخوله لبلهما و  

 أصابعه علً وجه من ؼادر لبل للَل دون أن َرفع رأسه بؤٌ

 شخص ممن مر به بَنهم وٖزال ذلن َشجعل فٍ داخله حجً اِن

 ً  . وها لد أعطاه الفرصة لَنفس عنه وكما َجمناها جماما

 أدار وجهه جانباً ونادي بصوت ؼاضب

 " نمَب خالد "

ه وضرب له الجحَة وهو َمؾفدخل الوالؾ عند الباب من فور  

 مسجمَماً فإن كان ملزماً بها مع الوالؾ خلفه وهو عمَر ربَسهم

 كجهاز مخابرات فهذا من باب أولً بالجؤكَد ، لال بؤمر حازم ما

 أن ولعت نظراجه علَه وسبابجه جشَر للوالؾ أمامه لبل أن

 ً  َرمَها جانبا

ما حدخحمموا معه بطرَمجكم .. أرَد اعجرافاً كامًٗ ب "  " 

 فارجفعت َده لجانب رأسه فٍ حركة سرَعة وهو َنزلها مجدداً 



 ودون أن َنطك بشٍء نظره َجبعه ولد ؼادر من فوره َلحك به

رفَمه الوالؾ هنان ونظر هو للوالؾ من دخٗ برفمجه بَنما دخل  

 مكانه ججلمس أصابعه فكه الذٌ كان َشعر بؤنه جحول لكجلة صلبة

 ثمَلة وبسخونة ؼرَبة جخرج من البشرة الجٍ كانت جؽطَه وابجسم

 بسخرَة ما أن نظر له ولال

 " !ٖ أعلم أَن كان عملن وأنت جمول ذلن لربَس بٗدن ؟ "

 مما جعل اْحداق الرمادَة ججسع بصدمة محدلة به وجابع ذان

 علً الفور

اً فمطكنا نعاملن برلٍ لم َعرفه أحد من لبلن دخل إلً هنا خوف "  

 من ؼضبه وْننا نعلم بؤنه سَؤجٍ لرإَجن ، ووحده من كان

 َمسكنا عن سلخ الجلد عن عظامن وها لد جسببت فٍ خسارجن

 " لهذا الدٖل

 وصرخ منادَاً علً الفور ورأسه َمَل جانباً حَخ الباب المفجوح

 " عصااام "

 وفٍ لمح البصر أصبح الذٌ كان َمؾ فٍ الخارج والفاً أمام

وضرب له الجحَة فؤشار له علَه ولال بؤمر حازم طاولجه  

 " خذه للؽرفة ثمانَة وسؤكون لدَكم خٗل لحظات "

* 

* 

* 

 حضنت نفسها واجكؤت بطرؾ جبَنها علً زجاج النافذة الباردة

 جنظر لممم المبانٍ واْشجار البعَدة بحزن لو وزع علً جمَع

عاشتساكنَها لكفاهم وفاض منه الكثَر لَعلمهم البإس ما   

 أرواحهم ، كَؾ لٕنسان أن َحضن أحزانه وَحجوَها ؟



 أن َربت علً للبه وَنسَه مرارجه الجٍ هو السبب اْول فَها ؟

 كَؾ َعجذر من نفسه عن كل ما فعله بها كٍ ٖ َخجل من أفعاله

 . أمامها لعله َرجاح بذلن وَرَحها

 اكجسحت سحابة دموع رلَمة صامجة عَناها الواسعة شعرت بها

حرلها بشدة حجً امجد اْلم لجفناها المرهمان واشجدت أصابعهاج  

 علً لماش فسجانها المطنٍ الناعم جهة رحمها وأسدلت جفنَها

 ببطء لجنحسر الدمعة الَجَمة بَن نعومة الرموش السوداء الكثَفة

 وكؤنها جحضنها مواسَة ومجؤلمة ْلمها رافضة حزن فرالها

 وهاجمجها الذكرَات كالموج الؽاضب َضربها ودون رحمة جري

 صورجهما وهواء البحر َجٗعب بخصٗت الشعر المموج الطوَل

 بالكاد ثمة شٍء ما َسجر ظهرها جلجؾ ذراعاها حول عنمه بَنما

 جنظر للخلؾ وحَخ من َموم بالجماط الصورة لهما مولَان

مها وجحجرق بهاظهرهما له ، كانت وكؤنها جنظر لها اِن أما  

 مجدداً واشجدت لبضة أصابعها أكثر علً المماش الناعم بلون

 السماء البعَدة واحجرلت أضلعها جسجن عبرة لم جعد جموي علً

 حبسها داخلها أكثر من ذلن جسجنها خلؾ أنفاسها المجعالبة فٍ

 . شهَك صامت

 مطر ٖ ججعامل معٍ بهذا اْسلوب الذٌ جسجخدمه مع جمَع )

ؤنت جعلم جَداً بؤنٍ لست كؤٌ واحدة منهن ، ٖ َعنَنٍنسابن ف  

 (لولن بؤنها مجرد فجرة وسجرجع ونرجع كما كنا فهذا ٖ َكفٍ

 أنت ٖ ججولؾ عن جعل النساء َصبن بالملل لَبجعدن عنن من )

 جلماء أنفسهن كلما أردت الجخلص من إحداهن لكنٍ لست أٌ

 ( امرأة وأنت من اعجرؾ بذلن سابما وبلسانه

 لسما أنٍ أحبن َا مطر وٖ أفهم ما هذا الدلَل الذٌ جبحخ )



 ( عنه لجمجنع بذلن ؟

 كانت جسمع صوجها اْنثوٌ بلكنجه اْنجلَزَة السلسلة وكؤنه َنزل

 علً أذنها وللبها اِن بل وكؤنها كانت نابمة ومؽَبة عن كل ذلن

 درجة أن جنساه وكؤنه لم َحدخ ! فكَؾ اسجطاع للبها أن َنسَها

َاه وَخدعها وَجٗعب بها فلومها َمع علَه لبل أن جوجهه ناحَةإ  

 من خدعها بؤكاذَبه وهٍ صدلجها وصدلت بالفعل أنه َملن جبرَراً 

 لكل ذلن فما سَكون ؟

 كانت زوججٍ حلَلجٍ ٖ َحك ْحد وٖ أنت لومٍ علً ما )

 ( أحله هللا

 وهذه أَسر مشنمة لد َضعها حول عنمها وَمجلها بها وهذا إن

 . كان لجبرَره هذا وجود

 مسحت عَناها بظهر كفها بحركة سرَعة لَس فمط ْنها جرفض

 أن جشعر بجلن الدمعة الَجَمة جشك طرَمها فوق نعومة وجنجها

 فمد ذرفت منها الكثَر وأكثر مما بات اْمر َسجحك ، بل بسبب

 صوت الطرلات المصَرة المجمطعة علً باب الؽرفة فرفعت َدَها

 لحجابها ولمسجه أناملها ببطء ججؤكد منه ولالت جنظر

 للباب الموصد

 " جفضل "

 فدار ممبضه ببطء لبل أن َنفجح وأجبرت نفسها علً رسم

 ابجسامة صؽَرة وإن لم جصل لعَنَها المدججة بالحزن واْسً

 جنظر لصاحبة اٖبجسامة الواسعة الصادلة وإن كانت أَضاً جراها

عرها بالموة الجٍ علَها أن جسجمدها منججصنعها مجبرة فمط لجش  

 الموجودَن حولها بَنما الجربت منها جحمل فٍ َدَها صَنَة

 جمَلة من الفضة الصناعَة َجوسطها كوب من الكرَسجال مملوء



 بالحلَب اْبَض النمٍ وكم شعرت بأحراج منها ْنها جلبجها

 بنفسها بدًٖ من إرسالها مع خادماجهم فولفت وخرج صوجها

 مجؤثراً ببحة زادجه رلة وٖزالت جنظر لها جمجرب حَخ كانت ججلس

 " لما ججعبٍ نفسن بكل هذا ؟ "

 فمالت الجٍ وضعت الصَنَة حَخ الطاولة الزجاجَة والمدعمة

 بالنحاس الطبَعٍ وهٍ جرفع الكوب منها

 " ْنن لن جطلبَها أبداً وكما لم جطلبٍ جلب ؼَرها "

 وجابعت وهٍ جمدها لها

ن باهلل أن جشربٍ وإن هذا فمط وإن من أجل طفلنحلفج "  

 " َاؼسك فهو لن َصمد أكثر علً هذا الحال

 مدت َدها وأخذجه منها جنظر له بَن َدَها وشعرت باْلم َعجصر

 للبها بسبب كلماجها فهٍ بالفعل جمسو علَه بؤكثر مما َسجحمل

جهةللبه الصؽَر الذٌ بالكاد بدأ َنمو ، وكونه أثبت لوجه فٍ موا  

 كل ما مر بهما ٖ َعنٍ أنه َمكنه الصمود أكثر ، وكانت الوالفة

 أمامها وكؤنها جمرأ ما َدور داخلها ولد لالت مبجسمة بحنان

 لمد أجبخ لن بؤنه سَكون رجًٗ لوَاً فلَعلم بؤن والدجه "

 " ألوي منه إذاً 

 فارجسمت ابجسامة عرفان صادلة علً شفجَها جهدَها إَاها وكم

 جشعر باٖمجنان ناحَجها فهٍ أثبجت بؤنها جسجحك بؤن جكون زوجة

 لذان الرجل العظَم والذٌ كان من الملة الذَن حضوا بمحبة

 مشجركة من جمَع ألطار بٗدهم الذٌ لم جُنسَه السنَن بعد جراحه

 المدَمة الؽابرة كرفضهم وبأجماع أن َجرن منصبه المهم لؽَره

ْبناء وطنه لما الجمسوه من عدله وحبه  . 

 جلست جشرب منه بٗ أٌ رؼبة وكؤنها جشرب شَباً ٖ طعم له وٖ



 َشبه حجً الماء لَس فمط من أجل الوالفة لربها بل ومن أجل

فهو َحجاج ما ٖ جري نفسها جحجاجه صؽَرها أَضاً وكما لالت  . 

 أنزلت الكوب النصؾ ممجلا جنظر له بَن َدَها جحاول إلناع

َد منه وإن من أجل الوالفة لربها لم جؽادر حجًنفسها بجمبل المز  

 اِن وجخشً أنها جنجظرها لجؤخذ الصَنَة أَضاً ، لالت بهدوء

 حزَن وأصابعها البَضاء جشجد علً زجاجه الٗمع

 " .....أعجذر علً كل ما سببجه ولد أسببه لكم ، أنا حماً آسفة "

 لاطعجها الجٍ جلست بجوارها وشدت َدها علً ساعدها

بلة بحنانلا  

 ما هذا الذٌ أسمعه منن َا ؼسك ؟ لو كنِت شخصاً ؼرَباً ٖ "

 " نعرفه ما رددناه خابباً فكَؾ بإبنة عمبة الجٍ لم َنجبها ؟

 نظرت للسابل ْبَض بَن َدَها بحزن وأبت الكلمات أن جنساق

 معها لجشكرها علً اْلل خشَة أن ججحرر معها عبرجها

فجها بهذه المرأة العظَمة لَسالمسجونة منذ أصبحت هنا فمعر  

 ولَد اللحظة بل منذ أصبح والدها الذٌ رباها ربَساً للبٗد وكان

 زوجهاً وزَراً للعدل .. الوزَر الوحَد الذٌ لم َجؽَر طَلة اْعوام

 الماضَة دعوات الناس بؤن َطَل هللا فٍ عمره لد جفوق دعواجهم

لن َفكر أٌْنفسهم ، ولوٖ ذلن ما كانت لجلجؤ له فٍ أمر   

 شخص فٍ مكانجه أن َمؾ معها مولفاً صادلاً لوَاً كما فعل

 ومنحها حرَة اسجخدام حمها فٍ المضاء العادل للبٗد كؤٌ شخص

 موجود فَها .. لكنها جخجل أَضاً من سماحجها وجفهمها لٓمر

 دون أن جمانع زوجها فَما لرر وَفعل وأثبجت بؤنه بالفعل وراء كل

 . رجل عظَم امرأة جسانده علً الحك وجشجعه علً الجمسن به

 رفعت الكوب لشفجَها وشربت المزَد منه بَنما َد الجالسة لربها



 جمسح علً ظهرها برلة وحنان ولالت مبجسمة

 أجعلمٍ ما لاله لٍ عمن عمبة الَوم ؟ "

 ( علمت اِن لما أحبها شراع وكؤنها ابنة حمَمَة له )

أبداً فَما لالوٖ أراه مخطباً   " 

 اشجدت أصابعها علً الكوب فَها ومنعجها عبرجها الحبَسة مجدداً 

 من لول أٌ شٍء جكافا به كلماجها جلن ولم جسجطع منع نفسها

 من النوم فٍ حضنها ما أن ارجفعت َدها من ظهرها لرأسها

 وأؼمضت عَناها بحزن جؤسر الدمعة السابحة فَهما جشعر بحنان

جاب الملفوؾ حول شعرها بإحكام ولد لالتَدها جمسح علً الح  

 بحنان باسم

 " لو كان له ابنة ما كنت ْجولع أن َحبها هكذا "

 ابجسمت بحزن هامسة جدعو هللا أن َطَل فٍ عمره فهو لدَه ثٗخ

 شبان ولم َرزق بأناخ مطلماً وكؤنه َشبه والدها شراع فٍ كل

 شٍء ، جرلرلت الدموع فٍ عَنَها وهمست ببحة

و كان والدٌ ٖزال علً لَد الحَاة كانت أمور كثَرة جؽَرتل "  " 

 وأؼمضجهما برفك وحزن ما أن لالت الجٍ مسحت بَدها

 علً ذراعها

 ٖ ججركٍ للشَطان فرصة الجٗعب بن َا ؼسك ، وها هو والدن "

 الحمَمٍ مازال موجوداً والحمد هلل كما أن عمن عمبة ٖ أراه إٖ

ضَجن أكثر من جفكَره فٍ مشاكلوالداً آخر لن َفكر فٍ ل  

 " البٗد كاملة

 ابجعدت عن حضنها جمسح عَناها بموة ووضعت الكوب الشبه

 فارغ من َدها ولم جسجطع لول أنها جخشً علَه بالفعل مما

 وضعجه فَه ْنه َفجرض بذان الرجل أنه رمز العدالة فٍ هذه



معالبٗد ومنذ سعً وعمل علً جوحَدها فهل سَجعامل بالنمَض   

 وزَر العدل فٍ حكومجه ؟ إن كانت هٍ مسجثناة من كل ذلن

 فؽَرها العكس بالجؤكَد خاصة وهو رجل بكل هذه المكانة

 والشعبَة فٍ بٗد رفض شعبها حجً أن َجماعد ، لكن خوفها

 ً  . الحمَمٍ منصب نحو شخص آخر جماما

 نظرت للجٍ كانت وكؤنها جمرأ أفكارها مجدداً حَخ لالت وهٍ جمؾ

 وجرفع الصَنَة والكوب فَها

 " لرَبن فٍ مكجب عمن عمبة فٍ اْسفل وَرَد رإَجن "

 وجابعت ما أن اسجوت والفة ونظرت لها

 " إن كنت مجعبة َمكنه رإَجن فٍ ولت ٖحك َا ؼاسك "

 ولفت من فورها لابلة

 " ٖ فعلَا رإَجه بالفعل .. هل جوصلَنٍ له ؟ "

 لالت مبجسمة

أنن جعرفَن مكانه جَداً وٖ أحد من بالجؤكَد بالرؼم من "  

 ً  " أبنابٍ َعَش معنا كما جعلمَن أَضا

 نظرت لٓسفل بحَاء منها ولالت

 لكن ابنن اْصؽر موجود فٍ البٗد وإن كان فٍ منزل مسجمل "

 " وأخجل من أن ألجمٍ به مصادفة إن فكر فٍ زَارجن

 ابجسمت ولالت مؽادرة جهة باب الؽرفة

ٍ ٖ أراه وٖ عابلجه إٖ َومٍ أجازةأخبرجن أَضاً بؤن "  

 " من كل أسبوع

 فجبعجها من فورها ولالت جنزل السٗلم الحلزونٍ خلفها

 " لد َضطره أٌ أمر للمجٍء "

 ضحكت الجٍ كانت جنزل العجبات العرَضة لبلها ولالت



 ٖ جملمٍ من هذا فوالده نبه علَه أن َخبره إن أراد دخول "

 " المنزل ولم َنسً مخاوفن

 ابجسمت جرالبها وهٍ ججحدخ مع الخادمة الجٍ أخذت الصَنَة

 منها بَنما كانت جنزل هٍ آخر عجبات السٗلم الخشبَة وجحركت

 َساراً ودخلت الممر المصَر الذٌ أوصلها مباشرة للباب الشبه

 مفجوح ، ولفت أمامه وأمسكت بممبضه ودفعجه نحو الداخل ببطء

ان َجلس فٍ المكان وحَدا ًوظهر لها الذٌ ولؾ علً طوله وك  

 ، كانت جعلم بؤنه موجود هنا فٍ هذا المنزل الواسع وٖ جعلم أَن

 جحدَداً وَبدو خارجه لكنه بالجؤكَد لم َجعدي أسواره كٍ ٖ َصبح

 فٍ لبضة من َبحثون عنه بشراسة وفٍ كل مكان اِن وهذا جل

 ما جخشاه وَجعلها مجرددة ناحَة كل ما فعلوه ولم َعد َمكن

 الجراجع عنه ، فالسَد عمبة بحكم مركزه لن َجؤذي وأكثر ما لد

 َفعله ذان الرجل حَاله هو عزله من منصبه وإن بجمدَم سبب

 وهمٍ أو موجود لكن هذا الرجل الذٌ ٖ َمجلن شٍء سوي

 شهامجه الجٍ لدمها ودون ممابل لها لكٍ ٖ جمؾ فٍ مواجهة

ت ذان الرجل عنهظروفها وحَدة فٗ َملن شَباً َرد به جبرو  

 وَكفَها أنه لم َجخلً عنها ولم َكن جوابه مشابهاً لمن جربت معه

 كشمَك لها

 ٖ جفكرٌ فٍ محاربة المانون بالمانون َا ؼسك فسجكونَن كمن )

 ( َحارب الهواء بعصا من خشب

 .. أما هذا الرجل فمد كان مخجلفاً فلم َنكر حمها فٍ جحدَد مصَرها

رؼم من لوة خصمهما ، فإن كانت هٍلم َخؾ ولم َجراجع بال  

 ابنة عمه ووالدة أبنابه فوق كل ما حدخ وسَحدخ فهذا الرجل

 لَس لدَه شٍء َمسن إنجمامه عنه إن فكر فٍ ذلن وهو ماٖ



 . جسجبعده

 الجربت خطواجها منه نحو الداخل جاركة الباب مفجوحاً وبالرؼم من

طوَلة وحجابها أن فسجانها كان طوًَٗ َؽطٍ حجً لدمَها وبؤكمام  

 ؼطً أكثر من نصؾ جسدها العلوٌ شعرت بالخجل منه وهو

 َججنب النظر لها وهٍ جمشٍ ولماشه المطنٍ َحجن بجسدها فمابد

 هو ذاجه لم جؽَره السنَن أبداً كان َلَك بالمهنة الجٍ اخجارها من

 لبل أن َدرسها ، رجل ٖ َجخلً أبداً عن مبادبه مما جعله َخسر

عَشها وحَداً وبسببها لٓسؾ كحال جبرانسنوات عمره لَ  

 ووثاب وكؤنها لعنة حلت علَهم بل وعلً نفسها مثلهم ، وها هٍ

 . مبادبه السامَة ومعجمداجه ججرفه فٍ الجَار معها

 لال بصوت عمَك مجزن ما أن ولفت علً بعد خطوات منه

 ونظر لها

 " كَؾ حالن اِن َا ؼسك ؟ "

 وكان جوابها إَماءة من رأسها جججنب النظر له وخرج

 ً  همسها خافجا

 " الحمد هلل "

 وصلها صوجه الهادئ من فوره

 " السَد عمبة لال بؤنه سَجكفل بما طلبجه بخصوص المضَة "

 رفعت نظرها له ولالت

 " وما الذٌ بمٍ من إجراءات بشؤن المحكمة ؟ "

 دس َدَه فٍ جَبَه ولال بجدَة

الموجودة فٍ مكجبٍ وهٍ أهم ما نحجاجه فلم أكناْوراق  "  

 " مسجعداً ولم أجد ولجاً لجلبها لبل إخراجن من المسجشفً

 ً  لالت سرَعا



 " لن جفكر فٍ جلبها بنفسن بالجؤكَد "

 لال بابجسامة صؽَرة

 ٖ بالطبع فخروجٍ خطوجَن فمط فٍ الشارع معناه "

 " اخجفابٍ ولٓبد

مثله بل كان للبها َرججؾ بشدة لكنها لم جسجطع جمبل ذلن بمرح  

 حجً كانت جسمع ضرباجه فٍ أذنَها وهٍ ججخَل ذلن لكن هل

 سَنجهٍ هذا بانجهاء المضَة ؟ لما لم جشعر بكل هذا الخوؾ علَه

 سابماً ! هل ْن اْمر أصبح والعٍ وعَش الوالع ٖ َشبه الجفكَر

 فَه فمط ؟ لالت بجساإل

 " وكَؾ سججلبها إذاً ؟ "

ه لابًٗ حرن كجفَ  

 ؼدَر هٍ سبَلٍ الوحَد وهٍ الشخص الوحَد أَضاً الذٌ "

 " َمكننٍ الوثوق به

 ارجسمت ابجسامة خافجة علً مٗمحها الحزَنة المجهدة ولالت

 " جلن اْسجاذة الجامعَة جعنٍ ؟ "

 لال بهدوء

 أجل وهٍ جعمل فٍ مكجبٍ هنا فٍ حوران بل ومدَرجه "

 والمسإولة عنه فٍ ؼَابٍ وسؤجد طرَمة ما لٗجصال بها

 " فسجكون مرالبة بالجؤكَد وعلَنا الحذر

 حركت رأسها للًَٗ ولالت وذات جلن اٖبجسامة جزَن شفجَها

 جلن الفجاة ٖ جعلم ما الرابع فَها جحدَداً سوي بؤنها مزَج من "

 كل شٍء ! لو كان رعد لَس مجزوجاً ٖجبعت معه جمَع

سالَب لَجزوجهااْ  " 

 وكان جعلَمه إَماءة من رأسه وابجسامة عمَمة حمَمَة جزَن



 شفجَه ولم َعلك كما كانت ججولع أو ججمنً ولم جفهم إشارجه جلن

 موافمة منه علً مالالت عنها أم ما لالجه هٍ بخصوص أن جكون

 !زوجة لشمَمها ؟

 وجنهدت بعجز فاْمر الوحَد الذٌ جفهمه أن الرجال طباعهم

 . !! واحدة ٖ جخرج منهم المرأة بشٍء ججهله وَعلمونه

 لالت بجدَة

 " علَن إذاً جلبهم لٍ ما أن َصبحوا لدَن "

 ؼضن جبَنه ولال باسجؽراب

 " ! لم أفهم ما جمصدَن "

 لالت من فورها

 ما ألصده بؤنٍ سؤسلمهم للسَد عمبة لَؤخذهم للمحكمة "

 " ولت المضَة

 " ولما ؟ "

 ً وممجضباً بل وكان كمن َساَر طفلة صؽَرة كان سإاله سرَعا  

 لَعلم ما جرَد لوله وَعلمه مسبماً فزمت شفجَها بموة لثوانٍ للَلة

 لبل أن جمول

 " ْن أدعاء العام من سَسجلم المضَة "

 " !ماذا ؟ "

 اجسعت عَناه بصدمة وهو َهمس بجلن الكلمة الَجَمة فمالت

 ودون جردد

رَد أنما سمعجه َا لابد فؤنا ٖ أ "  .... " 

 فماطعها بضَك وكؤنه لم َسمع أو َهجم بما جمول

 ولما طلبت منٍ هذا منذ البداَة إن كنت سججراجعَن عنه "

 " نهاَة اْمر ؟



 كانت جعلم بؤنه سَسجاء من لرارها بل وسَؽضب وهذا ما جراه

 اِن أمامها لكنه لن َسجطَع أبداً فهم ما جشعر به وبات َرعبها

 ولم جعد جنظر لٓمر كلعبة جحدٌ كالسابك ، لالت بهدوء ٖ َشبه

 مزاجه البجة

 معن حك فٍ كل ما للت ما كان علَا زجن فٍ أمر فَه "

 " مضرة لن َا لابد

 وججاهل كلماجها مجددا وهو َمول بحدة

 أجعلمٍ معنً أن ججركٍ المحكمة ججرافع عنن ؟ أنت جسلمٍ "

ً اْمر له بهذا َا ؼسك ولن َمؾ  السَد عمبة كمحاٍم لن أَضا  " 

 اشجدت أصابعها فٍ لبضة واحدة ولالت بإصرار

 حجً خسارجٍ للمضَة لَست أهم منن َا لابد وأعجرؾ بؤنانَجٍ "

 ً  " وأجراجع عنها أَضا

 لال سرَعاً وبضَك

 " ولماذا اِن ؟ "

 " ْن اْوان لم َفت بعد "

ا َبدو ولالكان ردها سرَعاً أَضاً لكنه لم َزده سوي ضَماً كم  

 " ٖ جججاهلٍ فهم السإال َا ؼسك "

 لالت من فورها

 ٖ أججاهله ولم أجراجع عن لرارٌ بمضَة الطٗق إن كان "

 " هذا ما جمصده

 لال بنظرة جفكَر

 " وٖ من أجل حماَجٍ ؟ "

 وكان جوابها سرَعاً أَضاً وبجمود لم َشرح مطلماً ما كان

 َشجعل فٍ داخلها



.. وكرامجٍ جسجحك أن أضحٍ بكل شٍء وٖ من أجل أٌ شٍء "  

 من أجلها لكن لَس أنت َا لابد إنهم َبحثون عنن أكثر من بحثهم

 عنٍ وهذا ما لم أكن أجولعه ، وإن كنت ججهل سبب إحالة العماد

 لمَادة معسكرات الجنوب فهو مطر شاهَن والسبب طلبه لَدٌ من

 عمٍ صمر وأمامه .. وهذا وهو المابد اْعلً للجَش سابماً فكَؾ

 بن أنت ؟ علً دورن أن َنجهٍ عند هنا ْلل ضرر علَن مسجمبًٗ 

 " وسؤجفك مع السَد عمبة علً كل شٍء

 أشار لها بسبابجه لابًٗ بإصرار

 للجها بنفسن ألل ضرراً .. إذا هو موجود وأنا لن أجراجع من "

ٍ كمحاٍم لَس من أجلن إن كان هذا َرضَنأجل مهنجٍ وأخٗل  " 

 وجبدل مزاجها هٍ للضَك حَنها لابلة

 " لابد ٖ جفهم ما ألول بشكل خاطا "

 لال بحدة

"  ً  " بل أفهمن جَداً وما جمولَن وما جفكرَن فَه أَضا

 حركت رأسها لابلة بضَك أشد بسبب عناده

فَه بؤن ٖ َمكن وٖ للسَد عمبة أن َسحب جولَعاً منه َجعهد "  

 " ٖ َجعرض لن

 فانملب مزاجه فجؤة وإن للسخرَة ولال بابجسامة جانبَة

 " أجل بالجؤكَد جلن سجكون مهزلة "

 لالت بجدَة

 لذلن سجكون أنت المسإول عن كل شٍء لكنن لن جظهر للعلن "

 " وسجمارس حمن فٍ المضَة كامٗ ً 

 لال وذات اٖبجسامة جزَن شفجَه

بماً ؟هل درسِت المحاماة سا "  " 



 لالت بجمود وشدها ْصابعها َزداد لوة حجً آلمجها

 بل درست الجراج الجٍ َكون مسببها ألوي من أن "

 " جواجهه بالمانون

 ً  فرد كفَه حَنها ولال وإن كان لَس ممجنعا

 " لن ما جرَدَن إذاً  "

 وجابع َشَر لوجهها بسبابجه

ا ؼسكوعلَن أن جعلمٍ بؤنٍ فٍ صفن ولجانبن ِخر اْمر َ "  " 

 ابجسمت حَنها وإن بحزن ولالت

 " شكراً لن َا لابد ولن أكون سعَدة إٖ وأنت بخَر "

 أومؤ برأسه مبجسماً وجحرن مججازاً إَاها فؤولفجه كلماجها ما أن

 وصل الباب ودون أن َلجفت لها

 كن حذراً َا لابد ٖ أرَد أن ججضرر ؼدَر بؤٌ شٍء نفعله فؤنت "

 جعلم بالجؤكَد معنً أن جصبح المرأة فٍ السجن وإن خرجت

 ً  " منه سرَعا

 حرن رأسه موافماً ولال وهو َؽادر من هنان

 " أنا أحرص علَها من نفسٍ َا ؼسك ولن أإذَها أبداً  "

 فابجسمت بحزن جرالب مكانه الذٌ أصبح خالَاً منه وارجفعت

 لبضجها لصدرها وهمست بعَنَن دامعة

جزول لعنجٍ علَن وعلً جبران جحدَداً ْشعر كم أجمنً أن "  

 " باٖرجَاح وإن من أجلكما دونٍ

* 

* 

* 

* 



 مسح وجهه بكفَه َسحب لصدره نفساً عمَماً لبل أن َمسن

 خصره بَدَه ونظر لضابطا الشرطة اللذان ولفا أمامه بعدما

 انجهت مهمجهم ولال أحدهما

 " بما جؤمرنا أَضاً سَدٌ ؟ "

 لال من فوره

لت بؤدرَان وسَجكفل بكل شٍء حجً أكون معكم هنان ،اجص "  

 " خذو شهادة الحراس وأضَفوها لمحضر الجرَمة

 أومؤ له أحدهما موافماً ولال

 " وماذا عن الموجودَن هنا ؟ "

 حرن رأسه برفض لابًٗ 

 " لَس اِن َا براَدن سنجدبر أمر هذا فَما بعد "

 وجابع َنمل نظره بَنهما

عد ساعة أو اثنجَن وسننهٍ بالٍ أجراءاتسؤكون فٍ مكجبٍ ب "  

 " المانونَة .. أنا أعجمد علَكم اِن وحجً وصولٍ إلً هنان

 ربت اْلرب فٍ ولوفه له علً كجفه ولال بحزن

 " ٖ أعلم ما الذٌ جمولونه فٍ مثل هذه الموالؾ ؟ "

 فؤخفً الحزن فٍ عَنَن بانسدال جفناه ببطء وهمس بوجوم

 " لَرحمه هللا ... شكراً لكما "

 فؽادرا من فورهما لَلجحما بالفرَك الذٌ كان فٍ انجظارهم بَنما

 من جركاه خلفهما كان ٖزال والفاً مكانه نظره الشارد بحزن لم

 َفارق اْرض جحجه ٖزالت صورة شمَمه الؽارق فٍ الدماء لم

أو ما جفارق مخَلجه وشعر بمرارة ٖ َفهم معناها وشرَط حَاجه  

 جمعه به منه َمر أمامه ببطء .. وجلن جعوَذة أخري للموت

 جشعرن بؤنن لم جفكر َوماً بؤنه لد َؤخذ ذان الشخص من



 ! حَاجن لَصبح ٖ وجود له

 لم جكن عٗلجه بشمَمه ذان حسنة ومنذ صؽرهما لكنه لم َكرهه

 َوماً .. الحاجز الوحَد الذٌ زاد جلن العٗلة سوءاً هٍ زَزفون

أن أصبحت زوجة له وبمرار مجحؾ ٖ َفهم كَؾ لجده أن ومنذ  

 َجخذه ! وزاده ضربه الماسٍ لها ثم لراره بجحوَلها لنسخة عنه

 مسجؽًٗ ما علمه عن شمَمها ولضَجها وجضحَجها من أجله ، لكن

 كل ذلن لم َجعله َفكر فٍ لحظة أن َجمنً له الموت أو أن َكون

رَة جمعاء لكنه بالفعل أكبرهذا مصَره بالرؼم من أنه مصَر البش  

 . حمَمة َعَشها أنسان علً أنها أكذوبة لَس لها وجود

 رفع نظره وأدار وجهه جانباً حَخ ججلس زوجات والده بعَداً فٍ

 إحدي صالونات بهو المنزل الواسع ووالدة رواح جحضن والدة

 نجَب المنهارة فٍ بكاء مسجمر وندب منذ ولت حجً أن سبها

كانت جنعجها بالماجلة لم ججولؾ حجً اِن بَنما وشجابمها لمن  

 كانت والدة ضرار ججلس بجانبها جنظر لها بحزن فلم جسجطع

 جخطٍ الصدمة حجً اِن وبالرؼم من كل ما لالت وفعلت حجً

 أنها هاجمت زَزفون ولت جواجدهم فٍ الؽرفة الجٍ نملت منها

 ً حَخ أن جثة ابنها وحاولت ضربها ولد نجحوا فٍ إبعادها سرَعا  

 .. ضحَجها لم جفكر وٖ مجرد الجفكَر فٍ الدفاع عن نفسها

 ! وجلن إحدي نوادرها بل واْؼرب علً أطٗق

 جحول نظره منهن ناحَة جده والجالس بعَداً عنهم َجمع كفَه فٍ

 لبضة واحدة وَجكا بجبَنه علَهما وكؤنه َحمل هموم العالم أجمع

 فوق رأسه .. وهو هم كبَر بالفعل وٖ َعلم هو نفسه كَؾ ٖزال

 والفاً علً لدمَه حجً اِن ؟

 صوت صفَر سَارة أسعاؾ الجٍ جحركت فٍ الخارج جعل صوت



 نحَب وبكاء زوجة والده َزداد وهٍ جمرر جودَعه ِخر لحظة

 َوجد فَها هنا وإن كان فٍ سَارة خارج المنزل ! فجحركت

جده والذٌ ٖزال علً حاله السابك لم َؽَره وكم خطواجه ناحَة  

 جمنً أن علم ما َفكر فَه أو ما َخطط له .. جسلَمها للمضاء أم

 للمصح النفسٍ مجدداً ؟ فمإكد هما حٗه الذٌ ٖ ثالخ لهما وهذا

 ما لن َسمح به مطلماً وإن خالؾ المانون الذٌ أحجرمه

 . طوال حَاجه

 " جدٌ "

اً لكنه مجؤكد من أنه وصل له ، وحَن لمكان همسه خافجاً كبَب  

 َرفع رأسه أو َبدٌ أٌ ردة فعل جابع بصوت منخفض هادئ

 سؤؼادر لمبنً النَابة بعد للَل وسؤعمل جهدٌ لجركها هنا "

 " حجً جنجهٍ المضَة والجحمَمات

 " !ثم ماذا ؟ "

 شعر بكلماجه المخجصرة جلن والجٍ همس بها دون أن َرفع رأسه

سكَن حاد َشبهها جماماً ) لاسٍ وصلب وبطٍءجخجرق للبه ك  ) 

 فاشجدت لبضجاه بجانب جسده بموة ولال ونظره علً الرأس

َرجفع بعد وبكلمات حازمة لوَة بالشعر الرمادٌ الذٌ لم  

 " لن جدخل السجن وإن دخلجه أنا مكانها "

 رفع حَنها رأسه ونظر له لٓعلً نظرة لوَة ؼاضبة بل وولؾ

بمه من لبل أن َفكر فٍ الجحدخ بل والصراخعلً طوله أَضاً فس  

 بؽضب كما َجزم ولال بجدَة وصوت منخفض

 " هٍ لم جفعلها جدٌ "

 ولم َسجؽرب لَط نظرة اٖسجنكار الجٍ رآها فٍ عَنَه وكؤنه

 مجنون َجحدخ أمامه وَمول ماٖ َصدله العمل ولال بضَك ما



 أثبججه عَناه

 جننت بالجؤكَد ؟ من فعلها إذاً ؟ كَؾ سجثبت هذا وثمة شهود "

 " !كثر هنا ؟

 انحبست أنفاسه فٍ صدره ولال َخرجها مع كلماجه ببطء

 " لن أعجز عن كجابة مذكرة جدَننٍ إن أردت "

 كانت نَران الؽضب واضحة فٍ عَنٍ الوالؾ أمامه ولن َجولع

رَمة بدًٖ عنهاؼَر ذلن وهو َخبره صراحةً بؤنه سَجحمل الج  

 فسبمه مجدداً ولبل أن َفكر فٍ الجعلَك علً ما لال لابًٗ 

 بجدَة وعناد

 " ولن َحجاج اْمر فهٍ لَست الفاعلة "

 " ولااااص "

 وكانت جلن الصرخة العالَة بإسمه فمط ما بدر عنه َنظر له

 بؽضب لاجل ولم َجركه َضَؾ حرفاً آخر وهو َؽادر من أمامه

إدٌ لجناحه فؤطلك نفساً لوَاً ؼاضباً ونظربإججاه الممر الم  

 بإججاه من جذبهم صوت جده الصارخ .. أو معظمهم فوالدة

 نجَب ٖزالت جخفٍ عَناها فٍ كؾ َدها الجٍ سندت مرفمها

 بمسند اْرَكة الجالسة علَها وجسدها َهجز لٓمام والخلؾ مع

 صوت نحَبها المرجفع فجحرن أَضاً من مكانه لكن فٍ اٖججاه

 اِخر وسلن ممر آخر ولادجه لدماه فوراً بإججاه باب الؽرفة

 المفجوح وولؾ أمامه وولع نظره وعلً الفور علً الجالسة فوق

 سرَرها جحضن ذراعاها ركبجَها لجسدها بموة بَنما جحدق

 مملجاها الزرلاء الباهجة فٍ الفراغ .. جامدجان مَججان وكؤنها

  َصدران أٌ حركةصوره معلمة علً الجدار حجً جفنَها ٖ

 ومنفصلة عن كل ما حولها وكؤنها فٍ ؼَبوبة عمَمة بالرؼم



 من أن عَناها مفجوحجان ! نزل نظره للمكان الذٌ كان منذ

 دلابك ثمة جسد ؼارق فٍ دمابه ملمً علَه واخجفً كل ذلن

 سوي من رابحة الدماء الجٍ ٖزالت جفوح فَه جشعرن

 . باٖخجناق

 جحركت خطواجه نحو الداخل ببطء ونظره لم َفارلها حجً جلس

 علً طرؾ السرَر لرب لدمَها الملجصمجان ببعضهما ونظره لم

 َفارق وجهها ومٗمحها الجامدة جماماً وارجفعت َده رؼماً عنه

 ودون أن جسجؤذنه وبالكاد ٖمس إبهامه وجنجها حجً سحبها بعَداً 

شرٌ بالفعل ولَست جمثالعنها وكؤنه َجؤكد بؤنها مخلوق ب  

 ! شمعٍ جامد مَت ٖ حَاة فَه

 ؼضن جبَنه باسجؽراب ما أن ولع نظره علً جانب عنمها حَخ

 !! أحمرار الخفَؾ وأثر َشبه ؼرزات أسنان

 وارجفعت نظراجه مجدداً لعَنَها المحدلة فٍ الفراغ َحاول أن َجد

 عامًٗ وحَداً َربط كل هذه اْمور ببعضها .. ؟

الحراس ونافذة الؽرفة المفجوحة وهذا اْثر فٍ عنمها كما شهادة  

 الخدوش البسَطة فٍ الجانب اِخر من وجهها وعنمها بل وكجفها

 ! ولم َسمع أحد خارج المنزل وٖ داخله صوت صراخها

 .!! والمسدس

 ارجفعت َده للَد الممابلة له من َدَها المشدودجان حول سالَها

بهدوء ناظراً لعَنَهاوالجفت أصابعه حولها ولال   

 " أنا بجانبن َا زَزفون ولن أجخلً عنن أبداً  "

 ورالبت نظراجه مٗمحها الجامدة الجٍ لم وَبدو لن َصدر عنها اٌ

 رد فعل حجً َبس جماماً لبل أن جخون جولعاجه وجحركت شفجٍ جلن

 الصورة المَجة أخَراً وببطء لاجل لكنه أكثر رحمة من همسها



ً الذٌ خرج جامداً  منخفضا  

 " أنا من لجله "

 فؤنزل رأسه وضؽط أصابعه َزداد لوة علً َدها وأؼمض عَنَه

 بؤلم .. ٖ بل بمهر فها هو الجارَخ َعَد نفسه لجدفع بنفسها مجدداً 

 للجضحَة من أجل من هم أهم لدَها من نفسها فمن سَكون هذه

 !! المرة ؟! من هو ولما

بً جرن مٗمحها ولم َعدجركت َده َدها وهو َمؾ بَنما نظراجه جؤ  

 َعلم مجً سجكون جلن المرة اْخَرة الجٍ سَراها فَها فٗ جبمٍ له

 سوي ذكراها مطبوعة فٍ عمله َطاردها بَن أطَاؾ من رحلوا

 عنه وْسباب مجفرلة ؟

 أؼمض عَنَه وجنهد نفساً عمَماً واسجدار لبل أن جلجمطها نظراجه

 . مجدداً وبالجالٍ جطَع لدماه للبه وَعجز عن اٖبجعاد والمؽادرة

 ؼادر الؽرفة وإن جرن للبه هنان خلفه فثمة مكان آخر َحجاجه

 أكثر اِن ومن أجلها أَضاً ، وما أن وصل بهو المنزل والمكان

 الذٌ لم َخجفٍ منه صوت النحَب والبكاء بعد صعد السٗلم

ه بل ولباب جناحه ما أن كان فٍالمإدٌ للطابك الثانٍ من فور  

 اْعلً وفجحه ودخل وأول ما ولع نظره علَه باب ؼرفجها المؽلك

 وجساءل كَؾ لم ججعلها كل جلن اْصوات والجلبة جخرج بل وٖ

 !! صوت إطٗق النار

 لو كانت ؼادرت المنزل كما كانت جنوٌ لكانت والدة رواح

 ! أخبرجه فٍ اجصالها ذان

ت سرَعة واسعة وفجحه علً اجساعه ما أنجوجه ناحَجه بخطوا  

 ولؾ أمامه وؼضن حبَنه َنظر باسجؽراب لجسدها المنكمش

 جحت اللحاؾ الحرَرٌ الناصع البَاض والمطرز بخَوط من الذهب



 وٖ َظهر منها سوي خصٗت من شعرها اْسود الناعم لد جناثرت

 من جحجه ، جركزت نظراجه المسجؽربة علً طاولة السرَر وهو

خل الؽرفة حجً وصل لها ورفع علبة الدواء المنوم من علَهاَد  

 َملبها َنظر للمكجوب علً الملصك الخاص بها لبل أن َرمَها

 ً  علً الطاولة الخشبَة حَخ كانت وؼادر جاركاً باب الؽرفة مفجوحا

 وجوجه ناحَة مكجبه هنان وجمع بعض اْوراق الجٍ دسها جمَعها

ه بَد واحدة وؼادر مجدداً فعلَه أنفٍ ملؾ واحد وثناه ممسكاً إَا  

 َكون فٍ مبنً النَابة سرَعاً وَشرؾ بنفسه علً كل ما

 . َخص المضَة

 نزل السٗلم بخطوات سرَعة وما أن كان فٍ اْسفل الجرب من

 الجالسات مكانهن هنان وولؾ علً مسافة خلفهن ونادي

 بصوت منخفض

 " خالجٍ "

حدها من جحمل ذان اللمبفالجفجت والدة رواح ناحَجه سرَعاً فو  

 فٍ المنزل الكبَر بساكنَه الملة وولفت من فورها وجحركت

 نحوه وما أن ولفت أمامه أمسن بذراعها وابجعد بها للًَٗ عن

ولال بصوت خفَض َنظر لعَنَها الدامعة الجالسجان هنان  

 ٖ أوصَن علً زَزفون ، لومٍ بزَارة ؼرفجها من حَن "

 " لّخر وكونٍ لرَبة منها حجً أرجع

 وحَن لم َبدر منها أٌ رد فعل ولم ججؽَر مٗمحها الكبَبة ولم

 ججحدخ لال بضَك

 خالجٍ زَزفون شهدت أكثر من جرَمة أمامها فٍ طفولجها "

 أسوأها موت والدجها محجرلة أمامها وأضَفٍ له جدجها وزوج

ظ أنفاسه اْخَرةوالدجها ، وحجً الرجل الذٌ اعجنً بها طفلة لف  



 " أمامها هٍ وزوججه

 فنظرت له بدهشة جؽَرت معها مٗمحها السابمة جمَعها

 فمال بإصرار

 كونٍ بمربها أو اطلبٍ من إحدي الخادمات أن جٗزم ؼرفجها ، "

 أخشً أن جنهار أو جإذٌ نفسها لكنها لن جإذٌ أحداً ثمٍ بذلن

 " كما أنٍ أكَد من أنها لَست من لجل نجَب

له بحزن علً مشاعره الجٍ ٖ ججؽَر نحو جلن الفجاة لَس نظرت  

 إٖ والجٍ جعلجه ٖ َري أٌ حمَمة جدَنها أمامه ولالت بجعاسة

 " من إذاً والمسدس كان فٍ َدها ؟ "

 جنهد بضَك ولال

 لَس هذا ولت الحدَخ عن اْمر خالجٍ فمط افعلٍ ما "

 " طلبت منن اجفمنا ؟

خ فشكرها هامساً وؼادر من فورهأومؤت له بحسناً دون أن ججحد  

 ناحَة باب المنزل المفجوح نظراجها الحزَنة ججبعه وجنهدت

 بحزن مجمجمة

 " أعانن هللا علً للبن بنٍ "

* 

* 

* 

 فجحت عَناها ببطء وؼضنت جبَنها جنظر للوالفة منحنَة فولها

 جمسن كجفها الذٌ كانت جهزه بحركة خفَفة منذ للَل ولد لالت

 وهٍ جبعد َدها عنها

 " آنسجٍ السَد مطر وصل منذ للَل "

 فمفزت والفة علً طولها خارج السرَر فهٍ لم جشعر بنفسها وٖ



 حَن نامت منكمشة فوق سرَرها وهاجفها موضوع أمام وجهها

 جحدق فَه بحزن وعَنان دامعة حجً نامت ولهذا لم جسمع صوت

ما لم جكن جعلمسَارجه وهٍ جدخل أسوار المنزل وجمجرب منه ك  

 ولت عودجه وكم سجطول رحلجه جلن ، وبعد أن عاد جدها لسجن

 نفسه فٍ ؼرفجه كانت جدران ؼرفجها الباردة الكبَبة مٗذها

 الوحَد وٖ شٍء لدَها سوي انجظار أٌ خبر َصلها عن أحدهما ،

 نظرت حولها بجشجت لبل أن جنظر مجدداً للوالفة أمامها ولالت

 " أَن هو اِن ؟ "

 لالت جلن من فورها

 " فٍ ؼرفجه فٍ اْعلً والسَد لاسم وصل معه "

 جركجها حَنها وؼادرت الؽرفة بخطوات راكضة جشعر بها جضرب

 فٍ للبها المنفعل بجنون حجً أصبحت فٍ طرؾ بهو المنزل

 وولؾ ججلمؾ أنفاسها جنظر للوالؾ هنان َدَه فٍ جَبَه ولد نظر

ً اججاهها نظرة لم جفهمها أو لم جسج طع جفسَرها ! ولم جنجظر أَضا  

 لَفعل عملها ذلن وهٍ جمجرب منه ونظراجها معلمة علً السٗلم

 المإدٌ لؽرفة من علمت بؤنه فَها اِن حجً ولفت أمامه ونظرت

 حَنها لعَنَه وهمست برَبة

 " علم باْمر ؟ "

 وشعرت بملبها سحك وبموة وبجفاؾ مرَع فٍ حلمها وكادت جفمد

رأسه فٍ إَماءة صامجة وجحركت شفجاها فٍوعَها حَن أشار ب  

 صمت وكؤنها جسججدٌ الكلمات أن جخرج وٖ شٍء َصدر منها

 سوي أنفاسها الساخنة ولم جعرؾ جحدَداً ما الذٌ جسؤل عنه أوًٖ؟

 ورحمها الوالؾ أمامها من عناء كل ذلن حَن لال بصوت

 ً  منخفض كم شعرت بؤنها ججهله وكؤنها لم جعرفه فَه سابما



 لم َفعل أٌ شٍء حجً اِن ، دخل لمكجبه هنا لبعض الولت "

 " وما أن خرج منه صعد لٓعلً وها نحن ننجظر

 ارجفعت لبضجها الَمنً لملبها وكؤنها جمنعه من اخجراق أضلعها

 وجحطَمها والخروج منها بَنما امجٓت عَناها بالدموع فٍ صمت

به مما جعلولد جعلمت فٍ السٗلم الخشبٍ العرَك كجارَخ بنا  

 الوالؾ أمامها َخفض رأسه ولد فمد أٌ شجاعة َمكنها أن

 جساعده فٍ إخبارها بورلة المحكمة والموجود فَها ٖ َعلم رحمة

 بها من ججابع الهموم علَها أم رحمة به هو كٍ ٖ َري دموعها

 الجٍ جسكبها كالحمم علً للبه ؟

ات مسرعةورفعه واسجدار سرَعاً ناحَة الذٌ نزل السٗلم بخطو  

 منادَاً بصراخ ؼاضب

 " أمااااامة "

 وما هٍ إٖ لحظات ودون أن َحجاج اْمر ْن َكرر ندابه مجدداً 

 خرجت المعنَة باْمر من الباب المإدٌ للمطبخ جسدها بؤكمله

 َنجفض من لوة ارججافها المذعور ، ولم َحجج اْمر أن َشرح

لها ما أنأكثر من الكلمات المخجصرة الصارمة الجٍ وجهها   

 أصبح فٍ اْسفل

 " لدَن ما جمولَن أم أسؤل أنا ؟ "

 ً  فارججؾ جسدها منجفضاً بموة وبدأت دموعها بالنزول جباعا

 وانحرفت عَناها جسججدٌ الرحمة من الجٍ كانت جنظر لها بصدمة

 مانعة إَاها لَس من الجحرن فمط بل ومن لول أٌ شٍء وعلمت

ها خوض حربها الخاسرةحَنها بؤن مولفها َزداد سوءاً وعلَ  

 وحَدة فمالت ببكاء جحضن َدَها لرب شفجَها المرججفة

 " ... كا ... كنت ... ككككانت "



 " جحدثٍ بسرعة "

 صرخجه الؽاضبة جلن لم جزد اْمر إٖ سوءاً فكان َكفَها النظرة

 المشجعلة فٍ عَنَه لججعلها جفمد حاسة النطك نهابَاً فكَؾ

 بصوجه المزمجر بؽضب ؟

ها جعلم مصَرها جَداً إن هٍ أصَبت بالخرس اِن فحاولتلكن  

 الجحدخ مجدداً وبصوت مرججؾ

 " ....كككگ كنت سؤخبر اِنسة "

 " إخجصرٌ "

 فكان لد أسكجها بذلن وبؤمر حازم لكن لَس رأفة بحالها وٖ

 بؤحرفها المجمطعة بالجؤكَد وعلمت حَنها بؤنه َعلم وبطرَمة ما

 عن أؼلب الجفاصَل فحاولت جهدبة نفسها لججمكن من لول ما لدَها

 لبل أن ججسبب لنفسها بمصَبة أخري سببها ؼضبه من خوفها

 وجلعثمها ولالت بثبات أفضل للًَٗ من السابك وإن كانت أطرافها

 ٖزالت جرججؾ

 السَدة ؼؽؽسك من طلب منا سابماً ... أأن نخبرها عن أٌ "

، ولد وصل أكثر من طرد و شٍء َصل من إنجلجرا .... " 

 ولفزت فٍ مكانها وركضت من حَخ جاءت حَن صرخ بها بؤمر

 " هاجٍ اِخر "

 وعلمت أن مصَبجها أعظم مما جولع وأنه علم حجً بؤنه ثمة آخر

 !! لم َعد هنا فٍ المنزل ولد ناداها هٍ جحدَداً وكؤنه كان َراهم

م ججمنً أن َشفع لهالكنها زوججه وما عملجه كان بؤوامر منها وك  

 ذلن فهٍ جعلم الكثَر عن عدل وشهامة هذا الرجل وإن لم جكن أحد

 أبناء شعبه ، كما وجعلم أَضاً عن شخصَجه الموَة المحاربة الجٍ

 وحدت بٗداً كامًٗ لد مزلجه الحرب ْشٗء وهذا جل ما جخشاه أن



 . ٖ جري منه إٖ هذا الجانب

من جركجهم خلفها فٍ أجواء وكانت لحظات جلن الجٍ مرت علً  

 ! صامجة مشحونة بضجَج مرجفع وإن لم َكن له وجود

 وبَنما كانت نظرات الجٍ فردت كفها وأصابعها علً صدرها

 بصدمة جنجمل بَن والدها وزوجها كانت نظرات لاسم المصدومة

 أَضاً مركزة علً مطر فمط والذٌ لم جفارق عَناه الؽاضبة المكان

كانت هنا منذ للَل حجً خرجت مجدداً جحمل الذٌ اخجفت منه من  

 مؽلفاً ورلَاً بنٍ اللون سلمجه إَاه من فورها لابلة

 بصوت مرججؾ

 الحرس هم من أدخلوه سَدٌ وٖ أعلم سبب هذا وكل ما فعلجه "

 هو ما أمرجنٍ به السَدة ؼسك والحرس لم َمنعوا هذا أنا فمط

 " .. أعطَجه لها

 كانت ججحدخ وحكاَاجها ججداخل فٍ بعضها بخوؾ بَنما من سحب

 المؽلؾ منها بموة َبدو لم َكن منجبهاً أو مهجماً بما جمول وهو

 َملبه أمام عَنَه ومن أشارة الحمراء الصؽَرة بما َشبه الخجم

 المطبوع والموجودة فٍ أحد زواَاه اجضح له بعضاً مما َجهله

زله دون الرجوع له ، وبدأت أصابعوما جعل هذا الشٍء َدخل من  

 َده اْخري بفجحه بحركة ؼاضبة وما أن أخرج أول صورة منه

 دسها فَه سرَعاً وأسنانه جكاد ججحطم من لوة ضؽطه علَها

 بؽضب مكجوم لم جخفَه مٗمحه أبداً وأخرج هاجفه من جَبه وهو

 َججه ناحَة باب المنزل المفجوح ولال علً الفور وهو َججازه

م فٍ إثره سرَعاً جاركاً الجٍ لم جججز صدمجها بعد والفةولاس  

 مكانها

 صلونٍ بمكجب وزَر العدل وأرسلوا لوة لجطوَك منزله "



 " ومرالبجه

 وما أن كان فٍ الخارج نظر لعمَر الذٌ كان والفاً َنجظر خروجه

 هنان ومد له شرَحة هاجؾ صؽَرة بَنما َده اْخري ٖزالت

لال بجدَة وحزمجمسن الهاجؾ علً أذنه و  

 أرَد جسجًَٗ بجمَع المكالمات ولَكن هذا جحت إشرافن أنت َا "

 " عمَر ٖ أرَد المزَد من العبخ

 وما أن أخذها عمَر منه ؼادر من أمامه وركب سَارجه وؼادر

 صرَر عجٗجها َصم اِذان من خلفها بَنما جركهما والفان

عدت سَارجه ولالمكانهما خلفه ولد جبادٖ نظرة صامجة ما أن ابج  

 عمَر بجرلب

 " !ماذا حدخ ؟ "

 وكان جعلك لاسم المبدبٍ أن جنفس بموة محركاً رأسه لبل أن

 َجمجم ببرود

 " جباً لسذاججنا َا رجل "

 فحدق فَه عمَر باسجؽراب جعل مٗمحه ججملب للضَك بَنما لال

 الوالؾ أمامه مشَراً بَده حَخ ؼادرت السَارة السوداء الٗمعة

 لبل للَل

 فعل فٍ دلابك معدودة ما لم ننم نحن بسببه َومان كامٗن "

 " ! دون جدوي

 وجركه وجحرن َنزل عجبات الباب بخطوات لوَة لابٗ بضَك

 آمنت اِن بؤننا لن نفلح فٍ الجحكم فٍ شبر من هذه البٗد "

 " بدونه ولسنا سوي أكذوبة

الحانمة ججبعهوضرب باب سَارجه بموة ما أن ركبها وآخر كلماجه   

 " بل جعل منا أضحوكة ْنفسنا "



 وؼادرت سَارجه علً الفور ججبع الذٌ خرج منذ للَل بَنما جنهد

 من جركه خلفه بضَك وجحرن ناحَة سَارجه المجولفة فٍ اْسفل

 أَضاً وؼادر من هنان واْمر الوحَد الذٌ فهمه بؤنه لوزَر العدل

لدَه والدلَل هٍ ورلة ذراع فٍ اْمر مما َعنٍ بؤنهما سَكونان  

 . !! المحكمة .. وَالهم من حممً بالفعل

* 

* 

* 

* 

 جؤفؾ أبان هامساً للوالؾ بمربه َسند َده علً الجدار

 " !كل هذا الولت من أجل إجراءات جسلَم ؟ "

 بَنما كان جعلَك أوَس الصمت ونظراجه لد انجملت للجالس علً

حٍن لٓسفل ونظرهالكرسٍ الجلدٌ َسجند بمرفمَه علً ركبجَه من  

 لم َفارق اْرض منذ أصبحوا هنا ولم َفهم نوع المشاعر الجٍ

 انجابجه حَنها ؟ فلم جمحً من ذاكرة أَاً منهما ولَس وحده بالجؤكَد

 !.. الطرَمة الجٍ عامله بها والده

 ! بل ووصل به اْمر أن صفعه أمامهم وكؤنه فجً صؽَر

ِلما كانت علَه حَنها وما كان لَجولع من َمان ردة فعل مؽاَرة  

 وما كان لشخصَجه أن ججرجم ردة فعل مخجلفة لَس ضعفاً منه كما

 َجزم وٖ خوؾ من ذان الوالد بل ْنه َحجرمه لكونه والده حجً

 إن كانا وحدهما فكَؾ بوجود صدَماه معه ؟

 ولن َسجؽرب هذا لطعاً بعد جعامله مع المدعوة ماَرَن فؤلل ما لد

 َفعله بها هو إن كان مكانه أن َجعل لصجها علً كل لسان لبل

 ً  أن َطلمها وَرمَها فٍ الشارع لججعلم معنً أن ججرن زوجها نابما



 وجؽادر منزله ججنمل كل لَلة فٍ اْراضٍ الملَبة بالرجال

 . والعمال

 نظر ثٗثجهم للباب الذٌ انفجح أخَراً وللذٌ لال َنظر جحدَداً 

لً طولهلَمان الذٌ ولؾ ع  

 " اجبعنٍ لجؤخذهما معن "

 فجحرن من فوره وخرج َجبعه وكٗهما خلفه حجً أصبحا َسَران

 بجانبه ودخلوا المصعد معاً ولد ارجفع بهم من فوره طابمَن

 مججالَجَن فٍ صمت ٖ َسوده سوي صوت ضجَجه الكهربابٍ لبل

 أن َفجح بابه من جدَد وخرجوا خلؾ من خرج أولهم وساروا

رواق طوَل أؼلب أبوابه كانت مفجوحة لم جسجهوٌ أَا خلفه عبر  

 منهم للنظر ناحَجها حجً وصلوا للباب الذٌ ولؾ أمامه دلَلهم

 هنا وأمسن ممبضه بَده الَسري وفجحه علً اجساعه ومن دون

 أن َجركه من َده ونظر لَمان الذٌ جمدم ناحَة الؽرفة أولهم ولحما

الحدَدَان الموجودان هما به من فورهما لَظهر لهم السرَران  

 بالؽرفة الخالَة سوي من طاولة جشبهما وسرق انجباههم فوراً 

 ً  الجالسان فوق أحدهما ملجصمان ببعضهما وأحدهما َمسن هاجفا

 فٍ َده بَنما َنظر اِخر له معه منشؽٗن به جماماً لبل أن َرجفع

 رأسَهما ونظرا جهة الباب ما أن دخلوا ولد صرخا معاً مؽادران

ً الس رَر ركضا  

 " َماااااان "

 ووصٗ له فٍ الولت ذاجه بَنما جثً هو علً ركبجَه واسجمبلهما

 فٍ حضنه َشد ذراعَه حولهما بموة ورأساهما مدفونان كل فٍ

 جهة من عنمه فٍ مشهد جعل الوالفان خلفه َرالبانه بابجسامة

 !... معبّرة وكؤنها نسخت علً وجهَهما



ما مجمارب بشكل كبَر بل حجًكانا جوأمان بالفعل فحجً طوله  

 جسمَهما وشكلَهما والشعر اْسود الناعم الذٌ َحؾ حاجبَهما

 الرلَمان بَنما وصل طوله من الخلؾ لَالة لمصانهما َنزل

 بنعومة الحرَر .. أخجٗؾ الوحَد كان فٍ لون العَنَن ففٍ حَن

 كان ْحدهما عَنان رمادَجان كوالده وشمَمَه كان اِخر بعَنان

 سوداء ، َرجدَان بنطلونا جَنز وبَنما كان أحدهما َلبس معه

 سجرة جَنز من اْعلً كان اْخر َرجدٌ لمَص جَنز مفجوح

 ً  . أَضاً وجحجه لمَص أبَض مؽلك بَالة مفجوحة كما شمَمه جماما

 وما أن أبعدهما عنه جمسح َدَه علً رأسَهما لال أحدهما بحزن

َمامة أَضاً ؟أَن أنت ذهبت وجركجنا َا َمان و "  " 

 فابجسم بحزن لم َخجفٍ من عَنَه ولال وَده جمسح علً شعره

 اْسود الحرَرٌ

 " أنا لم أجرككما كنت فمط أعمل فٍ الجنوب وها لد عدت "

 لال اِخر بحزن أعمك

 " لما نحن نابمان هنا ؟ أَن هٍ والدجٍ ؟ "

 وكان ذان السإال الذٌ دمر البمَة المجبمَة من صموده وحضنهما

 مجدداً ولم َسجطع منع دموعه من النزول وٖ بنشَجه الرجولٍ

 الباكٍ من الخروج َحضنهما بموة فمهما كانت معاملة جلن المرأة

 له ولشمَمجه سَبة فٍ الماضٍ إٖ أن فكرة موجها موجعة خاصة

 ووالده َعجرؾ بمجله لها وجبمً والدجهما وجحبهما وَحبانها

ما َكرهان شمَماهما أبداً ، وهووحسنجها الوحَدة أنها لم ججعله  

 من سبك واخجبر معنً الَجم والحرمان من حنان اْم وعطفها

 ووجودها وَفهم معنً ما َمران وسَمران به حجً حَن َصبحا

 رجٗن فكَؾ ولصة لجلها سججبعهما أبداً ما عاشا ، وكم حمد هللا



 . أنهما لم َرَاها ممجولة وٖ كَؾ لُجلت

لً كجفه بحنو َهمس له بحزن أن َذكر هللاَد أبان الجٍ مسحت ع  

 وَسجرجع نَابة عنهما جعلجه َبجعد عنهما مجدداً ومسح الدموع

 من وجهه فٍ كم لمَصه وأمسكت كل َد من َدَه بكجؾ أحدهما

 وخرج صوجه مبحوحاً مجؤثراً ببكابه السابك بَنما نظره َنجمل

 بَنهما

 أجذكران ما كان جوابٍ حَن سؤلجمانٍ عن والدجٍ ووالدة "

 " َمامة ولما لَست ذاجها والدجكما ولسنا أَضاً إبنان لوالدجكما ؟

 كانت إشارة صامجة من رأسَهما هٍ الرد المبدبٍ َنظران له

 بحزن لبل أن َمول أحدهما

 " هٍ جحت اْرض وطارت فٍ السماء "

 شمت ابجسامة وجهه الحزَن ولال

 " !هذا فمط ما حفظجماه ؟ "

 ومسحت َداه علً شعرَهما الشدَد النعومة ولال بكل ما اسجطاع

 من لوة وصمود

 أخبرجكما أن هللا خلمنا وَرانا دابماً وهو فوق السماء وجمَعنا "

 َوماً ما سجصبح أرواحنا لدَه هنان وَدفنوننا جحت الجراب حَن

 " نموت

جٍ همس صاحبها بحزنفمٓت الدموع العَنان الرمادَة وال  

 " هل ماجت والدجٍ ؟ "

 ً  فشعر بملبه جمزق وبعنؾ وذان ما جولعه منه فهو كان دابماً ذكَا

 لماحاً ، أمسن وجهه بكلجا َدَه ولال ناظراً لعَنَه الدامعجان

 الحزَنجان بحزن أعمك َحاول وبشك اْنفس أن ٖ َبكٍ كامرأة

 فمدت كل من لها فٍ الحَاة



هذا هللا من َفعله فمط ْنه َحبنانحن ٖ نخجار  "  " 

 وولؾ علً طوله َنهٍ كل ذان الحدَخ فمهما شرح لَس لعملٍ

 صؽَران بالكاد لاربا الرابعة من العمر أن َفهماه ، نظر لهما ولال

 " هَا سنؽادر من هنا اِن "

 فركض صاحب العَنان الرمادَة ناحَة السرَر الذٌ كانا َجلسان

لَه وعاد به لكن لَس جهة شمَمهفوله ورفع الهاجؾ من ع  

 اْكبر بل اججازهم حجً وصل للذٌ كان َٖزال َمؾ عند الباب

 ومده له لابًٗ 

 " شكراً لن "

 فابجسم له وأخذه منه بَنما لعبت َده اْخري بخصٗت شعره

 الحرَرٌ َبعثرها بَده الجٍ ٖمست لمة رأسه ولال

 " أران لرَباً هنا مثلنا كما جمنَت َا بطل حسناً ؟ "

 فؤوما له موافماً ومبجسماً لبل أن َضرب له الجحَة بَده كما

 َفعلون فضحن ولعبت أصابعه بخصٗت شعره مجدداً ورالبجه

 نظراجه الباسمة وهو َرجع ناحَة شمَمَه ولد أمسن كل واحد

أن وصلوامنهما بَد من َدَه وخرج بهما من هنان ، وما   

 المصعد وجد احججاجات الجوأم اِخر فٍ انجظاره وهو َرفض أن

 َدخله خوفاً منه بعد ججربجه السابمة حَن صعدوا بهما إلً هنا

 فاسجسلم له نهاَة اْمر ونزل بهما من السٗلم ورفض أبان وحجً

 أوَس أن َفجرلوا لَجمعهم الطابك اْول واسجخدموا السٗلم

 . معهم

ة الجٍ ٖ ججولؾ وأساسها كان َمامة والجٍ احجاجوبدأت اْسبل  

 لمسافة السٗلم كاملة حجً الطابك اْرضٍ كٍ َشرح لهما أنها

 أصبحت مجزوجة ولن جعَش معهم مجدداً وٖ َمكنهما سوي



 . زَارجها لفجرات مجباعدة ومرات محدودة

 وما أن أصبحوا فٍ الخارج رفع أحدهما رأسه ونظره لشمَمه

سن بَده بموة وجطاَرت خصٗت شعره اْسودوالذٌ كان َم  

 الحرَرٌ وضَك عَنَه فٍ مواجهة الهواء الموٌ بعض الشٍء

 ولال برجاء طفولٍ َشبهه

 " لنذهب لرإَجها اِن َمان أرجون "

 فجنهد بضَك وما أن كان سَجحدخ سبمه الذٌ وضع َده علً كجفه

 ولال بهمس من خلؾ أذنه

َمامة مجشولة لرإَجهما سَكون هذا أفضل َا َمان فمإكد "  " 

 أدار له رأسه ونصؾ جسده جمرَباً ونظر لعَنَه وبادله الهمس

 لابًٗ 

 أجركها جعلم باْمر وما حدخ أوًٖ ٖ أرَد لما حدخ المرة "

 " الماضَة أن َجكرر

 فؤبعد أبان َده ولم َنالشه أكثر وبدا ممجنعاً وإن جزبَاً بما لال

ً ففكرة رحَلها معهم سججشبخ فٍ ع ملها أكثر اِن ، لال مسجسلما  

 نهاَة اْمر

 " لم بزَارجنا فٍ ولت لرَب إذاً  "

 ونظر بعدها للطفٗن المحدلان به ورفع كفه لكل واحد منهما

 ً  لَضربه بكفه ولال مبجسما

 " أراكما لرَباً فٍ منزل شمَمجكما َمامة َا بطٗن اجفمنا ؟ "

 وكان كل واحد منهما َحاول جعل ضربجه لكفه جكون اْلوي

 مبجسمان بَنما ادعً هو الجؤوه مجؤلماً فٍ كل مرة علً صوت

 ضحكاجهما الفخورة بما فعٗه وؼادر بعدها باججاه سَارجه

 بعد أن حَاهم جمَعاً بَده مبجسماً ورالبت نظراجهم سَارجه جدخل'



مجولفة فَه جنجظر ونظرالطرَك المزدحم وإن لم جكن السَارات   

 لهما أوَس ولال مبجسماً َشَر بإبهامه لسَارجه خلفه

 " هَا بنا إذاً لنؽادر "

 فمال الذٌ مد شفجَه بعبوس ولد أشار بسبابة َده الحرة حَخ

 ؼادرت سَارة أبان منذ للَل

 " لما لم نركب فٍ جلن ؟ إنها أجمل "

 فضحن ولال رافعاً كفَه

لمد كلفجنٍ الكثَر لشرابهاوسَارجٍ جمَلة وجدَدة  "  " 

 لال َمان بابجسامة صؽَرة وإن لم جسجطع أن جصل لعَنَه

 .. بالنسبة لهما جلن أجمل ْنها مرجفعة وبعجٗت كبَرة "

 " هذا هو السبب فمط

 ونظر لهما ولال بهدوء

 علَنا الذهاب معه ْنه من سَوصلنا للجنوب .. أبان منزله "

 " لَس هنان حَخ منزلٍ

ب لمنزلن ؟سنذه "  " 

 كان ) عنان ( وصاحب العَنان الرمادَجان هو من جحدخ اِن

 أَضاً بل وصاحب اْسبلة الذكَة كما َسمَه دابماً فمال َبجسم له

 أجل وثمة أراضٍ واسعة هنان جلعبان فَها ولدَا سَارة جدَدة "

 أَضاً سجركبانها وآخذكما جججوٖن بها فٍ أراضٍ الجنوب فهٍ

ادَرأجمل حجً من أؼ  " 

 لال اِخر ولم َفهم النظرة المجرددة الجٍ رآها فٍ عَنَه

 " هل سَذهب والدٌ معنا ؟ "

 ولم َسجؽرب لطعاً أن جكون جلن مشاعره ناحَة الوالد الذٌ لم

 َحضن أَا منهما َوماً كإبن له بل ولم َروه َبجسم َوماً ْحد وٖ



 هما ، خاصة مع شخص مرهؾ وحساس ن ) جاد ( فجنهد ولال

" ٖ " 

 لال عنان هذه المرة

 " هل مات هو أَضاً ؟ "

 نظر له ولال َجاهد نفسه لَكون لوَاً صامداً فهو سَجَب عن كل

 ً  هذا إن اِن أو ٖحما

 " ٖ هو لم َمت بل سافر لبٗد بعَدة وسَرجع فٍ أٌ ولت "

 " ماذا عن ثَابنا وحاجَاجنا ؟ "

شمَمه الجٍ لن كاد أن َحضن جاد شاكراً ْنه أنهً بذلن أسبلة  

 ججولؾ بالجؤكَد وكل واحد منها سَكون أكثر خطورة من سابمه ،

 وذان ما حدخ فعًٗ فمد لال مبجعداً عن كل ما َخص اْمر

 " أجل وسَارجٍ الجدَدة الجٍ أحضرجها خالجٍ لٍ "

 ً  لكن مهربه َبدو أسوأ من مؤزله السابك فجنهد بعمك ماسحا

هدوءوجهه بَده ونظر ْوَس الذٌ لال ب  

 " هَا إذاً سنمر بمنزلكم أوًٖ لنصل لبل حلول الظٗم "

 همس له بما َشبه اٖعجذار

 " ....لَجن جركجنٍ أحضرت سَارجٍ فما كان "

 لكنه لاطعه وَعلم ما سَمول

 ٖ َا َمان ما كنت ْجركن جؤجٍ وحدن ولم أندم لهذا ولست "

 منزعجاً وسآخذكم حَخ جرَدون وإن اضطررنا للمبَت هنا

 . " فٗ مانع لدٌ

* 

* 

* 



 أؼمضت عَنَها بموة ما أن جسلل لها نور النافذة الموٌ حَن

 فكرت فٍ فجحما وانملبت علً جانبها اِخر بانزعاج جخفٍ أؼلب

 وجهها فٍ ذراعها بَنها بالكاد كان َظهر بالَه بسبب خصٗت

 ؼرجها والبعض من شعرها العالك به ومجناثراً فوله بنعومة وولع

 نظرها المخدر بسبب النوم وعَناها شبه مفجوحجان علً الوالؾ

 عند باب الؽرفة َجكا علَه بكجؾ َده المدسوسة فٍ جَب بنطلونه

 الرَاضٍ بَنما َمسن باْخري جفاحة لد شوه جمالها وحمرجها

 الداكنة لضمه كبَرة من أسنانه بَنما كانت جحطمها أضراسه

ٖ َجمنه سواه وٖ َمكن ْحد وفكَه الموَان َنظر لها ببرود ممجع  

 . ؼَرها لراءجه كما اٖسجمجاع به

 لم َكن نومها مرَحاً لكنه كان أفضل بكثَر من الساعات الملَلة

 الجٍ نامجها باْمس ورؼم ذلن لم َجركها الكابوس ذاجه الذٌ كان

 َجكرر فٍ كل مرة ونزعها من نومها عدة مرات جراه فَه َبجعد

شة آخر ما طبع فٍ ذاكرجها نظراجهوَجركها فٍ صحراء موح  

 الؽاضبة فٍ صمت بَنما ودعجه هٍ بالصمت ذاجه ودموعها جسمٍ

 وجنجَها لم جفكر وٖ فٍ اللحاق به أو الصراخ لجنادَه وجركجه

 . هكذا َبجعد وَجركها

 دست وجهها بؤكمله فٍ ذراعها وجمجمت بضَك جعلم بؤنه َصله

 " كان علَن جسلَمٍ جمَع مفاجَح الؽرفة "

 ولم َصلها منه أٌ جعلَك ولم جسمع وٖ صوت خطواجه وهو

 َمجرب منها حجً شعرت بثمل ركبجه جُمَل السرَر جهجها وانجمل

 لطرفه اِخر مجعمداً احجكان جسدَهما ورمً الدمَة الجٍ كانت

 هنان بعَداً ناحَة الخزانة بَنما من كانت جدفن وجهها فٍ ذراعها

بؤسنها بسبب ما فعل لم جفكر بعد أكثر جشد علً شفجها المبجسمة  



 فٍ جؽََر طرَمة نومها جلن ٖزالت جسمع صوت لضمه للجفاحة

 وجحطم صٗبجها بَن أسنانه حجً أن رابحجها المنعشة شعرت بها

 ! جدؼدغ أنفها وكؤنها لم جعرؾ هذه الفاكهة حَاجها ولم ججذولها

ومَنوَبدو أن معدجها الخاوَة السبب فهٍ لم جؤكل شَباً منذ َ  

 . وبالرؼم من ذلن ٖزالت جشعر بؤحشابها جمَعها جرفض الطعام

 جبدلت مٗمحها للحزن ما أن وصلها صوجه العمَك الهادئ وإن

 ً  كان َمَل للبرود الذٌ ٖ َفارلة دابما

 " هَا مارَا اجلسٍ ثمة ما أرَدن أن جرَه "

 لكنها لم جسججب له كانت جدفن عَناها أكثر فٍ ذراعها جمنعها من

 ذرؾ الدموع وأسنانها جشد علً شفجها أكثر بسبب اْلم الماسٍ

 فٍ للبها هذه المرة ، وْول مرة منذ أصبحت هنا ججمنً مكرهة

 أن َؽادر الؽرفة وٖ َكونا معاً ، لكن وما أن رفع لدمه الحافَة

 َرفع بها طرؾ اللحاؾ الثمَل ورماه بعَداً عن جسدها حجً

الجٍ كانت فٍ حالة فوضً جلست مسرعة جعدل لمَص بجامجها  

 كبَرة بسبب جملبها الكثَر فٍ نومها الؽَر مرَح ورفعت خصٗت

 شعرها عن وجهها مجؤففة بضَك فمنذ أن أصبحت هنا معه لم

 . َجركها جسجمجع بَوم إجازة جنام فَه كما جرَد

 أنزلت لماش بنطلونها المطنٍ الطوَل الذٌ كان مجموعاً لما

للذٌ كان َنظر لحركة إبهامه علً َمارب ركبجها ونظرت بضَك  

 شاشة هاجفه فٍ َده وعلً شفجَه إبجسامة جسلَة خفَفة وأشار

 لها بَده ذاجها بحركة خفَفة ودون أن َنظر لها لابٗ

 " جعالٍ وأنظرٌ لهذه "

 ! وذان ما جعل جمَع خَٗاها الحسَة جسجنفر فهذه معناه أنثً

وذان ما جعلها جزحؾوإن لم جكن حَواناً فهٍ بشرَة بالجؤكَد ؟   



 ناحَجه وجلست بجانبه لكن بعَداً عن ظهر السرَر الخشبٍ الذٌ

 كان هو َجكا علَه ومدت رأسها جنظر بفضول للشاشة أمامها

 لكنه أبعده ْن َده وذراعه اِخر لد جسللت خلؾ كجفَها وشدها

 نحوه حجً كانا رأسَهما مججاوران جمرَباً وظهرها َسجند علً

َنما أصبحت َده والجفاحة فَها أمام وجههاكجفه وذراعه ب  

 واْخري ٖزالت جمسن الهاجؾ الذٌ كانت جرالبه عَناها بفضول

 وإن لم جفهم ما َوجد فَه حجً شعرت بالملمس البارد علً َدها

 فؤنزلت نظرها لها فكان مصدرها جفاحجه الجٍ كان َطلب منها وفٍ

من َده وعادتصمت أن جؤخذها منه ولم جمانع هٍ ذلن وأخذجها   

 بنظرها لهاجفه الذٌ رفعه أمامهما بَنما انؽرست أسنانها وشفجَها

 حَخ الحفرجان الكبَرجان اللجان أكل ناحَجهما ورالبت عَناها

 بفضول الجسجَل المصور الذٌ فجحه وكان ٖمرأة بالفعل جالسة

 علً اْرض علً ركبجَها وَدَها فوق فخذَها وثمة شخص

 ملجصك بكل كجؾ لها أٌ ججلس بَن شخصان أو مجموعة فٍ

 مكان شدَد الخضرة من اْوراق الكبَرة النافرة من السَمان

 الموجودة خلؾ ظهرها وكؤنها أدؼال أو ما شابه ! كانت جبدو

 فَما َمارب اْربعَن عاماً بمٗمح ؼرَبة وكؤنها أحد أفراد لبابل

اها سوداء وشعرهاأمرَكا الٗجَنَة عَناها صؽَرة وحدلج  

 المجموع فٍ ضفَرجان للخلؾ شدَد السواد أَضاً وبشرجها لد

 لوحجها الشمس حجً أظهرت خطوطا عمَمة فٍ وجنجَها ووجهها

 . المسجدَر ! فهل الجمط هذا فٍ رحلجهم اْخَرة ؟

 جولفت حركة لِطع الجفاحة الصؽَرة فٍ فمها وجولفت عن مضؽها

أسها عالَاً جنظر لشخص أو ربماجرالب بجركَز الجٍ كانت جرفع ر  

 مجموعة أشخاص كانوا َمفون أمامهم جماماً بَنما كانت نظراجها



 ؼاضبة بل ومٗمحها عابسة لاسَة أَضاً وبدأت فجؤة بالجحدخ

 بكلمات سرَعة حانمة لم جسجطع فهم شٍء منها لَس لسرعجها فٍ

فجؤةالجحدخ فمط بل ولؽجها الؽَر مفهومة بجاجاً لها ! حجً جولفت   

 وظهر صوت ضحكات لرجال َبدو أنهم الوالفون أمامها وكانت

 جوجه حدَثها لهم حجً جحدخ أحدهم وكانت كلماجه إنجلَزَة

 واضحة لابًٗ بضحكة رجولَة عمَمة

 "َبدو أنها علمت بؤنن لابد المجموعة َا جَم وحدَثها موجه لن"

 وعند هنا كان الجسجَل لد انجهً ولم جسمع أٌ جعلَمات أخري

 ؼَر ضحكاجهم الجٍ انطلمت عالَة ٌ مجدداً فؤدارت رأسها ناحَجه

 ً  ولد نظر لها بدوره ولالت سرَعا

 " !من هذه ؟ "

 فالجوٌ طرؾ شفجَه بما َشبه إبجسامه ٖ َُفهم معناها ولال َنظر

 لعَناها المحدلجان به بفضول

 كانت مهمجنا جحرَر مجموعة مخجطفة من السفارة ووجدنا أنهم "

أشخاصاً محلََن معهم أَضاً جم جسلَمهم لحكومجهم َحججزون  

 " للنظر فٍ أمرهم

 لالت مباشرة ولد فمدت اهجمامها بجنسَجها ومن جكون

 " وماذا كانت جمول ؟ "

 عادت جلن اٖبجسامة لٗرجسام علً شفجَه وأمال جبَنها لَجكا

 علً جبَنها ولال ناظرا لعَنَها

 كانت جشجكٍ من زوجها وٖ جرَدنا أن نعَدها له وبؤنه علَنا "

 " اعجماله ورمَه فٍ مكان بعَد عنها

 كانت جرجمجه جلن لججعلها جضحن لوٖ أن أجبعها بعبارجه الباردة

 وهو َرممها مضَماّ عَنَه وٖزال َجكا برأسه علً رأسها



 " وأران جشبهَنها كثَراً اِن "

َهَنها بها كعادجه مزاحه َشبه مزاجهكانت ُطرفة سَبة ْنه   

 الدابم ورؼم ذلن ضحكت .. ضحكت جدس دموعها فٍ كجفه

 وذراعها جحضن خصره بموة فهو أصاب الحمَمة لكن بشكل

 . مخجلؾ جماماً أكثر لسوة ومرارة مما َجولع وجرَد

 اجكؤت برأسها علً كجفه ما أن انجهً ضحكها الممزوج بكل ذان

حة جؽلبت علً صوجهااْلم الخفٍ ولالت بب  

 " وما الذٌ فعلجموه ؟ "

 ورالبت نظراجها بفضول شاشة هاجفه الذٌ رفعه مجدداً وجمجم

 وهو َمرر بإصبعه الجسجَل الجالٍ

 " ها هو ذا "

 وخرجت ضحكجها رؼماً عنها ما أن ظهر أمامها الرجل المربوط

 الَدَن لٓعلً معلماً بجذع شجرة بَنما أصابع لدمَه فمط ما

س اْرض وحذابه معلك معه َضرب بوجهه كلما جحرنَٗم  

 ولالت من بَن ضحكاجها المصَرة المجعالبة

 " لن َجعرض لها مجدداً ومهما فعلت "

 لال الذٌ لام بإظٗم شاشة هاجفه

 أجل فهو َظن بؤننا سنفعل به هذا كلما أساء إلَها واسجدعجنا ، "

ً  خاصة بؤنه فٍ أعرافهم الرجل ٖ َطلك زوججه أبداً  وَعَشان معا  

 " حجً َموت أحدهما

 " َاله من عرؾ رابع "

 لالت ذلن مبجسمة وهٍ جحاول اخجطاؾ هاجفه من َده لكنه

 وكالمجولع جماماً أبعده من بَن أصابعها بلمح البصر ولبل أن

 جشعر بملمسه فمالت بضَك جمد َدها له



"  ً  " أجركنٍ أري ماذا َوجد أَضا

 فرفعه بعَداً عن َدها الممدودة ناحَجه دون جولؾ مجمجماً ببرود

 " ٖ ممنوع "

 فابجعدت عنه وأمسكت خصرها بَدَها لابلة بنظرة اجهام

 " !ما الذٌ جخببه وٖ جرَد أن أراه؟ "

 ابجسم بجهكم رماه فٍ الهواء لَعود لَده بعَداً عنها ولال

ش هاجفن ؟هذه أمور جخصنٍ .. هل جسمحٍ لٍ أنت بجفجَ "  " 

 " ٖ بالطبع "

 لالجها مندفعة ودون شعور وبطرَمة لم جسجطع وٖ هٍ اسجَعابها

 لد ارججؾ معها جسدها وجصلبت مٗمحها حجً شعرت بشفجَها

 جبردان حد الججمد وعملها َرفض الفكرة الجٍ َفجرض بؤنها جسعً

 لها حجً رأت ذلن فٍ مٗمحه ولد انجبه لجبدلها بالجؤكَد ، وبدًٖ 

 من أن جدفعه لرإَجه كما َخططون ها هٍ ججهرب بخوؾ بل وَبدو

 . خدمت مخططهم وإن بحركة بطَبة للؽاَة

 عادت وأنمذت نفسها نهاَة اْمر ضاربة بكل عرض الحابط وهٍ

 جلوح بَدها ناحَة هاجفه لابلة

 " لما جرفض أنت ؟! أنا أَضاً لن أسمح لن "

جزَن شفجَه فجمجمت وفاجؤها بؤن مده ناحَجها وابجسامة مابلة  

 ً  لابلة بجمود جخفٍ به انفعالها الموي داخلَا

 " هو جبادل إذاً ؟ "

 رماه فٍ حجرها ومد َده وأخذ الجفاحة من َدها ولضمها مجدداً 

 ولال وهو َمضؽها

 " ٖ بالطبع "

 فشعرت باٖرجَاح ٔبطال ذان المخطط من جدَد أو جؤجَله حجً



ً َنجهٍ عمرها إن كان كما ججمنً ،  ولم جرفض الدعوة مطلما  

 ورفعجه لبل أن جعود لحضنه وعادت ذراعه وساعده لٗسجناد علً

 كجفَها ولم ججردد لحظة فٍ الجملَب فٍ بالٍ الجسجَٗت الموجودة

 فَه وكان لها جمَعها ذات الطابع أجرامٍ المخَؾ ولم جفكر وٖ

 . فٍ فجحها

 وبحركة من سبابجها ؼادرت جلن اَْمونة بالكامل وشدت طرؾ

 شفجها بؤسنانها مبجسمة وهٍ جدخل لمجصفحه الخاص وخرجت

 منها ضحكة مكجومة ما أن همس لرب أذنها ممًَٗ رأسه

 " جاسوسة مبجدبة "

 وجابعت ما جفعل دون جراجع بالرؼم من أنها فمدت نصؾ جركَزها

ها جعبخ لبٗجه المجفرلة علً بشرجهبسبب شفجَه الجٍ انجملت لعنم  

 كل واحدة أعمك من اْخري حجً كان جسدها َجملص فٍ حركة

 خفَفة مع كل لبلة جحاول بحركة كجفها أن جبعده بَنما جمجمت

 مبجسمة

 " َكفٍ َا محجال "

 لكنه لم َجولؾ بل وسحبت َده الهاجؾ منها ورماه خلؾ ظهره

 ً  وهو َسجدَر بجسده ناحَجها مجمجما

 " المحجالة هٍ الجٍ جخلؾ بوعودها "

 وجلس علً ركبجَها مثبجاً كجفَها بَدَه مانعاً أٌ فكرة للهرب بَنما

 لالت الجٍ جململت بؤلم

 " ٖ ججهمنٍ بما لم أفعل "

 رفع جسده وانحنً فولها وَداه ٖزالت جثبت كجفاها علً السرَر

 جحجها وجمجم ببرود ونظرة مجوعدة

ولت عودجٍ البارحة ؟من هذه الجٍ نامت لبل  "  " 



 فجمجمت مثله وبنبرة باردة أَضاً بَنما نظرها علً عَنَه فولها

 سؤكون أكثر حمماً من الجٍ لضَت السهرة معها إن جلست "

 " أنجظرن

 لرب وجهه منها وهمس من بَن ضحكجه الخافجة

 " خابنة "

 لكن صوت هاجفها الذٌ كانت جولجه علً موعد اسجَماظها منع كل

جح بعد إؼٗلها له وصوت الرسابل المعلمة جخرج منهذلن لَف  

 برنَن مرجفع مججابع شعرت به كرصاص رشاش مجٗحك َوجه

 نحو للبها ، كما جعله َنظر ناحَة المكان الذٌ َخرج منه مما

 جعلها جنجفض جالسة ومبجعدة عنه جنظر ناحَة درج طاولة

 السرَر المؽلك والذٌ جضعه فَه وكؤنها جهرب به بعَداً عن كل

 شٍء وأوله الجالس أمامها نظره َنجمل بَنها وبَن مصدر ذان

 الرنَن الذٌ لم َجولؾ بعد وللبها َكاد َجولؾ ، وما كان لَسجؽرب

 بالجؤكَد لوٖ جصرفاجها الؽرَبة فبعض الموالع ججمَز بهذه الصفة

َهات المججابعة فها هٍ جدخله بنفسهاالمزعجة وهٍ جرسل الجنب  

 . لمصَدجهم ودون عناء

 نظراجه الثابجة ناحَة ذان الدرج هو ما جعل خوفها َجعاظم أكثر

 وحاولت أن جدعٍ الٗمباٖة حَن نظر ناحَجها بَنما جسده َمَل

 نحوها وَده جلجؾ حول خصرها مجدداً ٖ جفهم حماً ما َنوٌ فعله

اً ودون أن َهجم أم سَحاول بطرَمة ماالعودة لما كان َفعل سابم  

 إبعادها عن هنا لَجؤكد من شكوكه ؟ وَبدو ٖ مهرب لها هذه المرة

 من أحد اْمرَن والمرجح هو جحمَك وعدها اْخَر له أحبت ذلن

 أم رفضجه ، أو هكذا كانت جظن ْن رنَن آخر هذه المرة جعلها

ه عٗلة بالرنَنججفل مبجعدة مجدداً من لبٗجه كالحمماء كل ما ل  



 َجعلها جنجفض ذعراً ! وكان هذه المرة مصدره باب المنزل

 فارجفع نظرها للذٌ ارجفعت َده لخصٗت شعره الناعم ورفعها

 لٓعلً بحركة عنَفة ؼاضبة بعثرجه ما أن جحرر من أصابعه

 ونزل من السرَر مجمجماً بحنك

 " سحماً للبشرَة بؤكملها "

بجسمة بحزن وهو َخرج من الؽرفةفرالبجه نظراجها الدامعة م  

 لاصداً مصدر كل ذان الرنَن المجواصل مؽلماً الباب خلفه وولفت

 أَضاً خارجه جمسح دموعها والجربت من الباب وفجحجه للًَٗ جنظر

 من خٗله لمنمذها الجدَد فما جعلمه أن زوار هذا المكان نادرَن

 . ! جداً وهذا لَس ولت زَارات جلن الحمراء

* 

* 

* 

 نظرت للساعة فٍ معصمها وجنهدت بضَك وٖ جفهم لما أرسلها

 هذا الولت جحدَداً !! دست الورلة فٍ جَب سجرجها ما أن دار لفل

 الباب أمامها لبل أن َنفجح وكما جولعت هٍ واسجبعد والده

 وجدجه فٍ وجهها نظرجه الحادة وحاجباه الصارمان كانت لجرهب

بالجؤكَد فمد أبعدتأٌ شخص وججعله َجراجع لكن لَس هٍ   

 للنصوة سجرجها وهٍ جحشر جسدها فٍ المكان المفجوح من

 الباب والذٌ َسده بجسده لَبجعد عن طرَمها ونجح اْمر ودخلت

 لكنها لم جججازه بل كان علَه ججربة الطموس الجٍ اسجمبلت بها

 زوججه سابماً وهٍ جحضنه ضاحكة مرؼماً فٍ مشهد جعل الوالفة

بجسم بحزن جحول لضحكة خفَفة ما أن أبعدعند باب ؼرفجها ج  

 ذراعَها لابًٗ بضَك



 " ابجعدٌ عنٍ َا امرأة "

 فضحكت وهٍ جججازه لجسلم علً الجٍ لالت لها هامسة بابجسامة

 وهٍ جمبل خدها

 سؤجركن جمصَن لٍ شعرٌ انجماماً لؽَرة النساء .. فمط ٖ "

 " جؽضبٍ منٍ

ججهلها هٍ نفسها ٖفابجسمت لها بصمت جنظر لعَنَها بمشاعر   

 جعلم جعبر عن اٖمجنان أم الدهشة ! ورالبجها وهٍ جرمك من

 جركجه هنان بطرؾ عَنَها بَنما جوجه حدَثها لها مبجسمة

 " أجمنً أنٍ لم أفسد مزاج الصباح الجمَل للجمَلة "

 وكان الجعلَك من الذٌ ضرب باب الشمة بموة لابًٗ بضَك

"  ً  " أهنبن علً إفساد الكثَر أَضا

 مما جعل عَناها كما شفجاها ججسعان بصدمة جنمل نظرها من الجٍ

 جلون خداها إحراجاً بدهشة للذٌ وما أن نظرت ناحَجه كان لد

 أصبح فٍ منجصؾ صالون الشمة الواسعة ولم َجرن لها مجاًٖ 

 للجحدخ ولد لوح بسبابجه ناحَجها لابًٗ ببرود

" لجصمٍ كثَراً بزوججٍولجكن هذه الزَارة اْولً واْخَرة وٖ ج  " 

 وأوٖهما ظهره ما أن أنهً كٗمه ذان مججها لباب ؼرفجه المفجوح

 جاركاً خلفه الجٍ صاحت من فورها

 " َالن من ولح ..! احجرمنٍ وإن كزوجة لوالدن َا معمد "

 وكان رده الوحَد أن صفك باب ؼرفجه بموة بعد أن دخلها فنظرت

 للجٍ كانت جرالب اْمر باسجؽراب ولالت بضَك

 " كَؾ جسجحملَن هذا المخلوق الحجرٌ ؟ "

 فجبدلت مٗمحها كما نظراجها للحزن وهٍ جهمس وعَناها

 الدامعجان جججهان للباب الذٌ اخجفً خلفه



 " ما أعلمه فمط أنٍ أحبه وكَؾ ما كان "

ه وسحبجهافجنهدت بعجز رؼم أنها جعذرها فكَؾ ٖمرأة أن ٖ جحب  

 من َدها ناحَة المكان الذٌ علمت بؤنه مطبخ مجمجمة

 " فعًٗ أنه أصاب من لال : ومن الحب ما أصاب الدماغ بالشلل "

 وكانجا داخل المطبخ الواسع حَنها ولالت وهٍ جخرج الورلة من

 جَبها جبجسم لعَناها الحزَنجان

اً جمًَٗ لكنٍ أعلم أَضاً بؤنه ؼَر ذان الوجه الوسَم َملن للب "  

 " بعض الشٍء

 وابجسمت نهاَة عبارجها جلن ودست الورلة فٍ َدها لابلة

 " هذه من والده ْسلمها لن وحدن "

 جعدجها بَن أصابعها بموة جشعر بضربات للبها جنخر أذنَها

 وهمست بجوجر

 " ماذا جحوٌ ؟ "

 رفعت كجفَها لابلة

ع اٖجصاللو كنت أعلم لما أعطَجها لن ، وَبدو أنه ٖ َسجطَ "  

 " بن لَكلفنٍ بالمهمة فهذا فمط ما لاله وهو َخرج مسجعجًٗ 

 فٗذت بالصمت جنظر للفراغ بشرود حزَن بَنما كانت الوالفة

 أمامها جنظر لها بصمت مشابه وكانت جلحظ كل ذان الحزن فٍ

 عَنَها الجمَلجَن واضحاً وَبدو مشكلجها المجهولة جلن لم جنجهٍ

وبة من سإالها فهٍ جبمً خصوصَاتبعد ، ومنعت نفسها بصع  

 لو أرادت ْطلعجها علَها بنفسها أو والد زوجها ذان فاسجسلمت

 للصوت الصؽَر الداخلٍ الذٌ كان َنهاها عن فعلها وجابعت وهٍ

 ججلس علً كرسٍ الطاولة المرَب منها

 وَبدو ْنه كان َخمن بؤن إبنه لد َكون فٍ الجنازة اِن وجد "



 " أنه الولت المناسب

 حدلت فَها الجٍ لالت باسجؽراب

 " جنازة من ؟ "

 وفعت رأسها ونظرها لها ولالت

 ما فهمجه أنها عابلة شمَمجه المجزوجة من ابن "

 " ضرارالسلطان

 فارجفت َدها لصدرها وهمست بصوت مصدوم

 " َا إلهٍ ... من مات منهم ؟ "

 لال الجٍ رفعت كجفَها دٖلة عدم الفهم

 لم أفهم الكثَر مارَه فمد جلمً اجصاًٖ هاجفَاً وهو َحجسٍ لهوجه "

 " فٍ المطبخ وما فهمجه أن الممجول اسمه نجَب

 " !! ممجول "

 وذان كان ما جعلها جهمس بجلن الكلمة بصدمة بَنما جابعت الجٍ

 ظهر الحزن فٍ عَناها وإن كانت ججهل من َكون

 " أجل والماجل شخص أسمه زَزفون "

بجفكَر وحدلجاها جبجعد جانباً لم جنجبه معه للجٍ شحب وجابعت  

 وجهها حجً أصبح وأرضَة البورسلَن جحجها بلون واحد

 ! َبدو اسماً ٖمرأة بالرؼم من أنٍ أسجبعد أن جمجل النساء "

 " لكنه لن َكون اسم رجل بالجؤكَد

 فانهارت حَنها الوالفة لربها والجٍ لم جعد لدماها جموَان علً

السة علً الكرسٍ لربها وهمست بعَنَن دامعةحملها ج  

 !! َا إلهٍ ٖ أصدق هذا ... وزَزفون "

 " ! مسجحَل هٍ لَست لاجلة ، ٖ َمكننٍ جصدَك ذلن

 حركت كجفَها مجدداً لابلة



 " ....حسناً هذا سَحكمه طبَعة صلجهما ببعض وعٗلجهما أو "

رجولطعت كلماجها ما أن سمعت باب ؼرفة ما َُفجح فٍ الخا  

 وهبت والفة وأسرعت نحو الباب لابلة للذٌ كان َججه لباب

 الشمة َنوٌ الخروج

 " انجظر لجوصلنٍ معن ٖ أحب سَارات اْجره كثَراً  "

 لكنه جابع طرَمه دون أن َكلؾ نفسه وٖ بالنظر ناحَجها وهٍ

 جسرع نحوه وخرج وأؼلك الباب خلفه وولفت مصدومة أمام

 خشبه المصمول جماماً ما أن دار لفل الباب مما َعنٍ بؤنه أؼلمه

 من الخارج ! فضربجه بمبضجها منادَه بضَك

 " أحمك ... انجظر هنا للت لن "

 ونظرت علً الفور ناحَة الجٍ أصبحت جمؾ عند باب المطبخ

 وأمسكت خصرها النحَل بَدَها لابلة بذات ضَمها السابك

جاحاً للباب وبؤنٍ سجَنة معن هنا ؟لولٍ بؤنن ٖ جملكَن مف "  " 

 فابجسمت لها العَنان الحزَنجان والجٍ كم عشمت العٗلة الؽرَبة

 بَنهما فهو أبدي انزعاجاً واضحاً منها لكنه لم َكن كرهاً كالذٌ

 ! َوجهه ناحَة كل من َمت لماضَه بصلة

 وحجً كونها زوجة لوالده جؤخذ مكان المرأة الجٍ دفنت فٍ للبه

ن جدفن جحت الجراب وعاشت فَه وهٍ ضمن اْمواتلبل أ  !! . 

 لالت وهٍ جججه ناحَة ؼرفجها

 " بلً أملن مفجاحاً له "

 فجبعجها الجٍ لالت بحنك

 " اْحمك كان ؼرضه فمط أن َجخلص منٍ إذاً ؟ "

* 

* 



* 

 أنزل شمَمه من السَارة بعد إصرارهما المزعج لَكونا معه ولد

أجل أوَس ْنه رفض ومنذ البداَةاسجسلم نهاَة اْمر فمط من   

 أن َجركهما معه فمد َزعجاه بعبثهما الطفولٍ وشجاراجهما بالرؼم

 من أنه كان َصر علً أن َجركهما وَنزل وحده وَفهم أسباب

 رفضه وممجنع بها جماماً لكنه أَضاً ٖ ذنب له فٍ أن َجحمل

 صراخهما وبكابهما وهو من َعرفهما جَداً حَن جمنعهما عما

َدان وكَؾ جكون ردة فعلهما العنَفة فمرر أن َنزٖ معه نهاَةَر  

 . اْمر

 وْن أوَس أولؾ السَارة خارج حدود مزرعجهم ولم َدخل بها

 كان علَهم السَر داخلها لَصلو للمنزل وكانت المرة اْولً الجٍ

 ً  َدخلها فَها بعد الحرَك وانجماله للجنوب .. والمرة اْولً أَضا

 الجٍ جدوس فَها لدماه جربجها الرطبة وٖ َشعر بؤنه َنجمٍ لها

 .!! مطلماً ... بل شعر بؤنه َكرهها

 شعور ؼرَب عنه لكنه حمَمٍ وٖ َسجطَع نكرانه وٖ جكذَبه

 فبسببها عاش مزارعاً طوال حَاجه وٖزال ، وبسببها عملت

 شمَمجه كفٗحة وخادمة وراعٍ أؼنام ذات الولت ، ومن أجلها

حول والدهم لكجلة من المسوة هدفه الوحَد فٍ الحَاة زراعجهاج  

 وحرثها وسماَجها ولطؾ محصولها .. حلمه الوحَد أن جكبر

 وجزداد اجساعاً لَجحول الحلم لكابوس هما بطٗه ومسجمبلهما

 . ضحَجه

 جنهد بعمك مسجؽفراً هللا وشد َدَه بموة علً الَدان الصؽَرجان

ا كانوا َمرون به فالجفكَر فٍ الماضٍفَهما وججنبت نظراجه كل م  

 وفٍ كل هذا اِن حمالة فٗ شٍء مما كان َمكن العودة له



 وجؽََره وعلَه أن َفكر فٍ شمَمَه فمط وفٍ المسإلَة الجدَدة

 الجٍ أصبحت علً عاجمه فٗ أحد لهما ؼَره بعد أن فمدا والدَهما

براءجه معاً وفٍ ولت واحد ، بل ولن َعَدهما له وإن جم إثبات  

 وؼادر السجن فهو لن َسمح بؤن َكون مصَرهما كمصَره هو

 وشمَمجه َعَشان جحت رحمة زوجة أب جدَدة سَكون هو ألسً

 . علَهما منها وَعرفه جَداً لن َجحمل مسإلَجهما لوحده

َنظر له باسجؽراب ، ما أن ظهر له المنزل جباطبت خطواجه  

لكن هذا الذٌصحَح أنه احجرق وبشكل كامل فٍ ذان الحادخ   

 أمامه ٖ َشبهه سوي فٍ هندسجه المعمارَة فحجً الطٗء

 الخارجٍ لجدرانه لم َكن َحلم َوماً أن َراه علَه !! وما أن

 وصلوا بابه المفجوح ودفعه ودخل ولؾ َنظر بدهشة أكبر للجؽََر

 الجذرٌ فٍ الداخل والذٌ فاق جمال خارجه وحجً لطع اْثاخ

َل أن َملن والده كل هذا المال الذٌكانت جدَدة جمَعها وَسجح  

 رممه به واشجري به كل هذه اْشَاء !! وشعر بؽضب كبَر

 داخله من فكرة أن َكون أبان أو والده وراء هذا .. وٖ أحد ؼَر

 جلن العابلة سَفعلها بالجؤكَد وجل ما َخشاه وَؽضبه أن َكون

 . والده من طلب هذا

 " ! الدماء ٖزالت هنا "

 نظر لَد شمَمه الجٍ أشارت سبابجها للبعَد وصاحب الصوت

 الحزَن وشعر بملبه َعجصر ألماً وهو َنظر حَخ أشار للدماء

 المجناثرة علً اْرضَة وأسفل الجدار وسحبهما سرَعاً فٍ اٖججاه

 اِخر لابًٗ 

 " هَا علَكما جمع ثَابكما جمَعها لنؽادر "

ركان َدَه باججاه بابوما أن أنهً عبارجه جلن حجً ركضا جا  



 ؼرفجهما سابماً ذاجها ودخٗها راكضَن أَضاً َجحدثان ذات الولت

 بَنما ؼابت نظراجه هو حَخ بمع الدم الكبَرة الجٍ جركوها خلفهم

 وعاد ذات الشعور باْلم لموجها كما عاد َحمد هللا أن شمَماه لم

 . َرَا إٖ هذا ْنهما كانا نابمان

نها ضربها الدابم لَمامة وجركها جنام علًوٖ َعلم لما جذكر حَ  

 أرضَة المطبخ بدون فراش وٖ ؼطاء كعماب دابم لها وإحرالها

 لمخزن اْعٗؾ فمط لججلمً هٍ العماب من والدها وهو الجلد

 ودون رحمة بسوط اْحصنة ، بل وكانت جنوٌ حجً لجلها محجرلة

جعلجه َفكر ، وكره مشاعر اٖنجمام الجٍ جولدت لدَه حَنها والجٍ  

 بؤنه أرادها أن جعَش لسنوات أكثر لجراها وهٍ امرأة رابعة لوَة

 . فٍ كل شٍء وأفضل منها

 حرن رأسه بموة مسجؽفراً هللا وجوجه ناحَة الحمام وأخرج منه

 دلو ماء وفرشاة الجنظَؾ الخاصة به وجوجه ناحَة بمع الدماء

الَدوَة وسكب الماء علَها وجثً علً ركبجَه َفركها بالفرشاة  

 بكلجا َدَه بموة لَزَلها وإن جزبَاً ونزلت دموعه رؼماً عنه

 وجمنً لو أن مؤساجهم الطوَلة َمكن إزالجها معه هكذا وبسهولة

 لَجد نفسه كما أراد وجمنً أن َكون وأن جكون شمَمجه كؤلرانها

 من فجَات بلدجهم جعَش مدللة وجكبر كؤمَرة وجصبح فٍ منزل

ء وامرأة جملن نفسها ، لكن كل ذلن لنزوجها ملكة علً كل شٍ  

 َحدخ اِن فٗ الماضٍ َمكنه أن َعود وٖ اْلدار سججؽَر كما لن

 . جرجع صاحبة هذه الدماء للحَاة من جدَد

 جولؾ عماً كان َفعل ومسح الدموع من عَنَه بموة واسجدار

 برأسه ونصؾ جسده حَخ صوت الخطوات البطَبة خلفه ونظر

 للعَنان السوداء الدامعة الجٍ لال صاحبها بعبرة مخنولة



 " ألن نري أمٍ مجدداً َا َمان "

 مما جعل عَناه جدمع مجدداً ورمً ما كان فٍ َده وفجح له

 ذراعَه فركض نحوه مسرعاً وجوأمه فٍ إثره وارجمَا فٍ

 . !حضنه ٖ َعلم هل َبكٍ لبكابهما .. علَهما أم علً نفسه ؟

* 

* 

* 

اللحاؾ بعَداً عن رأسها ونصؾ جسدها وأمسكت صدؼَهاأبعدت   

 جضؽطهما بؤصابع َدها ولم جفجح عَنَها بعد فجلن الحبوب اللعَنة

 جلبت لها النوم لكنها كانت أسوأ نومة مرت علَها سابماً وجشعر

 برأسها سَنفجر ، فجحت عَنَها وجلست ورفعت هاجفها من علً

واء المرمَة فٍ اْسفلطاولة السرَر جنظر مسجؽربة لعلبة الد  

 وهٍ جركجها والفة فوله !! وانجملت نظراجها المسجؽربة للباب

 المفجوح الذٌ لم جٗحظه إٖ حَنها فثمة شخص واحد لد َدخل هنا

 وَزورها ؟! نظرت لشاشة هاجفها ما أن أضاءجها واجسعت عَناها

 بصدمة وهٍ جنظر للولت أعٗها ولفزت والفة خارج السرَر فلم

جولع أن جكون نامت لكل هذا الولتجكن ج  !. 

 وضعت هاجفها مكانه وجوجهت ناحَة الحمام جرفع شعرها عن

 وجهها فٍ جدَلة وهمَة دون رباط لبل أن جفلجه مسجرسًٗ علً

 كجفَها وجؤففت نفساً لوَاً من شفجَها ورمت ثَابها عنها ما أن

 دخلجنه فلعل المَاه المنعشة جخفؾ من هذا الصداع وجحسن

اجها الذٌ اججمع علَه ما حدخ ودورجها الشهرَة الجٍ ججعلمز  

 . منه زوبعة ثابرة دون عناء من أحد

 وكم ججمنً أن َؤجٍ الَوم الذٌ ٖ جراها فَه ْنها جحمل طفله وكم



 سَكون اْمر رابعاً وسَؽَر من مجري حَاجها معه بل واْهم

 عٗلجهما ولٓبد ، فها هو حَن خسرت الكثَر من وزنها وباجت

 الفرصة مجاحة أمامهما اعجصم عنها فٍ ؼرفة لوحده .. بل

 ووجود جلن الحشرة الجافهة السبب فٍ كل شٍء لكانت أمور

 كثَرة فٍ عٗلجهما جؽَرت ونحو اْفضل ، شعرت بجسدها

سببَرججؾ بؽضب جحت المَاه الفاجرة واصطكت أسنانها ب  

 النَران الجٍ اشجعلت فجؤة داخلها وهٍ ججذكر ما حدخ وشعرت

 بصداعها َزداد حدة فؤؼمضت عَناها بموة جفرن أصابعها فٍ

 شعرها بحركة بطَبة جدلن رأسها برفك فهو سَنفجر علً

 . هذا الحال

 وبعد حمام سرَع خرجت جلؾ جسدها فٍ منشفة زهرَة مطرزة

احدة جشبهها فٍ اللونبؤزهار بَضاء صؽَرة ججفؾ شعرها بو  

 والنموش جخالفها فمط فٍ الحجم والجفصَل ، جوجهت ناحَة

 الخزانة وأخرجت فسجاناً بلون الخوخ من المماش المخملٍ

 الخفَؾ ولبسجه ونظرت لنفسها برضً فٍ المرآة جمشط خصٗت

 شعرها الرطب بَدَها فمد كان بؤكمام ضَمة جصل لمرفمَها وَالة

ن مشدودا علً خصرها وَجسع فٍ اْسفلمربعة الشكل بَنما كا  . 

 وكانت محطجها اْخري طاولة الجزََن وضعت لرطَن فٍ أذنَها

 وسلسال خفَؾ وسوار مماثل له ومررت أحمر شفاه بلون

 الفسجان علً شفجَها وحددت جفناها باْسود الخفَؾ ورمت

 العلبة فٍ الدرج لبل أن جؽلمه بحركة لوَة ورفعت زجاجة عطرها

وأؼرلت نفسها به وؼادرت الؽرفة ما أن أنهت مهمجهاالخاص   

 بحذاء أسود أنَك ذو كعب عالٍ وأحزمة عرَضة جحَط بكاحلَها

 . جنجهٍ بزهرة من ذات الجلد الطبَعٍ الذٌ صنع منه



 وما أن كانت فٍ ردهة الجناح نظرت أوًٖ ناحَة ؼرفجه المفجوحة

لع ؼَر ذلن فلموالمظلمة مما َعنٍ أنه لَس موجوداً فَها ولن ججو  

 َهجم وٖ بسجنها لنفسها فٍ الؽرفة ولما سَهجم ؟ جنهدت بضَك

 وجحركت ناحَة الثٗجة الموضوعة فٍ زاوَجه البعَدة فكل هذا

 سَجؽَر ما أن َنجح مخططها وَؽادرا هذا المنزل فإن فشل هذه

 المرة فلن َفشل دابماً ، أخرجت لارورة ماء وعلبة حبوب مسكنة

 ِٖم الرأس وأخذت منه لرصَن وبلعجهما بالماء عل هذا الصداع

 . َخؾ وإن للًَٗ 

 ؼادرت الجناح بعدها جدَر السوار الماسٍ حول رسؽها الممجلا

 للًَٗ بل وللًَٗ جداً أمام ما كان علَه فٍ الماضٍ فلن جسمح

 لشٍء أن َعكر مزاجها أكثر من ذلن وٖ جلن المؽرورة المدعوة

ا جرَده سَحدخ نهاَة اْمر وسَظهر حَنها منزَزفون وم  

 . الخاسر منهما

 وما أن وصلت السٗلم نزلت منه بخطوات بطَبة جنظر باسجؽراب

 لٓسفل وحَخ النساء المججمعات هنان ولوالدة نجَب الجٍ كانت

 ججوشح بالسواد الجام جبكٍ فٍ صمت وعَناها المجورمجان من

ة علً َمَنها جمسح علًالبكاء معلمجان فٍ الفراغ والجالس  

 ظهرها بحزن وذان كان حال مٗمح المحَطَن بها ! ولفت مكانها

 منجصؾ السٗلم جنظر لٓسفل باسجؽراب ومن حسن حظها أن

 كانت شمَمجها جَهان أول من رآها فؤشارت لها برأسها بعَنَن

 ؼاضبة لجبجعد لبل أن جمؾ معجذرة ممن حولها وجوجهت خطواجها

سٗلم وصعدت عجباجه مسرعة ما أن وصلجه حجٍاْنَمة نحو ال  

 كانت عند الوالفة ملجصمة بالجدار خلفها وأمسكجها من َدها

 وصعدت بها نحو اْعلً لم ججب عن أٌ شٍء من أسبلجها



 المججابعة حجً كانجا فٍ جناحها وأؼلمت بابه بموة لبل أن جنظر

 لها ولالت بضَك

ولَس هوجَد أنن اسجفمت .. ظننجن أنت المَجة  "  " 

 اجسعت عَناها بصدمة ولالت

 " !من الذٌ مات ؟ "

 لالت الوالفة أمامها بضَك

 بالطبع لن جعلمٍ بشٍء ولم جسمعٍ أٌ شٍء ، كم حبة منوم "

 ابجلعجها لجنامٍ كالجثة الهامدة ؟ رؼم جمَع محاوٖجٍ لم أنجح

 " ! وٖ فٍ جعلن جشعرَن بٍ

 حدلت فَها باسجؽراب كالبلهاء هامسة

 " !! حاولِت إَماظٍ "

 وذان ما جعل جوأمها جزداد اشجعاًٖ ولالت بضَك

 " بل لم َبمً إٖ إبرَك الماء لم أسكبه علً رأسن "

 بَنما اسجمرت هٍ فٍ طرح اْسبلة الجٍ ٖ جعنٍ أحداً ؼَرها

 لابلة

 " أنت من فجح باب الؽرفة إذاً ؟ "

 فجؤففت فٍ وجهها لابلة

"  ً  " ٖ بل وجدجه مفجوحا

 مما جعلها جشهك بصدمة وشفاه مبجسمة ولالت

 " هو كان هنا إذاً ؟ "

 وذان ما جعل الوالفة أمامها جمسن رأسها بَدَها لابلة بحنك

 " َا إلهٍ !! هل اسجفالت هذه الحمماء فعًٗ أم ٖزلت نابمة ؟ "

 فمدت شفجَها جشدهما بضَك فشمَمجها ٖ ججولؾ أبداً عن جذكَرها

جارَخ المَٗد فمط ، رمت كل جلن اْفكار منبؤنهما جوأمجان فٍ   



 رأسها كالعادة ولالت بفضول

 ماذا حدخ وما بها عمجٍ أسماء ! خبر من وصلها من "

 " عابلجها هنان ؟

 لالت الوالفة أمامها بسخرَة

 " عابلجها هنان ؟ بل إبنها الذٌ لُجل "

 أمسكت فمها بصدمة هامسة

 " !! لُجل "

جة جوبَخ صارمة وكالعادة وكؤنهالالت جَهان بضَك بل وبله  

 شمَمجها الصؽَرة الطفلة

 لو كنت بكامل وعَن لسمعت صوت إطٗق النار كالبمَة لكنن "

 حمماء كالعادة ، واْكثر حمماً أنه لم َشعر أحد بؽَابن حجً

 أصبحنا هنا وجَد أنٍ أنا من صعد لَنادَن وجحججت لن أمامهم ،

جنزلَن لهم وأنت مجؤنمة هكذاومن الجَد أَضاً أننٍ أول من رآن   

 " وشمَك زوجن مَت للجو

 فمالت بصدمة وكؤنها لم جهجم بكل ذان الموشح الطوَل

 " !إطٗق نار !! هل لُجل هنا ؟ "

 لالت ببرود جكجؾ ذراعَها لصدرها

 " أجل أو كَؾ سججمكنَن من سماعه إذاً ؟ "

 لالت الجٍ لم جججز الصدمة العنَفة بعد أو الصدمات المجٗحمة

 " من لجله ؟ "

 وازداد اسجؽرابها وهٍ جري اٖبجسامة الجٍ أشرق بها وجه

 شمَمجها الجٍ لم ججولؾ عن جوبَخها والجحدخ بضَك منذ دخلت

 بَنما لالت

 " المجنونة بالطبع "



عالَة منفلم جشعر بنفسها ولد امجزجت صدمجها بضحكة خرجت   

 فمها المجسع بصدمة أَضاً علً نظرات شمَمجها الباسمة ولالت

 بسعادة لم جسجطع إخفابها

 " !لولٍ لسماً فعلجها ؟ "

 لالت الجٍ لم جخفت ابجسامجها الشامجة بعد

 حَن دخلوا الؽرفة بعد سماعهم صوت الرصاصة كان هو مرمٍ "

مثًٗ  أرضاً ؼارلاً فٍ دمابه والمسدس فٍ َدَها فمن سَكون  

 " اْمَرة النابمة هنا ؟

 لالت بحماس جججاهل كلماجها اْخَرة والجٍ جخصها

 " وأخذجها الشرطة ؟ "

 فجبدل مزاج شمَمجها المزهو للجو وجمجمت بما َشبه الحمد

 " ٖ بالطبع بالرؼم من أن ذلن َفجرض بؤن َكون مصَرها "

رابوجابعت من فورها وبضَك جنظر للجٍ كانت جحدق فَها باسجؽ  

 لم جسجوعب بعد سبب ما لالت

 وزوجن الشهم السبب بالطبع ، بل وسَجركها هنا حجً ولت "

 انجهاء المحاكمة الجٍ لم جمرر النَابة العامة بعد مجً سجنمل

 المضَة لها ولم َإخذ بشهادة الموجودَن هنا أَضاً .. بل ولم

جرةَإذن وٖ بدفنه وحجً حَن لم َحدد بعد ، أٌ أنها بالَة هنا لف  

 " طوَلة كما َبدو

 انجفضت الوالفة أمامها محججة بحدة

 " ! ولما ؟! أٖ َنظر لها وٖ كماجلة لشمَمه "

 وكان حال شمَمجها مماثًٗ إذ همست من بَن أسنانها

"  ً  " وهذا ما َمجلنٍ ؼَضا

 وحركت َدها مع حركة رأسها بسخرَة كارهة وهٍ ججابع



 ٖ وجلن الجٍ ربجه جبرر له بطرَمة سخَفة أمام الموجودات "

 وبؤنه كان سَفعلها مع أٌ فرد فٍ العابلة حجً جؤخذ العدالة

 ً  " مجراها ، كانت كالطفلة الجٍ ججحدخ عن أمر ٖ جفهم فَه شَبا

 واسجمرت فٍ هجومها الحالد جشَر بإبهامها خلؾ كجفها

لعام لما اسجطاع فعلهالوٖ مركزه المهم فٍ مكجب المدعٍ ا "  

 ولجرها رجال الشرطة كالشاة من هنا لكن زوجن وحمالجه ٖ

 " َجؽَر أبداً 

 ذبلت مٗمح الوالفة أمامها كما حماسها وسعادجها الجٍ ماجت لبل

 أن جولد ولالت بجوجس

 " جظنَن أنه سَخرجها منها ؟ "

 ً  لالت جَهان سرَعا

ه والجرَمة جلبسجهاٖ بالطبع وٖ أعجمد بؤن مبادبه لد جخون "  

 " وٖ مهرب لها منها

 أشعلت لها بذلن فجَل حماسها الذٌ انطفا للجو ولالت

 بابجسامة واسعة

 أجل ونهاَجها واحد من اثنَن إما السجن أو المصح النفسٍ "

 " الذٌ جاءت منه ولن جخرج منه أبداً هذه المرة

 وضحكت بانجصار ضحكة عالَة وجوجهت للخزانة وفجحت بابها

لً اجساعه فمالت الجٍ اسجدار جسدها معها جنظر لها باسجؽرابع  

 " ماذا جفعلَن ؟ "

 لالت بحماس وسعادة جسحب فسجاناً أسود اللون من عٗلجه

 سؤنزل ْكون شاهدة علً كل شٍء بالطبع فؤنا كنة "

 " العابلة الوحَدة

 فمالت الجٍ كجفت ذراعَها من خلفها وبنبرة باردة حانمة



لمٍ إذاً بؤن كبَر العابلة أمر بؤن ٖ َجحدخ أحد منعلَن أن جع "  

 ً  أفرادها عما حدخ أمام المعزَن وَجحجج كما لَل بؤنه احجراما

 " لحفَده المجوفً

 لالت الجٍ اسجدارت نحوها جمسن المماش اْسود بَن

 َدَها وبضَك

 بالطبع سَؤمر بذلن ومن أجل حفَدجه ولَس حفَده فالجمَع "

 " َعلم بالجرَمة بالجؤكَد فلما سَرفض الجحدخ عنها وهو مَت ؟

 حركت جلن كجفَها بمعنً ٖ أعلم وٖ أهجم أَضاً وحذت هٍ حذوها

 ؼَر مبالَة واججازجها مجوجهة لباب الحمام مجمجمه

 بابجسامة انجصار

 "هذا انجمام المدرة أٖهَة مما فعلجه بٍ َا جربَةالفٗحة الجاهلة"

* 

* 

* 

ـــ َجبع > 

2الفصل الخامس والعشرون   

 

* 

* 

 نزع خوذة الحماَة من رأسه وابجسم للذٌ كان َنزل من سَارجه

 مؽلماً بابها ولد بادله اٖبجسام وإن كان َسجؽرب الجكلؾ فٍ جلن

 ! اٖبجسامة وكؤنه َجامله لَس إٖ

 الجرب منه َمسن الخوذة جحت ذراعه اَْسر ومد له َده الَمنً



مة أوسعلابًٗ بابجسا  

 َبدوا أن جلن الطفلة الحمماء جشوه سمعجٍ ... ما هذه "

 " !! اٖبجسامة البشعة َا رجل

 وكان رد فعل لاسم ضحكة صؽَرة خرجت رؼماً عنه

 وصافحه لابًٗ 

 " كَؾ حالن َا كاسر ؟ "

 ً  لال مبجسما

 " بخَر شكراً لن "

 وجابع َثبت ما فٍ َده فٍ مكانها المخصص فٍ دراججه النارَة

 الجٍ جشبهها جماماً لد دمجت اللونَن اْزرق واْسود

 لم أسجطع انجظار عودة خالٍ رعد وبما أن والدجٍ لَست "

 " موجودة هنان ركبت دراججٍ وأجَت

 وضحن عند آخر عبارجه جلن فربجت َد لاسم علً كجفه دون أن

 َعلك ودفعه لَدخٗ معاً وصعدا عجبات الباب الملَلة ٖزال َحجفظ

وما أن كانا فٍ الداخل وكما جولع ظهر لهما عند بداَة بصمجه ،  

 الممر الشرلٍ الجسد اْنثوٌ الرشَك وصاحبة المٗمح الفاجنة

 الحزَنة جحضن خصٗت شعرها الحرَرٌ المموج وجهها

 وكجفَها .. الجٍ ولفت فجؤة بعد خطوات مسرعة خرجت بها من

وهذا ؼرفجها ما أن سمعت صوت سَارة جمؾ أمام باب المنزل  

 حالها ٖ شٍء لدَها سوي انجظار أٌ وافد منهم َجحدخ معها علً

 اْلل .. َسمعها وَجَب عن اْسبلة الجٍ سَنفجر رأسها من

 . كثرة الجفكَر فَها

 كانت نظراجها الضابعة ججنمل بَنهما لجعود وجسجمر علً الكاسر

 وما جولعجه حدخ فلن َطَمه صبر لَكون فٍ مكان ووالدجه فٍ



خر وٖ جعلم إن كان لاسم أخبره أم لم َعلم باْمر بعد ؟مكان آ  

 لكن ابجسامجه الجٍ لم جسجطع إهدابه وٖ واحدة مشابهة لها لم جكن

 جدل علً ذلن لما كان سَفكر فٍ اٖبجسام أساساً ! كل جلن اْفكار

 جعلت نظراجها ججركز علً عَنٍ الوالؾ بجانبه والذٌ بحثت عن

علم بؤنه َفهمها بَنما كان الكاسر هوأجابة لدَه فٍ صمت وج  

 من نمل نظره بَنهما باسجؽراب هذه المرة وآخر ما جوصل له بؤنه

 ثمة شجار نشب بَنهما فٍ ولت سابك أو لد َكون خٗفاً ما بسبب

 رأَهما المجضارب حول مصَر زواجهما المجهول ؟

 فججاهل كل ذلن نهاَة اْمر ولال بابجسامة واسعة

روسان وشهر العسل ؟ما أخبار الع "  " 

 وكان لاسم من حدق فَه باسجؽراب هذه المرة لبل أن َنمل نظره

 للجٍ لالت من بعَد معجرفة بحزن

 " والدٌ فمط كان مسافراً وعاد الَوم "

 وجعل ذلن عَناه ججسع بصدمة ولد عاد لجوزَع نظراجه بَنهما

 بعدل وبالجساوٌ لبل أن َسجمر علَها نهاَة اْمر ولال ولم َججز

 صدمجه بعد

 " !! .. لكنن ... أنت للت "

 ولاطع نفسه ولال بوجل َنمل نظره بَنهما

 " أَن هٍ والدجٍ إذاً ؟ "

 لالت جَما مجدداً جخرج كل ما أخفجه عنه ولم َعد لذلن من

 داعٍ كما جري

 " لَست هنا "

مة ولم َجرن له لاسم أٌ مجال ْن َسؤلفاجسعت عَناه بصد  

 أو َجحدخ وهو َمول



 " جعالٍ َا جَما فثمة ما علَكما معرفجه "

 فحدلت فَه بجوجس َشابه الذٌ كانت عَنا شمَمها جرسله نحوه

 وإن اخجلفت كمَة معلوماجهما عن اْمر ومنعها اٖرججاؾ فٍ

عَنانسالَها من الجحرن من مكانها جنظر لعَنَه برجاء حزَن و  

 الجمع فَها برَك الدموع وكم جرعبها فكرة أن ججولع فمط ما

 سَموله .. وأعظم مخاوفها كان أن َكون ثمة مكروه أصاب

 . والدجها ولد جم جكلَفه هو بإبٗؼها بالخبر

 واسجطاعت أخَراً أن ججحرر من جَبس لدمَها وجحركت خطواجها

زالت ملجصمةببطء ناحَجه حجً ولفت أمامهما نظراجها الضابعة ٖ  

 بعَنَه كما نظرات الكاسرة الجابهة بَن الحَرة واٖسجؽراب َنجظر

 بجرلب مرَع ما سَموله الذٌ سحب نفساً عمَماً لبل أن َخرج

 صوجه منخفضاً بجمود

 " لمد وجدناها "

 فاشجدت أصابعها فٍ لبصة واحدة جهة صدرها وهمست بصعوبة

 وبعَنَن امجٓت بالدموع

 " هل هٍ بخَر ؟ "

 وهذا ما كان أعظم مخاوفها وؼَره َمكنها جمبله وكَفما كان

 ومهما كانت لسوجه علَها ، وانحبست أنفاسها جرالب شفجاه الجٍ

 جحركت أخَراً ورحمجها

 " هٍ بخَر "

 فجحررت أنفاسها الجٍ كادت جعلك داخلها ولٓبد ولال الكاسر هذه

 المرة َنمل نظراجه الحابرة بَنهما

 ماذا َحدخ هنا وأَن هٍ والدجٍ ؟ ألم جؤجٍ إلً هنا وذان ما "

 " لالجه لعمجٍ جوَرَة ؟



 وكان لاسم من جحدخ حَنها ولال ناظراً له

 أجل هٍ كانت هنا وجعبت للًَٗ وجم نملها للمسجشفً ثم ؼادرت "

 " من هنان ولم نكن نعلم عن مكانها

أن اسجطاع حدق فَه بصدمة بسبب الفواجع المججالَة ولال ما  

 جحرَن لسانه

 " !ولكن كَؾ ؟ لما جعبت وأَن هٍ ؟ "

 كانت نظرات جَما الدامعة جرالبه بصمت وحزن علً حاله المشابه

 لحالها بَنما جولً لاسم والذٌ كم حمدت هللا أن كان هنا ولت

 لدومه بالٍ المهمة مجَباً علً جساإٖجه بهدوء واجزان َشبهانه

دَا حالَاً وَبدوا أن زوجها وحده منجواب سإالن اْول لَس ل "  

 " َملكه ، أما أَن هٍ ففٍ منزل السَد عمبة وزَر العدل

 وكانت جلن صدمة لهما معاً هذه المرة ولم جسجطع وٖ ابنجها والجٍ

 كانت شاهدة علً كل ما حدخ اسجَعاب أو فهم سبب جواجدها

 هنان ورؼم ذلن لالت ما جراه اْهم بالنسبة إلَها

أنها بخَرالمهم  "  " 

 أو هذا فمط ما كانت جظن فمد كان ثمة المزَد فٍ انجظارها وأكده

 الذٌ جمجم ببرود

 " ثمة ما هو أهم من كل ذلن "

 فحدلا فَه بجرلب مرَع كان سَدمر للب من كانت جعلم أؼلب ما

 حدخ فكَؾ بمن لم َعلم إٖ اِن ؟ بَنما لال هو وبعد نفس طوَل

هذا الخبر جحدَداً َكره أن َكون من َزؾ لهما   

 " لمد وصلت ورلة من المحكمة لمكجب والدن وهٍ دعوي طٗق"

 ولم َجرن جسدها المجهاوٌ نحو اْرض الفرصة وٖ لشمَمها

 لَسجوعب اْمر وأَدَهما جمسن جسدها عن السموط أرضاً مؽمً



 علَها ورفعها لاسم بَن ذراعَه سرَعاً وسار بها بخطوات

 مسرعة ناحَة ؼرفجها ودخل بها والكاسر َجبعه مسرعاً حجً

 وضعها علً سرَرها برفك وضرب وجنجها المشجعلة بإحمرار

 بكفه برفك لابًٗ 

"  ً  " جَما افجحٍ عَنَن ... جَما

 ورفع َدها سرَعاً َمسن برسؽها َجحسس النبض فَه لبل أن

رَجلس علً حافة السرَر ولد عاد لضرب وجهها لكن بموة أكب  

 للًَٗ هذه المرة َنادَها لبل أن َنظر للكاسر والوالؾ خلفه

 ً  مجسمراً دون حران َنظر لها بعَنَن مذعورجَن ولال سرَعا

 " أحضر كؤس ماء َا كاسر بسرعة "

 فجحرن حَنها راكضاً جهة الباب وجرن الذٌ كان َحاول رفع

 رأسها للًَٗ لججنفس بشكل أفضل حجً َرجع من عاد خٗل لحظات

مل الكوب الذٌ لم َبمً فَه سوي النصؾ ومده لمن كان َبعدَح  

 ؼرجها عن جبَنها جمسح َده علً شعرها بَنما كانت هٍ ؼاببة

 عن كل ما حولها ، الجفت له وأخذه منه وسكب منه الملَل فٍ كؾ

 َده اِخر ومسح بها وجهها برفك مما جعل مٗمحها الساكنة

طء ولد ظهرت دموعهاججؽَر بجؽَر أنفاسها وفجحت عَناها بب  

 ما أن ولعت نظراجها الحزَنة المرهمة علَهما فولها جمسن

 عبراجها فٍ صدرها المنجفض بَنما مسحت َد لاسم علً وجهها

 َجفؾ الماء عنه لابًٗ بملك

 " هل أنت بخَر َا جَما ؟ هل نطلب الطبَب ؟ "

 وكان جعلَمها الوحَد أن أدارت ظهرها لهما ودست رأسها جحت

دة اْخري .. لم ججحدخ لم جبكٍ وٖ أٌ رد فعل مما جعلهماالوسا  

 َجبادٖن نظرة صامجة لم َسجطع أَاً منهما لراءجها أو فهمها فٍ



 !! عَنٍ اِخر

 ولال الكاسر بحزن ما أن نظر لرأسها المخجفٍ عنه ٖ َري سوي

 خصٗت شعرها المجناثرة خلفها

 " ... جَما "

 فماطعه صوجها الذٌ خرج من جحت الوسادة بجمود ونبرة

 جوفاء مجعبة

 " أرَد أن أبمً لوحدٌ "

 فجموست شفجاه بحزن كطفل صؽَر حرم من أجمل ما َعجبر نفسه

 َملكه بَنما ولؾ لاسم وأشار له بَده فمط بؤن َفعٗ ما طلبت

 وؼادر جهة الباب وهو َجبعه مكرهاً َسحب لدمَه َجبرها علً

حجً كانا خارج الؽرفة وأؼلك لاسم الباب بهدوء فمال إطاعجه  

 الكاسر بضَك

 لما خرجت ؟ هٍ جحجاجنا اِن أكثر من أٌ ولت بل "

 " وأنت جحدَداً 

 لال لاسم من فوره َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه

 لو كنت أعلم بؤنها جحجاجنٍ لبمَت ، هذه المرة اْولً الجٍ "

ر بالحزن والجعاسةجطلب فَها أن جكون لوحدها وهٍ جشع  " 

 فلم جزد عبارجه جلن الوالؾ أمامه إٖ ضَماً ولال

"  ً  " .... ها أنت للجها بنفسن لم جطلبها سابما

 ً  فماطعه بجدَة َنظر لعَناه المدججة بالحزن واْلم والؽضب معا

 كاسر .. َبدو لٍ أنن لم جعرؾ جَما جَداً حجً اِن فهٍ آخر "

جعامل كطفلة وجُجبَر علً ما امرأة فٍ الوجود لد جحجاج أن  

 جرفضه ْننا نراها جحجاجه ، الَومان الماضَان جعٗنٍ أراها

 " بشكل مخجلؾ جماماً عما كنت أظن



 وجابع حَن لم َعلك الوالؾ أمامه ولد طؽً الحزن فٍ عَنَه عن

 أٌ مشاعر أخري ورؼم لسوة ما سَمول حجً خرج صوجه

 بلمحة حزن رجولَة رخَمة

ها باجت جمجنع جماماً بؤن أحٗم طفولجها الجٍ جشبثتوَبدو لٍ أن "  

 " بها ْعوام من الممكن أن ٖ ججحمك

 فحرن الكاسر رأسه بحزن وأسً وكؤنه عاجز عن فهم أو حجً

 اٖلجناع بكل ما َسمع وَري ولال بجوجر ظهر جلَاً فٍ نبرة صوجه

 " ! وما بها والدجٍ ! ماذا حدخ "

 ورالبت نظراجه الذٌ ٖمس ظهره بَده ولال َدفعه لَسَر معه

 جعالً لنجلس ونجحدخ بروَة فوالدها أمر أن أكون هنا وٖ "

 . " ! أؼادر أحببت هذا أم كرهت وكؤنه َخشً أن جلحك بها

* 

* 

* 

 حركت الملعمة فٍ الطبك جرالب حبات البازٖء السابحة فٍ

نهابه جشعر بكل شٍءالحساء ولد فمدت الرؼبة سرَعاً فٍ إ  

 موضوع فٍ اْطباق أمامها َشعرها بالؽثَان من مجرد الجفكَر

 فٍ جناوله .. بل ومن رابحجه الجٍ كانت سجكون بالجؤكَد أشهً ما

 َكون إن كان الولت ؼَر هذا الولت والظروؾ ؼَر الظروؾ ،

 لون الحزن عَنَها وجبدل لون المهوة النمَة فَهما للشحوب فمد

بطوله وشارفت الشمس علً المؽَب ولم َرجع منمر النهار   

 ؼادر منذ الصباح وٖ وسَلة لدَها ؼَره لجعلم ما الذٌ َحدخ وما

 وصلت مصَبجهم له لما كانت انجظرجه وٖ لجنجظره وججمنً

 . عودجه



 وضعت الملعمة من َدها لحظة ارجفاع نظرها للذٌ أصبح جسده

ومن أمنَاجهاَمٓ باب المطبخ وكؤنه خرج من أفكارها بل   

 وانحبست أنفاسها جنظر لعَنَه بَنما جمدمت خطواجه نحو الداخل

 وسحب كرسٍ آخر من الكراسٍ المحَطة بالطاولة الخشبَة

 دابرَة الشكل ولال وهو َجلس ونظره علً اْطعمة فولها

 َبدو لم جؤكلٍ شَباً بعد ! ٖ أنصحن بإضاعة الفرصة فطعام "

كانعمجٍ ٖ َمكنن جذوله فٍ أٌ م  " 

 واسجدار بجسده للخلؾ ومد َده بطول ذراعه وسحب ملعمة من

 الحاملة الخشبَة المزَنة جؤخذ شكل زهرة مفجوحة لٓعلً ، وما

 أن عاد واسجمر فٍ جلسجه بدأ باْكل ونظراجها المسجؽربة جرالبه

 وهو منشؽل بطعامه ! أو هذا ما َبدو لها فحواسه كانت جمَعها

ة جَشاً مدججاً من الخَٗا الحسَة الجٍموجهة نحوها وإن كان ثم  

 َدخل فٍ مواجهة عنَفة معها وفٍ كل مرة كٍ َمنع عَناه من

 الجحدَك بها فكَؾ أن َحاربها كٍ ٖ جلمسها َده ؟

 ولن َسجؽرب هذا منها فهٍ بالجؤكَد جولعت سلوكاً مؽاَراً منه بعد

 نماشهما الحاد صباحاً ، وابجسم حَن عجز عن إمسان نفسه أكثر

 مما جعل نظرات اٖسجؽراب فٍ عَنَها جزداد فنظر لها ولال لبل

 أن ججهمه بَنها وبَن نفسها بالجنون

 " وجدناهما وهما هنا فٍ حوران "

 وأمسن َداه بالموة عن سحبها لحضنه حَن ابجسمت وعَناها

ازجان الؽابرجان بجانب شفجَها والجٍجمجلا بالدموع وظهرت الؽم  

 َراها ْول مرة حجً لم َسجطع إبعاد نظراجه عنها وأراحت َدها

 المزَنة بخاجم زواجهما علً صدرها وهٍ جهمس بخفوت

"  ً  " حمداً هلل ... َا إلهٍ ظننت أن ٖ أسمع خبراً كهذا مطلما



رتوارجفع كفها لعَنَها ومسحجهما بظهره سرَعاً ولالت ما أن نظ  

 له مجدداً 

 " وأَن هما اِن وأَن كانا ؟ "

 فنزع نظراجه بصعوبة من وجهها كٍ ٖ َجهور بالفعل هذه المرة

 ولال َشَر لٓطباق أمامه بحركة خفَفة من رأسه

 " سؤخبرن بكل شٍء بعد أن ججناولَن الطعام "

 وابجسم َرالبها وهٍ جرفع ملعمجها وجؤكل وجبدو علً اسجعداد

اق أَضاً ممابل ذلن ! وأبعد نظره َنشؽل بطعامهْن جؤكل اْطب  

 كٍ ٖ جنملب اْدوار وجصبح هٍ من جرالبه هذه المرة وعَناه

 ملجصمجان بها ، رفع لطعة لحم الؽنم ووضعها فٍ طبمها لابًٗ 

 " جربٍ هذه وأعدن أنن لن ججولفٍ حجً جنجهٍ "

 وولؾ بعدها ووجهجه ثٗجة المطبخ الضخمة ونظراجها جرالبه

جً وصلها وفجح بابها وأخرج علبجا مشروب ؼازٌ فعادتح  

 بنظرها لطبمها ورفعت الشوكة وأكلت من لطعة اللحم الجٍ جكاد

 جصبح لطعة زبدة من طراوجها ! ولد جم طبخها فٍ صلصة

 الطماطم والخضار والبهار الخاص فٍ آنَة فخارَة وكانت كما

 . لال عنها لم ججذوق مثًَٗ لها من لبل

ه بجانبها ولد وضع لها علبة المشروب وكوباً طوًَٗ امجدت َد  

 ٖمعاً وسرلت نظرها بججاهه ما أن جلس مكانه مجدداً ووضع

 علبجه وفجحها لَخجرق صوت جسرب الؽاز منها صمت المكان

 وعادت جشعل نفسها بالطعام الذٌ لوٖ خبر إَجادهما ومزاجه

 الذٌ جراه جؽَر جذرَاً عن الصباح دلَل صدق كٗمه لما اسجطاعت

 ً  . أن جؤكل منه شَبا

 ارجفعت نظراجها مع جسده ما أن ولؾ وحمل علبة المشروب بَده



 وؼادر المطبخ جنظر لمكان اخجفابه باسجؽراب جعلن عجزها الجام

 عن فهم هذا الرجل ! فمد دخل وجلس وجناول طعامه ببدلجه

ا أن جؤكل لَخبرها بكل شٍء وولؾ وؼادر دون أنواشجرط علَه  

 َجحدخ !! اجكؤت بجبَنها علً راحة َدها جسند مرفمها بالطاولة

 جحجها وجخللت أصابعها ؼرجها الجٍ جحررت حَنها من المشبن

 الكرَسجال الصؽَر الذٌ كانت جثبجها به كما اخجارت واحداً كبَراً 

فٍ لفافة كبَرة مرجخَةمشابهاً له لشعرها الطوَل الكثَؾ لجمعه   

 أسفل عنمها وهامت نظراجها الحزَنة فٍ أزهار لماش الدانجَل

 اْبَض وأحد طبمجٍ مفرش الطاولة اْزرق الؽامك وٖ جعلم جفكر

 فٍ ماذا وجهرب بماذا من اْفكار ؟

 . ! فهٍ ٖ جفهم وٖ جملبات حَاجها منذ أصبح هنا

اق وجنظَفها بسرعةولفت مسجؽفره هللا بهمس وبدأت بجمع اْطب  

 حجً أنها كسرت طبمَن خزفََن ولم جهجم لجصبح سلة المهمٗت

 مكانهما فلم َعد َمكنها اٖنجظار أكثر من ذلن لجعلم ما فٍ جعبة

 . ! الذٌ ؼادر من هنا وكؤنه لم َعدها بالجحدخ ما أن جؤكل

 جففت َدَها جَداً فٍ المنشفة الجدَدة المعلمة فٍ حامل خاص بها

وجهجها باب ؼرفجه المؽلك رؼم حنمها الشدَد منهوخرجت و  

 وكؤنه َجعمد أن جلحك به هنان ! أدارت ممبض الباب وفجحجه

 دون أدنً جراجع أو جفكَر وجسمرت مكانها جشعر بدلو ماء بارد

 كالثلج َسكب علً رأسها ما أن ولع نظرها علً الذٌ كان َولَها

بفن أزرار ظهره ولد نزع سجرجه وربطة العنك وكان لد بدأ  

 لمَصه وهٍ الحمماء لم جفكر وٖ فٍ طرق الباب ومن حسن

 حظها أنها اسجعجلت كثَراً كٍ ٖ ججده دون لمَص أو حجً

 بنطلون ! شعرت بوجنجَها جشجعٗن درجة أن أحست الدماء جؽلٍ



 فٍ رأسها وهٍ جنزل بنظرها لَدَها اللجان اشجبكت أصابعهما

 بجوجر ما أن اسجدار نحوها ولالت مجلعثمة وكؤنها طالبة مدرسة

 صؽَرة جمؾ أمام مدَرها

 " أخبر ... أخبرنٍ ماذا علمت عنهما ؟ "

 وجشجعت ورفعت رأسها ما أن رجبت جملجها أخَراً ونظرت

 بؤعصاب مشجعلة كالبركان للذٌ رفع علبة المشروب وشرب ما

م جسؤله ووالفة جنجظرجبمً فَها َرفع رأسه عالَاً وكؤنها ل  !! 

 أنهً ما فٍ علبجه ورماها فٍ سلة المهمٗت اْنَمة المخصصة

 للؽرفة والموضوعة فٍ زاوَجها لرب باب الحمام لجسمط فَها بعد

 اصطدام طفَؾ بطرفها وجلس علً حافة السرَر ولال َفجح أزرار

 أكمام لمَصه وَخرجها منه ونظره علً ما َفعل

 " جعالٍ اجلسٍ "

دت أسنانها بموة جنظر له بضَك بَنما كان ماَزال منشؽًٗ فاشج  

 بنزع الزر اْسود الذٌ كان َزَن كم لمَصه الناصع البَاض

 وجنفست بعمك جهدئ من جوجرها وخوفها كٍ َخرج صوجها

 بجمود مجزن علً اْلل ولالت

 " اشجرطت أن آكل وأكلت فؤرح للبٍ وارحمه "

بلمحة حزن خفٍ جعلجهاودون شعور منها خرجت آخر كلماجها   

 أكثر هدوءاً وروَة فرفع نظره لها ولال بجؤنٍ َثنٍ أكمامه

 لٓعلً للًَٗ 

 علَن أن جعلمٍ إذاً بؤنٍ لن أسجطَع المفز من هنا لمكانن "

 " .. هنان حَنما َؽمً علَن

 وجبدلت نبرجه للجسلَة وهو َجابع بالٍ حدَثه

ر العطروعلَن أَضاً إخبارٌ لبلها بطرَمة مجدَة ؼَ "  



 " ْجعلن جفجحٍ عَنَن مجدداً 

 وكانت النجَجة سجكون مشابهة لمخاوفه جلن وهٍ جرفع ظهر

 أناملها لشفجَها جخفٍ بها شهمجها المنخفضة الصامجة وعَناها

 المؽرورله بالدموع جحدق فَه بجزع فضرب بَدَه علً فخذَه

 وولؾ موبخاً نفسه بجمجمات ؼَر مفهومة فهو شرح لها اْمر

 . بسوء ٖ وجود له ودون لصد منه

 ما أن ولؾ أمامها أمسكت أصابعه بذراعَها المؽطاة بمماش

 بَجامجها الحرَرٌ ولال بجدَة ناظراً لعَنَها الدامعة

 جلَلة أخبرجن بؤنهما موجودان وبخَر أَضاً وألسم لن علً "

 " ... ذلن فجولفٍ عن جعذَب نفسن

لونه وبنبرة بدت باردةوجابع َبعد َدَه وَدسهما فٍ جَبٍ بنط  

 " فلن أكسب شَباً إن فمدجن أنت وهما أحَاء "

 فهربت بنظراجها عن عَنَه وشعرت بكلمات أحرلجها أكثر من

 ملمس َدَه علً ذراعَها والذٌ أرجؾ جسدها بؤكمله ،

 وأؼمضت عَنَها ما أن أصبح الممابل لهما جسده المشدود

رة بسبب ارججاؾوباجت جخشً أن َؽمً علَها بالفعل هذه الم  

 دواخلها وأحراج وخرجت الكلمات من شفجَها جعبر عن كل ذلن

 وكؤنها جوشن علً أنفجار باكَة

 مإكد لن شمَك وجفهم معنً أن َكون فٍ خطر وٖ جعلم "

 ً  " عنه شَبا

 كانت ما جزال جؽمض وبؤلم عَناها المخفَجان عنه بسبب خفضها

ٖبجسامة المماثلة ْلمهالرأسها ولم ججرن لنفسها فرصة أن جري ا  

 جرجسم علً شفجَه ولال ونظره علً خصٗت ؼرجها الناعمة ما

 ُجمع منها جحت المشبن المرصع بالفصوص وما انفلت منه لابًٗ 



 كان لٍ شمَمان أحدهما مات فٍ حروب البٗد اْخَرة لبل "

 أربعة عشر عاماً واِخر فٍ حادخ سَارة وفمدت والدٌ بسبب

اه منذ ؼادرت من هنا ، أما والدجٍ جوفَت وأناالمرض ولم أر  

 " رضَع لكنٍ أعرؾ حجماً معنً أن َكون أحدهم فٍ خطر

 رفعت حَنها رأسها وعَناها الدامعة له وكانت سجعجذر وعن

 ماذا جحدَداً ٖ جعلم ! لكن كل ما خرج من شفجَها المرججفة

 ً  الهامسة كان مخالفاً لذلن جماما

 " أَن هما ؟ "

ان مجولؾ جماماً عن العمل فٍ ؼَر ذان المنحً وجعلمتفعملها ك  

 ً  نظراجها بعَنَه الجٍ أبعدها عنها وهو َشَح بوجهه جانبا

 وأمسكت َداه بخصره مما جعلها جعَش ذات جلن اللحظات حَن

 أخبرها فٍ شمة شمَمها عن اخجفابه ومن كانت معه ورالبت

 بوجل شفجاه حَن جمجم لابًٗ بجمود

 " فٍ منزل السَد عمبة سلمان "

 فانفرجت شفجاها بصدمة هامسة

 " !! وزَر العدل "

 فعاد ونظر لعَنَها المجسعة بصدمة فوق اجساعها وكسر لواعده

 الجدَدة فٍ الجؤنٍ ٔخبارها أٌ فاجعة َجؽلب علَه طبعه المدَم

 ورماها بها وفٍ وجهها ودون رحمة لابًٗ بجمود

لضَة طٗق وشمَمن نصب نفسهأجل وابنة خالجن جرفع  "  

 " محامَها الخاص كما َبدو

 وججمدت كلماجه كما أطرافه جمَعها ما أن رفعت َدها لشفجَها

 مجدداً جكجم عبرجها الباكَة وأول دمعة ججد طرَمها من رموشها

 لوجنجها حجً بات َري صورجه فٍ عَنَها المصدومة والمؽطاة



 ً ً  بطبمة كثَفة من الدموع ولال بضَك نافضا َده جانبا  

 " ... جلَلة باهلل علَن ارحمٍ نفسن وارحمَنٍ فهو بخَر وإن "

 وكانت هٍ من نفضت َدها مماطعة له بل وصارخة بحدة

 " هل أصاب الجنون عمل ذان اْحمك ؟ "

 فجنفس بضَك ولال

 ! بل َبدو لٍ ثمة من َمجلكون شجاعة كبَرة درجة الجهور "

أم أنعجه بالمجنون مثلن ؟ ولست أعلم فعًٗ هل أهنبه علً هذا  " 

 فانزلمت دمعة جدَدة من عَنها ولالت بذات ضَمها

 " .... بل مجنون وٖ َسجحك سوي "

 وبجرت جملجها جمسن جانبٍ رأسها بَدَها مفرودجان وهامت

 نظراجها المشججة الدامعة فٍ الفراغ هامسة بضَاع وكؤنها

 جحدخ نفسها

علً ما فعلجه وجفعله بناَا إلهٍ ...!! سامحن هللا َا لابد  "  

 " لبل نفسن

 ورفعت نظرها سرَعاً للعَنَن الجٍ كانت جرالبها بوجل َمسن

 ً  صاحبها نفسه بصعوبة بل وَداه جحدَداً عنها ولالت سرَعا

 " أرَد أن أراه "

 فاجسعت عَناه بصدمة ولال

"  ً  جرَه كَؾ والمنزل جحاصره لوة كاملة جمنع الجمَع جمرَبا

 " !! من الدخول له

 " لَس لابد ألصد "

 ! لالجها مباشرة ورمجه بها فٍ للبه وكؤنها جنجمم منه بالمثل

 ولم َفك من الصدمة اْولً لججبعها بؤخري لابلة ونَجها

 الجوضَح له



 " خذنٍ لمطر شاهَن أرَد أن أجحدخ معه "

 فاجسعت عَناه بصدمة لابًٗ 

 " !جننت َا جلَلة ؟ "

ن لم جرق لها مما جعلها جعلك مندفعة ودون جفكَروَبدو جملجه جل  

 " أجل فلن أخجلؾ عن شمَمٍ فٍ هذا "

 " !! جلَلة "

 طرَمجه الجحذَرَة فٍ نطك اسمها لم ججعله َجحكم باْمر كما َبدو

 فمد عادت لجمول بضَك وإن لم َكن موجهاً له

 " مجنون أم ٖ علَا الحد من عمبات جنونه هذا "

 " !بالجنون ؟ "

الها بموة َذكرها بالجشابه بَن أفكارها وأفكار شمَمها لكن رأَهال  

 ً  كان مخالفاً جماماً وهو ما أوضحجه سرَعا

 بل بالعمل فثمة ما َوجد منه فٍ رأس ذان الرجل بالجؤكَد "

 " وعلَا رإَجه والجحدخ معه

 لكن ذلن أَضاً لم َجعله َؽَر رأَه ولال بحزم ملوحاً بسبابجه

 جانباً وبرفض

 ٖ َا جلَلة لست موافماً فنحن رجاله لم ننالشه فَه وٖ نعلم "

 ردة فعله علً اْمر حجً اِن ونجولع كل شٍء منه فإن كان

 " صامجاً فصمجه َجحدخ نَابة عنه

 جعالت أنفاسها بسبب كلماجه جلن ولالت بثبات وإن كان

 ظاهرَاً فمط

 هو لم َمرر أو َفعل شٍء حجً اِن إذاً فاجركنٍ أراه وأجحدخ "

 " معه ، هو ربَس بٗدٌ وٖ خطؤ فٍ هذا

 عمد حاجبَه بموة بسبب ما لالت وكان صوجه حازماً هذه المرة



 أنا لم أرفض ْنٍ أراه خطؤً بل ْنٍ أعٍ أكثر منن حساسَة "

 " اْمر ومعنً الخوض فَه وهو َرفض الجحدخ عنه

ٓت عَناها بالدموع جري أملها َموت ولَداً بسبب رفضه ،امج  

 وحطمت جمَع المَود الجٍ صنعجها ووضعجها حول نفسها بل

 وحجً كبرَابها وعزة نفسها وأمسكت َدها بساعده ولالت راجَة

 جنظر لعَنَه

 حلفجن باهلل وأجرجان أن جفعلها من أجلٍ ومن أجل عابلجٍ ، إن "

ت فمط خذنٍ ْراه وأجحدخ معهأردت سؤكون خادمجن ما حََ  

 " فوحدن من سَوصلنٍ له ، أنمذ شرؾ عابلجٍ وابنها أرجون

 كانت جنظر لعَنَه برجاء حزَن وعَنان دامعة عبرجها المكجومة

 جضطرب لها أنفاسها بموة فسحب ساعده من َدها ولال بضَك

 " جلَلة أنت أعز وأرفع من أن ججرجَنٍ أو سواٌ افهمٍ هذا ؟"

نها ٖ جسمعه فعملها كما للبها ٖ َسمعان وٖ َرَانوكانت وكؤ  

 سوي مسجمبل شمَمها وعابلجها بؤكملها فرفعت َدها لممَصه هذه

 المرة وأمسكت لماشه ناحَة صدره ولالت ببكاء جنظر

 لعَنَه جحدَداً 

 بلً وأجراجع عن كل ما للت سابماً وسؤرجع لؽرفجن وأعَش "

من هٗكه المحجم فلم َمدهخادمة لدَن فمط اجركنٍ انمذ شمَمٍ   

 " لكل هذا سوي شهامجه الحمماء كمحامٍ 

 أمسن بَدها بكلجا بدَه َبعدها عن لمَصه برفك هامساً بٗ حول

 وٖ ولوة إٖ باهلل وجركها وعاد ناحَة سجرجه المرمَة علً

 السرَر ورفعها وأخرج هاجفه منها وأجري اجصاًٖ لم َجب صاحبه

نان جمسح دموعها وجرالبه بصمتكما َبدو وخمنت الوالفة ه  

 بؤنه سَكون زعَمه ذان دون شن ْنه جؤفؾ لبل أن َضع الهاجؾ



 " علً أذنه مجدداً ولال لمن فجح الخط سرَعاً علً هذه المرة

 " لاسم أَن هو مطر اِن ؟

 فشعرت بضربات للبها جرجفع بجنون جدعو فٍ سرها أن ٖ َجد

 عذراً َجحجج به كٍ ٖ َؤخذها له ، وشعرت بممدار ٖ َمكنها

 وصفه من اٖرجَاح حَن نظر ناحَجها وما أن لال

 " جَد ٖ ججركه َؽادر إن فكر فٍ ذلن وبؤٌ حجة كانت حجً آجٍ"

 فجحركت حَنها ومن لبل أن َنهٍ مكالمجه لابلة باسجعجال

"  ً  " سؤؼَر ثَابٍ سرَعا

جصدق أنه وافك فهو وسَلجها الوحَدةوؼادرت الؽرفة مسرعة ٖ   

 لرإَجه فلن َسمح لها حرس منزله بالدخول وٖ فٍ أٌ مكان

 . ؼَره وإن حفَت خلفه وخلفهم

 أؼلمت باب ؼرفجها وركضت ناحَة الخزانة جفجح أزرار بَجامجها

 وؼَرت ثَابها سرَعاً ولبست عباءجها بعد أن فكت شعرها ودسجه

بها منجفخاً وهذه عادجها الدابمةجحجها كٍ ٖ َظهر من جحت حجا  

 وكلما خرجت من منزل عابلجها سابماً ، سحبت حجابها جركض

 ً  ناحَة الباب ما أن طرله الوالؾ فٍ الخارج بما َبدو مفجاحا

 َسجعجلها ، وما أن فجحت الباب وجدجه أمامها ولد لبس سجرجه

 مجدداً ودون ربطة عنك ولال وهو َسَر أمامها

منزله فسَكون بسببن وأنا من سَجرجان إن لم ندركه فٍ "  

 حَنها ٔنماذ سمعجٍ فلن جحلمٍ مطلماً بؤن أدخل بن للمصر

 " الرآسٍ

 فحدلت فَه باسجؽراب لبل أن ججبعه جلؾ حجابها جَداً حول رأسها

 ولم جعلك ، وإن كانت فٍ ظروؾ أخري بل مع شخص آخر

ٍلضحكت حجً فمدت أنفاسها بسبب ما لال ! وٖزالت جحار ف  



 هذا الرجل الذٌ عرفجه لدلابك للَلة فمط إن لامت بحسابها بدلة

 منذ أصبحت هنا ولد خان جمَع الصور الجٍ رسمجها له كرجل

 .!! لمطر شاهَن أوًٖ وكربَس لمخابرات بٗد كاملة ثانَاً واْهم

* 

* 

* 

 ولفت منجصؾ صالون المنزل نظراجها الراجَة الحزَنة ججبع الذٌ

 خرج من ؼرفجه َلبس سجرة بذلجه الرمادَة ججبعه زوججه جعدل

 َداها َالجه من الخلؾ ولالت بؤمل شبه معدوم

 أبٍ أرجون فهذه الرحلة لن ججكرر لبل أعوام ووجودكما َكفٍ "

 " لما أذهب أنا ؟

 ولؾ حَنها ونظر لها ولال بضَك

 ساندرَن ٖ أرَد أن أشرحها لن بطرق لن جعجبن أبداً ْنن "

 " جرفضَن فهمها كمخلوق بشرٌ

 فحدلت فَه بصدمة لبل أن جضرب اْرض بمدمها لابلة

 " أفهم من حدَثن أنٍ أصبحت حَواناً فٍ نظرن ؟ "

 وكان مصَرها كسابمه ولد رفع سبابجه مهدداً إَاها

 ساندٌ ٖ نماش فٍ أمر ذهابن معنا مفهوم ؟ كان ما جمولَن "

داً من جلن العابلة اِنَمكن الموافمة علَه إن لم جكونٍ فر  

 " والمَت هو شمَك زوجن ، َكفٍ أننا لسنا هنان منذ الصباح

 ضربت اْرض بكعب حذابها بموة وحنك مجدداً وٖذت بالصمت

 بل ولحمت بهما مسجسلمة ولد فمدت اْمل نهابَاً وهٍ من كانت

 جحََه فٍ للبها طوال الساعات الماضَة وحجً آخر لحظة ججمنً

ه فٗ َمكنها الذهاب لبرَسجول والعودة ثم اللحاق بهمأن َؽَر رأَ  



 لبل أن جملع الطابرة وضاعت رحلة اْدؼال الجٍ انجظرجها َْام

 ً  . بجشوَك وحماس لم جعرفهما َوما

 ما أن جلست فٍ الممعد الخلفٍ لسَارة والدها أخرجت هاجفها

 وأرسلت رسالة سرَعة ) حدخ أمر طارئ وٖ َمكننٍ الذهاب

إَّما أبلؽٍ مدَر الفرَك والمشرفة المسإولة عن الرحلة معكم َا  ) 

 ثم أؼلمجه نهابَاً ودسجه مجدداً ونظرت جهة نافذجها بعبوس بل

 ورفعت مرفمها جسنده بإطارها واجكؤت علً َدها جنظر للشوارع

 وحركة المارة فَها بمهر ٖ ججولؾ عن الجؤفؾ بجذمر والجنهد

به هو موت ذان الرجل بحنك طوال الولت فآخر ما لد جهجم  ... 

 صحَح أنه شعور ٖ إنسانٍ لكنها مشاعر ججؽلب علَها فهٍ من

 شهدت سابماً جرمه البشع فٍ حك الفجاة المسكَنة الجٍ كاد َمجلها

 من شدة ضربه لها ، بل ولم جلجمَه َوماً وإن نذر ذلن إٖ ونظر

 ! لها بإزدراء وجعالٍ وكؤنها حشرة جحت لدمَه

 بل ووالدجه لم جكن علً عٗلة وطَدة بوالدجها .. ومنذ صؽرها

 كانت جلحظ كرهها الشدَد لضرجها والدة رواح والجٍ كانت

 الصدَمة الممربة لوالدجها فمط بسبب مشاكل الهازان وعابلة

 كنعان وما فعله مطر شاهَن ، لجصبح إحداهما مساندة للدخول

زان واْخري ٖ جراهاالعسكرٌ لزعَم الحالن ْراضَهم فٍ الها  

 سوي خابنة كعابلجها الجٍ أباد ابن راكان أؼلب رجالها وحجً

 الَافعَن منهم بجهم الخَانة ، وبالرؼم من مرور أعوام عدة علً

 ذلن حجً نسَه أهل جلن البٗد وعاشوا فٍ بلد جدَد موحد آمنَن

 وجحت حكم رجل آخر لَس ابن شاهَن وٖ ابن راكان إٖ أنها جري

لن المرأة ٖ جنسً أبداً ! بل وجعلت ابنها نسخة أخريأن ج  

 . كرَهة عنها



 رفعت رأسها واسجوت جالسة ولالت جنظر الجالسان فٍ اْمام

 ججدخل فٍ حدَثهما الطوَل الكبَب فجؤة بل وبضَك بدا واضحاً فٍ

 نبرة صوجها الرلَك

 ٖ أصدق أن جفعلها زَزفون ! وإن فرضنا ذلن مثًٗ فهو "

 " َسجحك

 فكانت شهمة والدجها المرجفعة رد الفعل اْول علً ما لالت وجبعها

 صوجها لابلة بضَك جشَر لها بسبابجها دون أن جلجفت لها

 ساندرَن أجركٍ آرابن لنفسن رجاًء وٖ أسمع هذا ونحن هنان "

 " وٖ بَنن وبَن نفسن مفهوم ؟

 فضربت لبضجها علً ظهر كرسَها أمامها ولالت بضَك مماثل

ن لسنا هنان اِن وٖ أراكما سوي ظالمان مجحفان لجحكمانح "  

 " علً شخص لم جعرفاه بَنما كٗكما َعرؾ نجَب ذان جَداً 

 وكان والدها من جحدخ حَنها لابًٗ بجدَة وحزم

 الرجل مَت اِن وٖ َجوز ذكر مساوبه فإن كان لدَن كلمة "

 ً  " طَبة عنه جكلمٍ أو أصمجٍ نهابَا

 لالت من فورها وبحنك

 " واجهامها هٍ هكذا ٖ بؤس به ؟ "

 لالت الجالسة أمامها

 لم َجهمها أحد فوالدجن جحدخ عن اْمر كونه مؤساة وٖ خطؤ "

 فٍ أنه معه حك وكان علَهم أن ٖ َخرجوها من المصح بما أنها

 " لم ججعافً بعد

 ضربت براحة َدها فخذها المؽطً ببنطلون جَنز ضَك

ضَكولالت ب  

"  ً  " بل هٍ أعمل منا جمَعا



 وأضافت من فورها وبضَك أكبر

 ومعكما حك فؤنجما لم جرَا ما رأَت والطرَمة الوحشَة الجٍ "

 ضربها بها سابماً .. ومن حمالجٍ أطعجهم فٍ أن أصمت عن

 اْمر ، وبما أنها جرَمة لجل كما جموٖن فلست ملزمة بالجعامل

ي عن محاسنه بل وإنمع اْمر معاملة مَت ٖ نجحدخ سو  

 " احجاجت المحكمة لشهادجٍ فلن أجردد أبداً فٍ أدٖء بها

 وما أن انجهت زوبعة صراخها الحانك همست والدجها للجالس

 بجانبها

 لو أنن جركجها جذهب معهم أفضل لها ولٍ ، مجؤكدة من أنه "

 " لن َهنؤ لها بال حجً ججسبب لنا بفضَحة هنان

 " سمعجن أمٍ "

بضَك جضرب بمبضجها علً ظهر كرسَها مجدداً فاسجدارلالجها   

 رأسها لها هذه المرة ونظرت لها بحزم ولالت بجهدَد

 وبما أنن سمعجها فها أنا أحذرن َا ساندٌ فابلعٍ لسانن ْن "

 عمابٍ لن َكون هَناً أبداً ، وحَن جسجدعَن المحكمة كما جمولَن

ن ٖ وجودجحدثٍ بكل ما لدَن أما ما نحن ذاهبون له اِ  

 " للمضاة فَه

 نفضت حمَبجها فٍ حجرها مجؤففة بصوت واضح وعادت لٕجكاء

 علً إطار النافذة والنظر للطرَك المحاط بسَاج خشبٍ أبَض

 طوَل ممجد مع طوله َفصله عن اْشجار والشجَرات الشدَدة

 الخضرة علً جانبَه ْن سَارجهم أصبحت جسَر خارج شوارع

 لندن ولررت الصمت نهابَاً ، لسماً لو كانت أحد المضاة الذَن

 ججحدخ عنهم ْعلنت براءجها علً الفور فلن جصدق أبداً بؤنها

 فعلجها ومإكد سَكون هو من حاول لجلها بعد أن ضربها ولم جفعل



 ذلن إٖ دفاعاً عن نفسها لكٍ ٖ جكون هٍ الضحَة ، دست

 شفجَها فٍ ساعدها وجمجمت بضَك

 َبدو كان علَا دراسة الحموق ْدافع عن النساء لَس "

 " ْعالجهن

 واسجمرت بالٍ الطرَك علً ذان الحال جخبا نصؾ وجهها فٍ

 ساعدها نظرها علً الطبَعة فٍ الخارج بَنما لم جسجطع منع

 نفسها عن الجمجمات المجفرلة جدلٍ برأَها فَما َموٖنه بَن الحَن

ً جولفت سَارجهم أمام البوابةواِخر وإن كانا ٖ َسمعانه حج  

 الخارجَة لمصر العابلة حَخ ججمعت سَارات أخري ولم َفجح

 !الحرس الباب لهم مما َعنٍ بؤنه َُمنع دخول أٌ أحد بسَارجه ؟

 وما أن أصبحوا فٍ الداخل علمت السبب وهو اجخاذ جانب كبَر

 من حدَمة المنزل كمكان لجلمٍ الجعازٌ خاص بالرجال حَخ

وعة كبَرة من الصالونات الكاملة هنان وحَخوضعت مجم  

 مجموعة كبَرة أَضاً ججلس علَها وحجً بعض أنجلَز بالرؼم

 .!! من أن الجعازٌ هنا جمدم فٍ المدافن وجلن هٍ عاداجهم

 ما أن الجربوا من المكان الذٌ َمؾ فَه ضرار وابنه سلطان

َهماَسجمبٗن المعزَن ولؾ ثٗثجهم وحذت هٍ حذو والدَها جعز  

 فؤحدهما والد زوجها كما َموٖن واِخر جده .. ولد كانت

 مٗمحهما جكسوها مشاعر مجماربة وإن كانت إحداها جامدة

 مججهمة واْخري عابسة حزَنة ، وكم كانت ممجنة وسعَدة ْنها

 لم ججد زَر النساء ذان معهما وثمة بصَص نور صؽَر فٍ َومها

 . الكبَب هذا وَبدو لَس سَباً بؤكمله

 ولم جسجطع منع عَناها من النظر ناحَة الجالسَن علً بعد أمجار

 بسَطة عنهم ولمحجه َجلس مع الموجودَن هنان وَبدو اسجلم



 هو جلن المهمة بما أنها ٖ جري ولاص هنا ! لكن سعادجها جلن لم

 جدم طوًَٗ فما أن أبعد نظره عن الجالس لربه َجحدخ معه ونظر

 ناحَجهم بل ولها جحدَداً حجً ولؾ علً طوله وجوجه نحوهم بَنما

 كان والدها َسؤل حَنها عن ولاص الذٌ أخبره جده بؤنه منذ

 ؼادر لمبنً النَابة فجراً لم َرجع حجً اِن فلم جشعر بنفسها إٖ

 ولدماها جهربان بها من هنان معجذرة منهم بكلمات سرَعة حَخ

ولد انشؽل ضرار وابنه مع أحد كان هو لد وصل عندهم حَنها  

 أصدلاء العابلة الذٌ وصل ولجها ، بَنما صافحجه والدجها جعزَه

 ولالت محرجة من جصرؾ ابنجها

 ٖ جلمها فهٍ ؼاضبة ْنها ُحرمت من رحلة المنظمة لٓدؼال "

 " الفرنسَة

 ونظرت ناحَة زوجها الذٌ وكزها وَبدو بعد فوات اْوان

ي مصَبة أخري جعنٍ أنها ٖ جهجمفجبرَرها لد ٖ َكون سو  

 بمصابهم وبموت شمَمه ، ونظرت له ما أن لال بابجسامة صؽَرة

 لم جؽَر شَبا فٍ عَناه الكبَبجان

 " ٖ بؤس عمجٍ فمشاعرها ناحَجٍ واحدة وإن كنت أنا المَت "

 شهمت حَنها بصدمة ولالت

 " ٖ لدر هللا بنٍ وحمان هللا ورعان وجري أبناء أبنابن "

جسم لها بلبالة وصمت واعجذرت هٍ مؽادرة وجركت زوجهافاب  

 َنظم للبمَة ، وما أن الجربت لباب المنزل وجدجها جنجظرها هنان

 ولد لالت من لبل أن ججحدخ

 " رجاًء أمٍ ٖ جوبَخ ٖ طابل منه اِن "

 ورجابها ذان َبدو لم َجد صداه عند الجٍ لالت بضَك

موالؾ سَبة ٖ أفهم لما جعشمَن وضع والدن فٍ "  



 " بل ومحرجة ؟ ما فٍ اْمر إن مددت َدن لجعزَجه فٍ شمَمه ؟

 زمت شفجَها بضَك لبل أن جمول

 أنا لم أضع والدٌ فٍ أٌ موالؾ محرجة لما كنت هنا من أجله "

 فمط ، وأعجمد أننٍ هنا من أجل عمٍ سلطان ووالده لَس من أجل

 " زَر النساء ذان

اجمها بؽضب مجدداً سبمجهاوحَن كانت الوالفة أمامها سجه  

 لابلة بضَك

 " أمٍ باهلل علَن ارحمَنٍ َكفَنٍ نكبات لهذا الَوم فمد اكجفَت "

 لكن محاولجها جلن لم ججدٌ أَضاً ولد لالت الجٍ رفعت سبابجها فٍ

 وجهها مهددة

 أنت من علَها أن جصمت ونهابَاً وادخلٍ ورابٍ اِن وٖ "

 أسمع صوجن وٖ جمجماجن الؽَر مفهومة هل فهمجٍ هذا ساندٌ

 " أم أعَد ؟

 فنفضت حمَبجها بَدها لابلة بضَك

 " ... أفهم أمٍ أفهم ولدلابك معدودة رجاًء فإن كان هو "

 وجابعت جمطط كلماجها مجشدله

 " رحممممة هللا علَه .. ٖ َطاق فوالدجه أسوأ منه معٍ "

أولجها ظهرها ودخلت المنزل مجمجمه ورالبت نظراجها بحنك الجٍ  

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل "

 فجؤففت وجبعجها بخطوات ؼاضبة حجً كانجا بالداخل حَخ ججمع

 آخر لكن نسابٍ وفٍ أماكن مجفرلة وإن كانت لرَبة من بعضها

 فٍ صالونات البهو الضخم والجربت بخطوات بطَبة ججبع والدجها

اْصؽر بَنهن والجربجا وجبادلن حَخ ولفت والدة رواح وضرجها  

 السٗم والمبل ولدمت هٍ أَضاً العزاء لهما لبل أن جنجمٗ ناحَة



 الجٍ كانت جهَم بنظرها للفراغ بحزن مٗمحها وعَناها مجورمجان

 بشدة من كثرة البكاء ودموعها ٖزالت ججماطر منهما فٍ صمت

سندجمسن مجموعة منادَل ورلَة فٍ َدها الجٍ جرَحها علً م  

 الكرسٍ الجالسة علَه ولد ولفت ما أن وصلجا لها وجلمت

 جعازَهما بصمت وكؤنها فمدت صوجها ! لبل أن جعود للجلوس

 ولوضعها السابك وبَنما جلست والدجها فٍ ألرب مكان شاؼر

 حَخ ججلس والدة المؽدور كما َسمونها لررت هٍ الجلوس

ا وبالرؼم منبجانب ضرجها اْكبر ووالدة من َسمً أَضاً بزوجه  

 أنها والدة ذان الكرَه إٖ أنها اْفضل سلوكاً فٍ نساء هذه العابلة

 كما جري وٖ جصلح لجكون والدة لذان الطفرة الجَنَة الذٌ َبدو لم

 َؤخذ من دماء والدجه شٍء عكس شمَمه اْكبر والذٌ كما َبدو

 ً  . ! هو من لم َكن له من دماء عابلة السلطان المولرة نصَبا

 ابجسمت للخادمة جشكرها حَن لدمت لها كوب لهوة رفضجه بلبالة

 واسجؽلت فرصة حجبها لهما عن البمَة بجسدها الممجلا للًَٗ 

 جمدم المهوة السوداء لهم فمالت للًَٗ نحو الجالسة لربها

 وسؤلجها هامسة

 " أَن هٍ زَزفون عمجٍ ؟ "

 وبادلجها جلن الهمس سرَعاً ودون أن جنظر لها

رفجهافٍ ؼ "  " 

 فابجسمت بارجَاح وكانت مولنة بؤن نظرجها لذان النبَل الوسَم

 لن جخونها أبداً ولم َجرن عزاء شمَمه عبثاً ، وبؤن جلن الفجاة

 الوحَدة وسط عالم الوحوش هذا لن جضام وهو موجود

 . وحٍ َجنفس

 بحثت نظراجها بَن الموجودَن لبل أن جهمس للجالسة



 بجانبها مجدداً 

زوجة ولاص ؟وأَن هٍ  " ! " 

 ً  وكان ردها سرَعاً هذه المرة أَضاً وهامسا

 " نابمة فٍ اْعلً ، لمد ذهبت شمَمجها لجخبرها "

 فحدلت فٍ جانب وجهها بصدمة فما جعلمه أنه جوفٍ منذ ساعات

 !فلما لَست هنا وكَؾ ٖ جعلم ؟

 مطت شفجَها بضَك وجمجمت

ً كنت ألول دابماً بؤن الباندا البشرَة لدَها ف " جرات سبات أَضا  

 " وٖ أحد َصدلنٍ

 فجنحنحت الجالسة بجانبها وجحركت فٍ مكانها مما جعلها جعض

 علً لسانها داخل فمها موبخة ونظرت ٖ شعورَاً اججاه والدجها

 الجٍ وكما جولعت وجدجها جنظر لها بجركَز عالدة حاجبَها وكؤنها

عنها جحاول سماع ما جمول من كل جلن المسافة ! أبعدت نظرها  

 !وٖذت بالصمت فما عٗلجها هٍ بها أَن جكون وأَن جذهب؟

 لكن اْمر َحدخ رؼماً عنها فهٍ ٖ جحب هذه اْجواء وجحاول

 دابماً جشجَت انجباهها بؤٌ شٍء حَن جكون فٍ وضع مماثل ، ٖ

 جراها أجواء مملة كما َمر اْؼلب دابماً لكنها جشعرها بالجوجر

 وَنجابها شعور داخلٍ ؼرَب َشبه الخوؾ فهٍ جعَش فٍ عابلة

 مكجملة اْفراد .. والداها وشمَمها الوحَد وإن كان من والدجها

 ً  فمط إٖ أنها جحبه بجنون وٖ َمكنها جخَل أن جفمد أحدهم َوما

 وأن جكون مكان المرأة المحطمة الباكَة بصمت هنان ، وحضور

رها بجلن الحمَمة الجٍ ٖ مفر لهاهذه المناسبات ومثَٗجها َذك  

 منها بالجؤكَد لذلن جكره الجواجد فَها وججوجر كثَراً بسبب أفكارها

 جلن فلَس سهًٗ علً المرأة جصور أن جفمد أحد اْلرباء الممربَن



 .. لها وأن جمؾ مولؾ والدجها حَن مات زوجها وجركها وإبنه

حادخ سَر ، وٖوٖ والداها حَن ماجت زوججه وجنَنها معها فٍ   

 أٌ موالؾ مشابهة لجفمد أحدهم ... حسناً ٖبؤس سجخجار أن جكون

 أرملة علً بافٍ الخَارات جمَعها ، كجمت ضحكجها واسجدارت

 مملجاها الزرلاء الؽاممة جانباً دون أن ججحرن ججخَل أن جسمع

 الجالسة بجانبها اِن أفكارها جلن ، سجطردها ووالدجها من هنا

وسجلحمهم للخارج لجطرد والدها معهما بالجؤكَد بل  . 

 ارجفع نظرها حَخ اللجان ظهرجا من منجصؾ السٗلم جنزٖن

 عجباجه معاً وججعدت مٗمحها وهٍ جنظر لصاحبة الفسجان اْسود

 بؤكمامه الطوَلة والجٍ ما أن وصلجا لٓسفل جوجهت من فورها

جبكٍ لزوجة والد زوجها الباكَة وما أن ولفت لها جلن حضنجها  

 بنواح مبالػ فَه جعلت اْخري جبادلها البكاء بعبرات مرجفعة

 باكَة فجململت فٍ مكانها بضَك وأبعدت نظرها عن جلن

 . الجهة كاملة

 وبعد أن انجهً مهرجان النواح أحادٌ الجانب هنان لم َكن ثمة

 مكان لها لججلس لربها فاخجارت ألرب مكان لها هنان وكان

 ً وشمَمجها بجانبها وانطلمت الجٍ ٖزالت اْلرب لهن هنا أَضا  

 جنوح دون دموع جضرب بَدها علً فخذها وجمسح بها علَه

 " لجل هللا كل من لجل نفساً بؽَر حك "

 فرممجها بطرؾ عَنَها ببرود وشمَمجها جطبطب علً كجفها بحركة

 بدت لوَة بعض الشٍء وكؤنها جؤمرها بالصمت وعدم الجمادٌ

 أكثر فٍ جمثَلها الفاشل كما جراه ، وما أن لالت شمَمجها ومن

 جعجبرها صاحبة العَنان الشرَرجان والحاجبان المرفوعان بشر

 وما أن أبعدت َدها عن كجؾ شمَمجها



 " ٖ حك َضَع وراءه لانون "

 حجً كانت جلن المشة الواهنة بَنها وبَن لسانها فمالت ببرود دون

ت جعمدت أن َصلها بوضوحأن جنظر ناحَجهما وبصو  

 بالطبع سَؤخذ العدل مجراه الحمَمٍ كما حدخ مع الشاب "

 الرسام جوش ، لمد أظهر صدَك ولاص وببراعة براءة المجهم

 بمجله وظهر أن زوجة شمَمه هٍ من دفعه للجرم فٍ حك نفسه

 " وألبست جرَمجها لشخص برٌء

ضحَها جعلت عبارجها جلن المكان بؤكمله َعم بالصمت ونظرات  

 وشمَمجها الجالسة بجانبها جكاد جؤكلها من الؽضب والصدمة وهٍ

 جشبهها بجلن المرأة .. بل ووالدجهما من مكانها هنان وكؤن

 صاعمة ما نزلت علَها لكنها لم جكن جري سوي عَنا والدجها الجٍ

 كانت جكاد جؤكلها وٖ جسجبعد أن جمفز ناحَجها فٍ أٌ لحظة

فؤبعدت نظرها عن الجمَع وسعلت وجؽرس أظافرها فٍ عنمها  

 للًَٗ جخفٍ شفجَها خلؾ لبضجها وفجحت حمَبجها وأخرجت هاجفها

 منها وفجحجه جججنب النظر لجمَع الموجودَن وانفجحت عَناها

 علً اجساعها بصدمة جنظر ْحرؾ الرسالة الجٍ وصلت ما

 أن فجحجه

َنلدَا خبر رابع سَعجبن ... لمد أخرجونا من صالة المسافر )  

 وألؽَت الرحلة وجم جؤجَلها عدة أَام بسبب أوامر مفاجؤة باجصال

 ( من مدَر المنظمة

 ولم جدرن بؤنه ثمة شهمة مصدومة خرجت ودون شعور منها

 حَن رأت الخبر إٖ وهٍ جرفع رأسها وجنظر لٓعَن المحدلة فَها

 باسجؽراب فدست هاجفها فٍ حمَبجها مجدداً وأبعدت نظرها عن

اللوحات الضخمة المعلمة علً الجدار البعَد َساراً الجمَع الً   



 وأولهم والدجها الجٍ لم جكلؾ نفسها عناء النظر ناحَجها لجعلم

 . ردة فعلها

* 

* 

* 

* 

 خرجت من ؼرفجها بعد ولت طوَل لضجه فٍ سرَرها جنظر للجدار

 الممابل لها َراجع عملها كل ما مرت به فٍ حَاجها منذ عرفت من

 جكون وما أجبرها علَه والعها وحجً هذه اللحظة الجٍ اعجرفت

 فَها مرؼمة بؤن حلمها الصؽَر الذٌ كبر معها لم َجعدي عجبات

 وسادجها الصؽَرة الزهرَة اللون الجٍ كانت جنام علَها طفلة

 وجحلم بؤن جكون فٍ منزل َحضن عابلجها بدؾء ، صحَح أنها لم

ا ومع ذلن عاشت علً أملججد ذان الحلم طوال سنوات طفولجه  

 جحممه وإن أصبحت شابة أو حجً عجوز لكنها آمنت اِن بؤن

 أحٗم الطفولة السخَفة ٖ جصلح سوي لحكاَات اللَل وْطَاؾ

 اْحٗم الوردَة ونحن نَام ثم جنجهٍ بمجرد أن ننام أو نسجفَك

 . وٖ نذكرها مجدداً ْننا نعلم بؤنها ٖ جمت للوالع بؤٌ صلة

خطواجها ما أن الجمت بالخادمة عند نهاَة ممرجولفت   

 ؼرفجها ولالت

 " أَن والدٌ ؟ "

 فهٍ سمعت صوت سَارجه لبل للَل بَنما لم جؽادر بعد وهذا ما

 أكدجه الوالفة أمامها حَن لالت باحجرام

 " فٍ مكجبه سَدجٍ "

 سؤلجها من فورها



 " ولاسم معه ؟ "

 حركت رأسها نافَة ولالت

كاسر للخارجخرج هو والسَد  "  " 

 فؤومؤت لها شاكرة بهمس وجحركت جلن مججازة لها لبل أن جولفها

 كلماجها البطَبة

 " أَن هٍ أمامة "

 فولفت واسجدارت نحوها ولالت بلمحة حزن

 لمد جم نملها للسفارة بطلب من السَد مطر وٖ أعلم "

 " ما لرر بشؤنها

 جنهدت نفساً عمَماً وأصابعها جشجد علً لطعة المماش الملفوفة

 والجٍ جمسن بها وجابعت طرَمها وجركجها خلفها ، وما أن كانت

 فٍ بهو المنزل سمعت صوت الموجودان فٍ الخارج وَبدو

 َجحدثان عن دراجة الكاسر النارَة فؤولت كل ذلن ظهرها وسارت

لمؽلك وولفت وطرلجهباججاه ممر مكجب والدها ووصلت بابه ا  

 حجً سمعت الصوت الجاد ببحجه الممَزة َسمح لها بالدخول

 فجنهدت بعمك جؽمض عَنَها ومشجعة نفسها أَضاً ، فلَخجر كل

 واحد منهما ما أراد هٍ باجت ممجنعة بؤن جكجفٍ بحبها لهما

 ً  . وبوجودهما ضمن اْحَاء وإن لم َكونا معا

ً فجحت الباب ببطء حجً ظهر لها الجال س خلؾ مكجبه َولع أورالا  

 بججابع وَضعها فوق بعضها جانباً ولم َرفع رأسه وٖ نظره لها إٖ

 أن أؼلمت الباب والجربت خطواجها منه وجمنت لحظجها أنه لم

 َفعل وبمٍ مشؽوًٖ مع مسإولَاجه الجٍ جراها جحَل حجً بَنه

 وبَن الجفكَر فَما َحدخ معهم جمَعاً ولَس معه فمط ، وشعرت

لم لاجل فٍ للبها وهٍ جري والدها الذٌ عرفجه سنوات ؼربجهمبؤ  



 كاملة فٍ جلن البٗد البعَدة َعود مجدداً بعد أن بدأت جراه َجؽَر

 . جدرَجَاً منذ أن أصبحوا هنا

 ابجلعت رَمها الجاؾ ومرارجها معه ولالت بحزن جنظر لعَنَه

 المحدلجان بها بجمود

" لعودة لبرَطانَا مجدداً جدٌ َسجن نفسه فٍ ؼرفجه ولد لرر ا  " 

 واخجنك صوجها وهٍ ججابع برجاء حزَن

 " ٖ ججكره َبجعد عنا وَؽادر أبٍ أرجون "

 " ولما لرر هذا ؟ "

 شعرت بملبها جملص بسبب نبرجه الجافة وجلعثمت لابلة

 " ... ْن .... ْن والدجٍ كانت "

 وعادت جشجع نفسها لجخرج بجملة مفَدة بعد أن رأت أن نظرجه

م ججؽَر بالرؼم من ذكرها إَاها ولالت بحزن عمَكل  

 لبل أن ججعب وننملها للمسجشفً كانت منهارة وؼاضبة "

 " .....كثَراً منا و

 وعادت الكلمات لخَانجها وعجزت عن لولها ولم َساعدها أبداً 

 الذٌ لم ججرن عَناه الجامدجان عَناها واندفعت الكلمات وكؤنها

 جفر منها

 هٍ لالت بؤنه لَس والدها وبؤنٍ لست أبنجها وٖ جعجرؾ "

 " بنا عابلة لها

 وارججؾ جسدها ما أن أنهت كلماجها الماجلة لها بالدرجة اْولً

 فكَؾ أن جمولها أمامه ؟

 ومٓت الدموع عَناها ما أن لمحت ومَض الؽضب الذٌ اشجعل

 فٍ العَنان السوداء الواسعة وإن لم َظهر علً مٗمحه

الت برجاءول  



"  ً  " أبٍ أرجون ٖ أرَد أن أخسره هو أَضا

 وما أن علمت بؤنه سَجحدخ بعد كل ذان الصمت وجعرؾ لما

 لالت جسبمه

"  ً  ٖ جمل بؤنه لدَا زوج وحَاة ٖ جحجاج ؼَره فؤنا أحجاجكم جمَعا

 " وإن كنجم مسجؽنون عنٍ

 وجدحرجت دمعة واحدة فوق وجنجها الَمنً ما أن أنهت عبارجها

حزَنة البابسة جلن ولال الذٌ جحدخ أخَراً وبجمود َشبهال  

 مٗمحه كما نظراجه

 " حسناً ... وطلبات أخري ممنوع َا جَما "

 حركت رأسها نفَاً ورفعت ظهر كفها لوجنجها جمسح الدمعة

 المنزلمة علَها جفهم ما َمصد جماماً وما َجولع أن جطلب منه

الت وبؤسًأَضاً وهو أكثر ما َإلمها ، ورؼم ذلن ل  

 أإمن بؤن لوالدجٍ أسباباً نجهلها كما بت مجَمنة من أنها لم "

 جعد جزءاً من حَاجنا لكن جدٌ سَكون وحَداً هنان ولن َشعر

 " بالسعادة وإن كان حراً طلَماً كما َمول وَرَد

 وما أن أنهت عبارجها جلن جمدمت من مكجبه ووضعت لفافة

من فورها كاشفة عن المماش علً الطاولة أمامه ولد انفجحت  

 خصل الشعر السوداء الناعم المجموعة فَها ولالت بهمس

 مخنوق جنظر لمٗمحه وعَناه اللجان جمدجا علَه دون حران

 وٖ أٌ جعبَر َرجسم فَهما

 " هذا آخر ما جركجه لبل رحَلها "

 وأولجه ظهرها ودموعها محججزة فٍ عَنَها وؼادرت جهة الباب

 راكضة وبالكاد اسجطاعت من خلؾ دموعها أن جري الخادمة

 الجٍ وجدجها أمامه وما ان فجحجه وخرجت بَنما ولفت جلن عند



 الباب لابلة

 " سَدٌ ثمة امرأة هنا جرَد رإَجن "

* 

* 

* 

 اشجدت لبضجاها بجانب جسدها بجوجر حاولت جبدَده بالنظر

خفٍ الججدَدللمكان حولها ولجفاصَل المنزل العرَك الذٌ لم َ  

 وٖ اللمسات الحدَثة عرالجه وجماله ، ولم َزد ذلن حالها إٖ

 سوءاً وهٍ جري لوة ذان الرجل فٍ منزله لبل أن جراه مما جعل

 مهمجها جزداد صعوبة وهٍ من جعرفه جَداً من المرة الوحَدة

 الجٍ رأجه فَها .. لكنها عازمة علً ما جرَد فعله ولن جمؾ

نهاَة عابلجها كاملة بسبب جهور شمَمها مكجوفة الَدَن جرالب  

 لبل نهاَجه هو وبَدها شٍء جفعله لد َنمذ علً اْلل حَاجه

 . ولن نمول مسجمبله

 إبجعد نظرها عن خشب السٗلم المشؽول بما َعرؾ اْربَسن

 العربٍ اْصَل لَكون جحفة منفردة لوحده ونظرت للجٍ خرجت

لفت مكانها جنظر لهامن حَخ ؼادرت الخادمة لبل للَل والجٍ و  

 بعَنان دامعة لبل أن جركض نحوها واسجمبلجها هٍ جحضنها بموة

 جمسن نفسها بصعوبة عن البكاء وإن لم جبكٍ هٍ فاحجضانها

 الموٌ لها َجحدخ وَبكٍ وَنوح نَابة عنها ، رفعت َد مرججفة

 لرأسها ومسحت علً شعرها هامسة بحزن

نا سوَاً .. هٍ جفعللمد عرفت والدجن جَداً َا جَما وكبر "  

 " أٌ شٍء من أجل عابلجها ولن جفكر فٍ أذَجهم

 ورالبجها بحزن وهٍ جبجعد عنها وججحرن مسرعة ناحَة ممر ما



 َفجح علً ذات البهو الواسع بخطوات شبه راكضة وفٍ صمت

 َشبه دموعها الجٍ كانت جكجفٍ بمسحها وحَدة حجً اخجفت عنها

 جشعر بملبها َجمزق معها .. وها هٍ عابلة أخري ججحطم بسبب ما

 . حدخ ولم جكن هٍ الوحَدة

 أبعدت نظرها عن هنان ونظرت ناحَة الذٌ جعل ضربات للبها

 جشجد بانفعال لوٌ ما أن ظهر أمامها وإن كان بعَداً عنها بعض

 الشٍء .. صاحب البنطلون اْسود والممَص الناصع البَاض مع

ك فمط بَنما َمسن بسجرجه من َالجها فٍ َده ولم َكلؾربطة عن  

 ! نفسه وٖ عناء أن َلبسها وهو َجهل هوَة زابره بالجؤكَد

 ولد ولؾ َنظر لها بصمت ومٗمح صلبة لاسَة جعلت أطرافها

 جرجعش جحت لماش عباءجها الواسعة .. لم َصرخ لم َطردها ولم

له كونها شمَمةَؤمر حرسه وخدم منزله برمَها خارج أسوار منز  

 لابد نصران كما كانت جخشً ولد نسؾ جمَع سَنارَوهات عملها

 الوهمَة جلن بالرؼم من أن نظرجه كانت كفَلة بالمجل ودون

 رحمة ، وٖ جعلم لما شعرت فجؤة بؤن هذا الجبل الشامخ الموٌ

 َخفٍ خلفه للب جضرر وبموة َرفض وٖ الجفكَر فٍ إظهار

لما مرت به ابنة خالجها ومعاناجهاذلن ؟ وبالرؼم من جفهمها   

 الجٍ أخفجها عن الجمَع ْعوام جججرع أوجاعها وحَدة إٖ أنها

 جعلم أَضاً بؤن كسر الرجال لاسٍ ولاسٍ جداً أَضاً .. وحَن

 . َمؾ الرجل فٍ وجهه لَكون ألوي منه َكون اْمر أكثر لسوة

 ازدردت رَمها بصعوبة وجحدثت حَن علمت بؤن هذا ما َنجظره

 وكؤنه َجولع أن جمول ما لدَها وجؽادر مخجفَة من أمامه

 أنت أخبرجنٍ َوم الجمَنا فٍ جمعَة الؽسك بؤنن مدَن لٍ "

 وبؤنه ثمة دَن لدَم فٍ عنمن وأعرفن رجل كلمجه جسبك كرامجه



 " وبؤن عدله أكبر من عظمة رجولجه

 وسحبت نفساً عمَماً لصدرها وجابعت حَن لم َعلك بشٍء جُرضخ

مجدداً من أجل شمَمها نفسها  

 وأنا أرجون سَدٌ أن ٖ جنجمم مما فعله شمَمٍ وألسم لن بمن "

 خلمه وخلمنٍ بؤنه نسٍ أمر ؼسك منذ علم بؤنها ٖ جكن له أٌ

 مشاعر وٖ َجصرؾ اِن إٖ كمحاٍم لجؤت له لرَبجه وصدَمة

 " طفولجه

 وؼمرت الدموع عَناها وهٍ ججابع ببحة جحاول الجحدخ مع الملب

 الذٌ لم َنطك صاحبه بشٍء حجً اِن

 " وأجمنً أن جرأؾ بملب والدجه كٍ ٖ نخسرها بعده علً الفور "

 وأؼمضت عَناها جسجن جلن الدمعة وجحبس معها نفساً سحبجه

 لصدرها بموة ما أن جحرن من مكانه حجً جخطاها مججازاً لها دون

 أن َجحدخ بشٍء وكؤنه َمول لها وبلبالة لاسَة

لدَن وانجهً سمعت ما )  ) 

 وذان ما اعجمدجه حجً شعرت بسكَن لاسٍ َطعن ظهرها حَن لال

 بجمود من ورابها وهو َؽادر

 " وٖ بسببها .. لست أنا من َبَع مبادبه من أجل امرأة "

 هكذا فمط وهذا فمط ما لاله وؼادر وكان كافَاً ومؽنَاً عن لول

كرهت الكثَر فمسحت بموة دمعة كانت سجمفز من عَنَها وكم  

 حَنها لابد وابنة خالجه معه بل ونفسها أَضاً ولم جعد جعلم مع

 !من ججعاطؾ ومن هو المذنب ومن هو الضحَة ؟

 وما أن جؤكدت من مؽادرجه وهو وما أكده لها صوت السَارة

 فٍ الخارج خرجت أَضاً نظرها علً خطواجها مججهة علً الفور

لم جنظر وٖ للذٌناحَة السَارة البَضاء الجٍ جلبجها إلً هنا   



 جبعها من فوره ولد جلست فٍ كرسَها من لبل أن َفجح بابه جنظر

 لنافذجها بل لٕنعكاس الباهت لصورجها فٍ زجاجها الٗمع

 ولمٗمحها البابسة الكبَبة جرفض أن َري كل ذلن أٌ أحد وحجً

 الذٌ جلس خلؾ الممود ولد لام بجشؽَل السَارة لجنطلك بهما

 . من فورها

أن ذان الرجل لم َرفض طلبها وإن كان جعلَمه الوحَدصحَح   

 ً  مبهماً وَحمل جمَع اٖحجماٖت ولم َطردها أو َصرخ بها ؼاضبا

 لَذكرها وبصمت بما ألدم علَه شمَمها وإن كان بطلب من ابنة

 خالجها بنفسها إٖ أنها كانت جرفض أن َري الجالس بجانبها اْلم

 المرجسم علً وجهها أو أن َسؤلها عن نجابج لمابها المصَر ذان

 بربَسه وصدَمه ، وذان ما لم َفعله هو أَضاً وسَارجه جعبر

 شوارع العاصمة وحجً وصل منزلهما لم َنطك بؤٌ حرؾ ولم

 َسؤلها وكم كانت ممجنة لكل ذلن وأوله ثمجه بها لَجركها جمابله

ولم َجب وٖ علً هاجفهوحَدة وإن كان فٍ بهو منزله ، بل   

 الذٌ لم َجولؾ جمرَباً عن الرنَن حجً جولفت سَارجه أمام الباب

 الخارجٍ للمنزل ففجحت بابها ونزلت دون أن جنجظر أن َدخل

 بالسَارة لَوصلها للداخل واكجفت بعبور البوابة الجٍ فجحت أمام

 سَارجه واؼلمت خلفها علً الفور فجحررت حَنها الدموع الجٍ

ا طوَٗ جسمٍ وجنجَها فٍ صمت مما جعلها جمطع طرَمهاسجنجه  

 نحو المنزل وجمؾ لرب إحدي اْشجار ججكا بكجفها علً جذعها

 جخفٍ عبراجها وشهماجها الصامجة بظهر َدها ولم جعد جعلم من

 . ! جبكٍ جحدَداً ؟ وَبدو لم َجعدي اْمر بكابها علً نفسها

* 

* 



* 

مسطح مجوسط الحجمخرجت من باب المطبخ جحمل الطبك ال  

 والمؽطً بمنشفة مطبخ جدَدة ونظرت حولها وهٍ جسَر ببطء

 وخطوات خافجة باججاه السٗلم جلجفت فٍ كل اججاه خشَة أن جظهر

 لها والدجها أو أحد ابنَها من أٌ مكان وَفشل مخططها .. بل

 . وسجمع فٍ مؤزق سٍء إن كانت والدجها من أمسن بها

فٍ بهو المنزل حجً وصلت ممصدها اجسعت خطواجها ما أن كانت  

 وهو السٗلم الذٌ سَخفَها عن ممر ؼرفهم الموجودة خلفه

 وصعدت حَنها عجباجه بخطوات مسرعة حجً كانت فٍ اْعلً

 وزفرت نفساً طوًَٗ ونظرت من أعلً السٗلم نحو اْسفل ججؤكد

 من خلو المكان ، فبعد أن ؼاب عن المنزل لساعات طوَلة لد

ا ذان فٍ الحدَمة صباحاً عاد لَؽادر مجدداً ولكنهجلت شجارهم  

 !أخذها معه هذه المرة ؟

 لد ٖ جفهم شَباً مما َجرٌ بصعودها إلً هنا لكنها لن جسجبعد

 أن ججد ما َجَبها وإن علً سإال واحد من اْلؽاز الجٍ جدور

 . ! حول زواجه الؽرَب بها

 وضعت الطبك من َدها حَخ ألرب طاولة وصلجها ونظرها علً

 باب ؼرفة نومهما ونظرت خلفها لبل أن ججحرن نحوها مسرعة

 وفجحت الباب ببطء ونظرت للؽرفة المرجبة وكؤن ٖ أحد َعَش

 فَها ! جعلم بؤن عمَر شخص مرجب للؽاَة واعجاد أن َعَش

عد أن أصبح بكلوحَداً وَهجم بجمَع أموره ولم َجؽَر هذا وٖ ب  

 هذا المركز وَمجلن ما َمجلكه من مال لكن أن جكون ؼرفجهما

 !! هكذا وهما ؼادرا فور وصوله جمرَباً فلَس باْمر المنطمٍ

 نظرت للمكان خلفها وللسٗلم الؽارق فٍ الصمت الجام ودخلت



 جاركة الباب مفجوحاً ونظرت حولها لبل أن جمرر الجوجه للخزانة

ؽطً بمرآة كبَرة وولفت جنظر باسجؽراب لثَابهوسحبت بابها الم  

 ! وحدها والمعلمة هنان

 وعادت وأؼلمجها سرَعاً وؼادرت الؽرفة جؽلك بابها ونظرها َسمط

 جلمابَاً علً الجهة الَمنً حَخ السٗلم والمكان الوحَد الذٌ لد

 . َوصل أٌ شخص إلً هنا

الجزبٍفجحت عدة أبواب فٍ المكان الؽارق فٍ الصمت والظٗم   

 فكانت واحدة لؽرفة مكجب وأخري مخصصة للجلفاز وواحدة فارؼة

 جماماً وأحد اْبواب كان لحمام خارجٍ ، وآخر باب لررت فجحه

 وهو اْلرب للؽرفة من الجانب اِخر جعلها جمؾ مجسمرة مكانها

 ولد اخجلطت فٍ مٗمحها الدهشة والصدمة والسعادة الؽامرة

ت جبحخ عنه .. بَجامة نسابَة مرمَةذات الولت وهٍ ججد ما كان  

 علً السرَر الموجود فٍ الؽرفة وفرشاة شعر ومشبن كرَسجالٍ

 مرمَان بجانبها مما َعنٍ بؤنه َسجخدم جلن الؽرفة بَنما جسجخدم

 هٍ هذه وٖ وجود لعروس عمَر سوي فٍ ورلة عمد

 . ! زواجهما

عتانجفض جسدها بموة وأؼلمت الباب بحركة ٖ إرادَة حَن سم  

 باب المنزل َؽلك فٍ اْسفل فهم عادة ٖ َؽلمونه نهاراً والشمس

 لم جؽب بشكل كامل بعد ولد ٖ َكون هذا الشخص والدجها وٖ أحد

 !! أبنابها

 جحركت باججاه السٗلم من فورها ونزلت منه وجولفت مكانها ما

 أن ظهرت لها الجٍ بدأت صعود عجباجه للجو ولد ولفت أَضاً جنظر

 لها باسجؽراب بَنما كان وضعها هٍ مشابهاً وهٍ جحدق فٍ

 عَنَها الجٍ ظهر أثر البكاء علَها واضحاً وكادت مٗمحها أن



 جشع سروراً شامت فٍ وجهها لوٖ أدركت نفسها ، وبالرؼم من

 ذلن شمت ابجسامة عرَضة شفجَها وهٍ جشَر بَدها لٓعلً لابلة

لدجٍ ٖ جؤكل الخبز الجاهزصنعنا الخبز للعشاء بؤنفسنا ْن وا "  

 وحملت لكما جزءاً منه لكنٍ لم أجد أحداً فجركجه علً الطاولة

 " لرب الجدار

 وٖذت بالصمت ما أن أنهت عبارجها الجاهزة سلفاً من أجل

 الموالؾ الطاربة كهذا اِن جنظر للجٍ صعدت بالٍ العجبات جرفع

َجها وٖ أنعباءجها الطوَلة بَدها واججازجها دون أن جنظر ناح  

 ججحدخ أو حجً لجشكرها ولد اسجدار رأسها معها حجً اخجفت فٍ

 اْعلً وحَنها فمط جحركت مجمجمه بحمد

 " َالن من مؽرورة وضَعة "

 وما أن وصلت لٓسفل دارت حول السٗلم مججهة لممر ؼرفهم

 جدندن لحناً لدَماً بسعادة ولم َكن أٌ لحن ذان بل أؼنَجها

ً المفضلة فٍ الماضٍ  والجٍ كان َحب سماعها بصوجها دابما  

 . فمط ْنها جحبها

* 

* 

* 

 جرن سَارجه خارج أسوار المنزل ودخل سَراً علً لدمَه ، كانت

 الساعة لد ججاوزت منجصؾ اللَل وٖ شٍء فٍ ذان المنزل الكبَر

 أو حدَمجه والذٌ كان ملَباً بالمعزَن نهاراً سوي السكون

ل جانب حجً أصبح فٍ الداخلوالصمت الجام الذٌ أحاطه من ك  

 وولؾ َنظر للشخص الوحَد الموجود هنان والذٌ ما كان علَه

 أن َجولع أن َنام لبل وصوله ونظر لطَؾ المرأة الجٍ ولفت فور



 ظهوره ونظر لمٗمحها ما أن ظهرت له بوضوح أكبر فٍ اْنوار

 الصفراء الباهجة للمكان الواسع والمصممة لٕسجخدام اللَلٍ هنا

 ولد لالت ما أن ولفت أمامه جنظر لعَنَه ومٗمحه المجهدة

 " ! جؤخرت كثَراً َا ولاص "

 وكان صوجه ٖ َمل إجهاداً عن مٗمحه حَن لال ببحة

 جعب واضحة

 كان ثمة الكثَر علَا فعله لبل أن أكون هنا كٍ ٖ أجد أنه "

 " ٖ مفر من جسلَمها للشرطة .... كَؾ هٍ اِن ؟

بهمس حمل الكثَر من المعانٍ الجٍ لم َكن الجعب لال آخر كلماجه  

 وحده المسَطر علَها مما جعل الوالفة أمامه ججنهد بحزن وٖ جعلم

 علً حال أٌ منهما جحدَداً سجحزن ولالت

 كان الَوم حافًٗ بالمعزَن ولم أسجطع الجردد علً ؼرفجها كثَراً  "

لد مررتلكنها لم جفارلها وٖ سرَرها أَضاً كما لم جؤكل ، و  

 " بؽرفجها لبل للَل وكانت نابمة

 فؤبعد نظره عنها ناحَة ممر ؼرفجها المظلم بَنما لالت الجٍ ٖزالت

 نظراجها معلمة بوجهه

 كان علَن أن جكون هنا منذ ولت علً اْلل لجري والدن فهو "

 " ابنه إن اسجثنَنا بالطبع كل المعزَن الذَن سؤلوا عنن

اً وجابعت ما أن نظر لها مجدد  

 " زر جناح أسماء أوًٖ فهو هنان ومإكد لم َنم حجً اِن "

 لال َشجت نظره بعَداً عنها

 مجعب خالجٍ وٖ َمكننٍ رإَة أحد وٖ الجحدخ معه وٖ أرَد "

 " أن َعلم ؼَرن وأَا كان بوصولٍ

 حدلت فَه باسجؽراب ولالت



 " !! وأَن سجذهب "

َكن َمصده لابٗجركها وجحرن مبجعداً ناحَة السٗلم الذٌ لم   

 سؤكون فٍ الؽرفة المجاورة لؽرفجها ، ٖ َمكننا جركها وحَدة "

 " اللَلة جحدَداً 

 فرالبجه مجنهدة بؤسً وللة حَلة جسجؽرب الملب الذٌ ٖ َجعله

 ً  ! َراها كماجلة لشمَمه ولد جإذَه أَضا

 هل هٍ برَبة فعًٗ كما لال ؟

 من لجله إذاً ولما فٍ ؼرفجها وجمسن هٍ المسدس وجلجزم

 !الصمت ولم جدافع وٖ عن نفسها ؟

 جركت كل جلن اْفكار خلفها فٗ طابل من الجفكَر فَها وؼادرت

 جهة السٗلم مجمجمه بؤسً

 " رحم هللا للبن بنٍ لبل للبها "

 بَنما من جركجه بعاطفة أمومة هنان جابع طرَمه حجً وصل باب

جها المؽلك وولؾ أمامه مجردداً لبل أن جمجد َده لممبضهؼرف  

 وأداره ببطء َدفعه برفك أكبر وكؤنها نسمة هواء خفَؾ جحركه

 ورلّت مٗمحه بحزن وهو َنظر للنابمة ججمع كفَها جحت وجنجها

 بَنما جنام فٍ سكَنة .. فمط احمرار وجنجَها وجعالب أنفاسها من

ا َإكد أٌ نوم سٍء ٖزالتبَن شفجَها المنفرججان للًَٗ م  

 . ججشبخ به

 أخذجه خطواجه نحوها ودون أن جسجؤذنه حجً وصل عندها ورفع

 اللحاؾ َؽطٍ جسدها جَداً وجحسس بظهر أصابعه جبَنها ولم

 جكن حرارجها مرجفعة كما َبدوا واعجمد ، أحكم أوًٖ إؼٗق النافذة

منهاالجٍ كانت شبه مفجوحة وَبدو لم َنجبه لها أحد ججسرب   

 النسابم الربَعَة الباردة وؼادر الؽرفة دون أن َطفا أنوارها



 وجرن بابها مفجوحاً أَضاً ودخل الؽرفة اْلرب لها وإن كانت

 جفصلها عنها مسافة جكاد جساوي اجساع الؽرفجَن المججاورجَن

 . كامًٗ وفجح بابها ودخل

جؽادرهاكانت الؽرفة الجٍ جم اسجمبال مارَه فَها سابماً والجٍ لم   

 سوي صباح اْمس ٖزال َسجنشك رابحة عطرها النسابٍ

 الخفَؾ الممَز فَها وجرن بابها مفجوحاً أَضاً وهو َجوجه نحو

 السرَر الواسع ونزع سجرجه ورماها علً طرفه وأجبعها بربطة

 العنك وفن زرَن من َالة لمَصه أجبعها بؤزرار أكمامه وثناها لما

بثمل جسده جالساً بجعب علً السرَرَمارب مرفمَه لبل أن َرجمٍ   

 ورفع لدمَه َثنٍ إحدي ركبجَه ناصباً ساله بَنما َفرد ساق

 اْخري علً اسجمامجها َرَح ساعده علً ركبجه ولد ارجفعت َده

 اْخري لعَنَه َضؽط علَها بموة َجكا برأسه علً ظهر السرَر

 خلفه بَنما َرجاح ظهره علً الوسابد الناعمة المكدسة ورابه ،

 واشجدت أصابعه علً العَنان المجهدة بموة َشعر بكل ما حدخ

 الَوم َمر أمامه كشرَط مصور وبالحركة البطَبة أَضاً وصوت

 ضابط الجنابَة َجردد فٍ رأسه وكؤنه َسمعه اِن

لكدمة لوَة فٍالجمرَر المبدبٍ للطبَب الشرعٍ َإكد جعرضه  )  

 المعدة والجواء خفَؾ فٍ معصم الَد الَمنً مما َدل علً جعرضه

 ٔعجداء جسدٌ لبل وفاجه بدلابك للَلة ولد َثبت ذلن ما للت أنت

 بؤن المسدس كان فٍ َده بداَة اْمر ، وإن لم جكن المجهمة ممن

 ً  ( َجمجعون بلَالة بدنَة عالَة ٖ َمكنها فعل ذلن مطلما

من بالجنون فٍ جحلَلن لٓمر لوٖ وجود أثر الدماءوكنت ْجه )  

 علً طٗء الحافة أسمنجَة للنافذة من الخارج مما َعنٍ أنه ثمة

 شخص خرج منها بما أن المؽدور لم َبرح مكانه ومات خٗل



 ثوانٍ معدودة لن جكفَه لَجحرن ناحَجها وَرجع ، كما وٖ أثر

بما أن شهادة الحرسللدماء ٖ فٍ جسد وٖ ثَاب المجهمة .. و  

 واضحة وواحدة بؤن شمَمن لم َدخل المنزل من بوابجه بَنما ؼادر

 منها ووجود النافذة فٍ الؽرفة مفجوحة بَنما بابها مؽلك معناه

 دخوله منها فلما سَفعل ذلن وما الذٌ َضطره له وهو أحد

 !ساكنَه وَدخل وَخرج حَخ ومجً شاء ؟

نفسه وٖ َمكنن بكل هذه لكن المعضلة جبمً فٍ شهادة الجانٍ  

 اْدلة أن جرفع الجهمة عنها بسهولة إن كانت هٍ جصر علً

 ( العكس

 وكان ذان نجاج َوم كامل لم َجلس وَرجاح فَه دلَمة واحدة ، وما

 كان لَسجطَع فعل كل ذلن لوٖ مركزه كنابب للمدعٍ العام حَخ

ها منالمحكمة الجٍ سعً وفوراً لضم المضَة لها كٍ ٖ َجم جحوَل  

 مركز شرطة برَسجول لمحكمجه لبل نملها للجهة المخجصة

 وَنجهٍ دوره حَنها ومهما حاول فهو كان علً اسجعداد لفعل أٌ

 شٍء وٖ جنام لَلة واحدة فٍ الزنزانة وإن اخجطفها وأخفاها عن

 الجمَع وأنكر معرفجه بمكانها حجً جنجهٍ المضَة وَثبت براءجها

 الجٍ َراها رأٌ العَن وواثك منها ثمجه فٍ اسجحالة أن

 . جكون لاجلة

 !لكن من َكون هو المجرم الحمَمٍ ولما ججسجر علَه بعناد هكذا ؟

 إن كان شمَمها فٍ ؼَبوبة لم َفك منها بعد فمن هذا أَضاً الذٌ

 !! هٍ علً اسجعداد لدخول السجن من أجله

عرفة السبب وما حدخ ؟َكاد رأسه َنفجر وٖ َسجطَع فهم أو م  

 بمٍ شهادة ساكنٍ المنزل لَثبت كل واحد منهم أَن كان ولت

 . الجرَمة لَجسع نطاق البحخ بعدها لخارجه



 لفز والفاً خارج السرَر بل وركض خارج الؽرفة علً الفور ما

 أن وصله صوت الصراخ اْنثوٌ الذٌ جولعه وكان َنجظره فٍ أٌ

َدخل الؽرفة مجمسكا بإطار لحظة ، وخٗل ثوانٍ معدودة كان  

 بابها بَده بَنما جسده داخلها لبل أن َواصل ركضه ناحَة الجٍ

 كانت ججلس فوق السرَر وبَنما عَناها مؽمضجان بموة وكؤنها

 جمنعها من رإَة شٍء ما َسجحَل علَها الهرب منه

 كان صراخها الباكٍ َرجفع بهسجَرَه أصابعها جمبض بموة علً

ٖزال َؽطٍ نصؾ جسدهالماش اللحاؾ الذٌ   . 

 ً  وما أن وصل عندها ودون أدنً جردد وٖ جفكَر كان جالسا

 بجانبها َشدها لحضنه ذراعَه الموَجان جحَطانها بموة رؼم

 جمنعها ومحوٖجها ضربه واٖبجعاد عنه وكؤنها لم ججعرؾ علَه بعد

 والذٌ بدأ َخؾ جدرَجَاً أمام إصراره الموٌ والمؽلؾ بالرلة فٍ

 ً وبدأ َدسها فٍ حضنه أكثر ججخلل أصابع َده خصٗت آن معا  

 الشعر الحرَرٌ الذٌ َؽطٍ رأسها المدفون حَخ أضلعه

 َهمس بجؤنٍ

 " انجهً ... هو كابوس وانجهً َا زَزفون أنا معن ٖ جخافٍ "

 وكان ذان ما جعل حجً أنفاسها المجٗحمة بموة وكؤنها كانت

طء ، لم َكن َعلم إنجركض ْمَال طوَلة بدأت جهدأ وجنجظم بب  

 كانت مسجَمظة إن كانت واعَة لما حولها أم ٖ جزال نابمة ؟

 كل ما َعلمه بؤنها جمجله بكل عبرة صامجة جكجمها فٍ أضلعها

 جخرج بَن الحَن واِخر فٍ شهمات مكجومة فهو لم َعرفها

 ضعَفة هكذا سوي فٍ جلن المرة الجٍ هاجمجها فَها ذكرَات

 ماضَها وهٍ نابمة ومإكد ما حدخ البارحة أعاد لها ذكري ما

 حدخ فٍ الماضٍ وهٍ جري شخصاً َُمجل أمامها مجدداً ، وإن



 اسجثنً بالطبع المرة الجٍ بكت فَها ونادت شمَمها وهٍ جشعر به

 َجعرض لٓذي وهم َجهلون ، وَري كٗ اْمرَن واحد وهو لحظة

امدة ونمطة الضعؾ الوحَدةالضعؾ اْندر لشخصَجها الموَة الص  

 . فَها وهٍ شمَمها وماضَها معه

 ما أن شعر بجسدها ارجخً جماماً بَن ذراعَه نظر لها َبعدها

 برفك ورأسها َسمط لٓسفل ببطء فعلم بؤنها عادت للنوم مجدداً 

 أو اسجكانت فٍ نومها الذٌ َبدو لم جؽادره بعد فؤسند رأسها

م سحبها من جحجها برفكبذراعه ووضعه علً الوسادة ببطء ث  

 وؼطاها جَداً باللحاؾ الناعم المكون من طبمجَن من المطن

 الثمَل وولؾ لبرهة َنظر لمٗمحها الجٍ َبدو أنها اسجرخت أكثر

 من السابك من انجظام أنفاسها ولم َسجطع البماء أكثر من ذلن

 ولو كان اْمر بَده لما ؼادر الؽرفة حجً جسجَمظ لكنه عاجز حجً

مدَم ما َحرمها الجمَع منه وهو الشعور باْمان فٍ أكثرعن ج  

 أولات احجَاجها له ، كما ٖ َرَد مولفاً مشابهاً للذٌ شهدجه

 جمانة سابماً ما أن جطلع شمس الصباح وإن كان َخجلؾ عنه إٖ

 أن فهمهم له سَكون واحداً وبعَداً عن كل ذلن لذلن ٖ َمكنه

ربَجها لم َعد لها وجود فٗلضاء اللَل فٍ ؼرفجها هنا وحجً م  

 . حل أمامه سوي العودة للؽرفة الجٍ جاء منها

 ؼادر الؽرفة جاركاً بابها مفجوحاً هذه المرة أَضاً ودخل ؼرفجه

 السابمة وجوجه نحو السجابر فٍ الطرؾ اِخر وأبعدها بحركة

 واحدة لوَة وفجح النافذة للًَٗ ٖ َعلم لَملل شعوره بأخجناق أم

ابحجها من ثَابه ؟ بل ومن كل خلَة فٍ جسده بهواء أكثرلَمحو ر  

 . لوة وبرودة

 جلس علً حافة السرَر من جلن الجهة َولٍ الباب فٍ الجانب



 اِخر ظهره واجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه َشبن أصابعه ببعضها

 ونظره علَها وهٍ جشجد مع اشجداد أفكاره الجٍ كانت جدور فٍ

 ذات المسار فإلناع من جعَش هنا فٍ وسطهم ببراءجها َراه أكثر

 صعوبة من إلناع المضاء ففٍ المحاكم َؤخذون اْدلة البسَطة

 بعَن أعجبار لكن البشر ٖ َعجرفون بذلن وإن صدر الحكم

 ببراءجها ففٍ بعض اْحَان جموت حجً المشاعر أنسانَة ،

ما سَهاجم به هو دفاعه ولهذا جَهّرب من رإَجهم جمَعاً فؤول  

 الشرس عن لاجلة كما َعجمدون وجركها هنا بَنهم خاصة وأن أكثر

 من نصؾ ساكنٍ المنزل هنا لم َسجسَؽوا وجودها هنا منذ

 !البداَة فكَؾ اِن ؟

 عاد لجلوسه السابك واجكؤ برأسه للخلؾ وأؼمض عَنَه

 المجهدجان حد اْلم الذٌ َشعر به َضرب فٍ صدؼَه َؽوص فٍ

فكار عدَدة وإن كانت جصب فٍ ذات النمطة حجً انجظمت أنفاسهأ  

 وؼلبه نعاس خفَؾ لم َكد َؽرق به فٍ نوم حمَمٍ حجً عاد

 وفجحهما مجدداً واسجوي فٍ جلوسه َنظر حَخ باب الؽرفة الذٌ

 جحرن فجؤة وارجفع نظره للجسد اْنثوٌ الوالؾ أمامه حجً

آثار النوم علَهما وصل به للعَنان المحدلجان به بصمت ٖزالت  

 جطالب بالمزَد لبل أن جسدل جفنَها جخفٍ الزرلة الجمَلة

 المشوشة فَهما عنه وجحركت خطواجها نحو الداخل حجً وصلت

 السرَر َرالبها باسجؽراب ورَبة جبدلت للدهشة سرَعاً وهٍ جندس

 جحت اللحاؾ بجانبه وانكمش جسدها جحجه فٍ وضعَة الجنَن

ر منها سوي رأسها وشعرها الذٌ أخفًجولٍ ظهرها له ٖ َظه  

 ! ما َظهر من مٗمحها الجٍ جدفن أؼلبها فٍ الوسادة جحجها

 وجصلبت مٗمحه ما أن خرج صوجها الهامس بخفوت



 " ٖ أرَد البماء وحدٌ هنان "

 فؤؼمض عَنَه ببطء ووبخ نفسه سرَعاً فكَؾ لم َفكر فٍ هذا

جً اْصحاء فكَؾوبؤن لمكان الجرَمة أكبر جؤثَر علً نفسَة ح  

 بمن مرت بمآسٍ مشابهة فٍ الماضٍ ؟

 وما أن عاد وفجحهما جولفت نظراجه عندها بل وجشابكت أفكاره

 !!.. العاجزة عن فهمها

 وكان علَه وخٗل ثوانٍ فمط أن َمرر لراراً حاسماً َجرن السرَر

 أم الؽرفة بؤكملها لها ؟

وباً أو جهرباً منها ممالكنه خشٍ ذات الولت أن جعجبره هر  

 أعجزه عن اجخاذ ذان المرار أو حجً الجفكَر فَه وسالاه ججخدران

 ! َشعر بهما أثمل من أٌ شٍء لد َفكر فٍ حمله أو جحرَكه

 وذان ما جعله َججمد مكانه كالصخرة الصماء كل ذان الولت حجً

 بدأت أنفاسها بأنجظام محررة إَاه من المَود الوهمَة الجٍ كبلت

 كل شٍء فَه عن الحركة بل وإصدار اْوامر أو جلمَها وولؾ

 حَنها مبجعداً عن السرَر ببطء ونظره علَها ٖ َعلم

 ما َلعن جحدَداً ؟

 نفسه ْنه السبب فٍ عجزه عن احجوابها واحجضانها أم ؼَره

 لَمؾ مولؾ العاجز عن فعل أٌ شٍء من أجلها خارج أسوار

 مبنً النَابة العامة هنان ؟

بت نظراجه الحزَنة المجفهمة جسدها وخصٗت شعرها الطوَلرال  

 المجناثرة خلفها فبالرؼم من كل ما جعانَة فٍ نومها الملٍء

 بالكوابَس ٖزالت كما َبدو ججمسن به وجعود له سرَعاً وكؤنها

 ! ججخذه مٗذاً من والعها وبالرؼم من كل بشاعجه

نفهل سجحظً ببعض السكَنة فَه بمجرد ابجعادها ع  



 جلن الؽرفة ؟

 كان سإاًٖ جوابه ألرب مما َجخَل ولد بدأ صوت أنَنها المجمطع

 َخرج مجعالباً منها فجلس مجدداً َثنٍ ساله جحجه ولبل أن جمجد

 َده لها لَولظها جلست فجؤة بشهمة لوَة مصدومة خرجت

 مرجفعة مرجعبة زلزلت أعماله لبل أضلعها المرججفة بؤنفاس

منه وجد نفسه َجلس فوق السرَر بمربهامجٗحمة ، ودون شعور   

 وَده جبعد شعرها عن طرؾ وجهها هامساً ونظره علً عَناها

 الشاخصجان فٍ الفراغ

 " زَزفون أنت بخَر إنه مجرد حلم "

 فكان رد فعلها الوحَد أن مسحت بَدَها علً شعرها للخؾ وكؤنها

 جبعده عن وجهها ججنفس بعمك ولوة لبل أن جعود لٕسجلماء

 مكانها ووضعها السابك جولٍ ظهرها له ودفنت مٗمحها هذه

 المرة فٍ ساعدها وذراعها جثنَهما جحت رأسها لَدمره وبشكل

 نهابٍ صوت أنَنها الباكٍ والذٌ خرج مكجوماً موجعاً وكؤنه

 َخرج من للب مؤساجها ومنذ بدأت فانهار جسده علً ظهر

سار حزَنالسرَر َجكا علَه بكجفه وجانب رأسه َنظر بإنك  

 لجسدها المرججؾ الباكٍ وهو َعلن جمرده علً صمودها وانهَاره

 الجام أمام لسوة ما جمر به ، وفٍ لحظة كانت أعظم من أن

 َسمَها ضعفاً امجدت َده ببطء ناحَجها حجً ٖمست أصابعه وكفه

 نعومة شعرها واسجمرت فوق رأسها وجنفس بعمك نفساً طوًَٗ 

مة وهو َجلو اَِات المرآنَةلبل أن َخرج صوجه ببحة عمَ  

 بصوت عمَك رخَم زادجه نبرة الحزن فَه عمماً ، وهذا جل

 وأعظم ما َمكنه فعله من أجلها وهو َدرن ما َواجهه للب اْنثً

 الضعَؾ اللَلة ومهما كان لوَاً ، بل وكان مولناً من أنه سبَله



َخفتالوحَد ومنجاها اْكَد أَضاً وأنَن عبراجها الموجعة لد بدأ   

 جدرَجَاً حجً لم َعد َمٓ المكان الواسع البارد سوي صوجه

 الجهورٌ العمَك ٖزال َجلو اَِة جلو اْخري وَده علً رأسها

 . ونظراجه الحزَنة ٖ جفارلها

* 

* 

*  
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 جؤفؾ نفساً طوًَٗ واسجدار ناحَجها بكرسَه لابًٗ بضَك

أنا لست عاجزاً بالكامل وَمكننٍ فعل هذا بنفسٍ عمجٍ "  

 " وجصبحَن علً خَر

 لالت الجٍ كان جؤففها لم َكن أفضل حاًٖ منه بل وبضَك مماثل

 ججمع َداها فٍ وسطها

 َبدو كان علً ؼسك أن ٖ جؽادر من هنا فمد اكجشفت مإخراً  "

 " بؤنها وحدها من َجؽلب علً عنادن

 ً  أبعد اللحاؾ بَده عن السرَر المابع أمامه وبحركة ؼاضبة مجمجما

 هٍ جعلم جَداً ما أحجاجه وما َمكننٍ فعله بنفسٍ ... هذا هو "

 " السبب فمط عمجٍ

 كانت سججحدخ والعناد كما الضَك لم َؽادرا مٗمحها الجٍ جبدلت



 فجؤة لشٍء مخجلؾ جماماً وجبادٖ نظرة مسجؽربة ولد لطع

اْصوات فٍ الخارج .. بل صوت رعد جحدَداً والذٌ كانحدَثهما   

 َزمجر كرعد حمَمٍ بالفعل فجركجه وجوجهت من فورها جهة

 الباب المفجوح وهو فٍ إثرها سرَعاً حجً كانا عند مصدر الصوت

 وهو بهو المنزل حَخ َمؾ مواجهاً للكاسر الذٌ نظر ناحَجهما ما

جكفٍ لجشرح بؤنه أن ظهرا وحرن كجفَه بعبوس ومٗمحه وحدها  

 ! ثمة مشكلة ما وعظَمة جداً 

 بَنما عاد رعد الؽاضب للصراخ مجدداً ولم َنجبه وٖ لوجودهما أو

 َبدو لم َهجم

 وزوجها ٖ َجحدخ وَخبرنا لما ؟ وماذا عن إبنجها ؟ بل ورجاله "

 لما َجكجمون عن اْمر إن كان كما للت لم َكن هنا منذ َومَن ؟

 ً ٖ َعجبروننا سوي عابلة ؼرَبة عنها ؟ أم هما مثلها جماما  " 

 وعاد للصمت مجدداً وكؤنه َنجظر أجوبة من الذٌ ٖ َملن منها

 شَباً ، وعٗ صوت الكرسٍ الكهربابٍ مججاحاً ذان الصمت

 المصَر المشحون للذٌ الجرب منهما ولال ناظراً بحاجبان

 معمودان لشمَمه الؽاضب

 " ماذا َحدخ هنا ؟ مابها ؼسك ؟ "

ر له رعد ولال بؽضب وكؤنه َنجظر فمط أن َسؤله أحدنظ  

 منذ أن خرجت من هنا وهٍ مخجفَة مع ابن خالجها وجرفع اِن "

 " لضَة طٗق وكؤننا أطفال أمامها جفعل وجمرر وجنفذ من نفسها

 أمسكت عمجه فمها بَدها مصدومة بَنما اججازها رماح بسهولة

 ً  لابٗ بحزم رجل الجَش الذٌ جشربجه شخصَجه ومنذ كان فجَا

 " وهل سجنكر بؤنه ألرب لها منن ؟ "

 عبارة لم َجولعها أحد منهم لطعاً جعلت حجً رعد َصمت وعَناه



 سجخرجان من مكانهما جحدلان فَه ٖ أحد َفهم من الصدمة أم

االؽضب ! كما لم َسجطع أَا منهم جفسَر كٗمه ولوفاً فٍ صفه  

 أم هجوماً مدججاً نحوها ؟

 بَنما لم َهجم هو بجمدَم أٌ جفسَر آخر ولد جركه ونظر جهة

 الكاسر نظرة فهمها ذان علً الفور وبؤنه علَه جكرار ما لال

 لشمَمه منذ للَل بل وأَضاً جلمٍ ردة فعله المجهولة حجً اِن ،

 وْنه ٖ مفر آخر أمامه لال مجدداً وكؤنه مسجل صوت َكرر كل

ٍء بدلة وإن كان صوجه بدا أكثر ججهماً وبإساً عن سابمجهاش  

 ما علمجه من لاسم أنه جلمً اجصاًٖ من جَما لَلة ذهاب والدجٍ "

 إلً هنان وكانت حَنها فٍ المسجشفً بعد انهَار عصبٍ حاد

 ونزَؾ كادت جفمد جنَنها علً إثره ثم ؼادرت مع لابد لمكان

العدل ، وبعد َوم واحد فمطمجهول جبَن مإخراً أنه منزل وزَر   

 وصلت ورلة من المحكمة العلَا للمصر الرباسٍ ولمكجب مطر

 شاهَن جحدَداً للولوؾ أمامهم فٍ دعوي طٗق رفعجها ضده وٖ

 أحد َعلم ما حدخ جلن اللَلة سوي بؤنها جلمت ظرفاً ورلَاً من

 " لندن عن طرَك إحدي الخادمات

كؤنه َسججدٌ نفسهوضعفت نبرة صوجه مع انجهاء كلماجه و  

 الثبات لَكمل ما كان َمول وزم شفجَه المرججفجان فٍ خط رلَك

 وكؤنه َمنعهما عن إظهار مماومجه للدموع واٖنهَار باكَاً لَس

 فمط لجؤلمه لما حدخ معها وَجهلون أؼلبه وٖ لحال شمَمجه الجٍ

 جركها هنان بل للنظرة الجٍ رآها فٍ عَنٍ رماح وهو َخفض

ا بجفنَه عنهم جمَعاً ، وعلم حَنها بؤن مولؾ عمهبصره وَخفَه  

 رعد النارٌ الؽاضب أهون مبة مرة من صمت عمه اِخر والذٌ

 أخفً خلفه عاصفة من نوع مخجلؾ جماماً بداخله ، بل وَبدو أن



 ذان ما حدخ منذ سمع ما لاله رعد وفهم حَنها ما عناه بما لال

جالَة حَن نظر لرعدسابماً ، لكن ما لم َجولعه هو ردة فعله ال  

 مجدداً ولال بجمود

 " هل سبك وأخبرجن بنَجها هذه من لبل ؟ "

 وكان جوابه الصمت بَنما جبادل الكاسر وعمجه نظرة صامجة

 ! مسجؽربة جشرح صدمجهما بطرَمة جفكَره وجحلَله لٓمر

 وانجمل نظرهما سرَعاً لرعد الذٌ جنهد بضَك ولال بجمود خالؾ

 سلوكه السابك بؤكمله

 جحدثت عن شٍء مماثل فٍ السابك لكن عٗلجهما اْخَرة "

 " جعلجنٍ أعجمد بؤنها جولفت عن الجفكَر فٍ اْمر

 فعاد الكاسر لسرلة النظرات مع عمجه الجٍ كانت كالضابع بَنهم

 ثٗثجهم بَنما لال رماح بجدَة مججاهًٗ النصؾ الذ لم َكن َعنَه

 فَما لال

 " وماذا كان ردن حَنها ؟ "

نا ارجفعت حالة الجوجس ولدي الجمَع جمرَباً وحجً الذٌ ٖذوه  

 بالصمت َحدق فٍ عَنٍ شمَمه بموة جشبه صمجه ذان فمال

 رماح بإصرار

 " هل رفضَت لرارها أم أنن أَدجها فَما جرَد فعله َا رعد ؟ "

 فزم شفجَه بضَك لَس من إصراره العنَد فمط بل ومن أسلوب

ولال بضَك نافضاً َده بعشوابَةجحمَمه معه وكؤنه طفل أمامه   

 وهل ثمة شخص عالل َمكنه اسجَعاب فكرة أن جحارب رجل "

 المانون بالمانون ؟ من الحمك أن َفكر أٌ شخص ومهما كانت

 مكانجه فٍ الولوؾ فٍ وجه لرارات ربَس بٗده ْنه فوق كل

 " شٍء فَها وحجً المانون



َشَر بسبابجه ناحَةوكان جعلَك رماح جاهزاً بل ولوَاً أَضاً وهو   

 البعَد وحَخ باب المنزل المفجوح

 وها هو السَد عمبة فعل ، بل ولابد الذٌ لَس سوي محامٍ "

 " فٍ محاكم ربَس البٗد بؤكملها كما جمول

 صرخ حَنها رعد بؽضب

 ؼبٍ وأحمك وسَري ما سَحدخ معه وإلً ما سَموده "

 " جهوره المجنون

 ً  وواجه رماح ؼضبه ذان بموة مماثلة صارخا

 علً اْلل هو فعل وإن لُطعت عنمه فٗ أراه َخاؾ أو ؼافل "

 " عن ذلن

 ولم َجعل كٗمه ذان الوالؾ أمامه َزداد إٖ اشجعاًٖ ولال بحدة

 " رماح هل أفهم ممجنع أنت بما جمول فعًٗ ؟ "

 فمال من فوره وبحزم

ة جمرر عن نفسها كما كنت جمولما أعلمه بؤنها كبَرة وعالل "  

 دابماً وجناصرها علً الجمَع وإن رأوها مخطبة ، فما الذٌ جؽَر

 " حَن أصبح ربَس برلمانن فٍ المعادلة ؟

 وهنا اجسعت عَنا رعد بصدمة وعٗ صوجه مجدداً فٍ وجهه

 " !! رماح ما معنً ما جموله "

 ورالبجه نظراجه الؽاضبة وهو َسجدَر بكرسَه ولد لال

برود مؽادراً ب  

 ما ألوله اجركها وشؤنها فؤنت لست شمَمها وٖ ابن خالجها "

 " وهٍ أكبر من أن جضربها وجسجنها فٍ المنزل

 وابجعد حجً اخجفً خلؾ ممر ؼرفجه ولحمت به عمجه جضرب

 كفَها ببعضهما ججمجم كعادجها بما ٖ َمكن ْحد فن طٗسمه بَنما



المنزل مؽادراً ومججازاً جحركت خطوات رعد الؽاضبة ناحَة باب   

 الوالؾ مكانه َشد لبضجَه بجانب جسده بموة ولد ولع نظره علً

 آسجرَا والوالفة بعَداً بصمت ومٗمح جعَسة لم َشعر بوجودها

 هنان أحد حجً جلن اللحظة لبل أن َركض ناحَة السٗلم وصعد

 لٓعلً من فوره بل ولؽرفجه جحدَداً ولمكجبه الخاص بالدراسة

لكؤس الزجاجٍ بماعدجه الذهبَة الموضوع فٍ أعلً رفوفهوأخذ ا  

 وأمسكه بكلجا َدَه َنظر له من بَن دموعه وكان جابزة فوزه فٍ

 المسابمة الرَاضَة الجٍ نظمجها مدرسجهم أبجدابَة فٍ العمران

 ، ورؼم اكجشافه حَنها بؤن والدجه من كانت صاحبة الفكرة بل

ن لم َزده سوي فخراً بؤنهوهٍ من سلمجها لمدرسجه إٖ أن ذل  

 فٍ نظرها بطل ورجل كما كانت جمول دابماً ، وآلمه السإال الذٌ

 َبحخ اِن عن أجوبة فٍ داخله وأنه إن كان رجًٗ بالفعل اِن هل

 كانت سجراه كذلن وكإبن لها بالفعل أم سجججاهله مثلهم كما

 اجهمها عمه رعد ؟

 لسماً كان سَمؾ معها ومهما كانت الظروؾ واْسباب لكن أكانت

 هٍ سجعجمد علَه ؟

 لمد رحلت دون أن جفكر وٖ فَه هو ابنها الذٌ جعرفه ٖ َمكنه

 البماء لَومَن فٍ مكان هٍ لَست فَه ؟

 وما آلمه أكثر هو ما رآه فٍ عَنٍ من أصبح َعده والده الذٌ لم

لم َنظر له بالنظرة ذاجها الجٍ لابلهَراه َوماً .. فبالرؼم من أنه   

 بها رعد بل وحَاه ولم َججاهله وهو َدخل منزله بَنما كان َمؾ

 هو ولاسم لرب الباب حَخ دراججه إٖ أن ججنبه النظر له وذان

 الجمود الماجل فٍ عَناه كان َكفٍ لَخبره برأَه فٍ اْمر ومولفه

والَجم مما َجرٌ وذان ما زاد شعوره باْلم والوحشة بل  



 . مجدداً 

* 

* 

* 

 فجح عَنَه واسجوي فٍ جلوسه أكثر َرفع رأسه وَمدد ظهره

 المجشنج َشعر بجصلب مرَع فٍ كجفَه بسبب نومه جالساً بَنما

 كان َسجند كجفاه علً السرَر خلفه جالساً علً اْرض ، فما أن

 صلً الفجر وكانت لد مضت ثٗخ ساعات ونصؾ جمرَباً نامت

ك مفزوعة كالمرات الجٍ سبمجها صلً وجلسفَها دون أن جفَ  

 . هنا لرب سالَها ونام حَن جؽلب علَه الجعب وأعَاء

 سند مرفمه وساعده بالسرَر خلفه ورأسه َسجدَر نحوها وخانت

 جولعاجه حَن وجد عَناها المفجوحجان جحدق به بَنما كانت جثنٍ

 مرفمها جحت رأسها وٖزالت علً وضعَجها منذ البارحة

بهدوءوهمس   

 " هل نمت جَداً ؟ "

 ً  كان جوابها إَماءة صامجة ولم َكن َجولع وٖ َنجظر المزَد أَضا

 وَكفٍ أنها لم جحدق به بجمود أو كراهَة كما اعجاد دابماً ، ولؾ

 علً اسجمامجه ولال وٖزال ناظراً لعَنَها الجٍ ارجفعت معه

 سؤخبر الخادمات َممن بنمل أؼراضن جمَعها هنا وسنؽلك "

 ً  " جلن الؽرفة نهابَا

 ورالب حدلجاها الجٍ ابجعدت عنه للفراغ أمامها لبل أن َخرج

 همسها الخافت

 " ٖ أرَد البماء هنا "

 فحدق فَها باسجؽراب بَنما جابعت هٍ ودون أن جنجظر جعلَمه



 وٖ أن جنظر له

 " لَس الطابك اْرضٍ "

لال بجدَةفجحررت أنفاسه الجٍ ٖ َعلم أَن كانت عالمة جحدَداً و  

 ونظره لم َفارق مٗمحها الجٍ ٖزالت ججمسن بهدوء ؼرَب

 ! ٖ َفهمه

 " زَزفون ماذا حدخ أخبرَنٍ ؟ ممن أنت خابفة ؟ "

 وحَن كان جوابها الصمت ولم جفارق حدلجاها الزرلاء الفراغ

 وكؤنها ٖ جسمع أو جهجم بما َمول أؼمض عَنَه وجنهد بعمك َمنع

لة فٗ َبدو أنه الولت المناسب لذلننفسه عن الكثَر من اْسب  

 وهٍ لم ججخطً صدمجها بعد فهٍ لَست وٖ زَزفون الجٍ َعرفها

 سابماً ! ولن َصل لشٍء مالم جساعده هٍ وأسلوب الضؽط علَها

 لن َجدٌ البجة هذه المرة اسجسلم نهاَة اْمر لفكرة الصمت

 والجروٌ وإن كان مكرهاً ومد َده لها لابًٗ 

درَن الطابك بؤكملهحسناً سجؽا "  " 

 فجلست من فورها جبعد شعرها للخلؾ ومدت َدها وأمسكت َده

 وولفت وجبعجه وهو َؽادر الؽرفة وَده فٍ الخلؾ معها وهمست

 جنظر لمفاه أمامها

 " أَن سنذهب ؟ "

 لال َمنع نفسه من الولوؾ والنظر لها كٍ ٖ َجؽلب علَه الجنون

أكثر بصعود السٗلم وَحملها بَن ذراعَه فٗ جُجعب جسدها  

 الطابك الثانٍ فَه ؼرؾ أؼلب ساكنٍ المنزل لذلن سآخذن "

 " للذٌ َلَه

 " لؽرفجٍ السابمة ؟ "

 كان سإالها مفاجباً ولم َجولعه جعله ودون شعور َمؾ وَلجفت



 لها وافجرلت أَدَهما حَنها ولال ناظراً لعَنَها المحدلجان به

 " .... ثمة ؼرؾ أخري وسؤطلب من الخادمات ججهَز واحدة "

 وانمطعت كلماجه َحدق فَها باسجؽراب حَن لالت ولد هربت

 بنظراجها منه

 " بل أرَد العودة لها هٍ "

 فجنهد بعمك مؽمصاً عَنَه لبل أن َنظر لها مجدداً َحارب نفسه

لها بشك اْنفس كٍ ٖ َعود ْسبلجه الجٍ جكاد جمجله وٖ َوجد  

 أجوبة سوي لدَها ولال مسجسلما للوالع المرَر مجدداً 

 " لكنها جؽلك من الخارج ووحدٌ من َمكنه فجح بابها ؟ "

 رفعت نظرها له حَنها ولالت بجمود

 " لن أحجاج للخروج منها "

 حدق فَها بصمت لبرهة لبل أن َشَر بَده حَخ نهاَة الممر الذٌ

 َمفان فٍ منجصفه ولال بجدَة

ن ٖ جخافٍ فلن َإذَن أحد هنازَزفو "  " 

 همست بخفوت

 " أنت سجؽادر "

 ٖ َنكر بؤنه وبصعوبة اسجطاع أن َخفٍ جؤثَر جلن الكلمات علَه

 وأن جثك به وحده ودون الجمَع ! بل ولما جخاؾ جحدَداً ؟

 منهم أم من وجودها فٍ هذا الطابك فمط ؟

 لال ما لم َعد َمكنه منع نفسه عنه أكثر

ابفة أخبرَنٍ ْساعدن َا زَزفون ؟ممن أنت خ "  " 

 وكان جعلَمها كسابمه أن أبعدت نظرها عنه ولم ججحدخ فجنهد

 باسجسٗم ومد َده لَدها وأمسكها مجدداً ولال َسحبها خلفه

 سؤعَدن لها إذاً وسؤجرن رلمها السرٌ لوالدة رواح فمد ٖ "



 " أكون هنا فٍ ولت مبكر

بب الذٌ وجده عند أولوما أن وصل بها بهو المنزل ولؾ بس  

 السٗلم وكان والده ... والذٌ لم َره وٖ باْمس بعد وصوله ْنه

 لم َسجطع جرن مبنً النَابة لَكون هنا ، كان َٖزال بثَاب النوم

 !! وٖ َفهم ما أنزله فٍ هذا الولت الباكر

 بَنما كانت نظراجه ججنمل بَنهما بصمت لم َفهم أو َسجطع لراءجه

 فجرن َدها والجرب منه وبادله ذان الحضن سرَعاً بَنما همس

 ولاص فٍ أذنه بحزن شعر به عند رإَجه أكثر من أٌ ولت سابك

 " أحسن هللا عزابن "

 فربجت َد والده علً ظهره بَنما همس بخفوت حزَن

 " عزابنا ومصابنا واحد "

هوما أن ابجعد عنه ٖحظ نظراجه الجٍ جوجهت ناحَة الوالفة خلف  

 وأراحه أنها لم جكن نظرات عدابَة حجً اِن علً اْلل ، وٖ َنكر

 أنه خان جمَع جولعاجه حَن لم َهاجمه كالبمَة ْنه َمؾ فٍ

 صفها ! وجمنً بالفعل أن َسجمر فٍ جدمَر جولعاجه السلبَة جلن

 وٖ َفعل ذلن اِن خاصة وأنها فٍ نظر الجمَع هٍ الفاعلة ، لال

َنَه المحدلجان بالوالفة خلفه دون أن جرمشابجرلب أخافه َنظر لع  

 " آسؾ أبٍ فلم أسجطع أن أكون هنا باْمس "

 وكاد َحضنه امجناناً حَن أبعد نظره عنها دون أن َجؽَر ونظر

 له ولال

 " أعلم جَداً ما كنت جفعل وأَن كنت "

 وارجفعت َده لكجفه وشد علَه بموة وهمس ناظراً لعَنَه

جؤكد من لدرجن كمحامٍ وحدة ذكابنلمد أخبرجنٍ رلَة وم "  

 " وبعد نظرن



 ابجسم حَنها ورفع َده وأمسن بها َد والده الجٍ ٖزالت جمسن

 كجفه وشد علَها بموة َشعر بؤنها أعظم من أٌ أوسمة ُعلمت علً

 كجؾ أعلً مسإول فٍ البٗد لَنظر لها بفخر جزَنه ولال ونظراجه

 ً  جحكٍ ما َشعر به بل وجشع امجنانا

أبٍ ما أحجاجه هو ثمجكم فمط أجل "  " 

 فابجسم له فٍ أول مرة منذ أن أصبح هنا أو منذ علم بالخبر

 وربجت َده علً كجفه واججازهما مؽادراً ناحَة باب المنزل

 المفجوح نظرات زَزفون وحدها كانت ججبعه ْن العَنان اْخري

 كانت جرالبها هٍ لبل أن جسحبها َده الجٍ أمسكت بَدها مجدداً 

 وصعد عجبات السٗلم وهٍ خلفه َجمنً لو َفهم أو َعلم فَما كانت

 جفكر وهٍ جنظر لوالده لبل للَل ؟

 وهل اسجطاعت أن جفهم معنً أن َراها برَبة أَضاً أم أنها كانت

 سجعجمد بؤنها ثمة أب فٍ لدرات ابنه لَس إٖ ؟

 صعد بها السٗلم اِخر والرابط بَن الطابمَن العلوََن ولم َجولؾ

 حجً أصبحا أمام باب ؼرفجها المدَمة وجحركت سبابجه فوق

 الصندوق المحاذٌ له بسرعة ومهارة َدخل الرمز الذٌ اخجاره

 ً  سابماً له وأبعد َده ما أن انفجح الباب الثمَل مصدراً ضجَجا

 كهربابَاً خفَفاً ودخل بها حَنها حجً وصٗ لباب ؼرفجها المفجوح

راعَها ولال بجدَة ناظراً لعَنَهاهنان والجفت ناحَجها وأمسن بذ  

 المحدلجان بعَنَه بصمت

 ٖ أعلم هوَة عدون الحمَمٍ وإن كان من داخل المنزل أو "

 خارجه لكنن سجكونَن فٍ مؤمن هنا وأعدن أن ٖ جصابٍ بؤذي

 " وأنا موجود وحٍ أجنفس َا زَزفون

 كان َنظر لعَنَها بجصمَم َإكد صدله وإصراره بل وعزَمجه علً



َذ كل كلمة لالها ، وكذلن حدلجاها الزرلاء الجمَلة لم جبجعدجنف  

 عن عَنَه وإن كانت صامجة جماماً مثلها فٍ شخصَة بات َراها

 جدَدة عنه جماماً ولم َعرفها فٍ جمَع شخصَاجها السابمة وحجً

 ! اْندر منها

 ( ! الصمت السكون والهدوء الجام )

ولراءجها أو حجًشخصَة أخري َعجز أَضاً لٓسؾ عن فهمها   

 . !! الجكهن بردود أفعالها

 جركها حَن َبس من أن َسمع أٌ جعلَك منها أو لم َنجظره

 باْحري فهو لم َنجظر سابماً أن جُثنٍ علً ما َفعله من أجلها أو

 أن جكافبه وٖ بكلمة ، خرج مؽلماً الباب خلفه وجرن الجٍ رالبت

لؽرفة مباشرةمكانه بصمت لبل أن ججر خطواجها نحو سرَر ا  

 وجكورت جالسة فوله جحضن ركبجَها بموة ونظرت ناحَة النافذة

 المحمَة جماماً والمرجفعة طابمَن بعَداً عن اْرض لجكون المٗذ

 اِمن جماماً لها لبل أن جبعدهما عنها جنظر للفراغ بحدلجَن

 مرججفجَن واشجدت ذراعاها حول سالَها أكثر جحضن ارججاؾ

 جسدها جشعر بؤنفاسه ولمساجه بل ولبٗجه لعنمها وجانب وجهها

 وكؤنها اِن فدفنت مٗمحها فٍ ركبجَها جؽمض عَنَها بموة

 . وخرج أنَنها الباكٍ َرجفع جدرَجَاً موجعاً حد اْلم

* 

* 

*  

 

* 

* 



 حَن جولفت سَارة أوَس أمام باب منزله كان أحدهما نابم علً

خ َجلسان واِخر نابم علً فخذكرسٍ السَارة فٍ الخلؾ حَ  

 شمَمه ذان ، فما أن أصبحت سَارجهم جشك اْراضٍ الزراعَة

 المجشابهة جؽلب النعاس علً الطفٗن كؤلرانهم فٍ الموالؾ

 واٖماكن المشابهة ، وكانا لد ناما ْكثر من ساعجَن حَنها فنزل

نَمان وأَمظهما رافضاً الجراح أوَس بؤن َحمٗهما للداخل دون أ  

 َفسد نومهما فرفض فكرة أن َجواجه وماَرَن مجدداً فاْمر َراه

 َخصه وهٍ زوججه وٖ َرَد ْحد أن َبدٌ وٖ رأَه فٍ الموضوع

 ولوٖ أنه من وجدها وجلبها إلً هنا ما كان لَخبره أبداً بما حدخ

 وبخروجها من هنا ، ومن الجَد أنه لم َجحدخ فٍ اْمر مجدداً 

ا ٔخباره بؤنه َحجرم خصوصَات الناسْنه كان سَضطر حَنه  

 .. كما َحب أن َحجرموا خصوصَاجه لَفهم مولفه من اْمر

 . وٖ طرَمة لبمة أبداً لمول ذلن ؼَرها

 فجح باب المنزل َساعد كل واحد منهما علً حده ٖججَاز عجبجه

 المرجفعة للًَٗ فالنعاس ٖزال َسَطر حجً علً خطواجهما الؽَر

كان عنان َجثاءب طوال الولت بعَنَن مفجوحجَنثابجة ، وبَنما   

 كان جاد َسَر وعَناه مؽمضجان معجمداً علً َد شمَمه اْكبر فٍ

 سَره ، وما أن أؼلك باب المنزل انحنً نحوه ورفعه ذراعه

 جحَط بسالَه وسرعان ما سمط علً كجفه نابماً بَنما أمسكت َده

 اْخري بَد عنان ودخل بهما لَجد أمامه الوالفة عند باب الؽرفة

 ولم َسجطع بسبب الجهة المظلمة الجٍ جمؾ فَها أن َري

 مٗمحها جَداً وٖ عَناها الجٍ كانت جنظر للصؽَران نظرة حزن

 وشفمة فهٍ سبك وأخبرجها َمامة عنهما فٍ الَومان اللذان

 . لضَاهما هنان فٍ منزل زوجها



عن الباب ما أن وصل له وخشَت أن جمجرح مساعدجه فٍ ابجعدت  

 أخذه منه وَرفض ، وكل ما فعلجه أن لحمجه مسرعة ما أن دخل

 ووضعت الوسادة حَخ كان َنوٌ وضع شمَمه ثم أخذ الوسادة

 اْخري منها ووضعها علً الفراش اِخر فوق رأس الذٌ جابع

 نومه دون حران ولال للوالؾ لربه

م هناهَا َا عنان ن "  " 

 فؤطاعه علً الفور مرجمَاً علً الفراش وسرعان ما أؼمض

 عَنَه وعاد لعالم النوم الذٌ فارله لبل لحظات وخرج حَنها

 لحمَبجهم الجٍ جركها عند الباب بَنما ولفت هٍ مكانها جنظر

 مبجسمة بحزن لمٗمحها الجمَلة والمجشابهة فٍ كل شٍء مما

نكرها أو جحاول فهمها فهٍجعلها جؽرق فٍ مشاعر ؼرَبة لم جسج  

 جعلم بؤن ذان شعور كل من َجد نفسه أمام جوأمان مجشابهان فٍ

 . كل شٍء وجمَٗن هكذا

 نظرت خلفها حَخ الذٌ دخل َسحب حمَبة كبَره وفجحها ما أن

 وضعها لرب الباب وأخرج منها لحافان برسومات لسَارة كبَرة

ة والممَص لَناماكٌل بلون ؼطاهما بهما بعد أن نزع منهما السجر  

 بطرَمة أفضل ، وما أن اسجوي والفاً همست الموجودة

 خلفه بجردد

 " هل أحضر لن شَباً جؤكله ؟ "

" ٖ " 

 كجمت ؼصجها وابجلعجها مع رَمها ونظرت لٓرض بحزن وهو

 َججازها مؽادراً الؽرفة للطرَمة الجافة الجٍ رفض بها بالرؼم من

دثت معه مإخراً .. لكنها كانتأنه جحدخ ولم َججاهلها ككل مرة جح  

 جارحة ومإلمة منه أكثر من صمجه وهو من كان سابماً كلما



 رفض شَباً َجبعه بعبارة ) شكراً لن ( وكؤنه َخشً أن ججرح كلمة

 ٖ مشاعرها دون لصد منه ، وَبدو أن مولفه منها لم َجؽَر

 بالرؼم من شرحها لما حدخ لبل مؽادرجه ولدَها شاهد علً كل

 ما لالت وهٍ والدة أوَس فلما َسجمر فٍ ظلمه لها وَرفض

 جصدَمها ؟

 جحركت من مكانها واندست فٍ فراشها ما أن دخل َنزل أكمامه

 َسجعد لَصلٍ العشاء الذٌ لم َصلَه بعد وأولجه وصوجه

 الجهورٌ المرجخٍ بجعب ظهرها جنظر للجدار أمامها بحزن ٖ جعلم

ً علً حالها أم حاله هو ؟ ففوق مس إلَجها الجٍ َبدو باجت عببا  

 ثمًَٗ علَه ولد َجخلص منها لرَباً ها هو َجد نفسه مسإًٖ عن

 شمَماه الصؽَران أَضاً وكل ما لد َحجاجانه مسجمبًٗ وما أكثر

 هذا الذٌ سَحجاجاه وسَكون علَه جوفَره وهو الذٌ بالكاد َملن

منلوت َومه وراجب ضبَل من شركة زراعَة ٖ ججد دعماً وٖ   

 . وزارة البٗد

 ما أن أنهً صٗجه ونام أَضاً حجً عم الؽرفة سكون جام لاجل

 وكؤنه ٖ أحد َوجد فَها حجً كاد َسحبها لعالم النوم مثلهم لوٖ

 صوت اْنَن الطفولٍ الذٌ جعلها ججلس بسرعة جنظر فٍ الؽرفة

 الشبة مظلمة للجسد الصؽَر الذٌ جلس فجؤة َهمس منادَاً ببكاء

.. أمٍأمٍ . "  " 

 وكان ذاجه الذٌ أدخله َمان نابماً فجوجهت نحوه مسرعة لحظة

 جلوس َمان الذٌ َبدو اسجفاق بسبب صوجه رؼم انخفاضه

 وكانت هٍ من وصلت له أوًٖ وضمجه لحضنها الذٌ جعلك به

 سرَعاً ومسحت َدها علً شعره ونزلت دموعها الصامجة مع

واخجبرت معنً فمدان بكابه رؼماً عنها ججؤلم لحاله وهٍ من سبك  



 اْم بالرؼم من أنها كانت أكبر منه سناً حَن جوفت والدجها إٖ أن

 المعاناة الجٍ َراها المرء بعد فمده لها جدمره أكثر من لحظة

 . الفراق ذاجها

 ً  أمسكت َد َمان بذراعه الصؽَر َسحبه منها برفك وهمس منادَا

 إَاه بإسمه لكنه رفض جركها بل وجعلك بها أكثر ٖ جعلم َظنها

 والدجه أم أن ما َحجاجه اِن هو حضن امرأة وأَاً كانت ؟

 همست ما أن أبعد َده عنه

 " سؤضعه فٍ فراشه ما أن َنام ٖ جملك بشؤنه "

 وكان جعلَمه الصمت الجام وهو َعود ناحَة فراشه والجزمت هٍ

راغ المظلم بشرود حزَن وَدها ٖزالتالصمت أَضاً جنظر للف  

 جمسح علً الشعر الحرَرٌ برفك وحنان ولد بدأ صوت بكابه

 َخؾ جدرَجَاً حجً نام مجدداً ، وما أن وضعجه مكانه السابك

 وعدلت سالَه ولدمَه وؼطجه بلحافه حجً جعلمت إحدي َدَه

 بمماش فسجانها واْخري بذراعها وعاد للبكاء مجدداً َرفض

ا عنه فجلست جمسن َدها بَده بَنما جمسح اْخري علًإبجعاده  

 شعره جطمبنه هامسة بؤنها لن ججركه حجً نام مجدداً فولفت

 وانجبهت حَنها بؤن َمان كان ما َزال جالساً وَبدو لن َنام مجدداً 

 ! حجً َطمبن أنه نام فعًٗ 

 انجملت لفراشها وسحبجه جهة الفجً الصؽَر ونامت بجانبه

لَس علً نفسها وٖ علً الصؽَر الباكٍ بل علً لجخجصر اْمر  

 الذٌ َبدو لرر أنه لن َنام إٖ إن نام شمَمه ، وابجسمت بحزن ما

 أن اندس فٍ حضنها وضمجه بذراعها من فورها فهما َبدو لم

 َججازا الرابعة من عمرهما وصؽَران جداً علً اسجَعاب

 . ما مرا به



* 

* 

* 

المعلمة علً الجدار وكؤنها لم رمت هاجفها جانباً ونظرت للساعة  

 بها جشَر للساعة الثانَةxxxx جراها فٍ هاجفها منذ للَل وكانت

 ! عشرة وٖ جري أن ذان الرجل َفكر فٍ الرجوع لمنزله اللَلة

 وٖ جنكر أن ذان أراحها لكنها جسجؽربه أَضاً فهو بالكاد َدخله

ٍ ٖ مكانلَعود وَخرج مجدداً فلما َجزوج وهو َعلم بمشاؼله الج  

 !!للزوجة فَها وٖ ولت ؟

 جؤففت من أفكارها جلن وضمت ركبجَها بذراعَها ونظرت للساعة

 مجدداً كالبلهاء وجعرؾ لما ..؟

 بلً جعلم .. ْنها مجوجرة وخابفة من مواجهجه فهٍ أطلمت وعوداً 

 حان ولت أَفاء بها خاصة أنه حمك طلبها وٖ مجال للجهرب

 وسججخلً عن كل ما كانت مصرة علً اٖسجمرار فٍ رفضه حجً

 جخرج من هنا وجعود لمنزل والدها كما كانت وبعد الملَل من

 الهرج والمرج بالطبع لججناللها ألسن الناس مجدداً ثم َنجهٍ كل

 شٍء فهٍ اعجادت ذلن وألفجه ْنها اخجبرجه مراراً وعلمت أن

ر جم سجنساها الناس وجلجفتاججَازه َحجاج فمط للملَل من الصب  

 لما هو أهم ولد ظهر حدَثاً لجكون أصبحت هٍ وحكاَاجها من

 . الماضٍ

 ولفت وجوجهت ناحَة النافذة المفجوحة وولفت أمامها جشد

 أصابعها بجوجر وٖ جفهم لما ٖ ججولؾ عن الجصرؾ كمراهمة

 صؽَرة مضحكة فسججعل من نفسها سخرَة أمامه علً هذا

 . الحال



نظرها للسماء المرصعة بالنجوم وهمست برجاء آسٍرفعت   

 " َا رب أكثر من مشاؼله اللَلة وٖ َؤجٍ إلً هنا "

 ولم ججد مجسعاً من الولت لجضحن علً نفسها ودعواجها الساذجة

 جلن بسبب صوت صرَر الباب الخارجٍ للمنزل مما جعل ضربات

فذة للًَٗ للبها ججسابك بجنون وأصابعها جشجد أكثر وانحنت من النا  

 جنظر للخارج وكؤنها جمنٍ نفسها أن َكون مصدر الصوت ْحد

 أبواب الفَٗت المحَطة بهم وخاب ذان اْمل وجبخر وهٍ جري

 نور السَارة الموٌ الذٌ اخجرق ظٗل اْشجار َمجرب وَجسع

 جدرَجَا َصحبه صوت المحرن الموٌ ، وابجعدت عن النافذة ما

المجمثل فٍ اْضواء اْمامَةأن ظهر لها مصدر ذان الضوء و  

 للسَارة البَضاء الفاخرة وجحركت فٍ الؽرفة بعشوابَة جبعد

 خصٗت ؼرجها خلؾ أذنَها جارة وجعاود جمع شعرها الطوَل علً

 كجفها جارة أخري والجصمت بالباب نهاَة اْمر جحاول السماع من

 شمه المؽلك فصوت خطواجه بل خطوات حذابه الممَزة جلن ٖزالت

 . جحفَظها منذ اللَلة الجٍ زار فَها شمة شمَمها

 كانت جعلم بؤنها لن جسجطَع سماع خطواجه من كل هذا البعد

 والباب مؽلك أَضاً لكنها سجعلم علً اْلل إن كان سَخطط

 لزَارجها هنا أوًٖ أم ٖ ، وجنفست الصعداء مبجعدة حَن سمعت

من الجَد أنهباب ؼرفجه َؽلك مما َعنٍ أنه دخل هنان مباشرة و  

 ً  فعل ذلن فلو فجح الباب لوجدها أمام وجهه فهٍ لم جسمع شَبا

 .! البجة

 انجملت جهة سرَرها وجلست علً طرفه جرالب لدماها الحافَجان

 جؽوصان فٍ السجادة الكثَفة الناعمة جضؽط علً أصابعها داخلها

 بحركة لوَة وكؤنها جفرغ جوجرها فَها ! وانجهً كل ذلن نهاَة



ورفعت رأسها مجؤففة نفساً طوًَٗ جلعن جبنها فؤَن كان كلاْمر   

 هذا عندما كانت جسججدَه مجوسلة أن جكون له وكما َرَد فمط

 لَوافك علً أخذها لمن لد َنهٍ حَاة شمَمها وبؤمر واحد منه

 ودون أن َؽادر مكانه ؟ حضنت نفسها وارججاؾ أطرافها الجٍ

لت فٍ أن جكون الكلماتارجعدت من مجرد الجفكَر فٍ اْمر وجؤم  

 الملَلة الجٍ لالها ذان الرجل كما فهمجها هٍ جماماً فسجرضً بؤن

 َحرمه من كل شٍء وحجً عمله وجمَع مكاجبه الخاصة فمط ٖ

 َحرمهم هم من رإَجه فلن ججخَل ما سَكون رد فعلها إن هٍ

 فمدجه وهو شمَمها المحبب فكَؾ بوالدجها الجٍ جحملت كل شٍء

أجل شمَمه ؟ جعلم بؤنه كان َمصد بما لال موجه من أجله ومن  

 علً َدَه لكن أن َجركه بدون عماب فلن جحدخ أبداً وهٍ من

 . جعرؾ ردود أفعال ذان الرجل جَداً فٍ اْمور المشابهة

 ومرت الدلابك وهٍ علً ذان الحال ججمافز بؤفكارها من مكان

دابرة ِخر حجً لم ججرن أحداً له صلة بها ولم جفكر فَه فٍ  

 مجشعبة والذٌ لم َكن سوي هروباً وبجبن مما جعلمه جَداً فولفت

 نهاَة اْمر وحزمت أمرها فهٍ وعدت وعلَها أَفاء وٖ ضرر

 فٍ هذا فنهاَجها هنا واحدة ولن َجؽَر شٍء إن هٍ جممصت دور

 الزوجة كفجرة مجعة لزوج لن َبحخ لدَها عن شٍء مخجلؾ عن

ذا الرباط واحد جؽطَه أٌ امرأةألرانه الرجال فهدفهم من ه  

 . فٍ ؼَاب أخري

 دست لدمَها فٍ الحذاء الناعم وجوجهت ناحَة الباب مباشرة وإن

 كانت جدفع خطواجها دفعاً وكؤنها ممَدة بؤؼٗل ثمَلة ججبرها بالموة

 علً إطاعجها حجً وصلت إلَه وفجحجه وؼادرجه جؽلمه خلفها

 بهدوء ، وبدأ اْمر َزداد صعوبة وهٍ جنظر ناحَة الباب المؽلك



 هنان وحَخ ممصدها ووجهجها اْساسَة فشجعت نفسها وجحركت

 دون جفكَر هذه المرة كٍ ٖ جعود أدراجها وذان ما كان سَحدخ

 بالجؤكَد ، لَجه فمط ساعدها فٍ هذا وكان هو من الجحم ؼرفجها

رَد لكان اخجصر علَها عناء كلوأجبرها علً جنفَذ وعدها وما َ  

 هذه اللحظات المجلفة لٓعصاب وجّوج انجصاره علَها ولنفسه

 . بالطرَمة الجٍ جرضٍ الؽرور الذكورٌ الممَت

 ولفت مكانها ما أن وصلت باب الؽرفة وانمبضت أصابعها فٍ

 حركة ٖ شعورَة مجمنعة وكؤنها جرفض من نفسها فعل ما جرَد

موة وأمسكت ممبضه علً الفور مجمجمهمنها لكنها رفعجها بال  

 لنفسها بضَك

 " هَا َا جبانة فهذا ما جسجحمَن "

 وأدارجه سرَعاً وإن بحركة بطَبة فهذا هو الفصل اْخَر وبعده ٖ

 جراجع وسجنجهٍ معاناجها مع نفسها علً اْلل ، وذان ما كان فٍ

 مخَلجها فمط فما أن أصبحت فٍ الداخل اصطدمت بجدار الوالع

ذٌ جعل كل شٍء َجحول لظٗم لاجم أمامها وٖ جعلم أن سببهال  

 لَس سوي إؼماضها لعَنَها بموة وانجكاس رأسها لٓسفل ولم

 جشعر بنفسها وٖ بؤنها جراجعت للوراء مؽلمة الباب الذٌ اصطدم

 به جسدها فمد فمدت كل ما َربطها بما حولها ما أن ولع نظرها

اسع للؽرفة َمسن فٍ َدَهعلً الذٌ كان َمؾ لرب السرَر الو  

 لمَصاً لطنَاً بؤكمام لصَرة َفرده بَنهما وكؤنه َنوٌ ارجدابه للجو

 بَنما كان َرجدٌ بنطلون رَاضٍ مرَح وطوَل ولمَص داخلٍ

 بدون أكمام شعره الرطب َشرح سبب رابحة الصابون العطرة

 الجٍ جمٓ المكان ولد ججمد هو مكانه أَضاً وجولفت َداه عما كان

ل لكن بشكل مخجلؾ جماماً عن الجٍ َنظر لها مبجسماً جمؾَفع  



 ملجصمة بالباب خلفها وحجً َداها جخببهما خلؾ جسدها كما

 أخفت عنه ؼرجها الناعمة مٗمحها الجٍ جنزلها ناحَة اْرض ،

 وجنملت نظراجه علً جسدها حَخ البَجامة المطنَة الناعمة الجٍ

 جؽطٍ جفاصَلها اْنثوَة الممجلبة للًَٗ بجناسك مؽرٌ حد اْلم

 وكانت بممَص بلون الكرَما َالجه المسجطَلة بشكل عرضٍ جكاد

 جكشؾ كجفها بلون المهوة كما أطراؾ أكمامها الجٍ ججاوزت

 مرفمَها بملَل وكذلن لون الزهرة المطبوعة فٍ منجصفه وبشكل

شكل أكبر ججبع جمَعمابل ججخللها نموش ذهبَة واضحة ب  

 جفاصَلها .. وكانت ببنطلون بلون المهوة الداكنة أَضاً َصل طوله

 لنصؾ سالَها وكجابة إنجلَزَة نمشت بالعرض علً إحدي سالَه

 وباللون الذهبٍ الٗمع أَضاً وكؤنها جمزج لون ذان الحرَر البنٍ

 الكثَؾ المجموع عند كجفها بما جرجدَه .. بل وكؤنها جنوٌ لجله

دون سٗحو  . 

 شد علً شفجه وابجسامجه بؤسنانه بموة ولبس لمَصه بحركة

 سرَعة كٍ ٖ َؽمً علَه مجدداً وجحركت خطواجه نحوها َعدل

 أطرافه فوق بنطلونه ونظراجه ٖ جفارلها فهو َفهم جماماً سبب

 لدومها بل وَفخر بؤنها لم جخن جولعاجه ناحَجها والجٍ بناًء علَها

ة له ومجؤكد من أنها جمجلن بداخلها جوهراً اخجارها زوجة وشرَك  

 فرَداً من نوعه جفجمر له أؼلب النساء فهو لم َسمح هذه المرة

 لملبه بؤن َحدد اخجَاره وحَداً ولم َنساق خلؾ إعجاب عَنَه بها

 فمط ما أن رآها أول مرة وإن كان مجرد النظر لها ومن بعَد

.. وجاءه ابنَجعلن ججؤكد من أنها مخجلفة عن جمَع النساء   

 شراع بالخبر الَمَن حَن علم بخفاَا لصجها معه ، وهو علً

 اسجعداد لجمدَم كل ما لدَه لَكسبها بؤكملها له زوجة وحبَبة



 . وأم ْبنابه الذَن َرفض أن جربَهم امرأة ألل منها

 جولفت خطواجه أمامها مباشرة مما جعل ضربات للبها المجنونة

أكَدة من أنها انجملت له عبر اْرضأساساً جزداد شدة حجً كانت   

 جحجها وشعر بها فؤخرجت َدَها من خلؾ جسدها ورحمت

 أظافرها من اٖحجكان البطٍء بخشب الباب وضمجهما لبعضهما

 ولم جرفع رأسها جشعر بكل ذرة فٍ جسدها جصرخ مجوسلة إَاها

 لجفجح الباب وجفر هاربة من هنا جنظر ْصابعها وبماَا رسوم

 أزهار الحناء الباهجة علَها والجٍ جكاد جخجفٍ ، ومنعت نفسها

 بصعوبة من فعل ذلن حمَمة ما أن امجدت َده لَدَها وأمسن

 بإحداها بَنما ارجفعت َده اْخري للجدار بجانب الباب وٖمس

 بؤصابعها زر أنارة الذٌ جعل الؽرفة جؽرق فٍ الظٗم الجام

جبكٍ جوجراً وخوفاً أو ٖ جعلمفشدت شفجَها بؤسنانها بموة جكاد   

 ! كراهَة لكل هذا إن أمكن

 وما أن سحبها من َدها ببطء جحركت من مكانها خطوجَن جشعر

 بمدمَها ججخدران حجً كانت جكاد جعجز عن حملهما والسَر

 وججمدت مكانها ورفعت وجهها وعَناها بصدمة ما أن انفجح

كان لد أصبح الباب خلفها واسجدار رأسها جباعاً ناحَة الذٌ  

 بجانبها جمرَباً بسبب خطوجه الواسعة نحو الباب الذٌ فجحه ورأت

 بوضوح مٗمحه حَن واجهه النور الموٌ المنبعخ من الباب

 أمامه والجٍ كانت مسجرخَة جماماً وإن لم جحمل أٌ جعابَر

 !! أخري

 وازدادت دهشجها حَن جحرن مجدداً َسحبها من َدها معه وؼادر

طوات واسعة جعلجها ججبعه مسرعة مجوجهاً للباببها الؽرفة بخ  

 الذٌ ؼادرجه لبل للَل وفجحه ودخل بها وولؾ مكانه وأدارها



 حجً أصبحت جمؾ أمامه مباشرة ججلمؾ أنفاسها المرججفة ٖ جعلم

 بسبب سَرها مسرعة خلفه أم انفعالها السابك الذٌ َكاد َجعلها

َه ما أن لال ولدجسمط مؽشَاً علَها ؟ بَنما جعلك نظرها بعَن  

 حرن رأسه مع كلماجه

 " لَس هكذا .... لَس وأنت مكرهة َا جلَلة "

 فانفجرت شفجاها وأصبح صراعها مع أنفاسها المضطربة َزداد

 حدة وأرادت أن ججحدخ لكنها عجزت عن لول أٌ شٍء بل لم جكن

 جعلم ما سجمول أساساً ! بَنما لم َنجظر الوالؾ أمامها ذلن منها

بجدَة وسبابجه جشَر حَخ ؼرفجه خلؾ الجدار ولد جابع  

 المحاذٌ له

 كان بإمكانٍ فعل هذا منذ اللَلة اْولً لن هنا لكنٍ أرفض "

 النوم مع امرأة كجسد بٗ روح جإدٌ فمط واجبها نحوٌ إن

 " مجبرة أو حجً صاؼرة مثلن اِن

 وأنزل َده وجابع وٖزال َنظر لعَنَها الجٍ جولفت جماماً عن العمل

 وججمدت حال بالٍ جسدها

 ٖ َمكننٍ أخذ حمٍ منن ْولَن ظهرٌ وأنام دون أن أهجم "

 للدموع الجٍ أعلم بؤنها جُسكب من عَنان حَنها ، ٖ أرَد هذا

 ً  " وإن كانت النجَجة أن ٖ ألمسن مطلما

 ولم َكن َعلم بؤنه فعلها حَنها والدموع الحارة جمٓ عَناها وخرج

وتصوجها أخَراً هامسة بخف  

 " لما جزوججنٍ إذاً ؟ "

 فابجسم َزَد من رصَد ألؽازه لدَها وارجفعت َداه لوجهها وأمسكه

 بهما َمرر إبهاماه جحت جفنَها الواسعان َمسح الدمعة الجٍ لم

 ججعدي رموشهما الكثَفة ولال



 ٖ أراه الولت المناسب ْجَب عن سإالن هذا لكن ثمة جواب "

ه فٍ الولت المناسب لكلَناوجفسَر له بالجؤكَد وسؤخبرن عن  " 

 وما أن أنهً عبارجه جلن نزلت َداه ببطء نحو عنمها وهو َدنَها

 منه وأؼمضت عَناها الدامعة ما أن شعرت بملمس شفجَه علً

 جبَنها لبل أن َخجفٍ كل ذلن معهما .. ملمس َدَه وجوده

 الطاؼٍ وحجً رابحجه اخجفوا جمَعهم وجركها والفة مكانه جرالب

الذٌ خرج منه بعَنَن دامعة سرعان ما جدلت المطرةالباب   

 المالحة من أطرافها فٍ خطَن مسجمَمَن وهوت جالسة علً

 اْرض ودفنت وجهها فٍ ذراعَها فوق السرَر لربها جبكٍ

 . بصمت َجحرن معه كجفاها بموةِ عبراجها المكجومة

* 

* 

* 

 الجربت من الباب الزجاجٍ العاكس ونظرت من خٗله وكؤنها

جولع أن ججد سَارجه هنان ْنه َجلس فَها منذ ولت َرفضج  

 النزول ! لكن أفكارها الساذجة جلن أَضاً كانت أبعد عن الوالع

 بؤمَال عدَدة وٖ أثر له وٖ لسَارجه ولد جؤخر الولت ولم َرجع

 . بل ولم َزر المنزل منذ ؼادر ؼاضباً من هنا

 ابجعدت عن الباب لكنها لم جسجطع العودة للمكان الذٌ خرجت منه

 ْن صاحب الكرسٍ الكهربابٍ الذٌ سمعجه َمجرب أصبح هنا

 !.. ورآها وانجهً اْمر وهٍ من كانت جظنه نابماً كحال البمَة

 هذا إذا ناموا ولم َكونوا مثله ومثلها لم َؽمض لهما جفن حجً

هذه لَست عادجه وٖ جطابك النظاماِن .. والؽرَب فٍ اْمر أن   

 الصحٍ الذٌ َجّبعه حسب وصاَا اْطباء والجٍ السهر ونمص



 ساعات النوم مخالؾ لها جماماً ! مما َعنٍ أنه ثمة ما َإرله

 وجعله َفمد أٌ رؼبة فٍ النوم مثلها ؟ وَاله من سإال أحمك

 . بالفعل فهل ما حدخ وعلموا به َجرن أٌ رؼبة فٍ النوم ؟

ت َدها وٖ شعورَا لحجابها ججؤكد من أنه ٖزال مكانهارجفع  

 وحمدت هللا أنها خرجت به فهٍ ٖ جفعلها وجخرج من دونه وفٍ

 . أٌ ولٍت كان بوصاَا من رعد وَبدو معه حك

 أخفضت نظرها حَاًء ما أن لال الذٌ أولؾ كرسَه علً مبعدة من

 مكان ولوفها

 " ألم َعد بعد ؟ "

خفَفة ودون أن ججحدخ وسمعت فحركت رأسها فٍ إَماءة  

 بوضوح جمجمجه المجضاَمة وإن لم جفهمها ووصلها صوجه

 الجاد مجدداً 

 " هل اجصلت به ؟ "

 فشعرت بخجلها منه َزداد أكثر فرماح شخصَة جراها مخجلفة عن

 ! شمَمه رعد ولد َكون نظام عمله العسكرٌ سابماً السبب

رة فمط بَنما ٖ َفعلحجً أنها للما جوجه حدَثاً له بل وفٍ الضرو  

 هو ذلن وطوال الفجرة الجٍ عاشجها هنا وإن لصرت مدجها فلم

 َجواجدا معاً فٍ مكان واحد ولم َجبادٖ أطراؾ الحدَخ وهذه المرة

 اْولً الجٍ َسؤلها عن أٌ أمر َخصها وكل ذلن جعلها جؽرق فٍ

 خجلها اِن بل وبصعوبة خرجت الكلمات الجٍ ٖ جعلم كَؾ وصلت

 له وسمعها ٖنخفاضها

 " ٖ ... لمد خشَت أن َكون مسجاًء وٖ َعجبه هذا "

 ولم جضؾ حرفاً ولم َعلك هو بشٍء أَضاً مما جعلها جرفع نظرها

 له وحدلت بجوجس فٍ الهاجؾ الذٌ أخرجه من المكان المخصص



 له فٍ كرسَه وشعرت بالخوؾ بسبب مٗمحه العابسة الجٍ ٖ

رَب بَن اْخوَن سببه هٍ ، وجؤكدتجنذر إٖ بإحجمال شجار ل  

 شكوكها حَن لال بجدَة هٍ ألرب للحدة ما أن أجاب من فٍ

 الطرؾ اِخر

 " أَن أنت ؟ "

 وارجفعت َدها لشفجَها ما أن لال بضَك

 " ٖ شٍء بنا .. هل للمشاكل فمط سنطلبن ونسؤل عنن ؟ "

 وَبدو أن مزاج من فٍ الطرؾ اِخر لم َكن بؤفضل منه فمد أجاب

 علَه سرَعاً وبضَك أشد هذه المرة

 ٖ بالطبع لست طفًٗ ولَست المرة اْولً ولَس من أجلن "

 اجصلت بل من أجل زوججن الجٍ لم جفكر َا راشد بؤنها سجكون

 " للمة علَن ولم جعنَن ٖ هٍ وٖ ابنن منها

 فؤنزلت رأسها لٓسفل حجً كاد أن َسمط بَن كجفَها وشعرت

بها خجًٗ جوبخ نفسها بكل ما جعلمه منبنفسها سجؽرق فٍ ثَا  

 كلمات عربَة وثنانَة ، وارجفع رأسها ودون شعور منها ما أن

 وكما َبدو جؽَر مجري حدَثهما عن شخص آخر فمد لال الذٌ

 أصبح َولَها جانب وجهه بعدما أدار كرسَه ولت بدء مكالمجه

 " وجذهب لمنزله لما ؟ من الطبَعٍ أن َرفضوا إدخالن هنان "

 وهنا علمت بؤنه َبدو حاول الوصول لشمَمجه حَخ جكون اِن

 ورالبت بجوجس الذٌ عاد للجحدخ لابًٗ بحدة

 هذا وأنت ٖ جرَد الجدخل فٍ اْمر برمجه كما جمول ..؟ "

 " أم ذاهب فمط للشجار معها وجوبَخها ؟

 ؼرست أسنانها فٍ طرؾ سبابجها المثنَة جوبخ نفسها علً كل ما

ها السبب فَه ، وسرعان ما عادت وأبعدجهاَجرٌ اِن ْن  



 ومٓت الدموع عَنَها ما أن لال وهو َدَر كرسَه مجدداً لَولَها

 ظهره بل وبكلمات ؼاضبة هذه المرة

 ٖ لست أنالض نفسٍ ولم ألل بؤنها لم جخطا لكننا جمَعنا "

 معرضون للخطؤ فٍ حَاجنا أم أنن جري ما فعلجه الثنانَة وهٍ

 جهرب من لبابلها وأشمابها بل والرجل الذٌ َفجرض بؤنها

 سججزوجه وهٍ جفر لرجل آخر ؼرَب عنها أمر والعٍ ومباح

 " لدَن لكن ما فعلجه ؼسك ٖ ؟

 ولم جعد جسجطَع سماع كل ما َمول بوضوح بسبب الطنَن المرجفع

 فٍ أذنَها جرفع ظهر أصابعها لشفجَها بَنما لال بعد صمت لحظة

جوم الحاد فٍ الطرؾ اِخرَسجمع لله  

 أنت من ججولؾ عن خلط اْمور وجعود للمنزل اِن ، ٖ أرَد "

 " أن جكجشؾ عمجٍ ؼَابن أَضاً وجملك علَن هٍ اْخري

"  ً  " وداعا

 لالها جافة حازمة ٖ جعلم ْن المكالمة انجهت أم أنه أنهاها

 من نفسه ؟

جازجه مؽادرةبل ولم َجسنً لها معرفة المزَد ْنها كانت لد اج  

 حَنها كٍ ٖ جكون فٍ مواجهجه وَكفَها ما جسببت به حجً اِن

 ً  . لؽَرها ولنفسها أَضا

 وما أن دخلت ؼرفجها نزعت حجابها ورمجه حَخ جلست علً

 طرؾ السرَر وكجفت ذراعَها لصدرها جنظر لٓرض جعاند

 بصعوبة دمعجها عن النزول وولفت علً طولها حَن دار ممبض

باسجؽراب للذٌ دخل منه َمسن سجرجه فٍ َده فلم الباب ونظرت  

 جكن ججولع بؤنه كان لرَباً هكذا ! أبعدت نظرها عنه جمسح عَناها

 والدموع الجٍ لم َجرن لها ولجاً لجمسحها لبل لدومه الذٌ لم



 ! ججولعه سرَعاً هكذا

 وولع نظرها علً حذابه الجلدٌ الٗمع حَن ولؾ أمامها ورمً

خلفها أوًٖ وأمسن وجهها ورفعه له وهمسسجرجه علً السرَر   

 بعجاب رجولٍ رلَك

 " !! آسجرَااا "

 وكان همساً معاجباً ؼلفه الكثَر من الرلة جعل عَناها جمجلا

 بالدموع مجدداً وهمست ببحة وحزن

 " لمد خرجت مسجاًء من هنا ولم جعد وأللمجنٍ علَن "

 مسحت أصابعه الدموع عن وجنجَها لابًٗ 

 كنت مع صدَك لٍ جوفٍ والده الذٌ جم إدخاله الَوم للعناَة "

 المركزة ولم أسجطع المؽادرة وجركه وإن لم َكن وحَداً 

 " فٍ المسجشفً

 أمسكت َده الجٍ ٖزالت جحضن وجهها ولالت ونظراجها الحزَنة

 الدامعة ٖزلت معلمة فٍ عَنَه

ؤخرنلماذا لم ججصل وجخبرنٍ بؤنن سججؤخر والسبب وراء ج "  " 

 ٖمس ابهامه طرؾ أذنها وٖزالت أصابعها جحضن َده جهة فكها

 ولال بابجسامة كم كان واضحاً جهاده المسجمَخ لجرجسم

 علً شفجَه

 " لم أكن أعلم بؤن لن أفكار حمماء كرماح لكنت أخبرجن "

 اعجرفت ممرة بندم واضح

"  ً  " كله كان بسببٍ ... أنا آسفة حما

جمود أوجسها ولال بنبرة لم جخجلؾجعل ذان مٗمحه ججبدل ل  

 لَط عن مٗمحه

 " كنت بمربه حَن جحدخ معٍ ؟ "



 ولم ججد مفراً من اٖعجراؾ وأومؤت برأسها دون أن ججحدخ ولم

 جسجطع الكذب علَه فمد َكجشؾ اْمر ٖحماً ، وبعَداً عن كل ذلن

 هٍ منذ اعجنمت هذا الدَن وعلمت بؤنه َحرم الكذب عاهدت

جفعلها مطلماً ، نزلت دموعها ورؼماً عنها حَننفسها أن ٖ   

 حضنها لصدره بموة جحَطها ذراعاه الموَجان ولال بهدوء حزَن

 ٖ جؽضبٍ مما لال حبَبجٍ فرماح هذا طبعه ما فٍ للبه علً "

 " لسانه ولم َمصد جرحن بل جذكَرٌ أنا

 ابجعدت عنه جمسح دموعها ولالت بحزن جججنب النظر له جنظر

ن بَن دموعهاْصابعها م  

 لم َمل شَباً ٖ وجود له ولم َكذب أو َبالػ ، أنا نفسٍ ما كنت "

 ْسجطَع وٖ إبداء أٌ رأٌ فَما حدخ ْنٍ أعلم بؤنٍ جهورت بما

 َفوق ما َحدخ معها هٍ اِن بكثَر وكدت أفمد شرفٍ وأجسبب

 ً  بحروب كثَرة سببها ؼضب الثنانََن والَرمون الجٍ لُدمت ثمنا

 " لجحرَرٌ

 ورفعت نظرها له ما أن جنهد بعمك ولال شارداً بعَنَه

 الحزَنجان للبعَد

 أنت لم جخطبٍ آسجرَا ْنن فررِت من هموم والعن للرجل "

 الذٌ جحبَن لكن ؼسك جفر من الرجل الذٌ جحبه لهموم والع

 " ٖ جعلمها

 شعرت بؽصة مإلمة فٍ حلمها ٖ بل فٍ للبها بسبب ما لال وزاده

رفع نظره لها وبنبرة حزَنةأن أضاؾ وهو َ  

 ومن أجل هذا أنا أخشً علَها وها هو َمنعنا نحن عابلجها "

 " من الوصول لها جمَعنا

 فمٓت الدموع عَناها مجدداً لَس بسبب ما لال فمط بل والحزن



 والطرَمة الجٍ لالها بها فهل َفعل مطر شاهَن ذلن فعًٗ ؟

 !لكن ما ؼرضه من ذلن ؟

ر لعَناه الجٍ عادت لجحدق فٍ اٖ شٍءلالت بؤسً حزَن جنظ  

 كم أجمنً من هللا أن جخَب ظنونن وججؽَر حَاجها لٓفضل "

 " وجسعد فَها فَبدو أنها جعبت وجعذبت كثَراً 

 وأؼمضت عَنَها بؤلم ما أن حضنها مجدداً َشد ذراعَه حول

 جسدها ولال بلمحة حزن واضحة آلمت للبها لبله

داً والكارثة أن جمَع همومها جلنأجل جعبت كثَراً وكثَراً ج "  

 " كان سببها الفراق الذٌ جسعً له اِن

* 

* 

* 

* 

* 

 ضحكت بصوت عالٍ وكسرت بذرة دوار الشمس بَن أسنانها

 وأكلت اللب ورمت المشور فٍ الصَنَة الخزفَة الجٍ كانت جضعها

 فٍ حجرها ونظرها ٖ َفارق شاشة الجلفاز وٖ من أجل النظر للجٍ

 فجحت باب ؼرفجها ودخلت ْنها كانت لد عادت للضحن مجدداً 

 " بَنما الجربت والدجها مبجسمة ونظرت لما جشاهده ولالت

 أٖ جملَن أبداً من مشاهدة هذه المسرحَة ؟ ٖ ومن سمع

 " !! صوت ضحكن َظنن جشاهدَنها ْول مرة

 لالت الجٍ لم جبعد نظرها عن الجلفاز مبجسمة

لطبع وججعلنٍ أضحن كلما شاهدجها ، بلْنها اْفضل با "  

 " وعلمجٍ المسرحَات الفاشلة اْخري أن أجعلك بمشاهدجها أكثر



 فانحنت والدجها ورفعت جهاز الجحكم الخاص بالجلفاز وأؼلمجه

 رؼم احججاجها الرافض جضرب فخذها بمبضجها حَخ كانت ججلس

 مجربعة فوق سرَرها ولالت

ثمة ما هو أهم منها وعلَناوْنن جحفظَنها عن ظهر للب ف "  

 " الجحدخ فَه اِن

 ً  جؤففت بضَك ولالت جضع صحن المكسرات جانبا

 " حسناً ما هو هذا الموضوع المهم ؟ "

 ونظرت للوالفة لرب سرَرها والجٍ لالت

 " لمد اجصل أوَس بوالدن "

 فاجسعت عَناها بذهول وهمست

 " !اجصل به ؟ "

لم َفكر فٍ فعلها بعد المرة فهو لم َجب علً اجصالها الوحَد كما  

 الوحَدة الجٍ لطع فَها اٖجصال لبل أن َنجهٍ أو أن ججد الفرصة

 لججَب علَه !! ٖ جعلم لما شعرت بضربات للبها ججعالً وكؤنها

 جخشً من ظنون ما خفَة فٍ داخلها كؤن َكون ألؽً موضوع

تالزواج منها وجراجع نهاَة اْمر ؟ رمشت بعَنَها للًَٗ وٖزال  

 جنظر لوالدجها وبدأت جوبخ نفسها فما بها حمماء هكذا جعلمت به

 بسهولة ؟! ٖ بل لم َكن اْمر سهًٗ ولد عرؾ جَداً كَؾ َسحبها

 لمصَدجه ببطء لجعلك فٍ شباكه كصَاد ماهر َعلم جَداً كَؾ َجم

 إلجماط السمكة الذهبَة لجدخل فخه بمحض إرادجها ودون مماومة ،

جها العالك بَن حنجرجها وأنفاسهالالت ما أن وجدت صو  

 ً  المجولفة جماما

 " ماذا أخبره ؟ "

 وجبدلت نظرجها لٕسجؽراب ما أن لالت والدجها ضاحكة



 " مابن اخجفت الدماء من وجهن هكذا ؟ "

 زمت شفجَها بضَك ولالت

 " أمٍ لولٍ ما لدَن وٖ جعبثٍ بؤعصابٍ أكثر "

 ورالبت بجوجس الجٍ لالت مبجسمة وَبدو فهمت اْمر بشكل

 مخجلؾ جماما

 أخبرجه منذ البداَة بؤنن لن جوافمٍ لكنه أصر علً اْخذ برأَن "

 " وَبدو لٍ أنا من كسب الرهان

 حدلت فَها ببٗهة فضحكت مجدداً ولالت

 لمد طلب منه الجعجَل فٍ موعد الزفاؾ ولبل نهاَة العام "

 ً  " الدراسٍ أَضا

 وكانت هٍ من حدلت باسجؽراب هذه المرة فٍ الجٍ ارجمت علً

 السرَر خلفها وشعرها المصَر الناعم لد جناثر حول رأسها بَنما

 لالت ضاحكة وَدها علً صدرها

 " سامحن هللا أمٍ كاد للبٍ أن َجولؾ عن العمل بسببن "

 وكانت جلن العَنان ٖزالت جحدق فَها باسجؽراب جبدل للصدمة

ا أدارت رأسها ونظرت لها وٖزالت مسجلمَة علً ظهرهاعندم  

 ولالت مبجسمة

 " موافمة أمٍ بالطبع ، وإن أراد ذهبت معه منذ صباح الؽد "

 فازدادت صدمجها وانحنت ورفعت الوسادة وضربجها بها لابلة

 بابجسامة لم جسجطع كجمها

 " لما ٖ جسجحٍ للًَٗ َا طوَلة اللسان "

و البابوجابعت وهٍ ججوجه نح  

 حمداً هلل أن والدن لَس معنا هنا ولم أجركه هو َسؤلن "

 " كما أراد



 وؼادرت مؽلمة الباب خلفها جرالبها عَنٍ الجٍ لفزت جالسة

 مجدداً َشع وجهها بابجسامة واسعة وأمسكت هاجفها جنظر

 لشاشجه ، لن ججصل به بالطبع لكنها ججمنً فمط أن اجصلت بمارَه

 اِن بعد أن علمت رلم هاجفها وجخبرها عن كل ما حدخ معها

 ومن جزوجت وكل ما لم جسجطع لوله لها المرة الماضَة لكنها

 . عاجزة عن فعل ذلن من أجلها حسب جحذَراجها لها

 جبدلت البسمة فٍ مٗمحها للحزن جدرَجَاً وهٍ جفكر فٍ سبب ما

جشرح شَباً َمكنهاطلبت منها ولما !! لم جشرح لها الكثَر بل لم   

 !فهمه وٖ جعلم ما المساعدة المهمة الجٍ سجمدمها لها بهذا ؟

 لربت الهاجؾ فٍ َدَها لصدرها وكؤنها جحضنه ونظرها َرجفع

 عالَاً وهمست مؽمضة عَناها

 " َا رب أسعدنا كلَنا مع من لدرجهما زوجان لنا "

* 

* 

* 

النافذة كجفت ذراعَها لصدرها واجكؤت بجانب رأسها علً إطار  

 جرالب عَناها بحزن أنوار المدَنة المجٓلبة وأضواء السَارات

 المجحركة فٍ أسراب مججابعة وكؤنها واحدة منهم ٖ شٍء لدَها

 وٖ وظَفة سوي مرالبة الؽَر .. وهذا وضعها منذ الصباح أو منذ

 أن ؼادر وزوجة والده فٍ إثره بعدما جركت لها الورلة الجٍ

دَدة أو أوامر باْحري .. ٖ بل مخاوؾحملت جملة جوصَات ج  

 واضحة جراها جسَطر علً جفكَر مخططهما وهو ذكاء من أنجبه

 . أحدهما ورباه اِخر كما َبدو وَعرفانه جَداً 

 ابجسمت بؤسً ومٓت الدموع عَنَها ججذكر العبارة الجٍ كجبها



 والده بَن لوسَن نهاَة رسالجه الخطَة جلن

خبرَه بؤنٍ المسإل الوحَد عنه وٖإن اكجشؾ جَم اْمر فؤ )  

 ( جذكرٌ مطر شاهَن أبداً 

 وكم آلمجها عبارجه جلن فهو اخجار أن َجحمل كامل المسإلَة وَزَد

 من رصَد كره ابنه له علً أن َخسر ذان اٖبن الرجل الذٌ

 َحبه ! وكؤنه َخشً أن َفمد الجمَع من حوله بفمده لثمجه بهم

ن ٖ َعجرؾ به وٖ َراهفكم سَضحٍ ذان اْب من أجل اب  

 والداً له ؟

 حجً أنه طلب منها أن جرفض أوامر ذان الرجل وججعنت لَجد

 طرَمة ؼَرها بالرؼم من الجناعه بؤن اْمر خطر علَه وجعلم

 . بؤنه من أجله أَضاً طلب منها ذلن

 وازدادت مٗمحها جعاسة وحزناً ما أن جذكرت مكالمجها لوالدة

 رواح حَن اجصلت لجعزَجها بما أنها الشخص الوحَد الذٌ جربطه

 بها صلة لرابة هنان وْنها بالطبع لن جسجطَع طلب هذا منه

 خاصة أنها أخبرجها بؤنه ذهب صباحاً لجعزَة ضرار الجد وإبنه

 وؼادر سرَعاً والسبب بالطبع وجود والده هنان فكانت جروٌ لها

ح وبكل حزن وجعاسة َإلمها وضعكل ذلن وما نمله لها إبنها روا  

 شمَمها وعٗلة ابنه به والجمست أمًٗ واضحاً فٍ كلماجها وإن لم

 جعلن عنه بؤن جكون الوسَلة الجٍ سجرمم كل ذان الصدع ، وما

 جعلمه وَبدو أنها نسَجه جماماً أن دورها انجهً أَضاً من حَاة ابن

ذٌ سَمطعشمَمها وسجحجاج مثلهم مسجمبًٗ لمن َرمم الصدع ال  

 ً  . عٗلجها به ونهابَا

 مسحت عَناها بموة وسرعة ما أن سمعت باب الشمة َؽلك فها

 هو عاد بعد ؼَاب َوم كامل كالعادة لضجه هٍ بَن كجبها وحزنها



 وأفكارها ، جحركت نحو سرَرها وجلست حَخ طرفه الممابل لباب

االؽرفة المفجوح جشد كمَها المطنَان الطوَٗن لبل أن جدس َدَه  

 بَن فخذَها جرجدٌ لمَص أبَض بإزار مفجوح َخفٍ الممَص

 ً  الضَك جحجه وبنطلون جَنز باهت اللون وججرن شعرها مفجوحا

 لد جناثرت خصٗجه البنَة علً كجفَها وذراعَها جنظر لٓرضَة

بشرود حزَن بَنما سمعها َججبع خطوات الذٌ اججه الخشبَة  

ٌ لضجه هٍ جالسةناحَة ؼرفجه وأؼلك بابها لبعض الولت الذ  

 مكانها وعلً وضعها ذاجه وكؤن الزمن جركها وجابع طرَمه

 أفكارها فمط ما كانت ججصارع معه ٖ جعلم إن كان ما جفكر فَه

 اِن أمر صابب وسَخلصها من كل هذا الكابوس أم لن َزَد

 اْمور إٖ جعمَداً ؟ لكنها عازمة علً جنفَذه وإن رفض فسَكون

خَارهم الوحَد والذٌ اخجاروه عنها هو حَنها من جرن لها  . 

 رفعت رأسها ونظرت ناحَة الباب ما أن سمعت باب ؼرفجه َُفجح

 مجدداً وجولعت أن جراه هنا خٗل لحظات لكن ما حدخ عكس ذلن

 ... جماماً وكان أمر آخر ما وصلها وهو

 " مارَااا "

 كان صوجه منادَاً من هنان بؤمر مما جعل شفجَها ججكور جانباً فها

 لد حان ولت المطالبة بإَفاء الوعود كما لال سابماً بل وعلً

 طرَمجه كما َبدو ! وذّكرها ذلن بما كانت جسمعه عن الطرق

 الرجعَة الجٍ َطالب بها بعض الرجال بحمولهم وكؤنه َمن علَها

عكسْنها من َطلب هذا ولَس ال  !. 

 ما أن جكرر ندابه لها وبطرَمة جهدَدَة هذه المرة فٍ نطمه

 ٔسمها حجً اشجدت أسنانها بموة وحنك وصرخت عالَاً لَسمعها

 بل وبضَك



 لما ٖ جكن حضارَاً بعض الشٍء فؤنت لست راعٍ وأنا "

 " لست إحدي نعاجن

 وكما جولعت فما سمعجه حَنها صوت خطواجه جمجرب من ؼرفجها

ً  حجً أصبح جسده الطوَل َمؾ فٍ بابها وكان َرجدٌ لمَصاً لطنَا  

 بدون أكمام وبنطلون وصل طوله لنصؾ سالَه َدس َدَه فٍ

 جَبَه بَنما شعره المبلل لم َحضً بؤٌ إهجمام لَرجب خصٗجه

 الناعمة ولم َزده ذلن سوي وسامة فؤبعدت نظرها عنه وأخرجت

جاد والذٌ لمَدَها وكجفجهما لصدرها ما أن لال ببروده المع  

 جعشمه َوماً فٍ سواه

 أردت أن أكون حضارَاً بالفعل وأجنبن ما سؤلول وجعلمَنه "

 جَداً إن أنا جبت إلً هنا لكن الهمجَة كما َبدو ججدٌ مع

 " النساء أكثر

 شعرت باْبخرة جخرج من رأسها فعلَاً بسببه ورفعت نظرها له

داخلها ولالت ججارَه فٍ بروده الذٌ لم َعبر مطلماً عن  

 " حدد لٍ إذاً ماذا َنمصن لجكون همجَاً ؟ "

 واجسعت عَناها بصدمة بل ولفزت فوق السرَر بشهمة لوَة ما

 أن لفز الخطوات الملَلة ناحَجها ، ولبل أن ججمكن من مجرد

 الوصول لطرفه اِخر لجهرب كانت مرمَة علً وجهها فوله بَنما

 َداها مجموعجان فٍ َدَه خلؾ ظهرها َجلس علً سالَها ولالت

 بضحكة جؽلبت علَها جحاول رفع رأسها لدر اسجطاعجها

 " أجركنٍ َا همجٍ "

 وسمط رأسها سرَعاً ججكا علً جانب وجهها بَنما لال الذٌ شد

 علً َدَها أكثر كٍ ٖ جنجح محاوٖجها وجفلت منه وبابجسامة

 مابلة زَنت شفجَه



ظرٌ للًَٗ فلم جرٌ من الهمجَة شَباً حجً اِنانج "  " 

 عادت لدس وجهها فٍ مٗبة السرَر ولالت

 " جَم ابجعد واجركنٍ أجلس "

 فرفع جسده وانحنً نحو رأسها وٖزال َمسن َدَها وهمس لرب

 أذنها مهدداً 

 وججلسٍ لماذا ؟ ٖ جمولٍ لنجحدخ ونجفاهم فسؤلطع لسانن "

 " هذه المرة إن سمعجها منن

 وجابع همسه َمرب شفجَه ووجهه من أذنها وجانب وجهها مجعمداً 

 " لم جنسٍ كٗمن لبل سفرٌ بالجؤكَد ؟ "

 أؼمضت عَنَها بموة وٖ جعلم بسبب أنفاسه والجرابه أم ما لال

 وججذكره دون أن َذكرها به ولالت مكرهة ولَس ْنها راضَة

 عن نمضها لوعدها له

ٖ ما َرضَن أنت فمط لم أنسه وللت ما َرضٍ كلَنا "  " 

 جرن حَنها َدَها وابجعد عنها لكنه لم َؽادر السرَر ولال بضَك

 َنظر لها ججلس جبعد خصٗت شعرها خلؾ أذنَها مجؤففة بسببها

 " وكؤنٍ أشم رابحة لعبة لدَمة جسجمجعَن بلعبها معٍ ؟ "

 رفعت نظرها له ولالت مسجنكرة

 " ماذا جمصد ؟ "

سم علً مٗمحه وحرن سبابجه بشكلوكان الضَك لد بدأ َرج  

 دابرٌ لابًٗ 

"  ً  " ألصد لولٍ ما لدَن رؼم أنٍ أعلمه سلفا

 فزمت شفجَها بضَك وجعلم بؤنه َمصد جهربها سابماً منه وبؤنها

 جبحخ عن حجة جدَدة لجفعلها مجدداً بالرؼم من أنه أصاب

 الحمَمة هذه المرة ، لكن ما َسمَه بالحجة اِن هٍ والع بل



 ومخجلؾ جماما عن جصوراجه فمالت دون ممدمات

 " أرَد العودة للوطن "

 وجلت عبارجها جلن لحظة سكون جام وعَناه جحدلان فٍ عَنَها ولم

 َجحدخ ولم جسجؽرب هذا منه بعدما لالت وهكذا فجؤة ودون

 ممدمات ، بل كان ثمة ما جحدخ نَابة عنه وهما ذراعاه اللجان

باردة لعَنَها علمت رأَه المجولعكجفهما لصدره ومن نظرجه ال  

 سلفاً ، لكن ذلن لن َثنَها عن المحاولة فإن حدخ وفعلها فسجكون

 بمسوجها علَها أَسر من جنفَذ مخططهم ذان ، وكانت هٍ من

 كسر ذان الصمت ولالت بنبرة هادبة وإن نالضت ما َحدخ داخلها

 " .... لوسٍ لالت "

ءجولفٍ عن جردَد ما جمول جلن البلها "  " 

 فابجلعت كلماجها بسبب صراخه الؽاضب .. وها هو اشجعل وفٍ

 ! ولت ألصر مما كانت ججخَل

 لكن ذان لم َجعلها ججراجع ولم ججركه َثنَها عما عزمت علَه

 ولالت مجدداً 

 " .... انا ٖ أردد ما جمول بل هٍ من "

 ولاطعها مجدداً جضرب أصابعه علً صدؼه لابًٗ بضَك

ة من دماؼن مارَا وأرَحٍ لٍأخرجٍ جلن المرأ "  

 " دماؼٍ رجاءً 

 وكانت هٍ من خرج ؼضبها عن حدود السَطرة هذه المرة

 ولالت بحدة

 " لما ٖ ججركنٍ أنت أنهٍ كٗمٍ أوًٖ وجعلم ما أرَد لوله "

 كانت جعلم بؤن هذا سَكون مصَرها وسَشجاط ؼضباً ما أن

ٍ أن جمول ماسججحدخ فٍ اْمر لكنه لن َثنَها بهذا ولها الحك ف  



 لدَها علً اْلل فلعلها جنجح وجمنعه فجابعت مباشرة ولبل أن

 َمنعها مجدداً 

 هٍ جحدثت عن ؼاسجونٍ مَدَشٍ ، عن انجماله ٖنجلجرا عن "

 " ... إبنه وعن

 " ولما جخبرن هٍ عن كل هذا ؟ "

 عاد لمماطعجها مجدداً وبنظرات سوداء مخَفة هذه المرة جعلجها

 جزدرد رَمها لبل أن جمول محججة

 " ولما ٖ جرَد أن أعلم ؟ "

 لوح بَده بضَك لابًٗ 

 لَس ٖ أرَد بل ٖ أهجم بؤمر جافه كهذا .. بل وهو "

 " ٖ َعنَنا أساسا

 لالت من فورها وبضَك

 كَؾ َكون جافهاً وٖ َعنَنا وهو عم والد مارٌ دفَسنت "

 " ولرَبه الوحَد ؟

 لال بحدة

هذا والجمَت بإبنه فٍ منزل الجنرال فهل أفهم ما أعلم بكل "  

 " عٗلجهما برجوعن للوطن مارَا ؟

 لالت بنفاذ صبر

 " ٖ أعلم أنا ما الذٌ ٖ جفهمه جحدَداً ؟ "

 أشار لها بسبابجه ولال بضَك

 " ما أرَد أن أفهمه ما الذٌ جرَدَنه أنت بالجحدَد ؟ "

شٍء داخلها َجمزقٖذت بالصمت لبرهة جنظم أنفاسها جشعر بكل   

 وإن جحدثت بعناد لوٌ حَن خرجت منها الكلمات جعاكس دواخلها

 " أرَد أن أؼادر هذه البٗد لبل أن أخسرن بسببهم "



 وازداد اْمر سوءاً وذان ما كانت ججولعه بل وما كان َحدخ كلما

 ذكرت كلمة مؽادرة وخروج وابجعاد ! واحجرق جفناها بسبب

جعاندها بكل ما لدَها من لوة بَنما كانالدموع الحبَسة خلفهما   

 اْسً الحزَن واضحاً فٍ عَنَها جنظر له كؤثمن ما لدَها ججحسر

 علً فمدان حجً سلوكه العدوانٍ الؽاضب وهو َصرخ هكذا

 ؼاضباً منها

 وجؽادرٌ لما وما عٗلجهم هم ؟ كم مرة سنعَد ذات ما كنا "

 " نمول مارَا ؟

 وما أن جحركت شفجاها المرججفة أسكجها صارخاً بموة أكبر

 " أصمجٍ واجركَنٍ أجحدخ "

 وانصاعت من فورها بل وجحررت الدموع الحارة من سجنها

 الواهن وإن لم ججعدي جفناها وجابع هو صراخه الؽاضب المحجج

 ٖ َعنَنٍ ذان الضابط وٖ إبنه .. ٖ البلهاء مارٌ دفَسنت وٖ "

كملها فؤنت مارَا هارون زوججٍ .. زوجة جَم كنعانعابلجها بؤ  

 " أجفهمَن هذا أم أعَد

 كانت عَناه الؽاضبة جنظران لها بعناد لوٌ بل جشن أنه كان َراها

 أو َري الدموع الجٍ أصبحت ججمرد علَها ، بل لَجه َري ما

 َحدخ داخلها حمَمة وَعلم بؤنه َرفض ما هو أَسر علً كلَهما ،

ة حاجز رموشها الكثَؾ ولالت ببحة بكاءاخجرلت أول دمع  

 لكن والعنا لَس كذلن ولم جعد جلن حمَمجنا وٖ َمكنن "

 " نكران هذا

 وٖذت بالصمت ما أن صرخ بعنؾ

 " هل أفهم ما بن ؟ ما للب حالن هكذا منذ عودجن !؟ "

 حدلت فَه بصمت جحاول أن ٖ جَظهر دهشجها علً مٗمحها



 ولالت بضَك جخفٍ كل ذلن

خبرجن عّما حدخ وأعلم جَداً أن ابنة الجنرال جلن لن َهناأ "  

 " لها بال حجً جكجشؾ حمَمة مارٌ

 وكان المزَد فٍ انجظارها ولد لال بحدة وكؤنه لم َسمع ما لالت

 أو لم َهجم له

 " هل ؼادرت منزل ضرار السلطان لمكان ؼَر جامعجن مارَا ؟ "

أٌ معركة معهافؤلجمجها الصدمة جماماً ولم جسجطع وٖ خوض   

 هذه المرة لجخفَها ونجحت فمط فٍ أن همست جرسم نظرة

 اسجهجان فٍ عَنَها الدامعة

 " ماذا جمصد ؟ "

 عاد للهجوم وبمسوة علَها بَنما سبابجه جضرب ناحَة صدؼها

 ألصد أنه ثمة من لام بحشو رأسن بكل هذا ، فإن لم َكن شاهر "

ا َمكنهم إلناعنكنعان سجكون شمَمجه فهكذا هٍ أنت سرعان م  

 " بما َرَدون

 حدلت فَه بذهول جؽلب علَها بداَة اْمر لَس فمط ْنهم لم

 َخطبوا فٍ جمدَر حدة ذكابه بل لما اعجبرجه مهَناً لها وأكثر ما

 َإرلها فٍ عٗلجهما ولالت باحججاج ؼاضب

 جولؾ عن إهانجٍ وٖ عٗلة لعمجن وٖ والدن بهذا وهٍ "

 " أفكارٌ لوحدٌ

 وكان إشاحجه لوجهه مبعداً نظره عنها ودون أن َعلك كافَاً لَإكد

 أفكاره بها لكن ذلن ٖ َإلمها اِن فثمة ما هو أكثر لسوة ومرارة

 منه علَها وإن أعلنت هزَمجها واسجسلمت فلن جخسر هذه

 المعركة فمط بل وكل شٍء ، لذلن جخطت كل هذا واخجنمت العبرة

ري من عَنَها ولالت برجاء حزَنفٍ حلمها ولفزت الدمعة اْخ  



 جنظر لجانب وجهه وفٍ محاولة َابسة أخري

 ما جخطط جلن الفجاة لفعله لد َكون خطَراً جداً وَإذَن فاجركنٍ "

 " أبجعد عن هنا أرجون

" ٖ " 

 زمت شفجَها جمنعها عن اٖرججاؾ باكَة ما أن صرخ بجلن الكلمة

صارخاً وسبابجه فٍ وجهها ولد عاد للنظر لعَنَها بل وكررها  

 جشَر لوجهها وإن كانت أمامه

 ٖ ٖ ٖ .. علَن فهمها أو كررجها حجً الصباح كٍ ٖ جفكرٌ "

 " فٍ اْمر مجدداً 

 لالت بضَك .. بل بؽضب رافض عاد لَطفو علً مشاعرها مجدداً 

 لما ججخذ لرارجٍ عنٍ ؟ اجركنا نجنالش بروَة ودون صراخ "

 " علً اْلل

زمفصرخ من فوره وبح  

 " أصمجٍ "

 همست برجاء حزَن مجدداً 

 " جَم أرجون "

 " للت أصمجٍ مارَا "

 فارججؾ جسدها بموة لَس بسبب صراخه الؽاضب فمط بل ما جٗه

 فوراً وهو صوت الرنَن الذٌ كان مصدره هاجفها .. ٖ بل وبسبب

 صرخجه المدوَة رامَاً َده ناحَجه بؽضب

 " وأسكجٍ هذا المزعج اْحمك أو حطمجه "

 فاسجدارت ودون شعور منها ورفعجه من فوق الطاولة بَد مرججفة

 وفجحت الدرج ورمجه داخله وأؼلمجه علَه ونظرت له وللبها َكاد

 َخجرق أضلعها من شدة ضرباجه جخشً أن اللحظة الجٍ سَراه



وجصرفهافَها لد حانت وجعلم أن جوجرها والذعر فٍ نظراجها بل   

 الخابؾ أمور ٖحظها وبسهولة زاده نظراجه الجٍ انجملت بَنها

 وبَن الدرج المؽلك وصوت اهجزاز ما بداخله فوق الخشب الفارغ

 َعلو علً صوت رنَنه المكجوم ، وكاد للبها َجولؾ حَن ولؾ

 مؽادراً السرَر لكنه خان جولعاجها مرة أخري وٖ جعلم مجً لن

من سابمجها ؟ لكن ما لاله حَنها كانَكون لها أخري لجنمذها   

 مفجعاً أَضاً جعلها جحدق فَه بصدمة بَنما سبابجه جشَر

 لوجهها باجهام

 كان علَا جولع هذا وأنن سججدَن حجة جدَدة للنكخ "

 " بوعودن الكاذبة

 فمالت من فورها محججة

 " لست كاذبة "

 فمال وكؤنه لم َسمعها .. بل وبنبرة لوَة حادة

وأنا من سَعدن وعداً صادلاً اِن بؤن ٖ ألجرب منن بلً كاذبة "  

 مجدداً ، أما خروج من هنا ومؽادرة البٗد فالحدَخ عنه مجدداً 

 " معناه أن أنمض أنا وعدٌ أجفهمَن هذا ؟

 وخرج من فوره خطواجه الؽاضبة جعبر عن مدي ؼضبه واسجَابه

 منها بَنما جحررت دموعها جرالبه نظراجها حجً ؼادر وارجمت

 علً السرَر جدس وجهها كما عبراجها فٍ وسادجها جشعر

 بمشاعرها ججمزق بؤلم مع كل عبرة جخرج منها وجدفنها هنان

 . وجمنت فٍ لحظة َبس أنها لم جولد من أساسه

* 

* 

* 



 فجحت عَناها وجلست بسرعة ونظرها جوجه سرَعاً ناحَة النابم

 خلفها والذٌ كان فراشه فارؼاً ونظرت باججاه باب الؽرفة والنور

 المجسرب من جحجه فَبدو أنه اسجفاق وخرج وصلً وؼادر

 ! وأشرلت الشمس وهٍ كالمَجة ٖ جعلم شَباً عما حولها

 وكم حمدت هللا أنها ٖ جصلٍ لكانت أضاعت صٗة الفجر فَبدو

باكٍ جعلها جنامأن سهرها البارحة حجً نام الفجً الصؽَر ال  

 . كالجثة الهامدة

 نظرت ناحَة الصؽَران النابمان بسكَنة وابجسمت بحزن لبل أن

 جنحنٍ ناحَة الذٌ كانت جنام بجانبه ولبلت خده برلة وابجسمت

 علً جململه َحرن رأسه وكجفه وكؤن ذبابة ما ضاَمجه فٍ نومه ،

كرارهاولفت مبجعدة عنه كٍ ٖ جؽرَها وجنجه المسجدَرة أكثر لج  

 بما أن جوأمه َنام علً بطنه ووجهه فٍ الجانب اِخر ، نظرت

 ناحَة حمَبجهما الكبَرة والموضوعة مكانها عند باب الؽرفة ولد

 أصبح بجانبها كَس كبَر لم َكن هنان البارحة ! مدت شفجَها

 .! بعبوس وآمنت بؤنها كانت مَجة بالفعل

جسمت من فورهاجحركت ناحَجه وفجحجه جنظر لما َوجد فَه واب  

 جخرج السَارجان بعجٗجهما السوداء الكبَرة واحدة باللون اْزرق

 ً  واْخري حمراء كلون السَارجان المطبوعجان علً لحافَهما جماما

 ووضعجهما جانباً بجانب بعضهما واٖبجسامة ٖزالت جزَن شفجَها

 ً  وهٍ جخرج كرجان واحدة حمراء واْخري زرلاء أَضا

السَارجان وضحكت بصمت فَبدو أنها ولعتووضعجهما بجوار   

 ً  ! فٍ عشك أؼراض الجإمان الرابعان أَضا

 ولفت وسحبت الحمَبة برفك كٍ ٖ جولظهما ورجبت ثَابهما

 . فٍ الخزانة أوًٖ ولبل أن جفكر فٍ مؽادرة الؽرفة



 وما أن انجهت وأؼلمت بابها اكجشفت بؤن مخططها الؽبٍ هذا

ة الذٌ كان جالساً َنظر لهاكان فاشًٗ ما أن نظرت ناحَ  

 وابجسمت من فورها جنظر للعَنان الرمادَجان المحدلجان بها

 جشبهان عَنا شمَماه جماماً حجً فٍ المَٗن الطفَؾ عند طرفَهما

 !! وعكس شمَمه الجوأم والذٌ كانت عَناه الواسعة شدَدة السواد

 ماجت اٖبجسامة من شفجَها ما أن لال

 " من أنت ؟ "

 وبالرؼم من أنه كان َمشٍ علً لدمَه حَن دخل بهما َمان

 البارحة عكس شمَمه الذٌ كان َحمله علً كجفه إٖ أنه َبدو لم

 َلحظ وجودها ! وكَؾ سَراها وهٍ الؽبَة كانت جمؾ فٍ الخارج

 وهو نام منذ اسجلمً فٍ فراشه ؟ بل ودخل وعَناه نصؾ

رة جخشً فعًٗ مفجوحجان بسبب النعاس ، لالت بابجسامة مجوج  

 ردة فعله

 " أنا زوجة شمَمن َمان "

 وحَن طال صمجه وجحدَمه بها ولم جفهم َحلل ما لالت أم لم

 َفهمه أساساً ؟ لالت جحاول أن جشرح له وضعها الؽرَب عنه

 فٍ عابلجهم

 كشمَمجن َمامة جماماً جزوجت برجل فؤصبحت زوججه ، وكذلن "

 " والدجن زوجة لوالدن فؤنا زوجة َمان

 " جعَشَن معه ؟ "

 ابجسمت لسإاله ولالت

 " نعم "

 وكما جولعت فذكابه َفوق سنه بكثَر فلم َسؤل عن اْمر أكثر بل

 نظر حوله لابًٗ 



 " أَن َمان ؟ "

 فابجسمت ورفعت الحمَبة ولالت جضعها فوق الخزانة جرفع نفسها

 علً رإوس أصابعها

ا ما أنذهب للشركة الزراعَة الجٍ َعمل فَها وسَكون هن "  

 " َنجهٍ عمله

 وازدادت ابجسامجها اجساعاً ما أن جلس النسخة اْخري عنه َفرن

 عَناه بكلجا َدَه فالجربت منه وأولفجه لابلة

 هَا لجدخٗ الحمام وأؼسل لكما وجهَكما وسنعد فطوراً  "

 " رابعاً سَعجبكما

 فمال عنان والذٌ ولؾ ووجهجه باب الؽرفة

 " أنا أوًٖ  "

 وركض جاد أَضاً وما أن شعر بشمَمه َمؾ مسرعاً فضحكت

 وولفت ججبعهما مسرعة وخرجت من الؽرفة مجوجهة ناحَجهما

 ولد أدخٗ لدمَهما الصؽَرجان فٍ فردة حذاء واحدة كل واحد َرَد

 أن َلبسها ولالت مبجسمة

"  ً  " انجظرا وٖ ججشاجرا فثمة واحد آخر وسجدخٗن معا

* 

* 

* 

* 

* 

لم نظرها علً الجالسة عند طرؾ اْرَكة مشؽولة معنزلت السٗ  

 كجابها والملم فٍ َدها وجنهدت بحزن وٖ جعلم كَؾ َمكنها نمل

 الخبر لها ؟ صحَح أن جلن المرأة كانت لاسَة معها وْعوام



 جعاملها وكؤنها خادمة لدَها بل وكانت سججسبب مجعمدة فٍ موجها

أن والدها لم َكن بؤللمحجرلة أو أن جحَا مشوهة لبالٍ عمرها و  

 لسوة منها لكنها جخشً من ردة فعلها وصدمجها بالخبر وهٍ الجٍ

 . جعرفها جَداً 

 جنهدت بعمك وجحركت خطواجها نحوها فهٍ سجعلم علً أَة حال

 وأن جنمل لها هٍ الخبر أفضل من أن َخبرها به أبان بطرَمجه

الرجال وهٍ جعلم جَداً الطرق الخالَة من المشاعر الجٍ َجبعها  

 . فٍ الموالؾ المشابهة

 ما أن وصلت عندها حجً ارجفع رأسها ونظرت لها العَنان

 الفضَجان مبجسمجان بحب َشبه ما ارجسم علً شفجَها الجمَلة

 فجلست بجانبها وأخذت منها الكجاب والملم أَضاً ولالت جضعهما

 علً الطاولة

 " اجركٍ هذا جانباً اِن فثمة ما أرَد إخبارن به "

كما جولعت سرعان ما ماجت جلن اٖبجسامة الجمَلة واخجفتو  

 وَبدو أن مٗمحها كانت ججحدخ نَابة عنها ! وأجاها دلَل ذلن

 سرَعاً حَن لالت بجوجس

 " هل ثمة خبر سٍء ؟ "

 وكما جولعت أَضاً فذكاء هذه الفاجنة الصؽَرة لن َخونها أبداً زد

 علَه الشعور الفطرٌ لدي كل إنسان عند ولوع أٌ فاجعة وَبدو

 اخجصرت علً نفسها وعلَها شوطاً طوًَٗ لشرح اْمر ، امجدت

 َدها ناحَة َدَها وأمسكجهما ولالت بهدوء جنظر لعَنَها

 " ثمة خبر سٍء للًَٗ فمن الذٌ ججمنٍ أن ٖ َصَبه؟ "

َن للخوؾ وسحبتوسرعان ما جبدلت النظرة فٍ العَنَن الجمَلج  

 إحدي َدها ووضعجها علً صدرها وهمست بعَنَن دامعة



 " ..َمان "

 فشدت َدها علَها بموة جنظر لها بحزن وٖ جعلم إن كانت جمصد به

 جواب سإالها أم ذكرجه فمط خوفاً أن َكون هو ؟ وهٍ اخجارت

 هذا وجعلم بؤنه سَكون حوابها الفورٌ واٖ شعورٌ لجُبسط لها

علم بؤنه بخَر ، وذان ما فعلجه بالفعل جضؽط علً َدهااْمر حَن ج  

 بكلجا َدَها

 " ٖ لَس َمان وهو بخَر ألسم لن "

 وشجعجها جنهَدة اٖرجَاح الجٍ أطلمت سراحها وهٍ جهمس حامدة

 هللا وإن كان الملك لم َؽادر مٗمحها بعد ولالت جنهٍ جولة

 الممدمات الجٍ إن طالت أصبحت أسوأ من الخبر ذاجه

 " زوجة والدن جوفَت "

 وكما جولعت جماماً وهٍ جري الدموع ججكدس فٍ عَناها الواسعة

 ولد ارجفعت َدها لشفجَها جؽطَهم بها وٖ جعلم كَؾ سجنمل لها

 بالٍ الخبر ؟ لكن اْلسً كان فٍ انجظارها هٍ حَن أبعدت َدها

 وهمست شفجاها المرججفجان ببكاء

 " !ماجت ؟ "

علَها جابعت والدمعة جنزلك من رموشها ولبل أن جفكر فٍ الرد  

 الطوَلة

 " هل أصبح شمَماٌ بدون أم مثلٍ "

 فلم جسجطع منع الدموع من الجكدس فٍ عَنَها وشعرت بملبها

 جحطم ْشٗء وأمسكت وجهها لابلة بحزن

 " وما الذٌ أفعله أنا لجمولٍ بؤنه ٖ أم لن ؟ "

 لكنها َبدو كانت جؽرق فٍ دوامة بعَدة عنها وٖ جسمع ما جمول

 ولد جحرن رأسها وكؤنها ٖ جصدق ما سمعت أو جحاول جفسَره ،



 ولن جسجؽرب هذا منها فَبدو أن محبجها لشمَمَها من والدها

 كبَرة فهٍ رفضت حجً أن جُمدم شكوي ضد والدجهم حَن حاولت

من دونها ، وحَن احجرقلجلها فمط من أجلهما وكٍ ٖ َعَشا   

 المنزل ولرر والدهم العَش فٍ خَمة فٍ أرضه حجً َبنَه مجدداً 

 كانت ٖ جردد سوي عبارة أنهما بمَا من دون منزل من شدة حبها

 لهما ، مسحت َدها علً شعرها المجموع فٍ ضفَرجان مجداخلجان

 ججمعانه للخلؾ بعَداً عن وجهها ولالت بحزن

" لوَة فلم أخبرن سوي بنصؾ ما حدخَمامة علَن أن جكونٍ   " 

 ودون ممدمات جرحم حالها كما نفسها معها وهٍ ججولً هذه

 المهمة لالت جنظر لعَنَها الباكَة بصمت

 " والدن أخذجه الشرطة للجحمَك معه ْنهم َجهمونه بمجلها "

 وكما جولعت جماماً انهارت حصونها الهشة جطلك العنان لدموعها

ً الفور جشد ذراعَها حولها بموة ولالتوعبراجها فحضنجها عل  

 بحزن وعَنان دامعة

 " هم سَحمموا معه فمط وسَخرج إن كان برَباً َا َمامة "

 واسجمرت فٍ احجضانها جشعر ببكابها وعبراجها جذبح للبها

 وروحها ، واعجرفت لنفسها بؤن عشمها الكبَر لهذه الصؽَرة

سجه منهما ومن والدهاَزداد َوماً بعد َوم ، فبالرؼم من كل ما لا  

 خصوصاً ْنه والدها لَس كجلن المرأة ومهما أجرمت فٍ حمها إٖ

 . أنها بكت مصابه وحزنت علَه

 نزلت دمعجها رؼما عنها ما أن لالت النابمة فٍ حضنها باكَة

 " ! لما جموت اْمهات لماذا "

 حضنجها أكثر وهمست ببحة بكاء

عجراض علَه فٗ َعلم الخَرهذا لضاء هللا بنَجٍ ٖ َحك لنا اٖ "  



 " فٍ اْمر ؼَره

 فلم جعلك كما لم ججولؾ دموعها رؼم اخجفاء عبراجها الباكَة

 جدرَجَاً ٖزالت جنام فٍ حضن الجٍ لم ججركها ذراعَها جمبل رأسها

 بَن الحَن واِخر جذكرها بؤن جسجرجع هللا وٖ جؽضبه حجً هدأت

 جمرَباً وجركجها ما أن ابجعدت عنها ونظرت لها العَنان الباكَة

 ولالت ما كانت ججولعه

 " وأَن شمَماٌ ؟ "

 مسحت َدها علً طرؾ وجهها ولالت بحزن

 " مع َمان .. لمد أخذهما معه لمنزله "

 وكما جولعت أَضاً فؤول ما لالجه ودموعها جؽمر عَنَها مجدداً 

 " لما لم َحضرهما ْراهم ؟ "

 مسحت َدها علً جانب وجهها مجدداً ولالت بحنان

 " لم جسمح ظروفه َا َمامة لكان فعلها بالجؤكَد "

 وجاءها الَمَن اِخر ما أن لالت الجٍ أمسكت َدها برجاء باكٍ

 " خذونٍ لهم أمٍ أرجون "

 مسحت الدموع من وجنجَها بَدها لابلة

نسجطَع لو كان اْمر بَدٌ ما كنت جرددت للحظة لكننا ٖ "  

 " دخول جلن اْراضٍ بسبب الثؤر المدَم بَن العابلجَن

 وجابعت ما أن رأت البإس َرجسم أكثر علً مٗمحها الباكَة

 " لكنه وعد أبان أن َؤجٍ وَحضرهما معه من أجلن "

 فارجسمت أول اشرالة ابجسامة علً وجهها وإن كانت باهجة

 حزَنة ولالت

 " حماً سَفعلها ؟ "

وجهها وشدت علً َدها بكلجا َدَها ولالت أبعدت َدها عن  



 " أجل َا َمامة لمد أخبرنٍ أبان بنفسه بذلن "

 وجابعت من فورها جرسم هٍ هذه المرة ابجسامة صؽَرة

 " ولدٌ خبر رابع لن سَسعدن بالجؤكَد "

 وحَن لم جعلك الجٍ كانت جنظر لعَنَها فٍ صمت حزَن لالت

 مبجسمة جشد علً َدها بموة

 سنخرج معاً ونشجرٌ كل ما جحجاجَنه من أجل المدرسة فلم "

 " َبمً علَها الكثَر

 فجبدلت مٗمحها للدهشة سرَعاً وهمست ببحة

 " سؤذهب للمدرسة ؟ "

 ابجسمت ورفعت َدها لشفجَها ولبلجها بحنان ولالت

 " أجل أم ٖ جرَدَن ذلن ؟ "

للنزوللالت من فورها جمسح بَدها اْخري دموعها الجٍ عادت   

 " بلً أرَد "

 فابجسمت بحزن وجركت َدها وأمسكت بذراعَها لابلة

 " ولن َحدخ إٖ ما جرَدَن بنَجٍ "

 انجظرت أن جعبر عن سعادجها وبؤٌ طرَمة كانت لكّن أَا من ذلن

 لم َحدخ وذان ما لم ججولعه وهٍ الجٍ جعلم جَداً محبجها للدراسة

سة لكن جلن اْخباروجعلمها بها بل ورؼبجها فٍ الذهاب للمدر  

 الحزَنة َبدو لم ججرن لها المجال لذلن بل وشوهت أٌ سعادة لد

 جشعر بها ، وجمنت أن زفت لها خبر المدرسة أوًٖ ولم جإجله

 ْنها اعجمدت بؤنه سَخفؾ من حزنها وصدمجها ، ارجفع نظرها

 معها ما أن ولفت ولالت جنظر لها بحزن

 " إلً أَن ذاهبة َا َمامة ؟ "

ت الجٍ انحنت ورفعت كجابها وللمها من فوق الطاولةلال  



 " سؤصعد لؽرفجٍ "

 وجحركت من فورها ونظراجها الحزَنة ججبعها وهٍ جصعد عجبات

 السٗلم جمسح دموعها واحجرمت رؼبجها فٍ البماء لوحدها

 وسججحسن ما أن جسجوعب ما حدخ وجمجنع به وهذا حال البشر

 . جمَعهم

لرب الهاجؾ المنزلٍ ورفعت ولفت وجلست فٍ مكان آخر  

 سماعجه فثمة مهمة أخري وخبر سٍء آخر علَها زفه لزوجة

 ابنها اِخر وهذا ما َفعلونه بها َجركون المهام المجعسرة لها هٍ

 ، اسجؽفرت هللا بهمس وجحركت سبابجها علً اْزرار بسرعة

 جردد شفجَها الرلم الطوَل معه واحجاجت لبعض الولت لجسمع

 الرنَن فٍ الطرؾ اِخر والذٌ لم ججؤخر من رفعت السماعة

 المشابهة هنان فٍ أجابة علَه فمالت من فورها ججبر شفجَها

 علً اٖبجسام لَظهر فٍ صوجها لمن جسمعها وٖ جراها

 مرحباً َا نادَة .. أجمنً أن ٖ أكون أزعججن فلم أسجطع فهم "

 " اخجٗؾ الولت بَننا

ً وأجاها الجعلَك ال باسم سرَعا  

 ٖ لم جزعجَنا ولن جفعلَها أبداً وَسعدنٍ سماع صوجن فٍ أٌ "

 " ولت ، كَؾ حالن واْبناء جمَعهم

 لالت مبجسمة بارجَاح

 " بخَر جمَعنا كَؾ هٍ زوجة إبنٍ "

 لالت جلن ضاحكة

 عروسكم منذ عادت للعمل فٍ المطار أصبح َومها نصفه هنا "

ت نومها بالطبعونصفه اِخر هنان واسجثنٍ منه ول  " 

 ضحكت أَضاً ولالت



 شباب الَوم َجدون مجعجهم فٍ العمل الشاق أكثر من الراحة "

 " فٍ المنزل

 ً  أجاها جعلَمها الباسم سرَعا

"  ً  معن حك بالرؼم من أن بماء كنانة فٍ المنزل شماء لها أَضا

 ً  " ْنٍ ٖ أجركها جرجاح مطلما

 ابجسمت ولالت

هٍ أصبحت من نصَبٍ اِنسجرجاح ما أن جصبح هنا ف "  

 " وانجهت أَامها معن

 ً  ضحكت الجٍ لالت سرَعا

 ٖ أؼابها هللا عن عَناٌ إٖ فَما َسعدها وَسعدنٍ ، وسؤكون "

 مطمبنة طالما هٍ معن فهٍ هنا ؼرَبة عن وطنها وهنان سجكون

 " مؽجربة عن عابلجها

 لالت مبجسمة

ة وعثمان ؟أسعدهما هللا ولم شمل الجمَع ، كَؾ هو الحارث "  " 

 وسمعت بوضوح جنهَدجها الحزَنة لبل أن جمول

 "الحمد هلل بخَر ظاهرَا فهو مججهم صامت منذ عدنا من العزاء"

 ؼضنت جبَنها باسجؽراب هامسة

 " !عزاء من ؟ "

 وصلها صوجها الحزَن من فوره

 " ابن زوج شمَمجه .. حفَد السَد ضرار السلطان "

 انفرجت شفجاها بصدمة ولالت

 ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل ، إنا هلل وإنا إلَه راجعون .. من مات "

 " منهم فحسب علمٍ لدَه أربعة ؟

 إسمه نجَب وهو إبن زوججه الثالثة ، لو أنن جرٌ حالها َجمطع "



 " للبن علَها وجبكٍ دون شعور

 ارججؾ للبها وفٍ شعور فطرٌ جخَلت فَه أن جكون مكانها

 ولالت بحزن

أعانها علً فراله وعوضها خَراً ... هل جعرضرحمه هللا و "  

 " لحادخ ما ؟

 واسجؽربت صمت من فٍ الطرؾ اِخر وجولعت أن المكالمة

 انمطعت لوٖ وصلها صوجها الحزَن وبعد جنهَدة عمَمة

 " بل مات ممجوًٖ  "

 ارجفعت أصابعها لشفجَها هامسة بصدمة

م للبهاَا إلهٍ فاجعة مضاعفة بالفعل .. أعانها هللا ورح "  " 

 وجابعت من فورها

 " من لجله وهل أمسكو به ؟ "

 وكان صمجاً لصَراً آخر علمت أن ما سَعمبه مفاجؤة أخري ،

 وذان ما حدخ فعًٗ وما أن وصلها صوجها الحزَن

 زوججه الفاعلة حجً اِن فالمسدس كان فٍ َدها ولت وصولهم "

 " لؽرفجها وما أن سمعوا صوت الرصاصة

ً وعدم جصدَك لابلةحركت رأسها بؤس  

 ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل ... ٖ أجخَل أن جموي امرأة ومهما "

 كانت أن جمجل أحداً ! فالمجل ألوي من للب المرأة ومهما

 ً  " كان لوَا

 أجاها جعلَمها مباشراً 

 معن حك وْنها كانت فٍ مصح نفسٍ ْعوام لبل أن جشفً "

 " وجؽادره لم َعد َسجبعد أحد أن جكون الفاعلة

 اجسعت عَناها بدهشة ولالت



 " !وَزوج ابنه بامرأة مرَضة لما ؟ "

 " ْنها ابنة عمه وَبدو جده من سعً لذان الزواج "

 حدلت فٍ الفراغ بجفكَر لبرهة ولالت

 ابنة عمه !! جلن الطفلة الخماصَة الجٍ نجت من المذبحة "

 " المدَمة جمصدَن ؟

 " أجل هٍ وإسمها حسبما أعجمد زَزفون "

 ارجفعت َدها لصدرها وهمست بحزن

 َا إلهٍ كم عانت جلن الفجاة .. َكفٍ رإَجها لجدجها جموت "

 " أمامها وهٍ طفلة

 جنهدت جلن ولالت

 لَرحم هللا عباده فكم من حكاَا ٖ جشبه الوالع أبداً وٖ "

 " َمكن جخَلها

 همست بحزن

ة إٖ به ومعن حك فزوجة أبان أَضاً وصلناٖ حول وٖ لو "  

 " خبر ممجل زوجة والدها والمجهم والدها حجً اِن

 وصلها منها فوراً 

 " ٖ إله إٖ هللا .. عظم هللا أجركم "

 جنهدت بحزن مجمجمة

 " ؼفر له ولن بوركتِ  "

 وجابعت من فورها وبإحراج

اجصلتٖ أعلم مع كل هذه الفواجع كَؾ َمكننٍ لول ما كنت  "  

 " من أجله ؟

 وصلها صوت محدثجها فوراً وبلمحة للك واضحة

 " خَراً إن شاء هللا ؟ "



 لالت مباشرة

 ٖ هو خَر بالجؤكَد لكنٍ ٖ أراه ولجه وسنجحدخ فٍ "

 " ولت ٖحك

 ً  وصلها صوجها سرَعا

 "ٖ وفمنٍ هللا إن رددجن فَما جرَدَن فٗ ججرددٌ أو جخجلٍ منٍ"

 ٖذت بالصمت وشعرت بإحراجها َزداد وجمنت أنها لم جوافمه منذ

 البداَة ، حمحمت حَن شعرت بؤن صمجها بات سخَفاً ولالت

 حمَمة اْمر .... ؼَهم كان جحدخ معٍ عن ولت جلبه لزوججه "

 وٖ َرَد جؤخَره كثَراً وأنا اشجرطت علَه حفل زفاؾ كبَر لهما

طارئ وبعد وفاة المرأة وهو وافك علً أن ٖ َإجل ٌْ سبب  

 وما َمرون به عابلة زوجة إبنٍ لم َعد َمكننٍ فعل ما خططت له

 وٖ جؤجَل الفكرة أَضاً فهو َلبٍ رؼباجٍ أكثر مما َطلب منٍ ولم

 أسجطع رده لكن مع ظروفكم الحالَة ٖ أراه الولت المناسب وعلَا

 " إلناعه أو إرؼامه

مر من أساسه ما أن لالتوجمنت أكثر أنها لم ججحدخ معها فٍ اْ  

 " نحن لن نحجفل هنا علً أَة حال واْمر مجرون لكم ولَس لنا "

 آه من إبنها ذان ومن جصرفاجه وعناده لو كان أخبرهم بسبب

 إلؽاء حفل الزفاؾ هنان وبؤنها أوامر من خاله ووالدها علً علم

 مسبك ماذا كان سَحدخ ؟ لما َعجمدون أن النساء َمكنهم إفساد

شٍء وجلب الضرر ْنفسهن ولؽَرهن وكؤنه ٖ عمول لدَهنكل   

 َفكرن بها ! لالت باسجسٗم وٖ حَلة لها ؼَر ذلن

 ٖ أرَد لكنانة أن ججزوج دون حفل لكنٍ أعرفه جَداً َرضَنٍ "

 بما أرَد إٖ فَما َعاند علَه وأري إصراره هذه المرة لم َجؽَر

 " حجً بعد الذٌ حدخ



ال فٍ الطرؾ اِخر أن اْمر لم َرقوعلمت من الصمت الذٌ ط  

 للجٍ لالت رؼم كل ذلن

 ٖ أعلم ما َمكننٍ لوله فالرأٌ لكنانة ومن ثم لوالدها "

 " وسؤجحدخ معهما وما كجبه هللا سَحدخ

 جنهدت بعمك ولالت بامجنان

 بارن هللا فٍ لولن وطَب أصلن وما سججفمون علَه سنرضً به "

 بالجؤكَد وسؤخبر أَوب َجحدخ معه كٍ ٖ َُنمل اْمر له عن طرَك

 " النساء فمط

 لالت جلن من فورها

 " خَراً إن شاء هللا "

 فارجاحت للنبرة الطبَعَة فٍ صوجها وهٍ جمول ذلن ولالت

 مبجسمة

 " شكراً لن َا نادَة وأعجذر مجدداً عن إزعاجٍ "

 لالت جلن من فورها

جعجذرٌ أبداً فاْمر ٖ َحجاج ذلن ، وبلؽٍ أعوذ باهلل ...! ٖ "  

 " زوجة ابنن جعازَا لها

 وأنهت اٖجصال معها مودعة لها وجمجمت بضَك جضع

 السماعة مكانها

 " سامحن هللا َا ؼَهم علً المولؾ الذٌ وضعجنٍ فَه "

 وما أن أنهت عبارجها جلن حجً عٗ صوت رنَن هاجفها ونظرت

سمعها ففجحت الخط ووضعجه علًٔسمه علً شاشجه وكؤنه كان َ  

 أذنها ووصلها صوجه مباشرة

 " ماذا حدخ معن أمٍ هل اجصلت بهم ؟ "

 زمت شفجَها بضَك ولالت



 " أنا بخَر شكراً لن بنٍ "

 " !! أمٍ "

 نبرجه الجحذَرَة جلن لم جزد مزاجها إٖ سوءاً ولالت مخجصرة

 أخبرجها أن الخَار لهم وسججنالش وابنجها وزوجها "

طَنٍ ردهموجع  " 

 ً  وأجاها جعلَمه سرَعاً وكما ججولع جماما

 " لكننا لم نجفك علً هذا ؟ "

 فمالت بضَك هذه المرة

 شمَمة زوجها جوفٍ ابن زوجها حدَثاً ، ماذا كنت جرَد "

 " منٍ أن ألول لها ؟

 ً  وصلها صوجه سرَعاً بل وبضَك أَضا

 وما عٗلجٍ أنا به ؟ هو لَس شمَمها وٖ زوجها وٖ إبنها "

 " وٖ حجً والدها .. بل وٖ َمرب وٖ لوالد كنانة

 لالت من فورها وبجدَة

 ما لدَا للجه لها ولن وسؤجرن والدن َجحدخ مع والدها "

 " فهذه اْمور ٖ جخص النساء حسب رأٍَ

 ً  وكان جعلَمه البارد سرَعاً أَضا

أنت والدٌ فلن َحدخ إٖ ما َرَد ْنه ما إن ألنعت "  

 " جرَدَن وبالجالٍ ما أرَد أنا

 وجابع من فوره ومن لبل أن جججاز ما سمعت لجعلك علَه بل

 وبنبرة أكثر بروداً من سابمجها

 وهو بالطبع جحدَد موعد محدد ولرَب ، وإن كان اْمر مجرون "

 " لٍ لكنت مررت بلندن وجلبجها معٍ اِن

ها بَؤس منه مجمجمةحركت رأس  



"  ً  " حسبنا هللا ونعم الوكَل فَكم جمَعا

 ً  لال ضاحكا

"  ً  " أحبن أمٍ ... وداعا

 فابجسمت جبعد الهاجؾ عن أذنها وحركت رأسها مجدداً 

 وولفت هامسة

 " ! جَل انعدم منه حجً الحَاء "

* 

* 

* 

 ابجسمت ونظرها علً َدَها والسكَن الذٌ َمطع الخضار بحركة

جسمع أصوات اللعب والصراخ الطفولٍ الضاحن فٍسرَعة منها   

 الخارج مع صوت اصطدام الكرة بالجدار لربها وكم جؽَر َومها

 ! بوجودهما وإن لم َكونا هنا إٖ من ساعات

 سكبت الخضار الممطع فٍ الطبك وانجملت للفرن وأطفؤت النار

 علً المدر وؼطجه جَداً وؼادرت المطبخ لججد الكرة البٗسجَكَة

حمراء فٍ وجهها ما أن جخطت عجبه الباب فؤمسكجها بَدَهاال  

 ونظرت للذٌ لفز جحجها وَداه جرجفع لها لابًٗ 

 " أعطنٍ إَاها مارَن "

 فضحكت ورفعجها بَدَها أكثر ولالت مبجسمة

 " إن نطمت اسمٍ بشكل صحَح أعطَها لن "

 فجولؾ عن المفز ومد شفجَه بعبوس ورمً بَده نحوها وابجعد

 عنها مما جعلها جضحن بصوت مرجفع بسبب ردة فعله جلن

 واسجسٗمه ْنه لن َسجطَع جحمَك شرطها ، جوجهت بها نحو

 الؽرفة لابلة



 " هَا اؼسٗ َدَكما فالؽداء أصبح جاهزاً  "

 فركضا علً الفور باججاه الحمام لَفوز أول من َصل منهما

هٍ مكانهابالحذاء الرجالٍ وٖ َلبس شبشبها هٍ بَنما جسمرت   

 بسبب صوت باب المنزل الذٌ كان َفجح من الخارج ثم أؼلك

 مجدداً ونظرت للذٌ دخل حَنها ولم جكن ججولع عودجه اِن فهو

 ! جولؾ حجً عن جناول طعامها منذ جلن اللَلة

 . ولوٖ وجود شمَماه هنا ما كان لَرجع لبل المؽَب بالجؤكَد

ها سرَعاً ونظر للذَنعلمت نظراجها به بَنما هرب هو بعَنَه من  

 خرجا من باب الحمام المفجوح َدَهما مبجلجان ولد ركضا نحوه من

 فورهما وما أن اكجشفا وجوده هنان وحضناه معاً بَنما َداه جلعب

 بشعرهما الحرَرٌ َنظر لهما مبجسماً جرالبهم نظراجها الباسمة

 وأخري حزَنة جزَن شفجَها فحجً ابجسامجه لم جراها منذ ذان

باح الذٌ خرج فَه َعدها بالعودة مبكراً لًَٗ إٖ اِن ،الص  

 وشعرت بملبها ولع وجحطم ْشٗء ما أن ماجت ابجسامجه حَن رفع

 رأسه ونظر ناحَجها فلملمت جرحها كما ألمها من برود نظرجه

 جلن ولالت بصوت منخفض مججهة للمطبخ المرَب منها

 " سؤضع لكم الؽذاء فوراً  "

ة من َدها وشؽلت نفسها عن الجفكَر فَماودخلت ووضعت الكر  

 حدخ كٍ ٖ جنهار باكَة بؤن سكبت اْرز المطهو مع الخضار فٍ

 طبك كبَر وجركت الملَل منه لها فلن ججلس لجؤكل معهم كٍ ٖ

 َمؾ هو مؽادراً وَكفَها فمط أن َجناول طعامها الذٌ بات َرفضه

 . كما َرفضها

 وضعت الطبك فٍ صَنَة الجمدَم الحدَدَة وطبك السلطة

 والزَجون وثٗخ مٗعك وحملجها للؽرفة الجٍ ما أن الجربت منها



 ولفت جسمع صوت جاد لابًٗ بحماس باسم

 " لمد فعلنا بالعجَن هكذا وهكذا وجركجنا مارَن نساعدها "

 وماجت ابجسامجها الجٍ رسمجها كلمات الصؽَر الحماسَة حَن لم

 َعلك من انجظرت جعلَمه بفضول رهَب ، وما أن نظرت لعجبة

 الباب المفجوح أدركت السبب فِضُل رأسها كان مخجرلاً إَاه ومن

 حمالجها نسَت بؤنها لادرة علً الوصول ٌْ شٍء فكَؾ بظلها

 الطوَل ؟ دخلت الؽرفة نظرها علً ما فٍ َدَها حجً وضعجها

حولها بَنما انجملت هٍ أمامه مباشرة وأسرع الصؽَران بالجلوس  

 للخزانة وأخرجت منشفجان صؽَرجان نظَفجان وضعجهما فٍ

 طرؾ الصَنَة حَن كان الصؽَران َجماسمان المٗعك وجوجهت

 نحو باب الؽرفة من فورها وجسمرت مكانها حَن لال جاد

 " جإكلنٍ مارَن "

 ونظرت ناحَجه مصدومة وهو َمد الملعمة نحوها ... صدمة

ها وضربجه بموة حَن لال َمان الذٌ كان َنظرسمطت علً للب  

 له بضَك

 " ولما جإكلن أنت لست صؽَراً ؟ "

 وكان الجعلَك حَنها من عنان ولد لال ساخراً منه

 هو َولع الطعام دابماً وأمٍ كانت جمول له بؤن َده عوجاء "

 " وفمه كذلن وجإكله بنفسها

نه بموةوابجلعت ؼصة جدَدة ما أن لال الذٌ سحب الملعمة م  

 " أنا من سَطعمن إذاً  "

 فؽادرت الؽرفة من فورها ووجهجها المطبخ ودخلجه جمسح الدموع

 الجٍ جؽلبت علَها نهاَة اْمر ولم ججد وٖ رؼبة فٍ جناول حصجها

 من الطعام وجركجها للطفلَن فهٍ سبك وعاشت مع أطفال شمَمها



وَؤكلونجسار وجعلم نظام ؼذابهم جَداً فهم َركضون طوال الَوم   

 . بٗ ولت محدد

 كانت جؽسل المدر من اْرز الملجصك به حَن سمعت خطواجه

 خلفها ثم صوت الصَنَة الحدَدَة َحجن باْرض وؼادر فٍ صمت

 كما دخل جاركاً اْلم َصرخ داخلها هٍ وعادت لمسح دموعها

 مجدداً ورفعت الصَنَة واْطباق الفارؼة وؼسلجهم ، وما أن

 انجهت ؼادرت المطبخ وخطت بجردد نحو الؽرفة فهٍ لن جساعده

 فٍ مجافاجه لها بما أنه دخلها فلن جبجعد ولت وجوده وإن كان هنا

 . من أجل شمَمَه فمط

 وصلت الباب ودخلت مشجعة نفسها علً صوجه الحازم لابًٗ 

 " لَس ولت لعب اِن علَكما أن جناما ولن جؽادرا الؽرفة "

ً فحدلت فَها عَ نا جاد السوداء برجاء وكؤن رأَها سَؽَر شَبا  

 فٍ لراره ! هما َجهٗن الحمَمة لما كانت لججعلك آمال أٌ منهما

 بها ، ابجسمت له وإن كانت جاهدت كثَراً لفعل ذلن الجربت منه

 وجلست بجواره جججنب النظر للذٌ خشَت بالفعل أن َجرن

سحت َدها علًالؽرفة ْنها دخلجها وَذبح للبها مرة ثالثة وم  

 شعره الحرَرٌ ولالت جؽجصب ابجسامة صؽَرة

 علَن جنفَذ كل ما َموله شمَمن فالشمس جصبح حارة اِن "

 " وسجلعبا فَما بعد كما جرَدان

 وخرجت ضحكجها رؼماً عنها حَن ارجمً فٍ حضنها والجفت

 ً  ذراعاه حولها ولال مبجسما

 " سؤنام بجانبن إذاً  "

ه ابجسامجها حَن لالولجل الذٌ اندس جحت لحاف  

 " أنت طفل أنا أنام لوحدٌ "



 لكنه لم َهجم لما لال ولم َبجعد عنها ولم َبعد ذراعَه فابجسمت

 بحب جحضنه بموة ولالت

 " سؤنام بجانبن دابماً ٖ جهجم لما َمول "

 وماجت ابجسامجها كسابماجها الَوم ما أن نظرت ناحَة الجالس

أن جنظر ناحَجه وجري جلن النظرةجانباً ومن َبدو لم َجولع مثلها   

 فٍ عَنَه لبل أن َمؾ مؽادراً الؽرفة بل والمنزل بؤكمله وجركها

 ججٗطم بَن حزنها وألمها فلم جكن نظرة باردة وٖ مسجاءة جلن

 الجٍ رأجها فٍ عَنَه بل نظرة .... نظرة شخص لشٍء كان بَده

 وفمده َراه مجحسراً علَه لَس فمط ْنه لم َعد له بل لمسوة فمده

 إَاه وْنه لن َكون له مجدداً ، نظرة لجلجها أكثر من سابماجها

 . وبجمَع أنواع لسوجهم علَها

 ارجفعت َدها لعَنَها ومسحت الدموع منها بموة ولالت ببحة جبعد

 الذٌ ٖزال نابماً فٍ حضنها

لعب بالكرة ثٗثجنا بعد العصرهَا إذاً لننام كٍ ن "  " 

 صرخ جاد بحماس واندس فٍ فراشه سرَعاً وما أن اسجلمت

 بجانبه زحؾ نحوها فابجسمت وأراحت ذراعها علً جسده جنظر

 لعَناه السوداء الجمَلة المرَبة منها ٖزالت جشعر باصطدام

 ضربات للبها بؽشاء أذنَها وعاد الحزن لَكجسح مٗمحها

ل مبجسماً ونظراجه ٖزالت معلمة بهاوانجبهت للذٌ لا  

 " هل جعرفَن حكاَات النوم ؟ "

 فجبدلت نظراجها لٕسجؽراب بَنما جابع هو بعبوس

 َمامة كانت جحكَها لنا دابماً لكنها ذهبت ووالدجٍ لم جكن"

 " جعرؾ حكاَات

 ابجسمت بحزن وألم َنجابها كلما ذكرا والدجهما ومسحت َدها علً



 جانب وجهه ولالت

 " ٖ أعرؾ سوي حكاَجٍ فهل أروَها لن "

 حرن رأسه مبجسما بحماس وانجمل نظرها ناحَة شمَمه الذٌ جرن

 ً  فراشه والجرب منهما ونام ملجصما بشمَمه َنظر لها مبجسما

 بفضول فابجسمت له بحب فَبدو أنه ٖ َشبه شمَمه سوي فٍ

 !! الشكل والجسد

ح وللَل كٗم كمافحجً فٍ احجكاكه بها جراه مجحفظاً وبشكل واض  

 . أنه َعجمد علً نفسه كثَراً 

 لالت مبجسمة جنظر لعَناهما المحدلجان بها بَنما دست َداها

 جحت وجنجها

 كان َاما كان فٍ لدَم الزمان كان هنان طفلة صؽَرة "

 " إسمها ماَرَن

 ومٓت الدموع عَناها رؼم اٖبجسامة الجٍ لم جفارق شفجَها وإن

 جبدلت للحزن مجابعة

 ولدت بٗ أب بٗ هوَة وٖ انجماء .. أحدهم اعجرؾ بؤنها ابنجه "

 " وآخر سجلت بإسمه وهو مَت من لبل أن جولد بؤعوام

* 

* 

* 

* 

* 

 رفعت رأسها من اْوراق الجٍ كانت منكبة علَها منذ ولت

 ونظرت لباب المكجب ما أن انفجح فجؤة ودون طرق وولفت ولد

أن علمت هوَة ب فٍ عَنَها مااخجلطت ابجسامجها بنظرة اٖسجؽرا  



 الداخل منه ولالت

 " !مرحبا حسام .. ما هذه المفاجؤة ؟ "

 وكان لفظ مفاجؤة ٖ َصؾ الحمَمة حَنها فهذه المرة اْولً الجٍ

 َزور فَها شمَمها مكجبها حَخ جعمل وكل ما جخشاه أن َكون علم

ذابؤمر اخجفاء لابد وما حدخ وهو هنا لَمرر َومها اْخَر فٍ ه  

 المكان الذٌ جعشك ؟ لكنه خان جمَع جولعاجها حَن مد لها هاجفه

 لابًٗ 

 " هذا لابد َرَد الجحدخ معن "

 فلم جسجطع منع اجساع عَنَها من الصدمة وسحبت الهاجؾ من

 َده سرَعاً ووضعجه علً أذنها لابلة

 " نعم َا لابد "

ةواسجدارت عَناها ودون شعور ناحَة عَنا شمَمها جمرأ اْسبل  

 الكثَرة فَها دون أن َنطك بها بَنما وصلها الصوت العمَك

 المجزن جشعر به ولع فٍ للبها اْحمك لبل أذنَها

 مرحباً ؼدَر ... أرَد المؽلؾ البنٍ الموجود فٍ الدرج الثالخ "

 " فٍ مكجبٍ أعطه لحسام

 خرجت من خلؾ مكجبها وبخطوات سرَعة وؼادرجه ودخلت

 لمكجبه وجلست من فورها علً الكرسٍ الجلدٌ وفجحت الدرج

 الذٌ جعلم أنه فَه مسبماً واجسعت عَناها بصدمة هامسة

 " لَس هنا "

 ً  كان همساً جحدخ به نفسها لكنه وصل واضحاً للذٌ لال سرَعا

 " مسجحَل وضعجه بنفسٍ هنان ..! جؤكدٌ َا ؼدَر "

نها سبك ورأجه بلوهٍ مجؤكدة مثله جماماً من أنه كان هنا ْ  

 وفجحجه ولرأت ما فَه من أوراق ! فجشت الدرج سرَعاً وٖ وجود



 ً  له وخرج صوجها مصدوما

 " !! ٖ وجود ٌْ ظرؾ ورلٍ هنا "

 وازدادت ضربات للبها ما أن وصلها صوجه الملك

 " فجشٍ الدرج جَداً َا ؼدَر علَن أن ججدَه فهو موجود هنان "

وبدأت جفجش بالٍ اْدراج فهو ولفت وجركت الهاجؾ من َدها  

 لَس هنان وٖ داعٍ لججعب نفسها بالبحخ فَه ، كانت كالضابعة ٖ

 جعرؾ ما جفعل جحدَداً جشعر بملبها سَخرج من مكانه خوفاً علَه

 ولَس ٌْ سبب آخر فلم جسجطع مع صدمجها وٖ أن جسؤله عن

 . مكانه ولما اخجفً بما أنها أصبحت هنا لوحدها

َاح وكادت جخر لٓرض ساجدة حَن وجدجه فٍ الدرججنفست بارج  

 اْخَر جحجه رؼم اسجؽرابها ٖنجماله من هنان وهٍ مجؤكدة من أنه

 لم َكن فَه ! رفعت الهاجؾ ولالت ما أن وضعجه علً أذنها

 " وجدجه "

 فوصلها صوت جنهده الواضح بارجَاح هامساً َحمد هللا ولم

ٖ َكون جوابه النفٍ جسجطع سإاله إن كان نمله من هنان كٍ  

 وجكون هٍ من أخطؤت وهٍ جعَده ودون لصد منها ولم جنجبه له

 وَكجشؾ بؤنها دخلت مكجبه وفجشجه فٍ ؼَابه فوحدها من َجرن

 المفجاح لدَها ، بل ولم َجرن لها مجاًٖ لذلن ولد لال من فوره

 " أعطه لحسام َا ؼدَر وشكراً لن أنا ممجن لن فعًٗ  "

ولة المكجب لابلةخرجت من خلؾ طا  

 " ... ٖ داعٍ للشكر "

 وولفت مكانها هنان حَن جؽلب للبها علَها ومسحت بظهر َدها

 والمؽلؾ فَها عَناها والدمعة الجٍ فكرت فٍ الجسرب منهما

 وهمست بحزن



 " هل أنت بخَر َا لابد ؟ هل اْمور جمَعها بخَر ؟ "

 وإن لم جكن ججوهم أو ججخَل فمد لمحت نبرة مماثلة فٍ صوجه

 ً  رؼم أنه لال سرَعا

 أجل َا ؼدَر ٖ جملمٍ وافعلٍ ما طلبت منن سرَعاً فالرجل "

 " َنجظر وصوله

 همست بحسناً جبعد الهاجؾ عن أذنها وؼادرت المكجب عابدة

 لمكجبها وحَخ الذٌ جركجه هنان وكان منشؽًٗ بالنظر لجفاصَل

مكان َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه ونظر لها ما أن الجربت منه ومدتال  

 له ما فٍ َدها فور أن ولفت أمامه ولالت

 " هذا هو "

 أخذه منها علً الفور لابًٗ 

 " لما لم َجصل بن أنت ! هل هاجفن كان مؽلماً ؟ "

 نظرت حولها بجشجت وحَن اكجشفت بؤنه ٖزال فٍ حمَبجها عادت

 بنظرها له ولالت

ل ... َبدو أنه جعطل وسآخذه لمركز صَانة فٍ طرَكأج "  

 " عودجٍ للمنزل

 فؽادر فٍ صمت ملوحاً لها بَده ، لكن صمجه ذان لم َدم طوًَٗ 

 فمد لال وهو َؽادر باب مكجبها وكؤنه جذكر ذلن اِن فمط

 " لمد اجصل بٍ جهاد وَطلب موعداً لزَارجنا "

مع ردها أو رأَهاوؼادر هكذا وبكل بساطة لم َنجظر وٖ أن َس  

 وكؤنه أمر مسلم به ! ؼادر مخلفاً ضحَة لم ججد مٗذاً لجسدها

 سوي كرسَها الجلدٌ لجهوٌ علَه جالسة عَناها الحزَنجان

 جرالبان ارججاؾ َدَها فٍ حجرها لبل أن جمبض أصابعهما بموة

 ولد بدأت الدموع الرلَمة فٍ عَنَها بحجب كل شٍء عنها فمعه



ور منزلهم فكل شٍء لم َبجدئ َوماً انجهًحك علً جهاد أن َز  

 . اِن ولٓبد

* 

* 

* 

" ٖ " 

 صاحت بها برفض حازم وهٍ جهب والفة علً طولها نظراجها

 الحانمة لم جفارق الجالسان أمامها َنظران لها بصمت ٖ جعلم

 اسجؽراباً ٖنفعالها المفاجا أم ٔعجراضها علً ما أعلنا الموافمة

 علَه مسبماً ونَابة عنها ؟

 وجابعت بعناد حَن لم َبدر منهما أٌ جعلَك

 " لست موافمة إن كان ثمة رأٌ لٍ فٍ اْمر "

 وأجاها َمَن ما جولعجه جماماً ما أن لالت والدجها

 " لكن والدن أخبره بؤنه ٖ مانع لدَنا "

 فاشجدت لبضجاها بموة بجانب جسدها ولالت بضَك

لنا وأنٍ من َمرر أَضاً ألَس كذلن ؟هو لال أن الرأٌ  "  " 

 وكان الجعلَك من والدجها مجدداً لابلة وهدوءها السابك لد بدأ

 َجبدل للجدَة

"  ً  " بلً وذان ما لالجه زوججه أَضا

 وذان ما زاد مزاجها السٍء سوءاً فمالت بذات ضَمها جشَر

 لنفسها

"  ً  " ! إذاً لما لم َؤخد أحد برأٍَ ؟ لما جمررون عنٍ دابما

 " ... ْنه "

 وكانت والدجها أَضاً من جحدثت وهٍ أَضاً من لاطعت نفسها



 وٖذت بالصمت ولم جلح هٍ علَها ْنها جعرؾ الجواب وإن لم

 َعجرفا به وهو أنها لن جمانع طالما لررا هما هذا ولن جحرجهما

 ولن جثنٍ كلمجهما كالعادة بالطبع ، وْنه كان خطؤها منذ البداَة

فع ثمنه وهو جهمَشها فٍ كل ما َخصها فٍ اْمروها هٍ جد  

 ْنهم اعجادوا رضوخها وصمجها لكل ما َمررون ومن دون حجً

 أن جعلم وهٍ الجٍ لم جفكر سوي فٍ كرامجهما ومولفهما أمامهم

 وها لد بدأ حصد النجابج ومبكراً أَضاً ، وجهت نظرها لوالدها

 والجالس بصمت ولالت بؤسً

 إبن زوج شمَمجن الذٌ مات للجو أبٍ ! إن كنت ٖ جهجم فؤنا "

 " أهجم .. ولَس بها فمط بل وبرواح وهو شمَمه

 فجحدخ أخَراً وبهدوء َشبه شخصَجه الدابمة والمعجادة

 كنانة نحن لن نمَم حفًٗ هنا فٍ جمَع اْحوال فما عٗلة "

 " رواح أو والدجه باْمر ؟

ً وأضافت الجالسة بجانبه سر َعا  

 هو لم َمل بؤنه لادم الَوم أو فٍ الؽد ْخذن َا كنانة ، فمط "

 " الجؤجَل لعدة أشهر هو ما َجحدثون عنه

 نفضت َدها لابلة بضَك

 ٖ أفهم لما ٖ َراعون ظروفنا إن لم جكن الظروؾ الجٍ جمر بها "

 عابلة زوجة ابنهم اِخر ذات أهمَة لهم ؟ أم هكذا هم َجعاملون

ألل منهم مع من َرونهم  " 

 وكان الجعلَك من والدها الذٌ لال بضَك جعجرؾ بؤنها ٖ جسمعه

 فٍ صوجه إٖ نادراً 

 من جحدخ اِن عن مسجواهم أو من نكون نحن ؟ لما علَن "

 " !جذكَرنا بهذا كلما نالشنا أمراً ما َخصكما ؟



 لالت من فورها وبمهر وحرلة

م إن كنا مكافبَنْنها الحمَمة أبٍ فهل كان هذا سَكون حدَثه "  

 " لهم فٍ كل شٍء ؟

 لالت والدجها مدافعة وكالمجولع منها

 " لو كان كذلن ما كانوا لَجركوا الخَار لنا "

 نظرت لها ولالت بضَك

 ٖ بل من المفجرض أن ٖ َجحدثوا عن اْمر مطلماً فحدَثهم "

 " ( هكذا معناه ) وافموا مرؼمَن

 فمالت حَنها ببرود

حدثٍ معه ْنه صاحب هذا الرأٌ كما فهمناأري إذاً أن جج "  

 " من كلَهما

 ولم َزدها ذان إٖ اشجعاًٖ ولالت بضَك

 لما سؤجحدخ معه وهو حَن لرر هذا لم َفكر أن َسؤلنٍ أو "

 َسجشَرنٍ فَه ؟ ألم َنمل أوامره عبر والدَه ؟ إذاً أخبروه

 ً  " برفضٍ لذلن لبل أن َحدد الجارَخ أَضا

 كانا َنظران لها بصمت وكؤنهما َرَانها ْول مرة وجفهم جَداً ما

 َفكران فَه ولم جهجم أَضاً وجابعت بذات ضَمها

 ثم ٖ أفهم لما ٖ َكون لٍ حفل زفاؾ كؽَرٌ ؟ لما َجهربون "

 " ! من كل هذا بالججابع

 لالت والدجها جحدق فَها باسجؽراب

الذٌ سَمام هنان وأنت كنانة ٖ أصدق أنن جهجمَن فعًٗ بالحفل "  

 " ! ٖ جعرفَن فَه أحداً ! لو كانت فجاة ؼَرن لصدلت هذا

 نفضت َدها لابلة بحنك

 وإن َكن فؤنا كؤٌ امرأة ؼَرٌ ججمنً أن َكون لها حفل زفاؾ "



 وإن كانت ؼرَبة فَه أم ٖ فرص للفمراء لَحلموا وَحمموا

 " أحٗمهم ؟

مسجنكراً  وكان الجعلَك حَنها من والدها الذٌ لال  

 " ٖ أفهم فَما َكمن اعجراضن جحدَداً َا كنانة ؟ "

 لالت من فورها وؼضبها ومن كل شٍء َزداد حدة

 فٍ كل شٍء .. أٖ َكفٍ الحفل المؤساوٌ الذٌ علمت فَه "

 مصادفة أنٍ أصبحت زوججه وولفت أمام معارفنا وأصدلابٍ

 بثَاب عملٍ كالبلهاء ٖ حك لٍ وٖ فٍ ارجداء ما َلَك

 بالمناسبة ؟ لمد رضَت بكل ذلن وأكثر من أجلكما فمط

 ً  " وهذه المرة لن َحدخ ولن أوافك ولن أصمت أَضا

 وما أن أنهت عبارجها جلن رفعت حمَبجها وؼادرت باججاه ؼرفجها

 وجركجهما َحدلان فٍ بعضهما بصمت ودخلت الؽرفة وأؼلمت

 بابها خلفها بموة ورمت الحمَبة علً السرَر بموة وؼضب

أجبعجها بسجرة بذلجها اْنَمة الخاصة بعملها وبمَت بالممَصو  

 الحرَرٌ والجنورة الطوَلة ججنفس بموة وؼضب حجً كانت جسمع

 . ضربات للبها فٍ أذنَها

 عندما دخلت المنزل اسجؽربت أن لابلجها والدجها ببشاشة وهٍ

 الجٍ جؤخرت عنهما حجً ذهبا للعزاء بدونها ولد سبك ووعدجهما

 بالعودة مبكراً مما جعلهما َنجظرانها حجً منجصؾ النهار ، وكانت

 ججولع جوبَخاً معجبراً ومحاضرة مطولة فٍ اللبالة وحسن

 الجصرؾ لكّن ما وجدجه كان العكس جماماً ! وظنجه مجرد جفهم

 لظروؾ عملها الجٍ أرؼمجها علً أن ٖ جكون فٍ منزل عمجها

ة مفاجؤة أو فاجعة ما فٍمعهما الَوم ولم جكن ججخَل بؤنه ثم  

 انجظارها .. ؟



 واْسوأ من كل ذلن وما جعلها جؽضب فعلَاً رضوخ والدَها لكل

 ما جمول وجمرر جلن العابلة ودون أدنً جفكَر أو اعجراض وكؤنهم

 !! من اسججداهم وجرجاهم لمناسبجهم

 ما أن وصلت باب الحمام أولجه ظهرها وعادت ناحَة سرَرها

حمَبجها وأخرجت هاجفها منها فإن لم جفعلها وجلست علَه ورفعت  

 . اِن وهٍ جشجعل فلن جفعلها أبداً 

 نظرت لرلم هاجفه علً الشاشة وحزمت أمرها وضؽطت أَمونة

 أجصال بالرؼم من أن هذه المكالمة سجكلفها لَس فمط مادَاً بل

 ومعنوَاً أَضاً وهٍ جفعلها وججصل به رؼم ججاهله المسجمر

نها لن ججراجع وسجُْعلمه بنفسها رفضها ِلما جسجؽربوالدابم لها لك  

 أساساً أن َكون اجخذ لراراً فَه وهو من َجزوجها مرؼماً ومن

 . !! أجل والدجه لَس إٖ

* 

* 

* 

 ؼادرت ؼرفجها مؽلمة بابها خلفها وسارت عبر الممر حجً كانت

 فٍ بهو المنزل الواسع المضاء بسبب بابه الكبَر المفجوح وولفت

مت بحب خالطه الكثَر من الحزن جنظر للجالس هنان َضعوابجس  

 حاسوبه أمامه علً الطاولة ومنشؽل به وها لد ؼادر ؼرفجه

 وانجهً سجنه لنفسه أخَراً وَبدو الجنع مثلها بؤن ما حدخ ٖ

 . َمكن جؽََره وانجهً ولت اْسؾ علَه

 جحركت ممجربة منه ولد رفع رأسه ونظر لها ما أن شعر بوجودها

جسم جلن اٖبجسامة الجٍ جعشك رؼم أن عَناه لم جكن جحملواب  

 البرَك الذٌ عرفجه فَهما منذ طفولجها وأحبجه ، جلست بجانبه



 ونامت فٍ حضنه ولد طولت ذراعه كجفاها سرَعاً ولالت بابجسامة

 صؽَرة لم جسجطع الوصول لعمك الحزن فٍ عَنَها بَنما نظرها

 علً الشاشة أمامها

 " ماذا جفعل ؟ "

 لال وَده جمجد له وجؽلمه

 " ٖ شٍء .. أمضٍ الولت فٍ الجملَب فٍ صفحات أنجرنت "

 ونظر لها فٍ حضنه ولال

 ماذا عنن أنت .. جاهزة للذهاب للمدرسة الجٍ سجفجح أبوابها "

 " خٗل أَام ؟

 ٖذت بالصمت لبرهة وهمست بعبوس

 " ٖ .. وٖ أشعر بؤٌ رؼبة فٍ ذلن "

َرالب َده الجٍ أدارت الحاسوب لَبجعد عن لال بابجسامة مابلة  

 طرؾ الطاولة

 " ! ٖ أصدق هذا من مدمنة دراسة مثلن "

 حركت كجفها ولالت ونظرها شارد فٍ الفراغ

 ٖ أعلم ... أشعر بالجوجر كلما فكرت فٍ اْمر وبالكثَر من "

 الجردد فؤنا كنت أدرس فٍ المنزل سابماً كما أنٍ ٖ أعرؾ

 " أحداً هنا

عرفَن الكاسر وهذا َكفٍج "  " 

 ابجسمت بخفوت لنبرة الجسلَة فٍ صوجه وشع اْمل فٍ للبها بؤن

 جدها الذٌ جعرفه سابماً سَعود سرَعاً كما َبدو وأمسكت َدَها

 بَده ولالت جنظر ْصابعهما

 والكاسر أصدلابه جمَعهم فٍ العمران والوضع هنا جدَد "

 " بالنسبة له مثلٍ



 لال من فوره

رس الخاصة ٖ جحوٌ الكثَر من الطلبة كالمدارس العامةالمدا "  

 وسَساعدن ذلن فٍ اٖنسجام معهم سرَعاً وسجكون لن صدالات

 " كثَرة بالجؤكَد

 علمت بنعم هامسة وساد الصمت بَنهما للحظات َده جمسح علً

 نعومة شعرها جفكر فَما جعجز عن السإال عنه أو إَجاد ممدمات

 له حجً كانت أصابع َدَها جضؽط علً َده فَها دون شعور

 فابجعدت عنه حَنها ونظرت لعَناه ولون الحزن عَنَها كما

 جرلرلت الدموع الرلَمة فَهما وهمست ببحة ودون ممدمات

 وٖ انجظار أكثر

 " علمت بما حدخ ؟ "

 وكان جوابه سرَعاً أَضاً وهو َبجعد بنظره عنها مجمجماً بوجوم

ٍ صمرأخبرن "  " 

 ابجلعت ؼصجها مع رَمها وهمست ببحة

 " أنت لست ؼاضب منها جدٌ ألَس كذلن ؟ "

" ٖ " 

 ابجسمت بحزن من بَن الدموع السابحة فٍ عَنَها ما أن لال ذلن

 وجابع ولد عاد بنظره لها

 " هٍ ابنجٍ وأحبها بعَداً عن مسؤلة أنها ٖ جعجرؾ بٍ والداً لها"

ن جرجد علَها وحركت رأسها برفضفشعرت بسعادجها اللحظَة جل  

 لكنه سبمها لبل أن جفكر فٍ لول أٌ شٍء وخرجت كلماجه

 بجمود جشعر بها آلمجه أكثر منها

 كانت بكامل وعَها حَن لالت ذلن ورفضجنا كعابلة لها ، كما "

 " أنها لَست طفلة وٖ مراهمة ٖ جعٍ معنً ما جمول



زنرالبت جانب وجهه الذٌ أشاحه عنها ولالت بح  

 " ...لكنها كانت مجؤلمة ومجروحة "

 لاطعها لابٗ بجدَة وٖزال َججنب النظر لها

 أفهم ما جرَدَن لوله َا جَما وْجل ذلن أخبرجن بؤنٍ ٖ أكرهها "

 ولست ؼاضباً منها لكننا لن نجبر أنفسنا علً من ٖ َرَدنا

 " وَرفض اٖعجراؾ بنا

شدة جنظر للذٌ جابعانسابت دمعجها ببطء فوق الوجنة المجوردة ب  

 ونظراجه الؽامضة المؽَمة جنظر للفراغ بشرود واجم

 لو كانت لجؤت لٍ لكنت ولفت معها ضده وإن كانت الظالمة "

 " لكنها فٍ ؼنً جام عنٍ

 ً  حركت رأسها برفض ولالت سرَعا

 " ٖ أصدق أن َكون هذا جفكَرها نحون "

 ورالبجه بعَنَن دامعة وهو َسجدَر نحوها مجدداً وارجفعت َده

 لوجهها ومسح الدموع من وجنجَها لابًٗ 

 " َكفَنا حدَثاً فٍ اْمر َا جَما ٖ أرَد رإَة المزَد من دموعن "

 سحبت الهواء لربجَها فٍ شهمة صؽَرة وهمست ببحة

 " ولن جسافر ؟ "

 وجابعت من فورها جمسن بَده وبرجاء حزَن

 " أرجون جدٌ ٖ ججركونٍ جمَعكم وحَدة "

 ظهر شبح ابجسامة جعاند مٗمحه المججهمة وربجت َده الحرة علً

 َدها الممسكة بَده ولال

 ٖ َسمعن لاسم وججرحه كلماجن فمد وجدجه البارحة لرب "

 " ؼرفجن وكان َطمبن إن كنت نابمة أم ٖ

زن جؽلبأسدلت جفناها جججنب النظر له حَاًء منه وهمست بح  



 علَها أكثر من سابمه

 وجودٌ معه ٖ َعنٍ أننٍ فٍ اسجؽناء عن عابلجٍ ، ٖ َمكننٍ "

 " أن أكون سعَدة معه بدونكم

 ورالبت بؤسً أصابعه الجٍ اشجدت علً َدها الصؽَرة أمامها

 ووصلها صوجه الحنون الهادئ الذٌ فمدجه َْام

سواهم بلً وحَن َصبح لدَن عابلة وأبناء فلن َحجاج لن "  

 " وأنت كذلن

 جنهدت بعمك وَبست من فكرة إلناعه بما جشعر وممجنعة به

 ورفعت عَناها له ونظرت لعَنَه بحزن ولالت

 " عدنٍ فمط أن جفكر فٍ اْمر إذاً  "

 أومؤ برأسه موافماً دون أن َجحدخ فعادت للنوم فٍ حضنه جنظر

مللفراغ بشرود حزَن بَنما عادت َده جمسح علً شعرها الناع  

 وهمست بعد للَل وبؤسً

 " ! والدٌ ٖ َؤجٍ للمنزل مطلماً ولم َنم هنا وٖ َجحدخ مع أحد "

 مسحت َده علً شعرها دون جولؾ ولال بهدوء ونظره شارد فٍ

 الفراغ مثلها

 بعض الرجال أو أؼلبهم ٖ َسجخدمون اْسلوب ذاجه الذٌ "

 " جلجؤن له أنجن النساء فٍ الجعبَر عن المشاعر الدفَنة

 وجنهد بعمك لبل أن َجابع بلمحة حزن

 إنها معادلة أشبه بالبركان َا جَما ججؽلب علَه طبَعة جكوَنه "

 " وَنفجر فٍ أٌ ولت بٗ شن

* 

* 

* 



 حاولت بكل لواها شد َدها منها صارخة بهسجَرَة

البالَة هذه وٖ أرَد للت اجركونٍ وشؤنٍ ٖ أرَد حمنكم "  

 " أن أنام

 لكن الجٍ كانت جحاول شد َدها وجثبَجها لم جهجم بما لالت

 وٖ جعلم ٖ جفهم أنجلَزَة أم جججاهلها مجعمدة ؟

 فزادت من محاوٖت جشجَت جركَزها بحركجها العنَفة مما جعل

 الممرضة اْخري والجٍ جمسن الحمنة وجمؾ لرب السرَر جهرع

جها فاسجعانت علَهما بمدمَها أَضاً هذه المرة ولملمساعدة رفَم  

 ججرن شفجاها شجَمة جعلمها ولم جمذفهما بها حجً أن إحداهما

 سمطت أرضاً بسبب ركلة لدمها الموَة ولد صرخت بهما بموة

 نهاَة اْمر

 " أرَد مطر شاهَن اِآآآن "

 وجولؾ كل شٍء مع انفجاح الباب علً اجساعه حجً اصطدم

دراً ممبضه صوجاً مرجفعاً ٖرجطامه به وظهر أمامهبالجدار مص  

 من كان وكؤنه بموة خارلة ما سمع نداءها لَصل هنان فٍ جزء

 ! صؽَر من الثانَة

 بَنما علمت اْنظار جمَعها به وحجً الجٍ اسجعانت بممبض

 السرَر الحدَدٌ لجمؾ جرفع لبعة الجمرَض البَضاء الصؽَرة

 ً فٍ المعركة ، وما أن خطا خطوة من اْرض بعد أن فمدجها أَضا  

 واحدة نحو الداخل أشار برأسه ودون أن َجحدخ للجان جحركجا

 فوراً من مكانهما وؼادرجا فٍ صمت ولد أؼلمت من خرجت

 اْخَرة الباب خلفها وجركوهما كٌل فٍ مواجهة اِخر بَنما امجد

 حاجز مرجفع من الصمت بَنهما والنظرات الؽاضبة للجالسة علً

 السرَر ججلمؾ أنفاسها الجٍ لم جنجظم بعد بسبب حربها اْخَرة



 جمابلها النظرات الجامدة جمود الصخر للوالؾ علً بعد خطوات

 من سرَرها الطبٍ َمسن فٍ َده مؽلؾ كبَر ، وكانت هٍ من

 كسر ذان الصمت صارخة فَه بؽضب

 لما أحضرجنٍ إلً هنا ؟ جعلم أنٍ ٖ أرَد هذا ووجدت فكرة "

وأنا منومة حل مجدٌنملٍ   " 

 وحَن لم َعلك ٖزال َنظر لها بجمود جام لوحت بَدها وؼضبها

 َزداد حدة صارخة أكثر

 " ٖ أرَدكم وٖ أرَد بٗدكم مجً سجفهمون هذا ؟ "

 وكان جعلَك مطر الوحَد أن رمً المؽلؾ من َده لَصطدم

 بصدرها لبل أن َسمط فٍ حجرها فنظرت له باسجؽراب سرعان ما

حَن ولع نظرها علً أطراؾ الصور الجٍ ظهرت منه وكانجبدد   

 وجه جَما الملجصك بها جحضنها مبجسمجان كفًَٗ بجعلها جفهم ما

 ً  ! جكون وَبدو معها مجموعة أوراق لم جضعها سابما

 ً  فرفعت نظرها له ولالت كاذبة وبضَك كاذب أَضا

 " أرسلجها لجَما فما جفعل لدَن ولما جرمَنٍ بها ؟ "

مت والجمود جوابه مجدداً ولد جرن شٍء آخر َجحدخكان الص  

 عنه هذه المرة أَضاً وهو َرفع َده وجهاز جسجَل صؽَر فَها لام

 بجشؽَله بحركة صؽَرة من إبهامه فخرج منه صوجها مالباً صمت

 المكان بلكنجه أنجلَزَة الرلَمة المرجفعة

َعمطر ٖ ججعامل معٍ بهذا اْسلوب الذٌ جسجخدمه مع جم ) "  

 نسابن فؤنت جعلم جَدا بؤنٍ لست كؤٌ واحدة منهن ، ٖ َعنَنٍ

 لولن بؤنها مجرد فجرة وسجرجع ونرجع كما كنا فهذا ٖ َكفٍ ،

 أعلم بؤنن ٖ جكذب لكنٍ مللت وأنت جعلم جَدا بؤن الملل َدمر

 العٗلات وهذا كان سبب فشلها جمَعها سابما فؤنت ٖ ججولؾ



 " ( عن جعل النساء َصبن بالملل لَبجعدن عنن

 كانت جحدق بصدمة فٍ الجهاز الذٌ عاد وأولفه مجدداً وفٍ أبعد

 !! أحٗمها لم ججولع أن جسمع صوجها وجلن المكالمة وممن

 وما أن نملت نظرها لعَنَه الجٍ َرعبها أنها لم جسجطع لراءة

ابؾشٍء فَها أكثر من خوفها من فهمها لالت بانفعال ز  

 " من فعل هذا بصوجٍ ؟ "

 " ؼَسااااانة "

 وأماجت صرخجه الؽاضبة الجحذَرَة جلن جمَع محاوٖجها لصَاؼة

 أٌ أكذوبة جدَدة ، لكنها وكعادجها الدابمة فٍ الهرب من جرابمها

 البشعة بادرجه بالهجوم صارخة

 " أنت ٖ جحبنٍ وجمَعكم كذلن ... بل أنت أكثرهم "

جُخرج كل ما جشعر به وَمجلهاوجابعت جصرخ بانفعال   

 لم جعاملنٍ َوماً كشمَمة لن بل كؽرَبة عنن ٖ جسمح وٖ "

 بجلوسنا معاً وكؤنن جعالبنٍ علً ما حدخ منذ أعوام طوَلة فٍ

 ذان الفندق فحجً منزلن كنت جرفض أن أعَش معكم فَه وكؤنٍ

 " ! وباء سَنجسكم بوجوده

زال والفاً كالصخرةولوحت بإصبعها ججابع بحرلة جنظر للذٌ ٖ  

 وفٍ كل شٍء حجً نظراجه لها

 لم جسجطع َوماً أن جفهم بؤنه لَس المال ما أحجاجه منن لجؽدلنٍ "

 به وجمنع عنٍ حجً الجنفس ، بل وحجً الرحلة الوحَدة الجٍ

 الجرح عمٍ دجً أن َؤخذنٍ فَها ونسافر معاً رفضجها وكؤنن

 " ججعمد فمط إجعاسٍ ْعَش وأموت وحَدة

ت جرمٍ بإصبعها نحو اْسفل بموة صارخةوعاد  

 " ... كل شٍء أوامر أوامر وأوامر "



 وأشارت بها لنفسها وهٍ ججابع بمهر

 ٖ أعرؾ شمَماً َجعامل مع شمَمجه هكذا وكؤنها سجَنة لدَه "

 " ! حجً الجلوس معها لدلابك َرفضه

 وجبدل صوجها لٓسً الؽاضب وهٍ جشَر بسبابجها للصور فٍ

المرةحجرها هذه   

 هل جعٍ بؤن المرة الوحَدة الجٍ خرجنا فَها معاً طَلة اْعوام "

 " الطوَلة الماضَة كانت رحلة البحر هذه ؟

 وضربجهم بَدها وإن لم َبجعدوا كثَراً عن حجرها لابلة بضَك

 بل وجحت ضؽط من ابنجن وعمن فهما كانا َشعران بٍ "

 " أكثر منن

 وجولفت جسحب أنفاسها المنفعلة بموة حَن جحركت شفجاه

 أخَراً ولال

 " إنجهً ما لدَن ؟ "

 نبرجه الباردة الجامدة جلن لم جزد وضعها إٖ سوءاً فصرخت

 بؽضب جضرب بمبضجها علً فخذها

 " ....ٖ ولن َنجهٍ ومهما للت و "

 " َكفٍَََََ "

بل وكان علَهاكانت صرخجه الؽاضبة جلن كفَلة بجعلها جصمت ..   

 ! أن جسجؽرب أن جؤخرت عنها لكل هذا الولت

 ولم جسجطع النطك بشٍء ْنه جابع من فوره وبحدة لبضجاه

 جشجدان بجانب جسده بموة

 فسماعن لن َجدٌ فٍ شٍء ولن ججؽَرٌ أبداً ولن َؽفر كل ما "

 " جمولَن ما فعلجه َا ؼَسانة ودمر حَاجٍ وزواجٍ وعابلجٍ

َشَر بسبابجه للصور المجناثرة فٍ حجرهاوجابع بصراخ ؼاضب   



 " أهذا ما كنت أنجظره منن َا ؼَسانة ؟ هذا ما أسجحمه ؟ "

 اجسعت عَناها وفجحت فمها سرَعاً لكنه أجهض محاولجها جلن

 صارخا بموة ألجمجها جماماً بسبب ما لال

 هذا جزاء كل ما فعلجه ْجلن ْعوام طوَلة وأنت لست شمَمجٍ "

جربطنٍ بن البجة ؟ وٖ صلة لرابة  " 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 وضعت الشال الخرَفٍ الكبَر علً كجفَها وشدجه علً جسدها من

 اْمام ، وبالرؼم من ارجدابها لفسجان طوَل واسع وحجاب محكم

 إٖ أنها اخجارت سجر جسدها أكثر به وؼادرت الؽرفة كما السٗلم

 المرَب منها نحو اْسفل نظراجها الشاردة المججهمة علً

 خطواجها فوق اْرض حجً وصلت باب المكجب الشبه مفجوح

 وطرلجه طرلجان مجباعدجان لبل أن جدفعه وجدخل حَخ َجلس ابن

 خالجها برفمة الرجل الذٌ َسجضَفهما فٍ منزله والذٌ ٖزالت

ات وأوامر ذانجخشً أن جكون السبب فٍ خسارجه لوظَفجه فمرار  

 الزعَم المابد لن َمؾ فٍ وجهها أحد وٖ أصوات شعبه

 . المنادَة بالرفض

 ألمت السٗم بصوت منخفض وجلست فٍ الكرسٍ الموجود بجانب

 الممابل لمابد فٍ الطرؾ اِخر والجالس ممابًٗ لطاولة المكجب

 ً  وحَخ الجالس خلفها والذٌ جحدخ أوًٖ َنظر لها مبجسما



اِن َا ؼسك ؟كَؾ حالن  "  " 

 نظرت لَدَها فٍ حجرها وهمست بحَاء

 " بؤفضل حال شكراً لن "

 وعادت ورفعت نظرها له ما أن لال بهدوء

 لمد فعلت كل ما فٍ وسعٍ وأكثر من ذلن لجكون المضَة حسب "

 ً  شروطن وإن خالفت الموانَن المعجادة فسجكون سرَة جماما

نها فٍ المعجادووضعنا ألرب ولت بَن جلساجها بالرؼم من أ  

 ٖ جمل عن شهر ، كما وألؽَنا جلسات الجراضٍ الجٍ جمررها

 " المحكمة كمانون إلزامٍ فٍ المضاَا المشابهة

 همست بجؤنٍ وٖزالت جنظر لعَنَه

 " هذا جَد "

 فجبدلت مٗمحه للجدَة ولد جابع من فوره

ًً َا ؼسك بؤنه سلطة فوق المانون " ً  إذاً علَن أن جعلمٍ أَضا

ه إَماؾ المضَة أو إلؽابهاوَمكن  " 

 فاشجدت أصابعها جمبضها فٍ حجرها بموة ولالت

 فٍ جلن الحال سَكفٍ أن َشاع فمط خبر المضَة ورفضه "

 " إَاها ومخالفجه لموانَنه الجٍ َطبمها علً الناس

 ً  لال الذٌ فرد َدَه مبجسما

 " وهل سَوصلن ذلن لما جصبَن له ؟ "

 فابجلعت ؼصجها وأبعدت نظرها عنه لٓرض وهمست بؤسً

 جؽلب علَها

 سجكون حَنها بمثابة الجضمَد للجراح فمط ولد جنفع وإن "

 " للًَٗ وكرد إعجبار جزبٍ

 فمال من فوره ولد َخلت نبرجه من أٌ مرح أو ابجسام هذه المرة



 " جولعاجن جمَعها فٍ محلها إذاً  "

بإسجؽراب جحاول جرجمة ما لال فرفعت رأسها سرَعاً ونظرت له  

 وما َعنٍ جحدَداً ؟

 ولم َجؤخر ذان الجوضَح عنها فمد لال وهو َرفع ورلة

 وَمدها ناحَجها

 لمد جم إبٗؼه عن جمَع النماط الجٍ اشجرطجها أَضاً فٍ المضَة "

 " وموعدها وعدد جلساجها ووصل هذه المرة الرد من مكجبه

عر بؤنهما جعجزان عن حملهاعلك نظرها علَها وولفت بسالان جش  

 وأخذجها منه وجلست مكانها سرَعاً كٍ ٖ َخونها جسدها بسبب

 ارججافه ونظرت لها بَن َدَها جمرأ بملب مرججؾ كلمات البَان

 الخطٍ الصادر بالفعل عن مكجبه وكما لال والذٌ لم ججولعه بعد

 وجود كل جلن الموة الجٍ جحاصر المكان الموجودَن فَه اِن ولم

 جفهم كما جمَعهم حجً اِن السبب وراء وجودهم ولم َمجحموا

 المكان للمبض علَهم وإخراجها ولم َمنعوا أحداً من ضَوؾ

 . !! صاحب المنزل من الدخول

 كانت جشعر بالكلمات ججمافز فٍ مكانها ٖ جعلم بسبب ضربات للبها

 المجنونة أم ارججاؾ َدَها المجناؼم معه حجً أصبحت جمرأ الكلمة

 ذاجها أكثر من مرة بالرؼم من أنها لَست سوي عبارات اعجَادَة

 عن اسجٗمهم البٗغ وكؤن آلة كجابة طبعجها بنفسها أو شخص ما

 ؼَره ! ابجلعت رَمها بصعوبة ما أن وصلت ٔسمها الثٗثٍ

 والحمَمٍ أَضاً وهذا ما َإكده بؤنه لَس أٌ شخص ذان الذٌ

 . كجبها إٖ وهو َعلم بحمَمة نسبها

 ولفت علً طولها جنظر لٓحرؾ الجٍ وصلت لها بصدمة والجٍ لم

 جكن رفضه للمضَة وٖ ْنها موافمة جامة منه كما ُكجب فَها فذان



 .... ما كانت ججولعه منه بل

 رفعت نظرها للجالس خلؾ مكجبه َنظر لها بصمت وأنزلت الورلة

 بحركة لوَة جانب جسدها جشد علً طرفها بَن أصابعها بموة

الت بضَك خرج عن سَطرجهاول  

 " ما معنً هذا ؟ كَؾ َوكل من َنوب عنه فٍ المضَة ؟ "

 وٖذت بالصمت جنجظر جوابه وأنفاسها الؽاضبة لم جهدأ بعد ،

 ً  بَنما كانت نظرات لابد والصامت طوال الولت والموجهة له أَضا

 َملإها اٖسجؽراب ولال المعنٍ باْمر رافعاً كجفَه بَنما َجمع

وق طاولة مكجبهكفَه ف  

 " ذان حك مشروع له ولانونٍ بما أن المضَة لَست جزابَة "

 رفعت الورلة جمدها أمامها وحركجها بموة ولالت وذات الضَك

 ٖزال َسَطر علَها

 وأنا لم أعجرض علً ذلن بل علً أن َسخر بنا وَسجهَن باْمر "

 " ! هكذا درجة أن َسلمها ٖبن شمَمجه وهو محامٍ مبجدئ

* 

* 

* 

 كجب آخر الكلمات اٖنجلَزَة السرَعة نهاَة الورلة ووضع جولَعه

 المجناسك بإسمه الكامل جحجها ودفعها للجالس بمربة لابًٗ ونظره

 انجمل سرَعاً للحاسوب الشخصٍ أمامه

"  ً  " أضؾ هذه للملؾ أَضا

 بَنما حملها ذان بؤطراؾ أصابعه ووضعها برفك فٍ الملؾ

لد انجمل أَضاً لشاشة الحاسوب المفجوح أمامه ولال ونظره  

 المضاءة



 " كم مرة سجكرر مشاهدة هذا َا ولاص ؟ "

 فلم َعلك ونظره وجركَزه علً ما َعرض أمامه وكؤنه بالفعل َراه

 ْول مرة فعلَه أن َفهم سر وجود هذا المرص واْوراق

 ! المسرولة من شركة جده جخص أسهمها فٍ خزانة ؼرفجها

 فمنذ أن سلمجه الشرطة إَاه ضمن اْشَاء الجٍ جم الجحفظ علَها

 من ساحة الجرَمة وهو َحاول فن رموز كل هذا فهل نجَب من

 أعطاها إَاها أم شخص آخر ؟

 رالبت عَناه بجركَز المدمان والسالان المؽطاة ببنطلون أسود من

 المماش الفاخر والجٍ كانت جصعد العجبات الخشبَة بخطوات بطَبة

 بَنما كان السابر خلفه هو من َموم بجصوَره وبدون علمه علً

 ما َبدو ! انحرفت الكامَرا لٓعلً للَٗ وظهرت َده هذه المرة

 وهو َفجح باب المنزل الرَفٍ المحاط بشرفة وسَاج خشبٍ

 . جسلمجه اْشجار الخضراء بؤورالها الٗمعة

ًٗ وسبابجهأعاد مشهد فجح الباب مجدداً وبالحركة البطَبة لاب  

 جشَر لعٗلة المفاجَح فٍ َده

هل جري العٗمة الذهبَة هنا ؟اوسحن أنظر َا  "  " 

 فالجرب ذان بسحبة لكرسَه الجلدٌ ذو العجٗت ولرب وجهه من

 الشاشة َنظر بجركَز للمشهد الذٌ لام ولاص بإعادجه وبالبطٍء

 مجدداً فحدق باسجؽراب فٍ عَنَه الناظرجان له لبل أن َمد َده

 نحو الحاسوب لابًٗ 

 " لنولؾ المشهد علً أوضح صورة له لنسحبها "

 وجرن له ولاص ذلن لعلمه بخبرجه وبراعجه فٍ هذا ، وما هٍ إٖ

 لحظات وارجفع صوت الضجَج الخفَؾ للطابعة الكهربابَة

 وخرجت منها الصورة المطبوعة علً الورلة وأخذها منه فور أن



ه ووضعهما علً الطاولةرفعها وأخرج أخري من الملؾ أمام  

 جحجه مججاورجان وأشار بسبابجه بَنهما لابًٗ بدهشة

 أنظر هو ذات النمش فعًٗ َا ولاص والذٌ كان فٍ ؼمد "

 " !! المسدس

 ونظر له مجابعاً بجوجس

 " هل َعنٍ هذا أنه صاحب المسدس اْساسٍ ؟ "

 همس بخفوت

 " ٖ أعلم "

 وعاد بنظره للشاشة أمامه َجابع بالٍ الجسجَل وَرالب اْلدام

 الجٍ دخلت ولم َظهر وجه صاحبها ْن من َموم بجصوَره كان

 ً  َبدو َفعل ذلن دون علمه ! وما أن جلسا اخجفت الصورة جماما

 وبمٍ الصوت مما َعنٍ أنه جعمد جرن الكامَرا مفجوحة رؼم أن

لجثبت بؤنه نجَب أماالجصوَر جولؾ وهنا ظهرت اْصوات   

 . !! الشخص اِخر فهو المجهول

 لال الجالس لربه

 " من َكون هذا الشخص إذاً ؟ "

 حرن رأسه ببطء مجمجماً بوجوم

 لم نجوصل له حجً اِن فٗ شٍء َوصلنا له ولم َظهر سوي "

 خاجمه الفضٍ ذو الجمجمة ثٗثَة اْوجه ولم نجده لدي جمَع

 " زمرة أصدلابه أولبن

الذٌ نظر لعَنَه بجركَزلال   

 " لد َكون جخلص منه "

 أومؤ برأسه مجدداً ولال بعدم الجناع

 كَؾ سَجخلص منه وهو ٖ َعلم بؤمر هذا الجسجَل "



 ووجوده لدَنا ؟ حجً أن كل واحد منهم أثبت مكان

 " ! جواجده ولت الجرَمة

 لال الذٌ مرر أصابعه فٍ شعره الناعم المصَر مجنهداً 

فحجً من حامت الشبه حول اخجفابه المبهمأجل معن حك  "  

 ً  " أكدت المسجؤجرة لصدَمجه أنهما كانا فٍ الشمة معا

 أومؤ له بصمت وجحول نظرهما لباب المكجب الذٌ انفجح فجؤة

 ودون طرق وللداخل منه َلوح بورلة فٍ َده وابجسامة واسعة

ً جزَن شفجَه .. ابجسامة َعرفها كلَهما جَداً مما جعلهما َمفان م عا  

 بَنما الجرب منهما لابًٗ بحماس

 " كدت أطَر من لندن إلً هنا بٗ جناحَن "

 وجابع من فوره مبجسماً وما أن ولؾ أمام ولاص جحدَداً ولوح بها

 لمد ظهرت نجابج جمرَر البحخ الجنابٍ حول سحب البصمات "

 "عن المسدس وثمة بصمة ثالثة بالفعل

 فالجمطها منه سرَعاً َشعر بالفعل بملبه سَمفز من بَن أضلعه

 لَخرج منه َنظر مبجسما للمكجوب فٍ الورلة ولد لال الوالؾ

 أمامه َمد رأسه وَنظر لها بَنما سبابجه جشَر للصورة المطبوعة

 باْبَض واْسود

 أرأَت هنا .. هذه بصمة شمَمن واْخري زوججه وهنان ثالثة "

راً لكنها ٖ جخص أَاً منهماؼَر واضحة كثَ  " 

 ً  وما أن رفع ولاص نظره له لال مبجسما

 أعلم السإال الذٌ جفكر فَه وإن لرأت بالٍ الجمرَر سججده "

 َجحدخ عن أنه ثمة بماَا أجربة رطبة وجدت فٍ حوافه وجم الجؤكَد

 علً أنه لم َمر سوي دلابك علً إخراجه من مكان مدفون أٌ

لَه سجكون ولت الجرَمةأنه أَة بصمة موجودة ع  " 



 وابجسم ٖبجسامة ولاص المجفاجبة بل لجحمك ما كان َحاول

 ً  إفهامه للجمَع ولال مبجسماً أَضا

 ولَس ذلن فمط فمد طلبت من رجال الشرطة الدخول لمنزلكم "

 والبحخ فٍ حدَمجه والمكان حوله ولد عثروا علً الحفرة لرب

 " نافذة الؽرفة الجٍ ولعت فَها الجرَمة

 ً  وازدادت ابجسامجه اجساعاً بسبب الذٌ ابجسم هامسا

 " رابع "

 فمال وكؤنه َهنبه علً ذكابه بالفعل

 جمَع شكوكن َا ولاص حول شخص ثالخ ارجكب جلن الفعلة "

 " جبدو صحَحة

 ولال الوالؾ بجانبه هذه المرة وفٍ أول خروج له من صمجه منذ

 دخل رفَمهما

ت موجودة ولد جعرلل جهودأجل لكن الحلمة المفمودة ٖزال "  

 " المضَة كاملة أمام المحكمة

 فؤومؤ الوالؾ أمام المكجب برأسه موافماً لما لال لبل أن َعلك لابًٗ 

 بَنما نظره انجمل لولاص

 اْجوبة جمَعها سجكون لدي زوججه وعلَنا الجحمَك معها "

 َا ولاص فلن َإكد جمَع ما جبحخ عنه سواها بل ولد ججعرؾ

 ً  " علً صاحب الخاجم أَضا

 وكان جوابه أن زم شفجَه َحرن رأسه برفض لبل أن َهمس

" ٖ أراها مسجعدة نفسَاً لهذا ولن نسجعجلأَدن .. لَس ولجه َا   " 

 فعلك مبجسماً وهو َسحب الورلة منه

 بالطبع فبما أنن وكَل النَابة العامة فٍ أولد بَلٍ الجنابَة "

 " فسجمرر ولن َعجرض أحد



ع من فوره َخرج ظرفاً ورلَا مسجطًَٗ من جَب سجرجهوجاب  

 الداخلٍ

 " وثمة أمر آخر "

 فجح الظرؾ الذٌ كان واضحاً علَه أنه َخص مخجبراً طبَاً وأخرج

 الورلة منه ومدها له لابًٗ ومن دون نبرة الحماس السابمة

 هذه المرة

 هذا جمرَر طلبه الطبَب الذٌ لام بجشرَح الجثة وبسحب "

ن دمهعَنة م  " 

 أخذها ولاص منه وانجملت نظراجه فٍ أسطرها سرَعاً لبل أن

 جرجفع له بصدمة فمال من حرن كجفَه مجمجماً بوجوم

 ... إَجابٍ ( hiv ) إخجبار "

 " مما َعنٍ أنه كان مصاباً باَٖدز

* 

* 

* 

* 

* 

 جنهدت بعجز بسبب عنادها الذٌ َكاد َجفوق علَها وهٍ الجٍ لم

لها كل حَن وجحاول إلناعها وإن بشرب جَؤس حجً اِن جصعد  

 بعض العصَر فحاولت مجدداً ودون َؤس وهٍ جمده لها بَنما َدها

 اْخري جٗمس كجفها منحنَة جهجها للًَٗ لابلة بهدوء

 اشربٍ كوب العصَر إذاً كٍ ٖ َكون ولاص هنا ما أن َعلم "

 " ْنٍ أعرفه جَداً سَفعلها رؼم ابجعاده ومشاؼله

 وابجسمت برضا ما أن مدت َدها جسحبه منها وشربت ما فَه دفعة



 واحدة لبل أن جضع الكوب بحركة لوَة علً طاولة السرَر

 بجانبها وها لد نجح إلحاحها المسجمر كما جسمَه هٍ والمزعج

 كما َراه الجمَع ، كانت لجّجبع معها ذات اْسلوب لجؤكل لكنها

ججاهل كالسابك وجصرخ بهاخشَت أن ٖ ججعامل معها بالصمت وال  

 أو جرمَها بصَنَة الطعام وكل ما فَها هذه المرة لذلن أخذجها من

 َدٌ الخادمة الجٍ كانت جمسكها والفة لربها ووضعجها لها علً

 السرَر أمام لدمَها المضمومجان لجسدها ولالت

 " جربٍ جناول الملَل َا زَزفون من أجل صحجن رجاًء بنَجٍ "

ة بل وحزن حَن لم جعلك بشٍء بل ولم َبجعدوجنهدت بملة حَل  

 نظرها عن الفراغ حَخ كانت جكجؾ ذراعَها لصدرها بَنما ججلس

 منكمشة فوق السرَر علً جانبها الذٌ َجكا علً ظهره الخشبٍ

 ، نظرت للخادمة وأشارت لها برأسها فخرجت أمامها وهٍ ججبعها

 حجً كانجا فٍ بهو الجناح الواسع وهمست لها حَنها

 إبمٍ هنا للًَٗ وإن لم جؤكل أنزلٍ الصَنَة معن وٖ جنسٍ "

 " إؼٗق الباب

 وكان رد فعل الوالفة أمامها أن نظرت لها بصدمة فجنهدت بضَك

 ولالت بصوت منخفض لبل أن جفكر فٍ الرفض أو لول ما

 ججولعه جَداً 

 " هٍ لن جمجلن بل ولن جإذَن أبداً فافعلٍ ما للت لن "

ة وإن كانت مكرهة كما َبدو بل ومذعورة إنفؤومؤت لها منصاع  

 صح الجعبَر خاصة وإن خمنت بؤنها جرفض جرن الصَنَة هنا

 وجؽلك الباب علَها وَوجد بها سكَن حاد وإن كان صؽَراً وشوكة

 أَضاً ، وَبدو فهمت السبب علً طرَمجها وٖ جعلم بؤنها لَست

 سوي وصاَا ولاص والذٌ َبدو خابفاً من أن جإذٌ نفسها



 . ولَس الؽَر

 حركت رأسها مجنهدة بؤسً وؼادرت المكان جاركة الجٍ كانت

 جرالبها نظراجها الوجلة وكؤنها جسججدَها بل ججمنً عودجها فهٍ

 لم جفعلها سابماً وجعلم أن انجظار ابنها لها فٍ اْسفل السبب ،

 وعم الصمت المكان جماماً وكؤن كل شٍء َجفك ضدها ؤرعابها

 بَنما انجملت نظراجها المجوجرة بَن باب الؽرفة وباب الجناح

 وساعجها جحسب الولت بالثانَة لجؽادر هذا المكان أو جعود لها

 . من ؼادرت للجو

 وحدخ ما جمنت بالفعل لكن بطرَمة مخجلفة جماماً بل وشخص آخر

 لد وجدجه فجؤة َمؾ أمامها عند الباب المفجوح وكان ... جمانة ،

ارت لها بَدها بؤمر لجؽادر فبلعت رَمها بجوجر ولالتوالجٍ أش  

 " ... لكن السَدة رلَة طلبت أن "

 لاطعجها هامسة بؤمر حازم

 " أعلم ما طلبجه فؽادرٌ هَا "

 فجحركت حَن لم ججد أمامها خَاراً آخر حجً كانت سجججاز الباب

 لوٖ أولفجها الجٍ همست لها بوعَد جمسكها من ذراعها بموة

م أحد بهذا وسؤؼلك أنا الباب مفهوم ؟ٖ َعل "  " 

 فؤشارت برأسها منصاعة ْنها جعلم ما سَكون مصَرها إن هٍ

 رفضت أو أخبرت أَا كان عن هذا وؼادرت من فورها جاركة الجٍ

 ودعجها بابجسامة انجصار ونظرها َنجمل لباب الؽرفة المفجوح

جٍفهٍ انجظرت هذه اللحظة ومنذ ساعات جرالب صعود ونزول ال  

 جملن وحدها الرمز السرٌ لهذا المكان وكانت جعلم بؤنها سجؽفل

 . فٍ أٌ ولت وججاح الفرصة لها

* 



* 

* 

 جؤففت ورمت اللحاؾ بعَداً عنها وجلست فٗ َبدو أنها سجنام أبداً 

 ٖ بعد الفجر وٖ صباحاً ! بل ولم َؽمض لها جفن لَلة البارحة

ظٗم كمطة صؽَرةومر علَها اللَل بطوله عَناها جحدق فٍ ال  

 !ضابعة .. وٖ جفهم جحدَداً ما الذٌ جعل النوم َجافَها هكذا ؟

 شمَمها لابد وما حدخ معه وسَحدخ ولم َجرن مصَره جفكَرها

 مطلماً أم شمَمه الجوأم وسام والذٌ علمت من زوججه أنه ٖزال

 َبحخ عن شمَمه ؟ ولم جسجطع وٖ إخباره بؤنهم وجدوه وأَن

 . َكون كٍ ٖ َجعمد اْمر أكثر مما هو علَه من جعمَد

 بل وٖ صورة ذان الرجل ؼابت عن مخَلجها ولمابها المصَر به

 فمد كان حدثاً مفاجباً دون جخطَط مسبك وَصعب جخطَه

 بسهولة ، بل وحجً ابنة خالجها وصدَمة طفولجها الجٍ ٖ جعلم

اْفكار أن عن مصَرها وما َحدخ معها اِن ؟ فكَؾ لكل جلن  

 . ججركها جنعم بالنوم وإن لدلَمة واحدة ؟

 ارجفع نظرها ببطء ورؼماً عنها ناحَة الجدار الذٌ َفصل

 ؼرفجَهما عن بعضهما واعجرفت مسجسلمة باْمر اِخر الذٌ لم

 َفارق أفكارها أَضاً وإن أنكرجه ، فارجفعت َدَها لشعرها ورفعت

فساً طوًَٗ جبعد نظرها عنؼرجها عالَاً ججخلله أصابعها وأطلمت ن  

 ! كل جلن الجهة وكؤنها مجرد حاجز زجاجٍ َراها منه وجراه

 كل ما مرت به من جعمَد فٍ حَاجها جشعر به َجٗشً اِن أمام

 ! جعمَدات هذا الرجل

 مإكد لجمَع جصرفاجه المجنالضة سبباً ما َفسرها بل وسَفسر

نهبالجؤكَد سبب زواجه منها والذٌ َرفض أفصاح ع  



 !! حجً اِن

 جنهدت بضَك مسجؽفره هللا وأنزلت لدمَها لٓرض وولفت وبدأت

 ً  بجمع شعرها مجوجهة ناحَة طاولة الجزََن وأخرجت مشبكا

 بٗسجَكَا من درجها العرَض وأمسكجه به وولفت مكانها جرعٍ

 سمعها للباب الذٌ فُجح فٍ الخارج وهذا باب ؼرفجه بالجؤكَد ومن

ولت مجؤخر هكذا بالرؼم من أنه أبعد ما الؽرَب أن َؽادر فٍ  

 َكون عن الجؤخَر ! لكنها ٖ جراها طباعه وٖ طباع عمله الذٌ

 َحجاجه الَوم بطوله بل ومنذ َخرج لَصلٍ الفجر فٗ َرجع بعدها

 سوي لًَٗ بل وفٍ ولت مجؤخر ! وهذا ما ٖحظجه علَه فٍ اَْام

 . الملَلة جداً الجٍ لضجهما هنا

لها الؽبٍ والذٌ ٖ جفسَر له أم ما َكون ذان الذٌٖ جعلم فضو  

 جعلها جمجرب من باب ؼرفجها وفجحجه ببطء ونظرت من خٗله فٍ

 الولت الذٌ سمعت فَه باب ؼرفجه َؽلك فنظرت من شك الباب

 الضَك جداً لظهره وجسده الطوَل باللباس الرسمٍ المعجاد وهذا

 َعنٍ أنه مجوجه لعمله وخانها جولعها بؤن َكون ثمة مخطط آخر

 لدَه ، وَبدو كان َلبس ساعجه أو أزار لمَصه وهو َجوجه ناحَة

 السٗلم ومنشؽل بها لبل أن َجولؾ فجؤة ما أن وصل إلَه ورفع

 رأسه ونظره عما كان َفعل .. بل وجولفت حواسها هٍ جمَعها

ه المفاجا وهو الجٍ ظهرتواجسعت عَناها وهٍ جري سبب ولوف  

 أمامه فجؤة حجابها المجراخٍ علً رأسها جضعه بإهمال كعادجها

 جحمل فٍ َدَها طبماً َشبه الذٌ وجدجه هنا باْمس بعد أن الجمجها

 جنزل السٗلم ، وما أدهشها أكثر حَنها كانت اٖبجسامة الجٍ

هجظهر لها من كل هذا البعد علً وجهها وعَناها المعلمجان بوج  

 . الذٌ َولَها ظهره وٖ جراه



 وكان ذان ما جعلها ودون شعور منها أو حجً جفكَر جفجح باب

 ً  . ؼرفجها وجخرج منه أَضا

* 

* 

* 

 أولؾ سَارجه وأطفؤ محركها حَخ المكان الذٌ كان َمصده

 ووصل له وإن بعد جردد كبَر لم َنكره بَنه وبَن نفسه ونظر

ذ أَام .. بل وكانا اثنانلشاشة هاجفه الجدَد والذٌ اشجراه من  

 واِخر لها لوٖ النهاَة المؤساوَة الجٍ انجهت لها جلن اللَلة ،

 فجح الخط ووضعه علً أذنه لابًٗ 

 " مرحباً َا أبان "

 ً  فوصله صوجه البارد سرَعا

 " ... مرحباً بالماطع المماطع "

 فجمجم ببرود مشابه

 " كنا معاً باْمس فلما سؤجصل بن ؟ "

هاجمه ذان من فوره وكما جولع  

 سحماً لملبن المجحجر ... إسؤل عن شمَمجن علً اْلل أم "

 " جملصت من إخبارها ومن سماع صوجها بعدها أَضاً ؟

 اشجدت أصابعه علً الهاجؾ فَها َُخرج كل انفعاله به ، وخرج

 صوجه رخَماً منخفضاً ما أن لال

 ولما جهجم َمامة بؤمر من كانت جمارس علَها جمَع "

 " أنواع الجعذَب ؟

 وأجاه الجعلَك سرَعاً من الذٌ لال بضَك

 " جباً لن َا صعلون ، ألسم لٍ اِن أن ما حدخ لم َإثر بن "



 فجنفس بعمك ولال َؽَر مجري الحدَخ

 " لن أللك بشؤن أٌ أمر َخص َمامة وهٍ معكم "

 لال ذان من فوره وبجدبة ظهرت جلَة فٍ صوجه

عنه والدجٍ هو أنت وشمَماهاوإن َكن .. فؤول ما سؤلت  "  

 وبكت كثَراً ولم جسعد وٖ بخبر دخولها للمدرسة ، ووالدجٍ

 " طلبت منٍ أن أخبرن لجؤجٍ وجحضرهم معن لزَارجها

 اجسعت عَناه ولال وكؤنه لم َسمع إٖ ذلن

"  ً  " ! سجذهب َمامة للمدرسة حما

 وشعر بضربات للبه جرجفع بجسارع لوٌ وهو َسجمع للذٌ

ً لال مبجس ما  

 أجل ومع من هم فٍ سنها أَضاً فهٍ كانت جدرس طوال اْشهر "

 الماضَة فٍ المنزل ووالدجٍ اجصلت بشمَمها من أجل هذا اْمر

 جحدَداً وهو لم َمانع فٍ جسخَر لدراجه المانونَة ْجلها

 وسجخضع ٔمجحان صؽَر إن اججازجه فسَكون لدَها ورلة

ؤنها مإهلة لٕلجحاقمن الوزارة بل ووزَر الجعلَم شخصَاً ب  

 بطالبات السنة الثانَة أعدادَة ، ومجؤكد بل وواثك بؤنها

 " سجججازه بسهولة

 مسح بموة عَناه والدموع الجٍ جرلرلت فَهما .. بل وأمسكهما

 بؤصابعه بموة فلم َكن بإمكانه إجبارهما علً ذلن لَنصاعا له ، لم

َعجمد بؤن فرصةَكن َعلم عن كل هذا سابماً ولم َخبره أحد وكان   

 الدراسة ضاعت منها وانجهت بالرؼم من أنه سبك وعلمها الكثَر

 كالكجابة والمراءة وجمَع العملَات الحسابَة إٖ أنه لم َكن َجخَل

 بؤنه ثمة من َسجطَع المفز بها كل جلن السنوات لجكون فٍ صفوؾ

 الدراسة ومع من هن فٍ ذات سنها وهٍ الجٍ لم جدخل



 ً  " ! المدرسة َوما

 ً  مسح عَناه مجدداً وما أن وصله صوت الذٌ لال مبجسما

 " أَن أنت َا رجل ؟ "

 فخرج صوجه مبحوحاً وهو ٖزال َمسح عَناه بكفه بموة

 " ما َشعرنٍ باْلم أنٍ عاجز عن إَفاء أفضال والدجن ناحَجنا "

 فمال أبان بضَك

 " إعجبرها لزوجة إبنها ولَس لكم َا معمد "

م َعلك ْن هذا اْمر كان سبب خٗفات طوَلة بَنهما ومنذ كانافل  

 طالبان فٍ الثانوَة ، بَنما لم َنجظر ذان جعلَمه كالعادة ولد جابع

 من فوره

 " أخبرنٍ ماذا حدخ معن وكَؾ هما شمَمان ؟ "

 همس مبجسماً بحزن

 " اْمور جمَعها جَدة "

 ً  وصله صوجه سرَعا

زوج لكنت فٍ مشكلة كبَرة اِن معجَد ... حمداً هلل أنن مج "  

 " وجودن خارج المنزل طوال النهار لجوفَر ما َؤكٗنه

 عادت أصابعه للشد علً الهاجؾ الصؽَر الجملَدٌ رخَص الثمن

 فَها وجمجم بوجوم

 " وإن لم أكن كذلن لكنت جزوجت من أجلهما "

 ً  لال الذٌ وصل لما اجصل من أجله أَضا

لمنزل والدن أري بؤنه علَكم اٖنجمال "  " 

 اجسعت عَناه وهمس باسجؽراب

 " !! منزل والدٌ "

 لال ذان من فوره



 أجل بل ومنزلن أَضاً فهل سجمَمون جمَعكم فٍ "

 " !ؼرفة واحدة ؟

 اشجدت لبضة َده اْخري ولال بجمود ونظره علً ممود

 السَارة أمامه

 ذان المنزل لوالدٌ فهو لم َمت ولم َنجهٍ الجحمَك فٍ "

 " لضَجه بعد

 وشعر بإنمباض لوٌ وؼرَب فٍ للبه ما أن وصله صوت

 الذٌ لال بجدَة

 َا رجل أنا وكمحامٍ أإكد لن ومن اِن أن الجرَمة ججلبسه "

 ً  " واْدلة جمَعها ضده ، هذا إن لم َكن هو من لجل الرجل أَضا

 " !! لجله "

 همس بها بدهشة وجابع ذان من فوره

ن آخر ما حصلت علَه من معلومات منٖ َمكننٍ جؤكَد ذلن لك "  

 داخل جهاز المخابرات الموجود لدَهم أنه اعجرؾ بمجله لهما

 كلَهما وبؤنه وصفه بالرجل الذٌ خانجه زوججه معه ْنه وجده

 " معها فٍ منزله

 ارجفعت َده لزر لمَصه العلوٌ وفكه بسبب اٖخجناق الموٌ

ر منهالذٌ اججاحه حَنها وخرج همسه المصدوم دون شعو  

 " !! خانجه "

 فمال الذٌ لم َرحمه وٖ للًَٗ 

 الرجل من المخابرات َا َمان وكان مكلفاً بمرالبجها وثمة لبس "

 ما فٍ اْمر بالجؤكَد فمٗبس الرجل الذٌ رآه والدن داخل منزله

 لَست ذاجها الجٍ كان َلبسها المجَل وَبدو أن ؼضبه أعماه عن

ثالخ فٍ الحكاَة الجفكَر فٍ كل ذلن وأنه ثمة رجل  " 



 مسحت أصابعه المرججفة جانب وجهه ولفا عنمه الذٌ جعرق

 بشدة ، وبالرؼم من جصرفه الماسٍ معه باْمس جحدَداً إٖ أن

 للبه آلمه علَه وبموة وخرجت كلماجه حزَنة مجؤسَة

 " والحل اِن ؟! أٖ َمكن مساعدجه ؟ "

هلال الذٌ َفهم وَعلم جَداً ما لد درسه وجفوق فَ  

 ٖ َمكننا فعل شٍء والمضَة لم َجم جسلَمها لمكجب المدعٍ "

 " .. العام بعد .. حَنها َمكننا فعل ما فٍ اسجطاعجنا أمام المضاء

 وشعر بملبه َبن بجعب ما أن جابع من فوره

 أٌ أنه أكثر ما سَكون بإمكاننا فعله له هو جخفَؾ عموبجه كٍ "

 " ٖجكن أعدام فضع عمًٗ فٍ دماؼن َا َمان وجصرؾ بحكمة

 سحب نفساً عمَماً لصدره ولال بصعوبة بسبب كل سمع وعلم منه

 " وإن َكن .. وإن فرضنا ذلن فهو لَس من حمٍ "

 وصله صوجه الؽاضب هذه المرة

 " من حك من إذاً ؟ إشرحها لٍ رجاءً  "

 ً  فمال والضَك ظهر جلَاً فٍ صوجه أَضا

 من حك من لام ببنابه من جدَد فؤنا أعلم جَداً عن وضعه بعد "

 " الحرَك فحجً سمفه جهاوي أمام عَناٌ

 لال ذان من فوره

 وإن َكن فهو منزلكم ووالدٌ فعل ذلن هدَة لَمامة الجٍ حزنت "

 من أجل شمَماها اللذان أصبحا بدون منزل ، أم كنت جرضً بؤن

لدن ونسَبه َكون ابنَعَشوا فٍ خَمة فٍ أرضهم كما لرر وا  

 " عابلة الشعاب ؟

 زم شفجَه وجمجم ببرود

 " هو منزل والدن إذاً وإن كان فوق أرضنا "



 ً  وصله صوجه المصدوم سرَعا

 " !! ما هذا الذٌ جموله َا َمان "

 لال بضَك وسبابجه جشَر لصدؼه

 " أنا هكذا وٖ َمكننٍ أن أكون ؼَر ذلن "

هواء وكؤنه موجود أمامه اِنوجابع بذات ضَمه وَده جلوح فٍ ال  

 وإن حدخ ما كنت جمول وجم جفوَضٍ كوكَل علً أشمابٍ "

 " فحصجٍ من اْرض ثمن السَارة المجبمٍ وٖ شٍء لدَا هنان

 فمال الذٌ َبدو ضاق ذرعاً منه

 سؤجحدخ مع والدٌ َري حًٗ معن فٍ هذا .. أو أري أن "

 ً  " والدجٍ الحل اْنسب جماما

سجعجال ومن لبل أن َفكر فٍ الجعلَكوجابع لابًٗ با  

 " وداعاً َا معمد فثمة مكالمة أخري دخلت علً الخط "

 نظر لهاجفه مبعداً إَاه عن أذنه حَن جولؾ عن إصدار أٌ صوت

 وجنهد بضَك لبل أن َعَده لجَبه ونزل مؽلماً باب السَارة خلفه

 نظره علً المبنً المطلٍ باللون اْخضر الباهت أمامه وعلً

 جداره اَْمن عٗمة هٗل طبٍ أحمر كبَر وجحركت خطواجه

 . نحوه فإن عاد أدارجه اِن فلن َفعلها مجدداً 

 ً  اججاز الباب الذٌ كان َخرج منه شاب َدفع بَدَه كرسَاً مجحركا

 َجلس علَه شَخ كبَر وألمً علَهما السٗم وهو َججازهما وولؾ

ة جفوح منه رابحةفٍ الممر الطوَل ذو اْبواب الكثَرة المفجوح  

 المعممات الموَة الخانمة ونظر ناحَة الممرضة الجٍ خرجت من

 إحداها جحمل فٍ إحدي َدَها صندولاً أبَض اللون ممزق من

 اْعلً جرفعه أمام جسدها وولفت مكانها جنظر باججاهه فجحرن

 ناحَجها وولؾ أمامها ولال ببعض الجردد



 " أَن أجد الممرضة المدعوة فجر ؟ "

لب سبابة َدها الحرة الجٍ جحركت فٍ الجانب اِخر ولالتورا  

 لبل أن جججازه مؽادرة فٍ اٖججاه المعاكس

 " فٍ جلن الؽرفة هنان "

* 

* 

* 

* 

* 

 أمسن وسطه بَدَه وأشار للبناء الطَنٍ المدَم الموجودة أمامهما

 ولال بضَك

 " ألم أطلب سابماً أن جُردم هذه الببر ؟ "

ه وببرودلال عَسً والوالؾ مع  

 " إسؤل نوح عن هذا فهو من كلفجه وها هٍ كما هٍ مكانها "

 نظر له ولال بضَك أشد من سابمه

 ٖ أفهم لما ٖ ججحدخ أنت عما َسجهجر هو فٍ المَام به أو "

 " جفعله بدًٖ عنه ؟ هل سؤلوم أنا بكل شٍء نَابة عن الجمَع ؟

 جمجم الذٌ أبعد نظره عنه وببرود

 " ولما جموم بشٍء ؼَر إسداء اْوامر ؟ "

 " !! عَََََسً "

 كانت صرخجه الؽاضبة جلن بمثابة إضافة البنزَن للنار بدًٖ 

 من إسكاجه ولد جابع بحدة ما أن عاد ونظر له

 " ولما جلمٍ باللوم علَا دابماً فَما َخطا فَه شمَمن ؟ "

أمامهفؤسكجه مجدداً وبحزم بَنما سبابجه جشَر لما َمفان   



 لننهٍ النماش فٍ اْمر وهذه الببر جُردم سرَعاً ، ٖ أرَد لما "

 حدخ سابماً أن َجكرر فلن نجد حجة فٍ كل مرة َسمع فَها أحد

 " العمال صوجاً َخرج من هنا

 فهؾ بَده علً وجهه َطرد الذبابة من أمامه لابًٗ 

 بابجسامة ساخرة

رض بعد أنهم صدلوا بالفعل أنها لعنة جصرخ من جحت اْ "  

 أخذت من سمعها سابماً لعالم اْموات ولن َفكر أحد مجدداً فٍ

 " اٖلجراب منه لًَٗ كٍ ٖ جؤخذه ذات اللعنة لمصَر رفَمه

 فمال الذٌ لم َمنعه كل ذلن

 وإن َكن فلن نعجمد علً ؼباء أولبن العمال وجعلمهم بالخرافات "

 " وٖ أرَد أن َسمع الصوت أحد مجدداً 

حاجبَه بؽضب للذٌ كجؾ ذراعَه لصدره وجمجم ونظر عالداً   

 بضَك من بَن أسنانه

 للت سابماً علَهما أن َموجا بالفعل بدًٖ من جحمل نجابج ما "

 " َحدخ ولد َحدخ بسببهما

 فاجسعت عَناه ولال بحدة

 " عَسً أجعٍ أنت ما جمول ؟ "

 نظر له ولال بضَك

عل ولدلن جمنعنٍ بؤنن جهجم ْمر شمَمان أولبن بالف "  

 " فعلت ما فعلت

 فواجهه بجسده كما كلماجه المجعودة لابٗ بجهدَد مبطن وواضح

 جماماً له

 لوجودهما منافع جعلمها جَداً ، بل ومكان علَن أن جؤخذه أنت "

 " فٍ جلن الحال



 فاجسعت عَناه بصدمة بسبب ما سمع وجفكَره فمط فٍ

 أن َنفذ ما لال .. وذان ما كان َراه واضحاً فٍ عَنَه ونظرجه

 الحادة الموَة مما َعنٍ بؤنه لد َفعلها وبملب مَت جماماً ، ولم

 ججرن له السَارة الجٍ جولفت لربهما مجاًٖ لَعلك بؤٌ شٍء ولد

 نظرا معاً للذٌ فجح بابها ونزل ولال عَسً بضَك َرفع لدمه

طلونه الجدَدوَنفض الجراب عن لماش بن  

 " كم مرة للت جولؾ بعَداً عنٍ َا جاهل "

 بَنما جحرن نحوهما من كان َحمل مجموعة أوراق فٍ َده

 مججاهًٗ كل ما لال وسمع ونظر لشمَمه اْكبر ما أن ولؾ أمامه

 جحدَداً ورفع اْوراق بجانب وجهه لابًٗ بإبجسامة انجصار

جها وٖ حجًلَست فٍ المسجشفً بالفعل وٖ فٍ منزل زو "  

 " شمَمها وهما مخجفَان منذ جلن اللَلة وهذه من مكجبه الخاص

 أخذها شعَب منه سرَعاً بَنما لال عَسً بدهشة ونظره علَها

 " !ماذا َوجد فَها ؟ "

 لال نوح مبجسماً بانجصار بَنما نظره علً الذٌ ٖزالت َدَه

 جملب اْوراق فَها بسرعة " فَها كوارخ كبَرة جسجحك المال

 " الذٌ أخذجه عاملة الجنظَؾ جلن

 فنظر لهم عَسً بَن َدٌ شمَمه بفضول بَنما رفع شعَب نظره

 للوالؾ أمامه بصدمة َمسن إحدي اْوراق فَها فابجسم نوح

 ً  ابجسامة انجصار واسعة خالطها الكثَر من الشر ولال مجمجما

 أجل إنها ابنة دجً الحالن كما جولعت دابماً َا شعَب وٖزال "

ان المزَد من المفاجآت هناهن  " 

 لكنه لم َبحخ أكثر بل نظر للوالؾ بجانبه ولال بؤمر حازم

 أرَد عشرة رجال من كبار لبَلجنا سرَعاً ومكان اججماع الجمَع "



 " محكمة حوران

* 

* 

* 

 أخفضت رأسها جشد خصٗت شعرها المبلل والماء َنزل علَها فٍ

 رذاذ لوٌ وأؼمضت عَنَها بموة جكجم شهماجها الباكَة بؤسنانها

 الجٍ آلمها الشد علَها بموة وهذا حالها منذ منذ أن ؼادر ؼرفجها

 وسجن نفسه فٍ ؼرفجه بعَداً عنها ، كانت جؤمل بل ججمنً أن

 َوافك علً مؽادرجها من هنا وأبجعاد وإن ؼاضباً منها لكنه

والده وربَسه ذان حَن لاٖ ذلن وبحثاأعند من الصخر ولم َبالؽا   

 . عن أصعب الطرق وأشدها لسوة لجعله َنصاع لما َرَدون

 مدت َدها لصنبور المَاه وأؼلمجه بإحكام حجً جولؾ شعورها

 بمطراجه علً شعرها وجسدها وؼادرت الحوض الرخامٍ الواسع

 وسحبت روب أسجحمام الخاص بها من عّٗلجه الخاصة ولفجه

ا جدخل َدَها فٍ أكمامه الطوَلة وربطت حزامه حولحول جسده  

 خصرها وبدأت بججفَؾ شعرها بالمنشفة ونظرها علً مٗمحها

 الحزَنة الباكَة فٍ المرآة .. عَناها الدامعة الذابلة وأنفها المحمر

 ووجنجاها المجوردجان بشدة وٖ جعلم ما الذٌ جنجظره هنا ؟

م من عنابها ؟لما ٖ جهرب وجخجفٍ عن الجمَع وجخلصه  

 لَجه َمكنها اللجوء لشخص َنصفها اِن وَمؾ معها ، لَجه كان

 لها والد لوٌ َمؾ فٍ وجه الجمَع وَمول

 أرفض أن جفعلوا هذا بإبنجٍ وسآخذها من هنا ولن َمجرب )

 ( منها أحد اٖ لجلجه

 مسحت دموعاً جدَدة جماطرت من عَنها فٍ المنشفة المبللة



ة ببكاء موجعودفنت وجهها فَها هامس  

 " كم أحجاجن أبٍ ... كم أحجاجن اِن جحدَداً  "

 مسحت عَناها مجدداً مسجؽفرة هللا بهمس مرججؾ ورمت المنشفة

 من َدها وأبعدت خصٗت ؼرجها الرطبة خلؾ أذنَها بَنما جركت

 بالٍ خصٗجه المشبعة بالماء جنزل بنعومة علً ظهرها وكجفَها

أنفها بظهر كفها وأدارتوجوجهت ناحَة باب الحمام جمسح   

 ممبضه وفجحجه وخرجت للؽرفة لجججمد مكانها جنظر بصدمة للذٌ

 كان َمؾ لرب سرَرها ومن ظنت بؤنه لن َفكر وٖ فٍ رإَجها

 اللَلة بعد خروجه ؼاضباً أو أن َكون نابماً منذ ولت فما الذٌ

 !...أعاده إلً هنا

 بل وكان َمسن هاجفها وسبابجه ججحرن علً شاشجه بسرعة لبل

 أن َنظر ناحَجها نظرة جعلجها جلجصك بالباب المفجوح خلفها ودون

 شعور منها وبدأت جشعر بكل شٍء فٍ ذان الجسد المبلل َرججؾ

 جنظر بخوؾ لعَنَه الجٍ رأت فَهما شَباً مخَفاً َشبه اللهب الذٌ

حَم سمعت عنها سابماً وعرفجهاٖ لون له وبنار سوداء كالج  

 . اِن

 وعلمت حَنها بؤن مخططهم ذان لطؾ أول ثماره بطعم العلمم

 لجؤكلها هٍ وأن النمر الوحشٍ المفجرس الذٌ أرادوا جحرَره

 . من معمله ها لد خرج فعًٗ وضحَجه هٍ

 " ما هذا مارَا ؟ "

 كان ذان ما نطك به بنبرة مصدومة لم جعبر لطعاً عن الؽضب

سود المخَؾ فٍ عَنَه والموجه نحوها بَنما كانت سبابجهاْ  

 جشَر للهاجؾ فٍ َده اْخري فكان جعلَمها الوحَد هو صوت

 أنفاسها الموَة الجٍ خرجت من فمها َعلو معها صدرها وَهبط



 بموة وٖزالت جلجصك بالباب خلفها وكؤنه سَحمَها أو َهرب بها

 ! بعَداً عن كل هذا

ما أن صرخوارججؾ جسدها بموة   

 " ما هذا مارَا جحدثٍ ؟ "

 فجلعجم صوجها وخرجت الحروؾ مجمطعة من بَن أنفاسها

 المجعالبة ودموعها جمٓ عَنَها المحمرة أساساً من كثرة البكاء

 " ...ما... ماذا.... لست أعلم عما "

 وأخفت وجهها فٍ ساعدها صارخة ما أن رمً إبرَك الماء

بشظاَا زجاجه الصؽَرة بضربة من َده صارخاً حجً شعرت  

 جرجطم بالباب لرب لدمَها ... وبكت ... كان بكاًء ٖ صوت له

 مثلما كانت صرخجه جلن جماماً خرجت من عمك الرجل داخله

 . دون حدَخ

 وعلمت بؤنها لَست سوي البداَة .. وذان ما حدخ بالفعل ما أن

 شعرت بؤصابعه الجٍ اشجدت علً ذراعها بموة آلمجها وأبعدها

 عن وجهها بمسوة ونفض جسدها صارخاً وهاجفها فٍ َده اْخري

 َوجه شاشجه نحوها

 ما هذا هنا مارَا ؟ هل صحَح ما َموله هذا النجس "

 " وَهددن به ؟

 وحَن لم َصدر عنها شٍء سوي أنَنها الباكٍ المكجوم نفض

 ً  جسدها بموة أكبر صارخا

 " جحدثٍ لبل أن ألجلن "

ل أٌ شٍء وأؼمضت عَنَها بموةفلم جعلك بل ولم جسجطع لو  

 وخصٗت ؼرجها الرطبة ججطاَر أمام وجهها بسبب أنفاس شفجَه

 الؽاضبة ما أن جابع صارخاً بعنؾ



 " كَؾ علم برلم هاجفن .. هل اجصلت أنت به ؟ "

 ولم َنجظر جعلَمها أَضاً وَده جرجفع عالَاً وضرب هاجفها باْرض

 صارخاً بكل ذرة هواء جحجوَها ربجَه

ا هذا الذٌ بَنكما مارَا جحدثٍََََََم "  " 

 ونظر بعَنان بدأت ججمد كالجمر المشجعل للجٍ أخفت وجهها فٍ

 كفَها بشهمة باكَة ما أن اصطدم هاجفها باْرضَة الرخامَة جحجها

 مجحوًٖ ْشٗء وشدها من كجفَها ورفع وجهها بحركة لوَة

جخجرقأجبرجها علً إبعاد َدَها والجفت أصابعه حول رأسها   

 خصٗت شعرها الرطب ولال بانفعال حاد ناظراً لعَنَها الباكَة

"  ً  " صحَح هذا أم أنه َكذب مارَا جكلمٍ أو ارجكبت فَن جرما

 فجزاحمت الدموع فٍ عَنَها المحدلة به كما العبرات فٍ حلمها

 ما أن همست ببكاء

 " كان رؼماً عنٍ "

ت به الحمَمة وهوهذا فمط ما خرج من بَن شهماجها الباكَة وأراد  

 الحمَمة فعًٗ ... الحمَمة الجٍ َنطك بها للبها وجعلم بؤنها سجصله

 بطرَمة مؽاَرة جماماً لوالعها ، وهذا ما حدخ بالفعل ولد نفض

 َداه عن وجهها بعنؾ وجطاَرت معها خصٗت شعرها المبلل

 ً  صارخا

 " !! رؼماً عنن "

 وضربت كفه علً صدره بموة صارخاً بكبرَاء رجل مذبوح جراه

 َخرج من كل شٍء فَه وَمجلها لبله

 " جخونَن زوجن معه وججحججٍ بؤنه كان رؼماً عنن ؟ "

 فجحرن رأسها نفَاً ولم جسجطع الجحدخ لَس ْنها ٖ جسجطَع لول

هاالحمَمة وٖ ْن عبراجها الباكَة جمنعها بل ْنه أَضاً لم َجرن ل  



 ً  المجال وهو َنفض سبابجه نحو البعَد صارخا

 " لهذا كنت جرَدَن العودة له هنان ؟ "

 " ٖااااا "

 خرجت جلن الكلمة الصارخة من أعماق للبها المحطم ومن بَن

 عبراجها الباكَة لجرجفع فولها فعاد ٔمسان ذراعها وهزها منها

 بموة صارخاً فٍ وجهها

دابماً ... َالن من نجسةبلً وْجل هذا كنت جرفضَننٍ  "  " 

 وجركها بعنؾ صارخاً َكرر كلماجه ذاجها حجً شعرت بكجفها خلع

 من مكانه جمسن ذراعها بَدها وجرالبه باكَة بحرلة وألم وهو

 َصرخ بهسجَرَة جرمٍ َداه كل ما كان علً طاولة الجزََن َرفعه

 بالججابع وَمذفه بعشوابَة ، بل ونزع حجً شاشة الجلفاز من

ها ورماها علً الجدار بموة صارخاً مما جعلها جصرخ ببكاءمكان  

 وٖزالت جمسن ذراعها بموة وصرخت باكَة جنظر له

 " َكفٍ جَم أرجووون "

 لكنه لم َسججب بل َبدو لم َكن َسمعها فؤؼلمت أذنَها بكفَها

 باكَن ما أن ضرب مرآة الخزانة بحذابة بموة مما جعلها ججسالط

فع رافمه صوت صرخجها المفزوعة أو ٖلطعاً كبَرة بضجَج مرج  

 ً  جعلم المفجوعة كجعبَر أفضل جنظر باكَة للذٌ نظر ناحَجها صارخا

 بعنؾ هسجَرٌ َوجه صراخه لها هذه المرة

"  ً  " سؤلجلن وألجل نفسٍ ما أن أسجوعب حمَمة هذا مارَا لسما

 فركضت دون شعور منها ناحَة باب الؽرفة المفجوح باكَة فهٍ

  َكذب فٍ هذا مطلماً وعلَها أن ججصرؾ وجفعل أٌجعلم بؤنه ٖ

 شٍء .. وٖ شٍء أمامها سوي اٖبجعاد عنه وإؼٗق أحد اْبواب

 بَنهما فهو ٖ َعٍ ما َفعل بالجؤكَد ، لكنها لم جسجطع وٖ اججَاز



 الباب ْن ذراعها أصبحت وفٍ لمح البصر فٍ لبضجه وسحبها

 منها بموة ناحَة سرَرها صارخاً بؽضب

 " إلً أَن فنحن لم نصفٍ حسابنا بعد "

 ورماها علً ظهرها علَه بموة فرفعت جسدها للَٗ بمرفمَها

 وزحفت للخلؾ للًَٗ ولالت باكَة بنحَب جنظر له فولها

 " كان رؼماً عنٍ جَم ألسم لن "

 كان َسجحَل علَها الجراجع حَنها لكانت اعجرفت له بكل شٍء

ها منه فهذا الوحش ٖلَس ٌْ سبب جلن اللحظة سوي خوف  

 جعرفه سابماً ولم ججولعه هكذا وٖ فٍ أبعد خَالها ! كانت جحاول

 اٖسجناد بمرفمَها لججلس حَن لم َصدر عنه شٍء سوي أنفاسه

 الؽاضبة الجٍ كانت جخرج من بَن أسنانه المطبمة بموة كوحش

 جرَح لكنها وفجؤة جؽَر كل مخططها ذان ودفنت وجهها فٍ

باكَة وشدت لبضجاها باللحاؾ نحوه جدفن نحَبهاالسرَر بصرخة   

 الباكٍ فَه ما أن فجح حزام بنطلونه وسحبه بموة مخرجاً إَاه

 َرفع َده الممسكة به عالَاً وجسدها بؤكمله َرججؾ انجظاراً 

 لمصَره المحجوم وهمست من بَن بكابها المرججؾ المدفون

 " َا رب ... أنت جعلم كم أحبه "

*********** 

ج : ــالمخر  

 !بملم/ إنجمآبَّة

 مطر وؼسك

 ..ضآع العمر َا رفَمه.. ِمنّا

 !بل أنا الجٍ ضآعت منن.. وِمنٍّ

 ما بَن جرحن اْول واْوسط .. أضعت الطرَك



 ما زلت أبكٍ وأنوح

 أواسٍ للبٍ.. أن إنجظر

 ٖ بّد أن َكون هنان جبرَر

 ..إنجظر

 لماء َُعَد لَن اْمآن

 وَهدَن السٗم

 فؤنا وإن كنت أحجضر

 ما زلت أبحخ عن السبَل

 أَن طرؾ الخَط؟

 لثمة جُعَد لٍ أنوثجٍ المسفوكة

 مكانجٍ المخلوعة

 شخصَجٍ المدفونة

 أحاسَسٍ المجبلدة

 !وإنسانَجٍ المرجومة؟

 !أَكفَن منٍ أن أبكٍ ِخلسةً.. ُحبنا دهراً ؟

 فعفواً منن إن ُكنت لّد احجفظت بكبرَابٍ

كان وإن عاندت كل ما لدّ   

 !ولم أُبدٌ للخٗبك إنكسارٌ

 وما ُكنِت إٖ عمراً بؤكمله

 حسرة جؤكل الملب.. وجشؽله

 َبكَن ُكلٍّ.. بدمٍ.. ٖ بدمعٍ

 كم اشجهَت أن أجرن كل شٍء

 العالم بؤكمله

 وأجَِن ِجٍء



 أجدثر بنبضن

 وأخجبٍء خلؾ سجار شعرن

 أبوح لِن بضعفٍ

ِن.. ٖ من شٍء أخر  أشكو لِن.. ِمن هّمِ

خبرِن.. لهر الرجال.. كَؾ َكونوأ ! 

 ..ؼسك

 َا جمرة فٍ الفإاد ٖ جنطفٍء

 كم جمنَت أن آهجدٌ بعَنَنِ 

ٌّ سٗم ذلن الذٌ جسؤلَنٍ؟ .. بربن أخبرَنٍ  !أ

 أما عرفجنٍ؟

 رجل حرب.. هكذا كان لدرٌ

 منذ أن كنت طفل ولَد

 فٍ ُعنمٍ أرواح عباد

 وآمان الوطن.. ووعد بالجطهَر

 من كل من دنّسها

 من كل من كان هّمه أن َشَع الفساد

 وَسفن دماء العبَد

 افهمَنٍ .. َا جوأم الروح

 وإن أردجٍ فاسؤلَنٍ

 فمط اصبرٌ.. ثمٍ

 ..ألسم لن أن أعّوضن

 أن أفدَِن بالروح

 !أسهل حب رجل مثلٍ؟

 أعذرِن..... فاعذرَنٍ



 .جّمهلٍ وٖ جهجرَنٍ

 فؽسك هٍ إنسانَّة مطر

الحَاة هٍ جلن النبضة الجٍ جنشر فَه  

 هٍ وجعه.. ونمطة ضعفه

 ِمنِن ٖ جحرمَنٍ

 جمّردٌ.. الجلَنٍ

 !لكن إَاِن برجل أخر أن جُعالبَنٍ

 فمسماً لِن منٍ .. أن ألجلع للبٍ

 ثم ألجله لِن أمام عَنَنِ 

 لسماً أن أُشعل حرابك وجعٍ

 فٍ ذلن الوطن الذٌ جعلنٍ أخسرن

 !ألسم لِن أن ٖ أؼفر لنِ 

لَهأأرثٍ فإادٌ أم أطبطب ع  

 جلمود هو َا للبٍ

 ً  لم َعرؾ الحب َوما

 لادر هو علً كل شٍء

 اْذي لم َكن َوماً إٖ منه

 ..ما زالت جَماء

 إبنجٍ" سكَّنجه المؽروزة فٍ للبٍ"

 !جإلمنٍ رإَجها.. كما ألمنٍ ؼَابها

 !ماذا منه جرججٍ؟

 ...ٖ جنجظر

ٌّ صبر جسؤلنٍ  !أ

 أأبمَت لٍ ذرة منه



ٌّ رحمة جُطالب بها؟  أ

 !هل أنت من لبل رحمت؟

 ؼفران؟!.. حماً جعبت

 ..وما كان بنمُصنٍ إٖ هذا

 !جرح جدَد

 !أألسمت ؟

 طَرن أنا.. وعلً َدَن كان الذبح

 روحٍ ججّمرغ بدمابها

 !ٖ جعٍ أحمَمة هٍ... أم موت

 جلبّسنٍ الجنون.. جنون الؽسك.. أجذكره؟

 !ذلن الذٌ ٖ َُخلّؾ من بعده إٖ الدمار

.. كان جنون المطر أو إعصارحماً ٖ َرهبه  

 اكجفَت أنا منن.. وعن عالمن أبؽٍ الفرار

 ٖ َمكن أن أنجمٍ لن بعد الَوم

 َفوح منن الكذب والخداع

 !وأنا اِن أبؽٍ رّد اعجبار

 لد للت من لبل أنَن .... ماذا؟

 رفَك؟

 !ألمب كهذا بَِن َلَك ؟

 أحبَب.. أو صدَك؟

 صدلاً ٖ أسجطَع الجصّدَك

 أنت بعد اْن لست إٖ عّدو لدود؟

 وأعدن أن ججدنٍ خصماً لَن.. به ٖ َُسجهان

 أجعلم ما أنا اْن؟



 أنا كابوسن المرعب الذٌ جخشاه

 !أن السَؾ الذٌ به سوؾ جُؽجال

 أعلنها لن والبشر.. علَن جمرّدت

 أرفع ها أنا رآَات العصَان

 لَس هنان بعد اْن

 ٖ َججمعان

 ؼسك المطر

ؽسكوٖ مطر ال  

 هما اِن شَطانان

 هما لبعضهما الدمار

 أوَعودان

 أَسجسلمان

 ٖ جفعلٍ ذلن بنا

 مطر هنا َخجنك

 أوَذوق منن لهر الرجال

 بعد أن كان كل ما فعله

 هو فٍ الحمَمة من أجلنِ 

 أَرضَِن إنكساره

 إنكسار مطر ٖ جبر له

 ..أَا ؼسمه

 إنكسار مطر ٖ شبَه له

 هو حدخ َدّونه الجارَخ

لَه اْجَاللجشهد ع  

 ججشّمت به بٗد اْرض أجمعها



 !أَرضَن هكذا حال؟

 سحماً لمطرٍ 

 منه ٖ َُؽاخ

 ٖ جوبة منه

 ومن أخطاءه

 !ٖ اؼجسال

 سحماً لؽسكٍ 

 إن عادت مرة أخري لٕنجظار

 سحماً لها إن شفعت

 ..أو اخجبؤت مرة أخري

 !جحت جلد الجبلّد واِمبآٖة

 ً  فلنحجرق معا

 !"هكذا َكون العدل َا " حاكم البٗد

 نهاَة الفصل

1الفصل السادس والعشرون   

 

 ~ : المدخل

 Hanita / بملم

 ❤من مارَة❤

 أَأُٖم بحّبِ جٍَم و هو من جاَم للبٍ و جََّمه؟

 مذ كنت طفلة أراه رجًٗ فمن ذا الذٌ علَّمه؟

ه  !أن َكون سنداً و نعم السند ٖمرأةٍ كانت هٍ أمَّ

ن راعَاً لطفلٍة بحبه دون وعٍ مجََّمةو أن َكو ! 



 مروءة و شهامة و الصبر علً الشدابد هو أبرز شَمه

كَؾ بالجخلٍ عنه أحمَه و أدعمه؟ -حباً باهلل-أخبرونٍ   

 كَؾ أمضٍ فٍ حَاجٍ و الشمس جسكن فٍ مبسمه؟

 و جلن العَون الجٍ جدَّعون لسوجها أراها رلَمة مسالمة

السَّاُم ما أفظعه و ما آلمهجحكمون علً كلَنا بموٍت هو   

 أٖ لَجنا ِمجنا صؽاراً و ما حكمجم علً جٍَم بفراِق مرَمه

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

 كانت ثواٍن معدودة هٍ الفاصلة بَن ارجفاع َده ونزولها به

 علً جسدها المنكمش جحضن مٗءة السرَر لشفجَها

 المرججفة ببكاء جخفٍ وجهها فَها عن كل شٍء ..عن

 رإَجه عن نفسها عن موت أحٗمها الصؽَرة البرَبة وعن

 . للبها ودموعها جسمٍ موت كل لحظاجه الجمَلة فٍ ولت واحد

 كانت ثواٍن معدودة لكنها بحجم سنوات حَاجها كاملة وكؤولً

 لحظات الموت جماماً وكما حكٍ عنه وشرَط حَاجها َُعرض

هاأمام العَنان الباكَة بنحَب وصل لملبها لبل صوج  

 وٖرججاؾ أطرافها جري كل شٍء َركض أمامها منذ كانت

 طفلة بل ومنذ لم جكن جعرؾ هٍ نفسها رضَعة وكل َوم

 ولحظة وثانَة من جلن السنوات المججابعة من اْلم

 والحرمان جنجظر عمابها الماسٍ من آخر شخص ُوجد وكان

 لفعل هذا .. َمن لم َفعلها بها َوماً وٖ فٍ أعظم أخطابها

ة وحفظ وصَة والدجه من لبل أن جوصَه بها فرعاهاطفل  

 وهو َحجاج الرعاَة .. حملها علً كجفه وبَن ذراعَه وهو

 .طفل مثلها

 كانت ثواٍن فاصلة لكنها موجعة بعظم ما ججولع أن جحمله



 من ألم بعدها وَلَها جعلها جنكمش أكثر صارخة وانجفض

 جسدها كورلة ضعَفة جواجه ؼضب الرَاح حَن جردد

فَره الماسٍ فٍ الهواء مخجرلاً أذنَها لحظة أن نزلص  

 .. فولها بموة

 صرخة لم ججركها جسجوعب أنها لم جشعر بحرارجه جلسع

 جسدها وبؤن ما سمعجه جالَاً كان صوت ارجطام لطعة

 المعدن فَه وبموة بطرؾ السرَر بجانبها درجة أن شعرت

 بالصمم فٍ أذنَها بسبب الصوت المرجفع وعّم المكان

 هدوء ؼرَب شعرت للحظات بؤنها لوحدها فَه ٖ صوت

 سوي ْنفاسها الٗهثة وشهماجها الباكَة بؤنَن خافت موجع

 حجً كادت جلن المٗءة المبجلة بالدموع بَن أصابعها أن

 . جبكٍ حزناً علَها وشفمة علً حالها

 واسجطاعت بصعوبة أن جرفع جسدها الواهن وجلست خابرة

 الموي لم جمدر وٖ علً إبعاد خصٗت شعرها الملجصمة

 بالدموع الجٍ مٓت وجهها المجورم من البكاء ومن شدة

 الفاجعة ومن لسوة ما مرت به منذ سمعت صرخجه اْولً

 ٖكجشافه اْمر ونظرت بعَنَن ذاهلة للفراغ الممجد أمامها

 .... والخالٍ منه ٖ بل لَس بسبب ذلن بل

ارخة بموة نزل معها رأسها ونظرها لٓسفلأؼلمت أذنَها ص  

 دون شعور حَن عٗ صوت الجحطم الموٌ وعلمت أن

 مصدره المطبخ المرَب من مكانها فٍ شمة جُفجح جمَع

 .. أبوابها فٍ مكان واحد وإن اجسع وجشابكت جفاصَله

 وخبؤت رأسها ونحَبها جحت ذراعَها المضمومجان فوق

من سابمه وكؤنه َمجلعرأسها ما أن سمعت الصوت اْلوي   



 جدران المكان وَحطمه وازداد نحَبها حدة جشعر بؤن ما

 جحطم حَنها للبها وكل خلَة فٍ جسدها بل وكل حلم من

 . أحٗمها الكثَرة جلن الجٍ جعلمت جمَعها به وحده

 وما أن وصلها الصوت للمرة الثالثة لم جشعر بنفسها إٖ

ات راكضة مجعثرةوهٍ جؽادر السرَر وؼرفجها أَضاً وبخطو  

 حجً كانت جسجند بَدها وجسدها خابر الموي أمام باب

 المكان الذٌ نظرت لداخله بذهول .. ِلة جحضَر المهوة

 الضخمة ولد جحولت لشبه بماَا مجناثرة علً اْرض وآلة

 جبرَد المَاه الممسومة لنصفَن لرَباً منها .. لكنها لم جكن

ان َهمها النمر الثابرهنان لجري ذلن أو جهجم به فكل ما ك  

 الذٌ ما أن ولع نظرها علَه َحاول وبحركة ؼاضبة نزع

 أحد أرفؾ الخزانة الخشبٍ المدعم بالزجاج وكؤنه َنجمم من

 كل شٍء وَنفس عن ؼضب أسود لم َخرج من داخله بعد

 جماطرت الدموع من عَنَها وصرخت وكؤنها جحاول إَصال

َسمعهاصوجها له من مكان بعَد ٖ َراها فَه ل  

 " جَََم جولؾ "

 واشجد نحَبها حَن لم َسججب لها بل ولم َنظر ناحَجها

 واجكؤت بطرؾ وجهها علً إطار الباب ولالت بعبرة بكاء

 " ٖ َمكننا جؽََر هذا وعلَن جمبّله مثلما أجبرت أنا علَه "

 كانت جحاول الجخفَؾ عن كلَهما معاً عن الملب العاشك

 المحطم والرجل الشرلٍ الؽَور المطعون فٍ كبرَابه

 وكرامجه لكن محاولجها جلن كانت بمثابة الطعن برمح لاجل

 موجه ناحَة الملب ولَست إلناعاً منطمَاً للذات كما حدخ

 معها .. واكجشفت ذلن حَن الجفجت لها العَنان الؽاضبة



مباحمرار شوه اْجفان الرجولَة الماسَة حولها فٍ مشهد ل  

 جراه ولم جعرفه له سابماً ؼَر جلن اللَلة الجٍ فمد فَها والدجه

 صؽَراً وصرخ بموة َحرن رأسه بعنؾ

 " أٌ جمبل هذا وأٌ إكراه .. أجرَدَن إَصالٍ للجنون ؟ "

 وارججؾ جسدها ولد ارجفعت َدها جؽطٍ بظهر أناملها

 شفجَها وشهمجها الباكَة حَن ضربت َده إحدي أبواب

حجً كاد َسمط من مكانه وهو َصرخ بعنؾ الخزانة بجانبه  

 " أٌ إكراه ججفوهَن به مارَاااا "

 وامسكت شفجَها الباكَة بَدها ما أن ضرب رأسه بخشب

 أبوابها اْلرب له بموة ولم جكن اْخَرة جلن وٖ الوحَدة

 وهو َكررها صارخا لبل أن َجكا بجبَنه علَه َجلمؾ

ولفت ما أن مد َدهأنفاسه الؽاضبة فجحركت خطوة لٓمام وج  

 نحوها َمنعها دون أن َرفع رأسه أو َنظر ناحَجها ولال

 بجمود وبؤنفاس ٖهثة خرجت من بَن شفجَه مع كلماجه

 كالفحَح

 ابجعدٌ عنٍ مارَا ٖ أرَد أن أران أمامٍ .. ابجعدٌ لبل "

 " أن ألجلن

 لكن وٖ ذرة واحدة فٍ جسدها طاوعجها أو ساعدجها علً

خطواجها اخَراً لكن لَس بعَداً عنه كمافعل ذلن وجحركت   

 طلب بل ناحَجه حجً وصلت عنده وجمسكت أصابعها بمماش

 سجرجه ناحَة ذراعه ودفنت مٗمحها الباكَة ونحَبها

 الموجع فَها جحضن بماَا ما لم َعد لها وسرله كل شٍء

 منها .. ما لم َكن لها َوماً وكان مجرد أحٗم وردَة ُمنحت

 . لها بأكراه وأخذت منها دون وجه حك



 جعالت شهماجها الباكَة ما أن ضرب جبَنه باب الخزانة ببطء

 ضربة خفَفة هذه المرة ولالت ببكاء مرَر ٖزالت جدفنه

 حَخ ذراعه السجَنة بَن نعومة أصابعها

 " ... َكفٍ جَم ألسم أنن جمجلنٍ "

 واشجد نحَبها ما أن جابعت بحرلة

ن رؼما عنٍ... ألسمألسم أنه كا "  " 

 كانت جحكٍ والعاً لٓسؾ ٖ َعرؾ حمَمجه سواها بَنما كانت

 كلماجها جلن كسابماجها بمثابة رش النار بالولود جعلجه

 َسحب ذراعه منها بموة كادت ججعلها جسمط أرضاً لوٖ

 لَس جوازنها وٖ لدرجها علً الجماسن والجٍ لم َجبمً لدَها

الجٍ أمسكت بذراعها بموة منها شٍء بل بسبب أصابعه  

 كادت جشعر بها جُحطم عظامها جحت جؤثَر لوجها الممسكة

 لها بؽضب وخرجت شهمجها مرجفعة فوق صوت بكابها الذٌ

 لم َجولؾ للحظة حَن سحبها منها بموة وسار بها ناحَة

 الباب الذٌ دخلت منه َسَر وَجرها معه خطواجها جكاد

جعلها جسَر كؤٌ شخصجفمد أٌ لوي لها للمضٍ بانجظام لج  

 طبَعٍ وؼشت الدموع الحارة الجٍ لم جفارلها مملجاها

 المدججة باْلم ما أن أصبحت صورة باب الشمة جمجرب

 منهما ولم جسجطع جصدَك نفسها وٖ أفكارها حَن ولؾ بها

 أمامه لبل أن َدَر لفله وَفجحه بَده اْخري بموة واندفع

ة وارجمً علً الرخامجسدها كخرلة بالَة ٖ حول له وٖ لو  

 البارد وأصابجها كلماجه كنصل سكَن حاد حَن صرخ

 " إذهبٍ لمن خنت زوجن من أجله مارَا ٖ أرَدن "

 وسمط جسدها منهاراً علً اْرضَة جحجها حَن عٗ صوت



 الباب الذٌ ضربه بموة كادت جحطمه وبكت ... بكت وهٍ

مدجهاالجٍ لم ججولؾ عن البكاء َوماً سوي َْام ها لد ف  

 سرَعاً .. بكت فوق اْرضَة الصماء والرخام الشدَد

 البرودة جهدَه جرعات مرَرة من دموعها الساخنة

 وعبراجها الموجعة حجً كادت جشعر به َحجضنها وبَدان

 باردجان كالجلَد رحمت حالها وكؤنه َنصهر حناناً ورأفة بها

 رؼم لسوجه وجموده وبرودجه لَحجضن ألمها ووحشجها

 ووحدجها جلن اللحظة جحدَداً ولد شعر بها حَن لم َشعر بها

 أحد ولم َرحمها أحد حجً جمنً أن َحجضنها وَحجضنها

 وَدفنها جحجه حَخ لن َجدها أحد منهم وحَخ ذهبت عابلجها

 .الصؽَرة وُحضن والداها الذٌ لم جعرفه َوما

 لكن ذلن لم َكن سوي فصل آخر فٍ أمنَاجها الَجَمة فٗ

دها المحجضنان لبرودجه وٖ دموعها الجٍ كانتَدها وخ  

 جسمَه دون جولؾ كانت لججعله أرحم علَها من للوب

 البشر .. من والعها المرَر ومن اْلم الذٌ كانت جشعر به

 . َخرج مع كل شهمة بكاء

 وبالرؼم من كل ذلن أدارت وجهها ودفنت مٗمحها فٍ

وخرجلسوة برودجه وإن كان لن َشعر بها ولن َرحمها   

 همسها الباكٍ بؤنَن موجع جؽمض عَاناها الباكَة بموة

 " َارب ... َارب خذ روحٍ وٖ جحرمنٍ منه "

* 

* 

* 

 اجسعت ابجسامجها الساخرة ما أن ولفت أمام باب الؽرفة



 وولع نظرها علً الجالسة فوق السرَر جحضن ركبجَها

 بذراعَها ولد ارجفع نظرها لها مما جعل مزاجها الساخر

جبدل داخلها لنَران زادجها اشجعاًٖ بمجرد النظر لها ،ذان َ  

 وككل مرة رأجها فَها جراها أجمل وأكثر حسناً من سابمجها

 .. إن كانت ججسم بالبرود أو الجمود أو حجً الؽضب

 وها هٍ جراها اِن بشكل مخجلؾ جماماً ومٗمحها الفاجنة

ن لبلوالعَنان الزرلاء الواسعة ججسم بما لم جعرفه فَها م  

 وهو السكون الجام حَخ ٖ َمكنن الجنبإ إن كان ذلن سكَنة

 ! أم هدوء أو أمر آخر ٖ َجمنه سواها

 فلم جعرؾ من لبل امرأة جمَلة فٍ كل حاٖجها مججددة

 ! وفرَدة من نوعها مثلها

 !أم هو شعور َنجابها لوحدها وؼَرجها منها السبب فَه ؟

 سحبت نفساً عمَماً لربجَها لم جشعر به إٖ إعصار نار آخر

 أجج من ؼضبها وهٍ جراها أمامها وجذكرت علً الفور ما

 فعلجه سابماً وأمام ناظرَها فمط لجعلن انجصارها علَها ، ٖ

 بل ووجودها هنا السبب اْول واْساسٍ لجؤزم عٗلجها مع

لرجل آخر ولاص فمنذ أن أصبحت هذه المرأة هنا جحول هو  

 .. ٖ أحد منهم َعرفه

 لَس ولاص الذٌ ٖ َجرح مشاعر أحد وإن كان ذلن علً

 حساب نفسه ومشاعره ! ولاص الذٌ لم َكسر كلمة جده

 ! َوماً وكان رضاه عنه فٍ الممام اْول بالنسبة له

 فها هو اِن وبعد وجود هذه الؽرَبة بات آخر ما َهجم به

وٖ مشاعر زوجة والده مشاعرها هٍ ومراعاجها كالسابك  

 ! المحببة والممربة له والجٍ ربجه بعد وفاة والدجه كإبن لها



 بل وَجشاجر مع جده كلما جمابٗ وَعصٍ أوامره دون أن

 !! َهجم لؽضبه منه وكل ذلن من أجل هذه

 .. َهَن نفسه كٍ ٖ جهان

 ! َنكسر كٍ ٖ َكسرها أحد وَُؽضب الجمَع لَراها راضَة

اً روَداً لجعَش هٍبل وَموت روَد  !. 

 اشجدت أصابعها فٍ لبضة واحدة جكاد جشعر بؤسنانها ججحطم

 بسبب جنفَسها عن مشاعرها المكبوجة بها .. المشاعر

 الجٍ أجججها بكل جلن اْفكار السوداء وزادها رإَجها هكذا

 أمامها هنا بدًٖ من أن َكون مكانها السجن وٖزالت جراها

أٌ شٍء .. لوجها جظهر جلَة لوَة كما هٍ لم َإثر بها  

 ! حجً فٍ سكونها المرَب

 إن كانت هٍ مكانها لنامت لَلجها فٍ المسجشفً إن لم َكن

 فٍ ذان المكان الخاص بالمخجلَن عملَاً ، لكن أن جمجل

 ! رجًٗ هكذا بدم بارد وٖ َجحرن لها ساكن مثلها

 ولن جصدق ما َمال فٍ عابلة المجانَن هذه وبؤنها لد جكون

 برَبة درجة أن سَطرت علً أؼلبهم أفكار ولاص نحوها

 وهذا ما َزَدها اشجعاًٖ فهو ٖ َسعً لشٍء اِن سوي

 . إثبات ذلن

 ولع نظرها المشبع بالكراهَة والؽضب علً الصَنَة

 الموجودة عند بداَة السرَر وفٍ خطوة واحده رفعت

 السكَن الصؽَر الحاد منها ورفعجه أمام وجهها بَنهما

ت عن أسنانها بؽضب جنظر للجالسة مكانها لم جحرنوكشر  

 ساكنا ولم جزح نظراجها عنها وهمست بحمد

 علَن أن جخجفٍ من عالمٍ ومن حَاجٍ وحَاة زوجٍ َا "



 " خماصَة

 وزادها اشجعاًٖ حَن اسجدارت المملجان الزرلاوان بلون

 السماء بعَد عنها وكؤنها ٖ جهجم لما جمول وٖ َعنَها أن

 ! جموت

 أم ٖ جصدق أنها لد جفعلها ؟

 مدت َدها بطولها نحوها والسكَن فَها ولالت بؽضب مفعم

 بالحمد والكراهَة

 سؤرحمن من السجن أو مصَرن اِخر وهو المصح "

 النفسٍ إن لرر جدن أن َؽفر لن ممجل حفَده ، ومإكد

 " ججمنَن السجن علً العودة له

دواشجدت كلماجها حدة وهٍ جحرن السكَن بجهدَ  

 لن َعلم أحد بما فعلت وسَثبت ألؾ محاٍم سَوكلهم "

 " والدٌ للدفاع عنٍ بؤنن من لجل نفسن

 كانت جسرد المسجمبل وكل ما جخطط له بالرؼم من أن

 .. ضحَجها لم جنالش

 لم ججحدخ ولم جذكرها بالمانون والنجاة بفعلجها وهذا ما جعل

مرججفةمشاعرها الثابرة جزداد سوءاً جحاول جثبَت َدها ال  

 ! وكؤنها الضحَة ولَست من لررت أن جكون الجانٍ

 أمسكت بالسكَن بكلجا َدَها وهٍ جحاول جعل صوجها أكثر

 اجزاناً أَضاً وهٍ ججابع بحمد

 إن كان فَها موجن أكون أرحجن وارجحت من وجودن "

 وإن نجوِت منها فلن جنجٍ من المانون ومن جرَمجن

 " الشنعاء فٍ حك زوجن

 " وماذا إن كان أنِت من لجله ؟ "



 ججمدت مكانها جنظر بصدمة للعَنان الواسعة الجٍ صوبت

 صاحبجها مملجاها نحوها كرصاصة سبمت كلماجها المَجة

 الهامسة جلن وارججؾ جسدها بؤكمله وهٍ جصرخ بَنما

 ٖزال جوجه سكَنها نحوها وكؤنها جدافع به عن نفسها

 ولَس العكس

جنون الذٌ لم َفارله بالجؤكَدلمد أصاب عملن ال "  ! " 

 وجابعت بانفعال معاكس للجالسة بكل هدوء وصل لٗمباٖة

 فٍ نظراجها لها

 " كَؾ أكون أنا من لجله وأنا لست معكما ؟ "

 وجلمفت أنفاسها بموة جنظر بؽضب مكبوت للجٍ كان جعلَمها

 المبدبٍ ابجسامة ساخرة بَنما عادت للهمس بٗمباٖة

ِن ولبل المضاء أَن كنِت ولت ممجله ؟أثبجٍ لٍ ا "  " 

 صرخت وانفعالها ٖ َزداد إٖ حدة

 " كنت نابمة "

 وارججفت َداها الممسكة بالسكَن وجابعت باندفاع جدافع

 عن نفسها وكؤنها أمام لاٍض فٍ محكمة

 " شمَمجٍ جَهان اَمظجنٍ "

 وحَن جذكرت الولت الذٌ اَمظجها فَه لالت بؽضب

السٗح كان معنأنِت الفاعلة و "  " 

 واجسعت عَناها بذهول ما أن حدلت فَها اٖحداق الزرلاء

 الساكنة جري لوجها حجً فٍ سكونها ذان وما أن لالت

 صاحبجها جبجسم بسخرَة

 َمكن ٌْ محاٍم مبجدئ أن َثبت أنه ثمة شخص ثالت كان "

 " ! معنا فكَؾ إن كان ذان المحامٍ ولاص



 جعالت أنفاسها مع ضربات للبها المضطربة ججذكر كٗم والدة

 رواح عن جؤكده من وجود شخص ثالخ وهو ما َسعً بكل

 جهده اِن ٔثباجه وبؤن كل شخص من جلن العابلة اثبت

 مكان جواجده ولت ولوع الجرَمة فصرخت بعنؾ

 " أنِت من لجله ولَس أنا "

عرق َجصبب منوجلمفت أنفاسها بجوجر حجً كانت جشعر بال  

 صدؼَها واٖرججاؾ لد زحؾ من َدَها لكامل جسدها

 ٖزالت جصوب سكَنها بما جبمً لدَها من لوي ناحَة الجٍ

 عادت بنظرها للفراغ وبهدوء َجعل وضع كل واحدة منهما

 مكان اْخري وجمجمت

 سَصبح انِت إن لم جصمجٍ وجبجعدٌ أو افعلٍ ما جبتِ  "

 " من أجله دون ثرثرة جوفاء

جسعت عَناها بذهول لَس فمط من ٖمباٖجها وهٍ جهددهاا  

 بمجلها وٖ من طلبها منها أن جمجلها وكؤنه ٖ َعنَها أن

 ! جعَش لثانَة أخري بعد

 بل وبسبب صوت خطوات الحذاء الرجالٍ والذٌ جعرفه

 جَداً وجمَزه من بَن جمَع اْصوات فؤخفت السكَن بجانب

جفة ونظرت ناحَةجسدها بحركة سرَعة وإن كانت مرج  

 الباب جنجظر لَس ظهوره فمط بل وما سَمول اعجراضاً علً

 . وجودها هنا وبماذا سجبرر ؟

 كانت ثواٍن فاصلة بَن كل ذلن .. أفكارها جوجسها

 وانجظارها وظهوره الفعلٍ أمامها والذٌ جعلها جحدق فَه

 بصدمة حَن رماها بنظرة خاطفة فمط وهو َججازها وفٍ

ة جوفاء وكؤنه ٖ َراها أمامه أو ٖ َهجمصمت جام .. نظر  



 ! بوجودها

 جبعجه نظراجها الذاهلة وهو َجوجه فوراً وبخطوات واسعة

 مسرعة ناحَة الجالسة علً السرَر مكانها وأمسن بَدها

 وسحبها منها وجحرن من فوره بَنما جبعجه هٍ منصاعة

 واججازها مجدداً َسحبها ورابه بذات الصمت والسرعة الجٍ

 دخل بها فجبعجهما خطواجها ودون شعور منها حجً وصلت

 باب الجناح جنظر له وهو َؽادر بها الممر بؤكمله ناحَة

 السٗلم فصاحت بحرلة ٖ جهجم إن وصله صوجها أم لم َصل

 بَنما الدموع جمٓ عَنَها

 " زوججن أنا َا ولاص ولَس هٍ "

ا لملكن الذٌ نزل السٗلم مسرعاً بمن جاء خصَصاً ْجله  

 َكن َعنَه كل ذلن أو لم َكن لَسمعه وجمَع حواسه جعمل

 و ْمر واحد فمط

 ( هل نمل لها نجَب العدوي بمرضه ؟ )

 ذان كل ما كان َفكر فَه وَكاد َموده للجنون منذ علم

 وخرج من مكجبهم هنان كالمجنون ولن َسامح نفسه وٖ أٌ

ً فرد فٍ عابلجه أبداً ما عاش إن جبَن أنها مصابة فع وضا  

 عن جضمَد جراحها وشمَمها وجعوَضهما عن كل ما عانَاه

 ! السنوات الماضَة َكافبونها بهذا

 لن َرحم أحداً وأولهم نفسه إن ثبت ما َخاؾ منه وَخشاه

 وَكاد َجعل عمله َنفجر وللبه َجولؾ عن العمل جماماً من

 . مجرد الجفكَر فَه

هٍ ججبعهوصل بها لسَارجه المركونة أمام الباب مباشرة و  

 فٍ صمت دون أن جسؤل أو جعجرض وكؤنها جمرأ أفكاره وأن



 آخر ما َرَده حَنها أو َفكر فَه هو اٖسجماع ٌْ كان

 وحجً هٍ .. بل ومنذ مجً كانت هٍ من ذان النوع كثَر

 . اْسبلة والجحدخ وها لد اججمع اْمران

 فجح لها الباب وحَنها فمط همس بصوت أجش بالكاد كان

وكلمات سرَعةمسموعاً   

 " اركبٍ زَزفون بسرعة "

 وانصاعت هٍ من فورها وفٍ صمجها ذاجه وإن كانت

 نظراجها المسجؽربة ججبع حركجه وهو َؽلك بابها وَدور حول

 السَارة بخطوات راكضة لَركب من بابه الذٌ لم َؽلمه

 أساساً عند نزوله منها وكان مفجوحاً ولت وصولهما

 وضربه خلؾ بموة وارجفع صوت صفَر العجٗت فوراً حَخ

 أنه نزل منها ولم َطفا محركها ولو كان بَده لطار بها

 لٓعلً وأخذها من هنان َكره مرور كل ثانَة جفصل بَنه

 وبَن معرفة الحمَمة الجٍ لم َخشً حَاجه معرفة شٍء

 . مماثل لها

َكاد ؼادرت سَارجه مسرعة وَداه جمبض علً الممود بموة  

 َحطمه بَن أصابعه نظره علً الطرَك أمامه ونور سَارجه

 الموٌ َخجرق ظلمة الطرَك المحفوفة باْشجار والجٍ

 جفصل لصرهم عن ضجَج المدَنة وازدحامها َشعر

 بضربات للبه جرجفع حد الجنون كلما جؽلب علَه عمله

 وجّسد له صوراً َحاول منذ علم بجلن الورلة طردها ونفَها

نً لو كان كابوساً َمكنه اٖسجَماظ منه مهما كانمنه َجم  

 بشعاً ومخَفاً ، وٖ شٍء َصدر عنه سوي اْنفاس الموَة

 الجٍ جحررها ربجاه من الحَن لّخر بَنما جمسح َده



 وأصابعه الطوَلة لفا عنمه نزوًٖ حَخ َالة لمَصه

 .. المفجوحة زرَن من اْعلً وكؤنه َخجنك حد الموت

ل كل ما َجمناه حَنها أن َموت وَنجهٍ لٓبدوهو كذلن بالفع  

 وٖ ججؤكد له حمَمة ُمفجعة كجلن ، وبالرؼم من ذلن وبمدر ما

 كان َملص المسافة بسرعة جنونَة كان َجمنً أن َبجعد

 . عنه انجٗء جلن الحمَمة ولٓبد لجخجفٍ وكؤنها لم جكن

 وما زاد اْمر سوءاً أن الطرَك اسجؽرلت منه ممربة

اعة مع ازدحام المدَنة وحركة السَارات بالرؼمالنصؾ س  

 من أن الساعة ججاوزت العاشرة مساًء وكان جؤففه وضربه

 للممود براحة َده َرافك كل ولوؾ لسَارجه إن كان بسبب

 اٖزدحام أو إشارات المرور بَنما كان الصمت والسكون

 . الجام هو ما َرافك الجالسة بجانبه وكؤنه لوحده هنان

لن الطرَك الفرعٍ اججازت السَارة شارعاً شبهوما أن س  

 ضَك مع مبانٍ بؤسوار عالَة وأشجار خضراء ججدلً منها

 ججرالص اورالها جحت النور الموٌ المنبعخ من اْعمدة

 ً  المنشرة فٍ كل مكان وجولفت أمام مبنً حمل طابعاً مخجلفا

 جماماً له باب زجاجٍ كبَر ومزدوج احجل أؼلب واجهجه

 وٖفجة ضخمة أعٗه ، وبحركة سرَعة ماهرة أولؾ السَارة

 فٍ المساحة الممسمة أمامه برصَؾ علً هَبة خطوط

 مجوازَة بحَخ كانت ممابلة للمبنً وحَخ لم جكن هنان

 سوي سَارة واحدة كانت مركونة فٍ الرصَؾ المجاور

 جماماً أو مجولفة كوصؾ أدق فما أن فجح ولاص بابه ونزل

خلفه حجً فُجح باب جلن السَارة ونزل منها الشابمؽلماً إَاه   

 اٖنجلَزٌ ذو الشعر اْشمر الكثَؾ َضع نظارات شمسة



 وسط خصٗجه الناعمة أعلً رأسه وجحرن كل واحد منهما

 نحو اِخر وهمس ولاص ما أن وصل له وولؾ أمامه

 " جحدثت معهم َا آنسون أو أدخل أنا بنفسٍ اِن ؟ "

ة واضحة ولالحرن ذان رأسه بإَماء  

 " ! بلً .. ولما أنا هنا إذاً  "

 ونظر من فوق كجفه وحَخ خَال الجالسة داخل السَارة

 هنان ولال بفضول

 " أجعلم لما هٍ هنا ؟ "

 لال ولاص من فوره

 " ٖ وٖ أرَدها أن جعلم حجً جظهر النجَجة "

 حرن رأسه بجفهم وهمس وهو َعود بنظره له

 " لهذا هٍ هادبة هكذا "

د نظره عنه وشعر بمشاعره جهوٌ للهاوَة أكثر ممافابع  

 هٍ علَه ولال بصوت كبَب وهو َولَه ظهره عابداً ناحَجها

 بل ما كانت لجفعل شَباً مما ججخَل وإن ثبت ذلن "

 " وعلمت به

 وجابع سَره بخطوات واسعة وهو َدور حول السَارة حجً

 وصل لبابها وفجحه لها فنزلت من فورها ونظرت له

من صمجها الطوَل أخَراً ونظرها علً عَنَه وخرجت  

 " لما نحن هنا ؟ "

 كانت كلماجها جشبه نظراجها جلن ساكنة بجمود مرَب

 وجامدة بسكون ؼرَب عنه جعله َنمل نظره بَن مملجَها

 بضَاع وحَرة ، وكما جولع وَعلم عنها هٍ لم جسؤل حجً

 وصلوا لوجهجهم فهٍ لَست من ذان النوع الذٌ َُمدم



 السإال عن المعرفة وحَن جولفت سَارجه فٍ مكان ججهله

 . كان السإال

 هرب بنظراجه ٖ َعلم منها أم من نفسه فهو َكره حجً أن

 َجَب لولاص عنه فكَؾ هٍ ؟

 ولثوانٍ معدودة جمع فَها شجاجه وأنفاسه علً اْلل بعَداً 

 عن عَنَها الجٍ ما أن عاد ونظر لها مجددا وجدها علً

ه فمط فسحب نفساً عمَماً لبل أن جخرج كلماجهحالها جنجظر  

 معه َحرره بجحرَرها

 " هذا مخجبر َا زَزفون مإكد لرأت الٗفجة "

 لالت من فورها

 " أعلم .. ولما أنا هنا ؟ أم لَس من حمٍ أن أسؤل ؟ "

 حرن رأسه وهو َمول بما اسجطاع جلبه من هدوء ولوة

م مننْنه إجراء لانونٍ فمط وسَجم سحب عَنة د "  

 " وَنجهٍ اْمر

 لم َبدو علَها اٖلجناع وذان ما فهمه جَداً من نظراجها الجٍ

 انجملت لٗفجة الضخمة المعلمة أعلً المبنً المطلٍ باللون

 الرصاصٍ الؽامك جفصله مضلعات بلون الكرَما ولن

 َسجؽرب هذا منها فٗ اسجعجاله وٖ جوجره َإكدان هذا ولن

فشدها من َدها وسار بها نحوه جُصدق أنه ٖ شٍء بالفعل  

 لابًٗ 

 " مجرد إجراء لانونٍ َا زَزفون "

 واججازا الباب الزجاجٍ الذٌ انفجح فور الجرابهما وكانت

 جسَر بجانبه ما أصبحا فٍ ردهة مجسعة باردة كالجلَد

 أرضَجها من البورسلَن اْبَض الٗمع كالمرآة وعند



 نهاَجها طاولة نصؾ دابرَة جحجل الجدار بالكامل جمؾ خلفها

 فجاة بَنما ججلس اْخري وأمامها حاسوب جنمر بؤصبعها

 علً أحد ازراره بَنما نظرها علً شاشجه ولد ارجفع نظرها

 وحدلت بهما أَضا ما أن ولؾ بها أمامهما وكؤن زابرٌ هذا

أصبح َمؾالمكان َُحصونهم علً اْصابع ولال ناظراً للجٍ   

 ممابًٗ لها

 " السَد ماكوَد فٍ انجظارنا "

 فؤومؤت من فورها برأسها المؽطً بشعر كسجنابٍ لصَر

 وأشارت بَدها ناحَة الَمَن لابلة

"  ً  " اسلن ذان الممر ثم َمَنا

 فؽادر بها من فوره َشكر بهمس الجٍ جلست بجانب

 رفَمجها ولالت بضحكة ونظرها َجبعهما

 " كم هو وسَم "

رت مبجسمة للجٍ جمجمت ببرود وهٍ جعود لما كانتونظ  

 جفعله ونظرها علً الشاشة المضاءة أمامها

 " والجٍ برفمجه فاجنة أَضا ً ٖ جنسٍ هذا "

 خرجت منها ضحكة لصَرة ولالت وهٍ جمسن للمها

 " حسناً أنا أبدٌ رأٍَ به فمط وهو فعًٗ وسَم "

َل ؟جَد لما لم جخبرانٍ بذلن عند دخولٍ لبل لل "  " 

 ارجفع نظرهما المصدوم فوراً للذٌ أصبح َمؾ فولهما َنظر

 لهما مبجسماً مما دل علً أنه اسجمع لكل ما دار بَنهما

 وابجسمت إحداهما ابجسامة كرجونَة لم جصل لعَنَها الجٍ

 جخفَها نظراجها الطبَة جعكس صورة الشاشة أمامها بَنما

أنه حَن لم جسجطع اْخري امسان نفسها عن الضحن حجً  



 سؤلها بضحكة خفَفة

 " أَن ؼادر الوسَم والفاجنة الجٍ معه من فضلن ؟ "

 لم جسجطع أن ججَبه بؤٌ كلمات بسبب ضحكها الذٌ ازداد

 سوًءا واكجفت بؤن أشارت بَدها فمط .. وبصعوبة بالؽة

 خرجت منها كلمة ) َمَناً ( لَعلم أَن َججه بعد أن َدخل ذلن

 الممر فؽادر فٍ ذان اٖججاه مبجسماً ابجسامة الجصمت

 بشفجَه وهو َعبر الرواق الساكن بجدرانه المطلَة باْبَض

 الناصع وكؤنه َموده لٗ شٍء حجً كان عند ممرَن علً

 َمَنه وَساره واججه َمَنا حَخ بدأت ججضح معالم الحَاة

 بوجود بعض اْبواب وإن كانت موصده، وخبت ابجسامجه

جدرَجَا حجً اخجفت جماماً وهو َنظر لولاص والذٌ جلن  

 وّدعت نظراجه الضابعة الفجاة الجٍ دخلت الؽرفة برفمة

 ممرضة بلباس زهرٌ باهت َؽطَه معطؾ طبٍ ناصع

 . البَاض مع لبعة ولفازات طبَة

 الجربت خطواجه منه حجً وصل له وأمسن بكجفه فالجفت

ماً فٍ هذا العربٍله ونظر له نظرة لم َراها ولم َعرفها َو  

 المفعم بالذكاء والصبر والحنكة مما ججاوز به أصحاب

 الدماء اٖنجلَزَة والذَن َنجمون للبلد الذٌ َحمل هو لانونه

 معهم كما جنسَجهم .. كانت نظرة رجل ُكسر فٍ أؼلً ما

 َملن جعلت للبه َنمبض بشدة فهو رآها مرة واحدة فٍ

َت زوججه وأكثرحَاجه وكانت فٍ عَنٍ شمَمه حَن جوف  

 امرأة أحبها فٍ الوجود وها هو للَوم َهَم فٍ الطرلات

 . َحمل لَثارجه وَؽنٍ لها بحزن

 اشجدت لبضة أصابعه علً كجفه ولال بجؤنٍ َنظر لعَنَه



 أكثر ما أعجبنٍ فٍ حدَثن عن أسس دَنن حَن سؤلجن "

 عنه هو أنكم جإمنون بالمدر خَراً كان أم شراً وهو لدرها

وفٍ أٌ حاٍل كانَا ولاص   " 

 ورالب بحزن عَناه الجٍ هرب بنظراجها منه وكؤنه َحاول

 إخفاء ما هو أشُد مما فَهما اِن لبل أن َعود وَنظر له

 وبالفعل كانت عَناه جحمل ما هو أعظم وألسً من ذان

 بكثَر وهو َمول بحسرة وألم

 أنت ٖ جعلم كم عانت بسبب إهمالنا لها ولشمَمها َا "

كنت لجمول لهذا آنسون لما  " 

 وضرب بَده علً صدره لابٗ بحرلة

 لسماً لن َُبرد النار المشجعلة فٍ داخلٍ وٖ أن أحمن "

 " نفسٍ بدمها ْموت معها

 جعلت كلماجه جلن الوالؾ أمامه َجصلب لثوانٍ فمد فَها

 المدرة علً لول أٌ شٍء فؤلل ما َمكنه جخَل نفسه مكانه

 اِن وما كان سَشعر .. ورؼم ذلن اسججمع لواه ولال

 َحاول جخفَؾ اْمر عنه ولو للًَٗ 

 " نحن لن نجسرع فٍ الجكهن بؤنها إَجابَة َا ولاص "

 وضاعت جهوده جمَعها حَن فرد َدَه ولال ببإس وعدم

 اسجَعاب

 كانت زوججه َا رجل ... أجمسن أنت نفسن عن امرأة "

 " هٍ زوجة لن

ً فجنهد وارج فع حاجباه وهو َهمس مسجلما  

 " مثلها ٖ بالجؤكَد "

 فكان بجواب صدَمه ذان كمن ؼرس سكَناً حاداً فٍ للبه



 َزَد جرحه النازؾ ألما وؼرس أصابعه فٍ شعره الكخ

 المسرح للخلؾ وهمس بؤلم

 أكاد أصاب بالجنون َا أنسون .. لسما ً ٖ لدرة لدٌ "

 " لجحمل هذا

ؽلب علً الحزن فٍ عَنَهحرن ذان رأسه ولال بضَك ج  

"  ً  " لما جمسو علً نفسن هكذا َا صدَمٍ فؤنت لست من نمل لها هذا المرض ولست السبب فَه أَضا

 ففجح فمه واؼلمه حَن لم َخرج منه سوي أنفاسه الملجهبة

 كجوفه المشجعل وأوٖه ظهره وجحرن بضع خطوات وكؤنه

َة َدهَفر من كل شٍء حجً كان عند النافذة المإمنة بعنا  

 لد اججازت سجرجه المفجوحة وشدت بؤصابعه ناحَه للبه

 بموة واخجفً منظر الشجَرات واْزهار المنسمة فٍ الخارج

 عن ناظرَه بسبب الدموع الجٍ جحجرت فَها َشد أصابعه

 بموة حَخ الذٌ َشعر به َجمزق َبن وَموت فلن َشعر أحد

منًبما َوجد هنا وٖ َمكنه شرح أو لول المزَد فلم َج  

 الموت َوماً كما جمناه اِن .. ولَجه َمكنه لجل نفسه دون

 . أن َُحاسب علً هذا لكان فعلها ودون جردد

 مسحت أصابعه رموشه الكثَفة الرطبة بحركة سرَعة فٍ

 الولت الذٌ اسجدار فَه ناحَة الباب الذٌ فُجح خلفه ونظر

 فوراً للجٍ كانت جشرح لها الممرضة كَؾ جثنٍ ساعدها

 لبضع ثواٍن بَنما كان نظرها هٍ بعَد جماماً عما جموله لها

 فمد الجصمت نظراجها الجامدة بعَنَه وَعلم كم من اْسبلة

 َدور فٍ عملها حَنها جبدأ من جلبه إَاها إلً هنا دون شرح

 أو جوضَح وجنجهٍ لوضعه الذٌ ٖ َخفً عن اْعمً لبل

ه السابحالبصَر ، وهو حاله منذ ولع نظره علً جسد أخَ  



 فٍ بركة من الدماء وهٍ المجهم بمجله وباعجرافها عن

 نفسها ومهما جمع من أدلة وبراهَن لكنه كان َجمسن بموة

 زابفة َضعها كمناع أمام الجمَع لبل أن َزَده لدره طعنة

 جدَدة ما كان َحسب لها حساباً جعلجه َفمد آخر حصن من

 .. حصون لوجه وصموده

ما هو علَه ربطة العنك جركها فٍومنذ ذان الحَن وحاله ك  

 المكجب خلفه ولمَصه مهمل مفجوح اْزرار ولم َنظر

 لنفسه فٍ المرآة طَلة هاذَن الَومَن ولم َجد أٌ ولت

 . لذلن

 ً  اسججمع ما جبمً لدَه من لوي وجحرن من مكانه مججها

 نحوها بخطوات مجسعة وأمسن بَدها ونظر لرفَمه هنان

عبأوًٖ ولال بصوت منخفض مج  

 " هل جبمً هنا آنسون؟ "

 فابجسم له ذان من فوره وربجت َده علً ذراعه ولال

 " بالجؤكَد َمكنن المؽادرة "

 فابسم له بامجنان وإن لم جصل جلن اٖبجسامة لعَنَة الجعَسة

 المجعبة وسار بها من حَخ دخٗ فٗ َمكنه اٖنجظار فٍ هذا

ر علًالمكان ْكثر من ساعة حجً جظهر نجَجة اٖخجبا  

 عَنة دمها حَخ كان أسرع وألصر ولت َمكن اسجخراجها

 فَه وبطلب رسمٍ لَوافموا فهو لن َنجظر لَومَن كٍ َصاب

 . بالجنون ٖ محالة

* 

* 

 جمدمت خطواجها ببطء ناحَة الظهر واْكجاؾ العرَضة



 للجسد الرجولٍ الطوَل أمامها جبَنها الصؽَر َنمبض

 باسجؽراب َمجرب معه حاجباها الرلَمان ولم جسجطع سماع

 شٍء مما كان َُمال حجً ولفت خلفه بعدة خطوات وسمعت

 فمط صوجه العمَك المنخفض وهو َججاز الوالفة أمامه

 لَنزل السٗلم

 " شكراً لكما "

 كانت كلمات مخجصرة لالها للجٍ لم جنم لَلة كاملة لد هجر

جسبك والدجها فٍ اسجَماظهاالنوم عَنَها حَن لررت أن   

 لجعد الخبز بنفسها وصعدت به وجلست منجصؾ السٗلم

 جنجظر أن جسمع صوت باب ؼرفجه وهٍ الجٍ جعلم بمؽادرجه

 باكراً بَنما كانت أذنها اْخري كما عَناها جرالبان الطابك

 السفلٍ كٍ جسمع أو جري والدجها إن اسجَمظت لبل خروج

ها كفراشة سجَنة جم فنعمَر من ؼرفجه ، ورفرؾ للب  

 أسرها فجؤة حَن سمعت باب ؼرفجه َُفجح أخَراً وهبت

 والفة وصعدت العجبات جكاد جمفزها كل اثنجَن فٍ واحدة

 .. وجصنعت المفاجؤة حَن وجدجه أمامها

 بل حَن وجدها أمامه فهو من ظهرت علً وجهه جعابَر

 الصدمة الحمَمة حَنها فارجسمت علً شفجَها ابجسامة

ة لم جسجطع مماومجها وهٍ جراه أمامها وكؤنها لم جرهواسع  

 من لبل .. بل وفٍ كل مرة جشعر بؤنها المرة اْولً الجٍ

 .. جراه فَها بعد عودجه للوطن مع زعَمه

 فارلها شاباً وسَما ُحبه لها جعله َفعل كل شٍء من أجلها

 حجً أنه جرجاها ولت رحَله كما ٖ َفعل أٌ رجل أن جنجظره

للَلة فمط وَعودْعوام   . 



 وها هو عاد بعد كل جلن اْعوام الطوَلة رجًٗ امجزجت فَه

 الرجولة مع الوسامة وجبدل الشاب الوسَم دابم المرح

 لرجل أكثر اجزاناً ورجولة طاؼَة وهَبة ومرجبة عالَة سلب

 لبها وجعل ندمها َشجعل بملبها ودون رحمة ْنها خذلجه

 وكسرت للبه ، ولم جنسً لحظة منذ عودجه نظرة اٖنكسار

 الجٍ رأجها فٍ عَنَه لبل أربعة عشر عاماً مضت وهٍ

 . جرفض طلبه بكل لسوة وأنانَة

 ً  وما لم جكن جعلمه بؤن الوالؾ أمامها لم َنسً مثلها جماما

 .. جلن اللحظة الجٍ فصلت بَن عمَر الماضٍ والحاضر

جّبع اخجَارات للبه وهذا الرجلبَن ذان الشاب الذٌ كان َ  

 .. الذٌ بات ٖ َجصرؾ إٖ بما َموله عمله أوًٖ 

 بَن العاشك بجهور والمحب بعمٗنَة وجروٌ ، فهٍ لم جكن

 جسجطَع رإَة كل ذلن بسبب ؼرورها وأنانَجها الجٍ لم

 ججؽَر مع نضوجها من صبَة ٖمرأة وأنه مثلها جماماً لارن

د أٌ جؽََر كما وجدجه هٍالماضٍ بالحاضر لكنه لم َج  

 ٖزالت جعجمد بؤن اٖخجَار لها وحدها وبؤنها فمط من َمرر

 مشاعره ولراراجه ولم ججرن لها نرجسَجها مجاًٖ لجعلم أنه

 لَس ظاهره ووضعه المادٌ فمط ما جؽَرا بل ومشاعره

 نحوها أَضاً حجً جحول لشعور بؽَض بالجملن أعماها عن

دابماً كما حدخ حَن رفضتكل شٍء فالممَز لها وحدها   

 انجظاره لبل أعوام لججزوج بمن هو أكثر ماًٖ منه ، وحَن

 خسر ذان الزوج جزءاً كبَراً من ثروجه لم جعد جراه كما

 كان وأحالت حَاجه لجحَم بسبب رفضها للوالع الذٌ

 صارت له لججد فجؤة حبها المدَم أمامها كفارس أحٗمها



رها به عملها المرَضالذٌ لم ججده َوماً وكل ما أخب  

 بالجملن وحب المال بؤنه عاد فمط من أجلها .. لَإكد لها ذلن

 سعَه لطٗلها ولرار جلبهم للعَش معه ، ومع كل جلن

 اْفكار الواهمة ورؼم جزوجه من ؼَرها ورفضه الصرَح

 لها باجت جري أن معركة اسجرداده من حمها وأمر مشروع

َلة بَنهما ومن سلبجهاجماماً ، وأن جلن الؽرَبة هٍ الدخ  

 . حمها وأحد ممجلكاجها

 ذبلت ابجسامجها ما أن أسدل جفنَه مبعداً نظره عنها لٓسفل

 وانخفض رأسه للًَٗ لكنها وكالعادة لم جسجسلم ولن جفعل

 كما كانت لد لررت سلفاً فسجكون زوجة له وجعود حبَبجه

 ومهما كلفها ذلن ، ارجسمت ابجسامة ذابلة علً وجهها ٖ

 جمارن البجة بسابمجها فٗزالت جعزٌ للبها بؤنه َججنبها ْنها

 لم جكمل عدجها بعد كما لال سابماً وانجملت نظراجها بشؽؾ

 فٍ مٗمح وجهه الجٍ ٖ َظهر لها منه سوي نصفه ، وحجً

 الشعَرات البَضاء الملَلة عند صدؼَه ٖ جراها جزَده إٖ

عمك شجونها هَبة ورجولة فجنهدت نفساً عمَماً خرج من  

 وكؤنها ججعمد إَصاله له وجمنت أن جرجمجه بكلمات وأن

 ٖمست أصابعها المجلهفة وجهه وخصٗت شعره الناعم

 جمنٍ نفسها بالكثَر وبالولت الملَل لنَل كل ذلن ، وخرج

 صوجها هادباً وبكل ما اسجطاعت أن جضَؾ له من نعومة

 طبَعَة خالَة من الدٖل

 " صباح الخَر َا عمَر "

 وجابعت من فورها دون أن جنجظر جعلَمه فٍ ارجبان مخافة

 أن َذكرها مجدداً بالحبل الذٌ الجؾ حول عنمها حجً



 بفرالها من ذان الرجل ولالت جنظر للطبك الممجلا بالخبز

 جؽطَه منشفة مطبخ بَضاء ناصعة طبعت علَها صوراً 

 جمَلة لخبز فرنسٍ

ٍ الشهٍلن جخجار الخروج من دون جذوق خبز والدج "  

 " بالجؤكَد

 وخجمت جملجها جلن بضحكة صؽَرة لصَرة ومنخفضة

 ورفعت نظرها له بلهفة جنجظر جعلَماً منه لعلها ججذبه ٌْ

 حدَخ معها وهو من ججنب ذلن بمسوة منذ عودجه

 والجمابهما مجدداً لكن سرعان ما عادت جلن اٖبجسامة

جهالمهدها جعانٍ اٖحجضار لبل أن جموت وجدفن مع سابم  

 حَن لم َبدر منه أٌ رد فعل وٖ ابجسامة وٖ حجً أن نظر

 ناحَجها بَنما أشؽل نظره بمفاجَحه الجٍ أخرجها وأعادها

 ً  لجَبه سرَعاً ولد أصدر صوت اصطدامها ببعضها رنَنا

 مجداخًٗ عبخ بصمت المكان المجسع حولهما لبل أن َججازها

 وهو َهمس بالعبارة الَجَمة الوحَدة َشكرهما فَها ودون

 أن َجعل حجً عبارة الشكر مخصصة لها فابجلعت ؼصجها

 مع رَمها نظراجها المجؤسَة ججبعه جعزٌ نفسها ككل مرة

 بؤنه عماب منه هٍ جسجحمه ومسجعدة لجحمله حجً َرضً

 . عنها وَعود عمَر الذٌ عرفجه وأحبها بشؽؾ

َل عنها بسبب خطواجه الواسعة وهوواخجفً جسده الطو  

 َنزل السٗلم مسرعاً واكجشفت حَنها بؤنها لَست وحدها

 فٍ المكان الذٌ جركها فَه ونظرت سرَعاً ناحَة الجٍ باجت

 جمؾ علً مسافة لرَبة منها والجٍ النظر لها فمط هكذا

 والبَجامة المصنوعة من الحرَر جحجضن جسدها المسجدَر



الكثَؾ الناعم َؽطٍ كامل ظهرها وشعرها البنٍ الطوَل  

 والمٗمح الجٍ جمعت بَن صنوان والحالن ٖنجمابها لمبَلة

 ؼزَر ججعل نَران الؽَرة ججمد فٍ داخلها ُمحرلة كل شٍء

 فهذه ٖ َمكن لرجل بكامل لواه العملَة مماومجها وهٍ

 ! زوجة له فكَؾ إن كان لارب اْربعَن عاماً دون زواج

ججسلل كالماء البارد جطفا لهَب النارلكن ما جعل البهجة   

 فٍ للبها هو ما لمحجه خلفها وكان الباب المفجوح للؽرفة

 المجاورة للجٍ خرج منها ذان لبل للَل وأؼلمه خلفه مما

 َعنٍ أنه ٖزال كل واحد منهما َنام فٍ مكان ، فها هو

 لاومها ولم َمجرب منها كما هو جلٍ أمامها مما َعنٍ أنه

لزواجه بها ، وكم جمنً للبها المجمافز بَن ثمة سبب آخر  

 أضلعها حَنها أن جكون هٍ ذان السبب وبؤنه عجاب من نوع

 آخر فمط َوجهه لها ، وإن كان ؼَر ذلن فٗ بؤس المهم

 . لَس رؼبة بها أو حباً لها

 أفكارها جلن جعلت اٖبجسامة جشع من وجهها وكؤنها لم جكن

دة والجٍ سرعان ماؼاببة عنه جماماً لبل ثواٍن معدو  

 اخجلطت بسخرَة ألرب للشماجة وهٍ جنظر لعَنَها المحدلة

 بها بججهم خالطه الكثَر من اٖسجؽراب ٖزالت أثار للة

 النوم والبكاء الطوَل َوم أمس ججهدهما وجحركت شفجاها

 لابلة وهٍ جحضن طبك الخبز جحت ذراعها

 طلب عمَر أن أجركه لن بعد أن أخذ واحداً معه "

 "وهو َؽادر

 وأجبعت كلماجها جلن بابجسامة ملجوَة جخفٍ ضحكة وكؤنها

 جوصل لها رسالة مفادها بؤنها جسخر منها ولم جسجطع جكهن



 إن كانت اسجمعت لحدَثها معه كامًٗ أم وصلت مجؤخرة ؟

 لكنها جولعت اْخَرة والحمَمَة فعًٗ وأنها لم جسمع سوي

َلجها لجكملآخر كلمات له فؤضافت ما أضافجه من مخ  

 رسالجها لها ولالت حَن لم جعلك الوالفة أمامها بشٍء كما

 لم ججبدل نظراجها جلن

 إن كنِت ٖ جفضلَن خبز المنزل آخذه معٍ كٍ"

 " ٖ َفسد هنا

 وكما جولعت فمد همست الوالفة أمامها وإن ببرود لاجل

 " شكراً لن "

 فاسجدارت من فورها مبجسمة ابجسامة اخجفت فور نزولها

 وهٍ جهمس بكراهَة وصوت لم َسمعه ؼَرها

 ما كنت ْجركه لن وٖ أحرلت أصابعٍ من أجل "

 " رَفَة مثلن

 وجابعت نزولها ونظرات من جركجها فٍ اْعلً ججبعها وهٍ

 جدندن لحناً ما جلعب َدها الحرة بخصٗت شعرها الجٍ ٖ

 َؽطَها حجابها المنزلك للخلؾ طوال الولت فشدت علً

ة وؼضب منها ومن عجرفجها والكره الذٌ ٖأسنانها بمو  

 جفهم جفسَراً له ناحَجها ! بل واْسوأ من كل ذلن جعّدَها

 ً  علً خصوصَات ؼَرها فالطابك مكشوؾ بالكامل جمرَبا

 للسٗلم الذٌ َجوسطه فجصعد وجنزل فٍ أٌ ولت جرَد وٖ

 جُعَر لحرمة المكان باًٖ وبؤنه ثمة رجل وزوججه هنا وكؤنها

 !! ججعمد هذا مجعذرة بخبزها مجدداً 

 .. اجسعت عَناها بذهول حَن ٖحت جلن الفكرة فٍ رأسها

 ! فهل جفعل كل هذا لجصعد ٖبن خالها



 ! هٍ باجت مطلمة من فجرة لرَبة فهل جسعً خلفه

 حركت رأسها بموة ولم جفهم هٍ نفسها جكذَباً ْفكارها

 أم نفَاً لها ؟

جدَر لجعود من حَخ جاءتوجؤففت مسجؽفره هللا وهٍ جس  

 فلن ججهم وجرمٍ محصنة وإن بؤفكارها فمط ودون دلَل

 . لجُحاسب علً ذلن

 ولفت مكانها جنظر بؽضب موبخة نفسها لباب الؽرفة الذٌ

 جركجه مفجوحاً بعد خروجها وٖ جعلم انجبهت له جلن المرأة

 . أم ٖ والمإكد فعلت

وهٍجوجهت نحوه بخطوات ؼاضبة وضربت بابه بموة   

 جشده نحوها لجؽلمه وجوجهت نحو باب ؼرفجه فعلَها أن

 جكون هنان ولت جؽَبه الطوَل جحسباً ٌْ زَارة أخري

 مسجمبًٗ لساكنٍ الطابك السفلٍ والذٌ َبدو أنه سَجكرر

 ً  . دابما

 أؼلمت الباب بهدوء بَنما نظراجها جججول فٍ المكان الذٌ

فَهوكؤن من خرج منه منذ للَل لم َكن موجوداً   ! 

 فكل شٍء مرجب مكانه حجً مٗبسه الجٍ نزعها

 ! ٖ وجود لها

 اجكؤت بظهرها علً الباب خلفها جدس َدَها للخلؾ بَنه

 وبَن جسدها واجكؤت برأسها علَه جرفعه لٓعلً ولمعت

 عَناها ببرَك حزَن ججؤسؾ علً كل جلن اَْام والسنوات

جُزؾالجٍ حلمت فَها وكؤٌ فجاة بؤن جكون عروساً وأن   

 للرجل الذٌ جحب وأحبجه كل عمرها فكم كانت مؽفلة وطفلة

 فٍ ثوب امرأة ودفعت ؼالَاً ثمن كل جلن اْحٗم الجٍ جعلجها



 ججهور درجة أن جرجبط برجل آخر وجسرله من سعادجه

 وحبَبجه لجحمَمها وماذا كانت النجَجة ؟

 أضاعت عمرها وعمر حبَبة رماح معها وحطمت للبها

 . وللبَهما معها

 لكنها ٖ ولن ججمنً أو ججخَل لو أن ذان الرجل زوجها

 اِن .. لَس فمط وفاًء لرجل هٍ زوججه لن جخونه وٖ

 بؤفكارها ومهما كان سبب ونجَجة زواجها به بل ْنه كان

 سَخذلها وَبَعها من أجل أخري كما ظهر علً حمَمجه

منوجحول بسبب مال رماح الذٌ سرله لزَر نساء مد  

 . خمور ولكانت حَاجها معه سججبدل لجحَم

 مسحت عَناها والدمعة الجٍ لم جفارلهما جسجؽفر هللا هامسة

 وجحركت من مكانها ووجهجها السرَر الذٌ جلست علَه

 ببطء وكؤنها جخشً أن ججرن أثراً علَه َجده من بعدها أو

 أن جَعلك رابحجها بمماش لحافه اْحمر الؽامك الفاخر

برابحة عطره الموٌ ولن جإثر به بماَا والذٌ جشبع  

 . عطرها مهما كان فاخراً 

 اجكؤت بظهرها علً ظهر السرَر الخشبٍ واسجدار رأسها

 كما نظرها ناحَة النافذة الكبَرة الجٍ كانت جحجل نصؾ

 الجدار عرضاً وهامت نظراجها الحزَنة فٍ السماء الزرلاء

هنا سويالصافَة وجنهدت نفساً عمَماً فٗ شٍء جفعله   

 . الجحدَك بها لَمر َومها بطَباً كبَبا وبابساً َشبهها

* 

* 

* 



 نظر لباب الؽرفة للحظات والفاً مكانه وحَخ جركجه

 ً  الممرضة الجٍ أخبرجه عن مكان المدعوة فجر ٖ َعلم خوفا

 ! من انجٗء الحمَمة أكثر أمامه أم هرباً منها

لجناعهوهذا ما ٖ َفهمه رؼم إصراره علً ممابلجها وا  

 الجام بما َنوٌ فعله ولن َجرن نفسه كرَشة جحملها الرَح

 وجمذفها حَخ جشاء وفٍ كل حَن َصارعه عمله بؤفكار

 جججدد كل لحظة وججماذفه كمركب وحَد فٍ عرض البحر

 بدون شراع وٖ وجهة .. فإن كان بعَداً عنها وجذكر كل ما

 حدخ وسمعه بنفسه جؤكد من كل شكوكه الجلَة أمامه

 كوضوح الشمس وما أن َرجع لمنزله وَراها أمامه حجً

 جعود اْفكار لصراعها الماجل فٍ رأسه وَجذكر كل ما رآه

 وعلمه عنها منذ أصبحت زوججه وجعَش معه فبات َكره

 البماء خارج المنزل وهروبه المجعمد منه كما العودة له

 مجدداً لذلن علَه أن َفهم كل شٍء من الموجودة فٍ جلن

ة هنان َفصله عنها بضع خطوات فمط لَرجاح عملهالؽرف  

 . كما للبه

 وبالرؼم من أن حدَثها كان واضحاً وسمعه بنفسه لكن

 علَه أن َفهم وَعلم وَمجل الشن بالَمَن ولن َسمح بؤن

 جكذب علَه مجدداً وَرَد الحمَمة فمط وسَجبرها علً لولها

 ولن َسمح لؽبابه وطَب خلمه أن َجعٗه فرسَة لها

دداً مج  . 

 جحركت خطواجه أخَراً حَخ المكان الذٌ لم جفارله نظراجه

 الملَبة بأصرار وإن كان ٖزال َماوم ذان الشعور الؽرَب

 الذٌ َمول له جراجع وؼادر وكن جابهاً بَن أفكارن



 المجنالضة أفضل خَاراً من أن جصل للحمَمة البشعة الجٍ

ؼم ضعفهأنت هنا علً أمل جكذَبها واخجفابها ، شعور ر  

 ! أمام عزَمجه إٖ أنه موجود وٖزال ٖ َفهم جفسَره

 جولؾ بعد الخطوات الملَة الجٍ جحركها ببطء ما أن رن

 هاجفه فٍ جَب بنطلونه وأخرجه منه ونظر للمجصل وفجح

 الخط ووضعه علً اذنه ونظره علً ذان الباب البعَد عنه

 بعض الشٍء ولال وهو َجنحً جانباً حَخ جدار الممر

سبب الذٌ مر بجانبه مسرعاً َجحدخ فٍ هاجفه ولالب  

 " مرحباً َا أوَس "

 ً  وصله صوجه سرَعا

 " مرحباً َمان أَن أنت اِن ؟ "

 دخل شخصان آخران وكثُر الحدَخ فٍ الممر ولم َعد

 َسجطَع سماعه جَداً فؽادر المسجشفً المروٌ الصؽَر

 لخارجه وولؾ بجانب الباب الخارجٍ ولال

 " فٍ أباجَر هل ؼادرت أنت ؟ "

 ً  وصله صوجه سرَعا

 " ٖ .. وكنت أرَد الجحدخ معن فٍ أمر مهم لبل مؽادرجٍ "

 لال بجوجس

 " ! هل ثمة مشكلة ما "

 " ٖ .. ٖ جملك كنت أرَد فمط الجحدخ معن بشؤن المنزل "

 شردت نظراجه للفراغ بصدمة وجذكر ما حدخ مإخراً 

زارع ؼَلوان وكل ما لاله حَنوإَجاده لماَرَن فٍ إحدي م  

 وجدها ٖزالت فٍ منزله وفكر سرَعاً فٍ شمَمَه وأَن

 سَذهب بهما إن فكر فٍ أن َخَّره بَنها وبَن البماء فٍ



 منزله أو َطلب منه المؽادرة دون جفسَر ولال بجوجس

 " ٖ جمل بؤنن جرَد أن نؽادر منزلن "

 وانجظر بملب وجل كلمات الذٌ لال من فوره

بالطبع .. فؤنت مسجؤجر عندٌ وأفضل من شخص ؼَرن ٖ أعرفه ٖ "  " 

 شعر بكم هابل من اٖرجَاح َؽمره حجً خرج فٍ جنهَدة

 طوَلة وكؤن الهواء كان مسجوناً فٍ ربجَه ْعوام ولال

 " لكنٍ أدفع ما َعادل نصؾ أَجار فٍ العادة "

 أنا من طلب هذا ولَس أنت وٖ جظن أنٍ ٖ أعلم انن "

ر ساعة فٍ المزرعة َومَاً لَست من ضمن ساعاتججؤخ  

 عملن جعمل فَها وحَداً لجسدد ثمن بالٍ إَجار المنزل دون

 " أن أعلم أنا

 همس بذهول

 " ! من أخبرن بهذا "

 وصله صوجه مباشرة

 " ٖ َهم من أخبرنٍ المهم أنٍ علمت "

 هام بنظرة للبناء الذٌ بدأ َرجفع جدرَجَاً هنان وهو

دَد والحدَخ الذٌ َجم بناإه ولالالمسجشفً الج  

 بهدوء حزَن

 " ٖ َمكننٍ أن أعَش فٍ منزلن بنصؾ ثمن أَجار وؼَرٌ كان سَعطَن أكثر "

 ً  وصله صوجه المجضاَك سرَعا

 ! لكنٍ كنت وٖزلت راٍض َا رجل ، ثم أنت لم جخبرنٍ بعملن لساعات إضافَة لسداد بالٍ المبلػ "
" 

 نزل نظره لٓرض وهمس بجمود

 " كنت أنا أعلم وهذا َكفَنٍ "



 جمجم ذان ببرود

 " ! ما أؼرب جفكَرن َا رجل "

 جنهد نفساً عمَماً ولال

 " أنا هكذا وٖ َمكن أن أكون مرجاحاً فهل أجلب لنفسٍ أسباب جعبها ؟ "

 " لن أجبرن علً ماٖ جرَد لكن لجعلم فمط أنٍ لست راٍض ولن دَن عندٌ "

إسماع الجواب لنفسه فمطحرن رأسه برفض وكؤنه َكجفٍ ب  

 ولال َؽَر مجري الحدَخ

 " ما الذٌ كنت جرَده بشؤن المنزل ؟ "

 " ٖ َمكننا الجحدخ فٍ الهاجؾ "

 لال ونظره َنجمل لباب المشفً بجانبه َفكر فَما هو هنا

 من أجله

 " هل َمكنن انجظارٌ لبعض الولت ؟ "

واحدة ظهراً حسناً وٖ ججؤخر كثَراً علَا الوصول لحوران لبل ال "  " 

 همس بحسناً وهو َنظر باسجؽراب للذَن دخٗ مسرعان

 َجحدثان معاً بانفعال وكؤنهما َحدثان شخص ثالخ ولَس

 ! بعضهما فٗ َبدو أن الحركة هنا طبَعَة

 وجؤكدت شكوكه حَن خرجا مجدداً ومعهما شخص ثالخ

 ونظراجه جزداد اسجؽراباً بسبب ولوفهما أمامه ولد

 لال أحدهما

ل السَارة المجولفة هنا لن ؟ه "  " 

 واشار حَخ سَارجه المركونة علً ممربة من المكان فنمل

 ً  َمان نظره بَنهم بصمت لبرهة َري فٍ مٗمحهم جمَعا

 جوجراً لم َفهمه ولال بجردد

 " نعم إنها لٍ "



 لال الوالؾ علً َمَنه وبكلمات سرَعة

 " ثمة من علَنا نمله ٔحلَل بسرعة "

 نظر له بصمت لبرهة وكؤنه َسجوعب ما لال لبل أن َنظر

 حوله َبحخ عن سَارة أسعاؾ الوحَدة فٍ جلن البلدة

 ولال باسجؽراب

 " ! وأَن هو "

 لال الذٌ شده من ذراعه وسحبه معه

 " ٖزال مرمَاً مكانه فبسرعة رجاءً  "

 سار معهم وإن كان ٖ َفهم شَباً ! َعلم أن أهل هذه المرَة

م ٖ َملكون سَارات جدَدة َمكنها اججَاز جلن الطرَكأؼلبه  

 الوعرة للوصول ٔحلَل وهٍ المدَنة اْلرب الجٍ جحوٌ

 مسجشفً حمَمٍ وذان ما جعل سَارة أسعاؾ الوحَدة

 والمخصصة لهذه المرَة جصل للحالة المزرَة الجٍ وصلت

 لها بسبب نمل بعض الحاٖت إلً هنان ، لكن لما لم َجم

هنا بسَارة أخري أوًٖ  نمله إٖ  ! 

 ولؾ أمام باب سَارجه ولم َفجحه فعلَه أن َفهم أوًٖ ولن

 َسمح لطَبة للبه أن ججعله فرَسة ْحد مجدداً لجُولعه فٍ

 مشكٗت َكون هو السبب فَها ، لكنه لم َسجطع أَضاً لول

 أٌ شٍء وهو َنظر لهم وَنجظرهم وكل واحد َمول لّخر

دهم حَن لال له اِخراذهب أنت حجً اسجسلم أح  

 " أنت المسإول عن مسجشفً المرَبة هنا ووجودن سَكون سلَماً وهو اْفضل "

 فعلم حَنها بؤن اْمر حمَمٍ لكن ّ الؽموض ٖزال َلجؾ حول

 أمرهم فمال باسجؽراب َنمل نظره بَنهم

 " ولما لم َجم نمله إلً هنا وفحصه أوٖ ً ؟ "



م بَن بعضهم حجًوجابعهم بنظره وهم َنملون نظراجه  

 امجدت َد المسإول عن المسجشفً لباب السَارة

 وفجحه لابًٗ 

"  ً  " سنجحدخ عن كل هذا فلنسرع اِن لبل أن َموت .. هذا إن كان ٖزال حَا

 لكنه لم َفجح بابه ولم َنصع له بل لال بإصرار

 " لن أجحرن من هنا ولن ججحرن السَارة أَضاً حجً أفهم "

 وجابع بضَك حَن لم َعلك أحد منهم

 " لما ججركون مصاباً َموت وٖ َنمله أحد إلً هنا ؟ "

 " ْنه نوح ؼَلوان "

 نطك أحدهم اخَراً ورحمه ورحمهم فنظر له بدهشة وهمس

 " !! ؼَلوان "

 لال مدَر المشفً باسجَاء َشَر بَده بعَداً 

"  ً  " أجل وثمة من ضربه بحجر علً رأسه وفر هاربا

فَه بصدمة وصمت لبرهة ولبل أن َنطك باسجؽراب حدق  

 " !وما َمنع نمله إلً هنا ؟ "

 ً  لال أحد الوالفَن جانبا

 " لمد أسعفناه وٖ فابدة من نمله سوي ٔحلَل "

 نمل نظره بَنهم ٖزال لم َسجوعب أعذارهم جلن ولال مجدداً 

 وبضَك ونفاذ صبر

هنا أوًٖ ٖ أفهم لما َجم إسعافه إلً هنان ولَس إلً  "  ! " 

 جؤفؾ الوالؾ أمام باب السَارة المفجوح ولال بنفاذ

 صبر واسجَاء

 إنه لرَب من هنا بسرعة لنؤخذه فأصابة بلَؽة وكثرة "

 نمله وفحصه لد جإذَه ولن ننجو من أشماءه لبل لبَلجه



 " حَنها

 لم َكن ممجنعاً بؤؼلب ما لَل وسمع وٖ أن َُسعؾ أحداً من

ً جلن العابلة بجراب مهم الجٍ َفعلونها لكنه ٖ َسجطَع أَضا  

 . جرن شخص َموت وهو َسجطَع إنماذه وأَّا كان

 فجح باب سَارجه وجلس فٍ كرسَه فركب اِخر من فوره

 وأؼلك بابه وجحركت سَارجه بسرعة وهو َصؾ له أَن

 َججه وكان المكان بالفعل لرَباً من هنان وهو َشَر

 له أمامهم

 " ها هو هنان "

 فنظر باسجؽراب وسَارجه جخؾ سرعجها جدرَجَاً للجسد

 الملمً أرضاً بدأ َظهر له بوضوح شَباً فشَباً ملمً فوق

 اْرض الرطبة وحَداً ٖ أحد حوله سوي سَارجه المجولفة

 علً مبعدة منه ونزل من السَارة ما أن أولفها َجبع الذٌ

 نزل مسرعاً ولد اججه نحوه وجثا أمامه علً ركبجَه

حص نبض أوردة نحره بَنما ولؾ هو فوله َنظرَجف  

 للمرمٍ أرضاً الدماء جحت رأسه جحولت لبمعة كبَرة

 جشربها الجراب ولمَص ما ملفوؾ حول رأسه بموة وَبدو

 َٔماؾ النزَؾ ، وكان هو بالفعل نوح ؼَلوان ٖزال َذكر

 . مٗمحه وإن لم َكن رآه إٖ لمرات محدودة جداً 

له فوله ولالانجمل نظره للذٌ نظر   

 " هَا ساعدنٍ بنمله للسَارة "

 وعاد وانحنً نحوه َمسكه من ذراعه وَحاول رفعه منها

 فاسجدار حوله بخطوات واسعة وأمسن بذراعه اِخر ورفعا

 جسده معاً فسمط رأسه بَن كجفَه ولاما بجره نحو السَارة



 لدماه وسالاه علً اْرض بَنما ارجفع نصؾ جسده العلوٌ

وبة اسجطاعا وضعه علً كرسٍ السَارةمعهما وبصع  

 بسبب ضخامة جسده وهما اثنان فمط وأؼلك ذان الباب كٍ

 َثبجه به ونظر حَنها ناحَة َمان ولال َجنفس بصعوبة

 بسبب المجهود الذٌ بذله

 " علَن أخذه بؤلصً سرعة ممكنة "

 حدق فَه باسجؽراب ولال

 " ! ألن جؤجٍ معنا "

و َنظر حوله حَخ لم جكونورالبجه نظراجه المسجفهمة وه  

 المرة اْولً الجٍ جمسح فَها نظراجه المكان حولهما ولال

 ما أن عاد بنظره له

"  ً  " السَارة لن جسع لثٗثجنا .. وهٍ هكذا ألل وزنا

 لال ببرود وهو َشَر لها برأسه

عهأنت جراها بنفسن َمكنها حمل أكثر من هذا بكثَر وعجٗجها جدَدة فلما جرفض الذهاب م "  ! " 

 " ! معه "

 همس ذان باسجؽراب َحدق به فمال َمان بجدَة

أجل معه فؤنا لست ؼبَاً لهذا الحد كٍ ٖ أفهم ما َجرٌ هنا فٗ أحد بجانبه وٖ أحد لام بنمله ْنهم  "
 " َخافون أن جلجصك الجهمة بهم وأنت مثلهم جماماً لذلن وجدجم هذا الؽرَب عن بلدجكم فرصة مواجَة

 انفعل ذان فجؤة وصرخ

 " بل ما للجه صحَحاً وٖ جدوي من نمله للمشفً "

 مد له مفجاح سَارجه لابًٗ 

 " خذه إذاً ثم أعد لٍ المفجاح "

 وجَمن حَنها من شكوكه رؼم َمَنه أساساً بسبب ارجباكه

 الواضح وهو َمول برفض



 ٖ أنا ٖ آخذ سَارة لَست لٍ ولد َحدخ لها أٌ مكروه "

 " فٍ الطرَك

 لال بإصرار وٖزال َمد له َده والمفجاح فَها

 " وأنا مجنازل عن حمٍ إن أصابها أٌ ضرر "

 فظهرت نواَاه الحمَمَة حَنها وجراجع للوراء خطوجَن

 ورفع َدَه لابًٗ 

 الرجل فٍ سَارجن وجؤخره لد َكون فَه هٗكه فإن كنت ٖ "

 " جرَد نمله فارمه منها لٓرض وؼادر

ن وؼادر من هنان بخطوات مسرعة لموأنهً كلماجه جل  

 َلجفت وٖ لندابه الؽاضب صارخاً بعنؾ

 " ٖ أصدق أنكم جبناء هكذا جخَفكم عابلة أو حجً لبَلة؟ "

 وجابع بصراخ أكبر ما أن جابع ذان طرَمه دون اهجمام

 لما َمول

 لما جبحثون عمن َنمذه إذاً بما أنكم أجبن من "

ً مواجهجهم بحمَمة من فعل هذا أم  جخشون عماباً جماعَا  

 " أَضاً ؟

 لكن الذٌ بدأ َبجعد عنه لم َجب ولم َجولؾ َسَر بسرعة

 نافضاً َدَه فهمس من بَن أسنانه ونظره ٖزال َرالبه

 " َالكم من مثَرٌ للشفمة "

 وجحرن باججاه سَارجه وولؾ جهة النافذة الجٍ َجكا علَها

 من الداخل الرأس الملفوؾ بالممَص اْبَض الملطخ

 ً  بالدماء وهو َجذكر كلمات ذان الرجل بؤن َجركه هنا أَضا

 وَؽادر ، لكنه ٖ َسجطَع وهو َراه أمامه ٖ حول له وٖ

 لوة .. ٖ لبَلة وٖ مال وجاه نفعاه وهو هكذا جهرب الناس



 حجً من مساعدجه خوفاً من الجورط فٍ دمه إن هو مات ولم

الماسَة أنه ٖ َفجح عَنَه لَمول اسم الفاعل ، لكن الحمَمة  

 َمكنه فعلها مهما كان ما فعله هذا الشخص وسمع عنه ٖ

 جسمح له إنسانَجه مهما كانت العوالب ولن َرجاح ضمَره

 لجركه َموت وهو بإمكانه مساعدجه ، ولن َسجؽرب أن

 َورطوه بالفعل حَنها وَشهدون مجفمَن بؤنه من فعلها وفر

ه فٍ اْرضهارباً فلن َسجطَع محو آثار عجٗت سَارج  

 . الرطبة ولكل هذه المسافة ومهما فعل وحاول

 همس مسجؽفراً هللا وجحرن حول السَارة وركبها ونظر أوًٖ 

 للجسد الذٌ ٖ َعلم صاحبه شَباً من حوله وكم كره أن

 َكون هكذا جخشً الناس حجً مساعدجه َخافون عماب

 أخوجه وشرهم الذٌ َسبك المانون لججحول حَاة الفاعل

ً  لجحَم َمجد معه ما بمٍ له من حَاة وعابلجه معه أَضا  

 فالموة مع الظلم ٖ جخلؾ إٖ ضعفاً حَن جكون فٍ أمس

 الحاجة لدعم البسطاء لن فَجخلون عنن إما كرهاً لن أو

 خوفاً منن .. فإن كان عامل من عمالهم لم َججرأ أن َنمله

 أحد للمسجشفً وجركوه لَموت ببطء خوفاً من ؼضبهم

لً أراضَهم وُعّمالهم فكَؾ بفرد منهم لد جصبحلجعدَهم ع  

 . مجهماً بمجله ؟

 أدار مفجاح سَارجه وعٗ صوت محركها الموٌ فٍ هدوء

 المكان الذٌ لم َعد أحد وٖ َعبر من خٗله وهم َعلمون

 وجوده فَه وهمس وهو َدَر الممود لَؽادر فٍ اٖججاه

 الذٌ جاء منه

ن أكثر ارجَاحاً من أن ٖ أنام بسبب جؤنَب الضمَروإن لُجلت مجهماً بدمه فسؤكو حجً "  " 



* 

* 

* 

 رجبت خصٗت شعرها الشمراء خلؾ كجفَها والجٍ سرحجها

 بلفافات مجموجة اسجعداداً ْمر لم جكن ججولع أن جكون فَه

 جثبجها بعَداً عن وجهها بمشبن كرَسجالٍ أنَك وججعدت

 مٗمحها جنظر لعَنَها ولمملجَها الزرلاء حَخ انعكاسها فٍ

 . المرآة أمامها

 جكره هذه اللحظات الجٍ جعلن فَها هزَمجها واسجسٗمها

 أمام والدجها وما أكثر ما بات َحدخ هذا مإخراً لٓسؾ

 وأصبحت شَباً فشَباً جنماد وهذا أكثر ما جكرهه فٍ ؼَرها

 فكَؾ بنفسها ؟

المنبعخ من هاجفها المرمٍ فوق سرق نظرها الصوت  

 مٗءة السرَر المشدودة فوله بنعومة جشبه جفاصَلها

 وجوجهت نحوه ورفعجه جنظر لٕسم علً شاشجه لبل أن

 ججنهد بعبوس ووضعجه علً أذنها هامسة بملة حَلة

 " ٖ أمل َا كاجٍ علَكم الذهاب من دونٍ "

 ً  وصلها الصوت اٖنجلَزٌ العذب الحزَن سرَعا

َمكن هذا ساندٌ الرحلة من دونن سجكون ٖ "  

 " سَبة للؽاَة

 جمجمت بعبوس

 " هذه لَست المرة اْولً "

 لالت جلن من فورها وببرود

 " لَس واْسجاذ سبَنسجر موجود بالطبع "



 أمسكت خصرها النحَل بَدها الحرة لابلة بضَك

 "! ما معنً هذا "

 ً  وصلها الصوت الباسم سرَعا

بؤنه ٖ شٍء َجعله َؽضب وَكمل جعلمَن كما الجمَع "  

 " بالٍ الرحلة جالساً فٍ الحافلة سوان

 جؤففت لابلة بضَك

 علَكم أن ججدو إذاً مصدر ازعاج آخر َخلصكم من "

 عجرفجه فوالدجٍ أعلنت رفضها الذٌ ٖ نماش فَه ولد

 " لمُت بإبٗغ المنظمة واعجذرت أمامها وٖ جراجع

 " ماذا عن والدن "

 جموس كجفاها لبل شفجَها هامسة بإحباط

"  ً  " والدٌ رافض أَضا

 وصلها صوجها بنبرة باردة

 " لكننا سنرجع لبل منجصؾ اللَل "

 لوحت بَدها لابلة بضَك من جلمَحها الواضح

 أنا أعلم بهذا .. ولَس ْنه لدَا والد َملك بشؤن ابنجه "

 ً  " الوحَدة َكون مجزمجا

ت للًَٗ لالت الجٍ علمت بؤنها جماد  

 " ! لم ألصد أن أزعجن ساندٌ ما بن "

 لوت شفجَها وجمجمت بلهجة جهدَد

 " ظننت فمط "

 وصلها صوجها المحبط

 " ٖ أمل إذاً  "

 جمجمت بعبوس



 " أجل "

 لالت الجٍ الجنعت باْمر الوالع كما َبدو

 الجمَع َرَدن معنا لكن ٖ بؤس هٍ لن جكون "

 " اْخَرة بالجؤكَد

علً الخزانة خلفها ولالت مبجسمةاجكؤت بظهرها   

 " بالجؤكَد ولبّلٍ لٍ سباركٍ كثَراً  "

 ً  خرج لها صوجها المجمزز سرَعا

 " ججصورَن بالفعل أنٍ سؤلبّل كلباً مشرداً من أجلن ؟ "

 امسكت وسطها بَدها لابلة

 " نعم .. ولما ٖ جفعلَنها؟ لما جكونَن فٍ منظمة إؼاثة إذاً  "

ن جؽلك الخطلالت جلن سرَعاً ولبل ا  

 ... فٍ رحلجنا المادمة ْكسفورد لبّلَة بنفسن حجً جبجلعَه "

 ً  " وداعا

 نظرت للهاجؾ فٍ َدها وجمجمت من بَن أسنانها

 " صعلوكة "

 ورمجه مكانه السابك وانحنت لسالَها جعدل صندلها ذو

 الكعبَن العالََن لبل أن جمؾ جبعد خصٗت شعرها المموجة

 للخلؾ مكانها السابك ونظرت لنفسها للمرة اْخَرة

 . فٍ المرآة

 كان فسجانها بلون الشمندر بؤكمام طوَلة وصلت لنهاَة

 رسؽَها وَالة مربعة الشكل وَضَك حول خصرها النحَل

 بَنما َجسع فٍ اْسفل وصوٖ لكعبَها وهٍ وصاَا والدجها

 المجكررة الَوم وبجهدَد حازم

ساندٌ مفهوم فسجان طوَل محجشم )  ) 



 لوت شفجَها بسبب جذكرها لها وكؤنها اِن .. ومنذ مجً

 ! كانت جرجدٌ ؼَر ذلن

 لكن هذه المرة حجً البنطلونات ممنوعة بسبب الزابر الذٌ

 سَجناول العشاء معهم الَوم وجراه سبك موعده بكثَر

 . ! فبالكاد حل الظٗم منذ للَل

ة لبل أن جؽادرأهدت نفسها وصورجها الجمَلة لبلة مبجسم  

 ؼرفجها فعلَها أن جُمنع نفسها بهذا وٖ جفكر فٍ رحلة

 المنظمة كٍ ٖ جمضٍ َومها عابسة ، وهذا جل ما جكرهه

 أن جحزن وجؽجم من أجل أٌ أمر كان وبما أن رحلة أدؼال

 . كاَلٍ جؤجلت ولم جخسرها فالبالٍ َمكن جعوَضه

نزل جعدسارت خٗل الرواق الفاصل بَن ؼرفجها وردهة الم  

 بؤصابعها وجكرر جنبَهات والدجها وكؤنها جذكر نفسها بها

 جملد صوجها وجحرن مملجاها حركة بندول بطٍء

 ( ٖ جمسكٍ شعرن ساندٌ مفهوم )

 ( ٖ جرجدٌ بنطاًٖ أو فسجاناً لصَراً  )

 ( ٖ جضحكٍ بصوت مرجفع )

 ( ٖ جمضؽٍ الطعام وفمن مفجوح )

 ( ٖ ججفوهٍ بالحمالات كعادجن )

 ولفت مكانها وكررت آخر عبارة جضرب سبابجها باْخري

 ( حمالات حمالات ممنوع ساندٌ مفهوم ؟ )

 ولوت شفجَها وفردت َدها هامسة بضَك من بَن أسناها

 هل كل الدرر الجٍ ألولها حمالات ! لما َعشك الجمَع )

 ( ! الكذب الذٌ َسمونه مجامٗت

همارمت خصٗت شعرها المموج خلؾ كجفَها وحركج  



 بٗمباٖة مبجسمة وجمجمت ججابع طرَمها

 " اْمَرة ساندٌ ٖ َخرج من شفجَها إٖ الدرر "

 هٍ جعلم جَداً سبب جعلَمات والدجها الصارمة وهو السَد

 ؼاسجونٍ مَدَشٍ ضَفهم الَوم والموجود علً العشاء

 والذٌ َزورهم ْول مرة بعد انجماله ٔنجلجرا فمد جلبه

نورثود بعد وفاة والدجه وانجماله عمل ابنه الجدَد فٍ  

 . من المكسَن للعَش مع والده لبل عامَن

 ما جعلمه عنه بؤنه كان ضابطاً مهماً فٍ البحرَة الملكَة

 البرَطانَة وخاض حروباً عدة فٍ الماضٍ ، ولَس هذا

 السبب فمط بل ْنه عاش وجربً فٍ عابلة ارسجمراطَة فٍ

ء جزوجها والده والذٌجلن الحمبة فوالدجه كانت من النبٗ  

الجٍ اسجولت علً الججارة حجً كان من الطبمة البرجوازَة  

 أصبحت والطبمة اْرسجمراطَة سواء وإن انجهت جلن الحمبة

 أو جملصت كثَراً لجنحصر بالعابلة الملكَة فمط إٖ أن والدجها

 َبدو لها وجهة نظر مخجلفة وجعلم أن ذان العجوز لن َنسً

بسهولة ما جربً وشب علَه  . 

 ً  ضحكت بصمت جحمد هللا أن والدجها ٖ جري فٍ ابنه عرَسا

 مناسباً لها لكانت سجصدأ فكاها من الصمت ْنها ٖ جملن

 . من الكلمات اللبمة إٖ الملَل

 جمسكت مٗمحها باٖبجسامة الواسعة حَخ كانت حَنها لد

 أصبحت فٍ بهو المنزل وحَخ الصالون الواسع الذٌ

 َجوسطه وولع نظرها فوراً علً الجالس فوق الكرسٍ

 الفردٌ بلباسه الرسمٍ والمبعة السوداء َمد ذراعه لٓمام

 حَخ كانت جسجند راحة َده علً الرأس الفضٍ لعصاه



 السوداء الٗمعة بمٗمح جادة هادبة ذات الولت ٖ جسجطَع

 شرحها وٖ جفسَرها وٖ حجً فهمها جشبه جلن الجٍ جرجسم

وجوه أسٗفه فٍ الصور الخالدة لهم .. وشارباهعلً   

 معموفان عند نهاَجهما المدببة رؼم لصرهما جُكمل الصورة

 بشكل نهابٍ .. هو فعًٗ رجل من لابمة النبٗء لفز من

 إحدي اللوحات وجلس لدَهم هنا ! حجً طرَمة جلوسه

 اسجمامة ظهره وشموخ رأسه بل ومٗمحه بالرؼم من أنه

عاما علً ما َبدو جحاكٍ جذوره العرَمة ججاوز السبعَن  

 والثراء الذٌ عاش فَه كما الثروة الجٍ ورثها منهم

 وانؽرست فٍ طباعه لٓبد ولوٖ خوفها من والدجها كانت

 . سجسجمبله اسجمباًٖ ممَزاً 

 ضحكت فٍ سرها والجربت منه ما أن انجبه الجمَع لوجودها

نها بَنما ثنتوولفت لرَباً منه مبجسمة ورفعت طرفٍ فسجا  

 سالها ونزلت بجسدها للًَٗ لابلة بضحكة صؽَرة

 " جشرفت بمعرفجن سَدٌ "

 وكان رد فعل الممابل لها ابجسامة لطَفة وهو َشَر برأسه

 ً  وكما جولعت جماماً لم َمد َده لمصافحجها كما لم َمؾ أَضا

 وكما هم أسٗفه الذَن ولد بَنهم وجربً معهم وٖ جسجؽرب

فَٗ فٍ رَؾ لندن للعَش فَها بدًٖ من اِن أن اخجار  

 . المدَنة ذاجها فَبدو أنه َكره أن َنسلخ عن عالمه المدَم

 انجبهت حَنها فمط للذٌ كان َجلس علً اْرَكة لرَباً من

 والده ومن كانت جعجمد بؤنه لن َكون معه الَوم خاصة أن

 والداها اسجبعدا لدومه ٖنشؽاله الدابم حَخ اخجار أن َكون

والده ضابطاً فٍ البحرَة أو كما ججزم أن والده منك  



 سَكون اخجار له هذا ونظرت له مبجسمة وهو َمؾ وَمد

 َده لها عكس والده وما أن صافحجه حجً رفع َدها لشفجَه

 ولبلها ولال مبجسما

 " سررت برإَجن سَنَورا "

 فضحكت وحضنت َدَها لابلة

 " َبدو أن الدماء أَطالَة لم ججؾ منن بشكل نهابٍ "

 وبَنما كان رد فعل الوالؾ أمامها ضحكة عالَة مع ارجفاع

 رأسه وذلنه البارز جَبست ضحكجها هٍ حَن وصلها صوت

 حمحمة ما من خلفها وجدرن مصدرها بالجؤكَد وهٍ والدجها

 فما لالجه سَُعد إهانة للرجل اٖرسجمراطٍ إن هو أراد

همها كذلن فرممجه بطرؾ عَنَها وكان لحسن حظهاف  

 منشؽل فٍ الحدَخ مع والدها والجالس علً َمَنه فاجخذت

 من الكرسٍ المجاور ٖبنه فٍ الطرؾ اِخر لٓرَكة الجٍ

 َجلس علَها مكانا لها ونظرت ناحَجه ما أن لال مبجسما

 المعذرة منن فلم نسجطع أن نكون فٍ حفل "

 " الزفاؾ ٖنشؽالٍ

شنجت ابجسامجها ججخَل أن َكون والده هنان وأٌ انطباعج  

 سَحمله عنها حَنها جحت لبعجه لبل أن َؽادر ولالت بؤدب

 ٖ داعٍ لٕعجذار فجمَعنا نعلم أنه ثمة سبب مهم "

 " منع حضوركم

 كان لٗبن مٗمح جشبه والده بل جحاكٍ جذوره أَطالَة

سود الٗمع كماالبشرة المابلة للًَٗ للحنطَة والشعر اْ  

 اْنؾ المسجمَم .. الوجنجان الصلبجان جؽطَهما شعَرات

 لحَة مشذبة بعناَة وعَنان سوداء وحاجبان كثان بطرَمة



 . رجولَة أنَمة كما له جسد أطول من شمَمها كَن

 نظرت حَخ شد انجباه الجمَع الحدَخ بَن والدها ووالده أو

ان والدهاإن صح الجعبَر هو حدَخ أحادٌ الجانب حَخ ك  

 َسجمع فمط جمرَباً سوي من كلمات بسَطة مجفرلة وضَفه

 َحكٍ له عن مؽامراجه فٍ الحروب أَام البحرَة ولم جسجطع

 جمالن نفسها وهٍ جري مٗمحه ومحاولجه لٗنسجام وفهم

 ما َجحدخ عنه وها هو أخَراً فَلسوؾ ما َجعل والدها

 َصمت عاجزاً .. وأمسكت ضحكجها بَدها جثبت مرفمها

 بطرؾ الكرسٍ لكن الشخص اْلرب لها انجبه سرَعاً ونظر

 ناحَجها وخشَت أن َكون فهم أنها جضحن من حدَخ والده

 بالرؼم من أن ابجسامجه لم جثبت شكوها ورؼم ذلن لالت

 جشرح المولؾ وبصوت منخفض لم َسمعه سواه بَنما

ها جشعر بجصلب فكَه الذٌ جخَلتنظرها علً والد  

 نفسها فَه

 والدٌ اِن َجمنً لو لضً لَلة البارحة َمرأ جمَع "

 الكجب الجٍ ججحدخ عن الحروب الجٍ خاضجها البحرَة

 " الملكَة ومنذ المرن الرابع عشر

 ولم جسجطع منع نفسها من مشاركجه الضحن ولد نظر البمَة

دَخ ومنمذاً نحوهما فمال مبجسماً ومؽَراً مجري الح  

 لمضَفهم بالدرجة اْولً فهو َعرؾ والده جَداً 

 " ما هٍ أخبار مارٌ ؟ "

 وجابع َنمل نظره بَن الحارثة وزوججه

 لم نراها حجً اِن ولم ججصل وحَن سؤلت جَم عنها فٍ "

 " منزل اٖمَرال لال بؤنها منشؽلة مع دراسجها



علً جبادل كٗهما نظرات صامجة وما أن ولع نظر اَمَلَا  

 ابنجها والجٍ كما جولعت كانت سججحدخ حَنها لالت جسبمها

 ونظراجها جنبهها ْن جهجم لما جمول

 جَدة وجزورنا من فجرة ْخري وهٍ منشؽلة بالفعل "

 " مع الدراسة

 جحدخ ؼاسجونٍ حَنها لابًٗ ببرود

 لما لم جفكر فٍ زَارجنا ونحن عابلجها ؟ "

 " انجظرت أن ججصرؾ بلبالة بعض الشٍء

 ابجسمت اَمَلَا وهٍ جنظر له ولالت

 مإكد هٍ جخطط لذلن إنها فجاة رابعة وحسنة الجعامل لن "

 " جؽفل عن هذا إٖ لسبب لوٌ بالجؤكَد

 لكنه ججاهل كل ما لالت كما َبدو وهو َجابع وبضَك

 هذه المرة

 ثم ٖ أفهم كَؾ َسجلم ابن خالجها الوصاَة ؟ أنا لم "

 َعجبنٍ ذان الشاب منذ الجمَجه لبل عامَن ٖ َحجرم أحداً 

 " وجدجه الَونانَة جلن أفسدت جربَجه ومنذ صؽره

 جبادل الثٗثة نظرات صامجة بَنما لال ابنه هذه المرة

 ناظراً له

 " نحن لم نكن هنان أبٍ ومارٌ والدها من اخجار ذلن "

لبمَة بالصمتكان الحدَخ بالجبادل بَن اْب وابنه بَنما ٖذ ا  

 وإن كان اخجَارَاً للبعض وإجبارَاً للبعض اِخر أو للجٍ

 كانت عَناها جنطك نَابة عنها وٖ َولفها سوي جهدَد

 والدجها ونظراجها المصوبة ناحَجها خصوصاً وأن جَم فٍ

 الموضوع ومن َفجرض أنه وحسب اْدوار الجٍ َلعبها



لجٍ جزوجت كلالجمَع هو ابن خالجها .. الشمَمات الثٗخ وا  

 واحدة منهن برجل من بٗد مخجلفة فبَنما جزوجت والدجها

 رجل انجلَزٌ وأنجبت شمَمها كَن جزوجت والدة مارٌ

 بإَطالٍ ووالدة جَموثٍ بَونانٍ وجوفٍ الفجً الصؽَر خٗل

 رحلجه مع والدَه وؼرق السفَنة الجٍ كانت جبحر بهم ناحَة

ام فٍ ظروؾبحر المكسَن وجوفَت مارٌ لبل ألل من ع  

 ؼامضة جوصلت الشرطة مع اْدلة الموجودة أنها انجحرت

 وألمت بنفسها من أعلً الجرؾ الصخرٌ للبحر وأخذت

 مارَه مكانها حَنما جم جلبها إلً هنا بَنما جَم كان الَونانٍ

 اْصل اٖنجلَزٌ الجنسَة .. وبهذا علَها اٖعجراؾ به

جلَزَة فٍ العلنكجزء من عابلجها العربَة فٍ الخفاء واٖن  

 واحجرامه أمام الجمَع وفٍ جمَع حاٖجها كعربَة

 وكؤنجلَزَة وهٍ الجٍ َسجفزها وجوده أو الجحدخ عنه

 أمامها بسبب عجرفجه وجعالَه كما جري وجَعامله السٍء

 المجحؾ مع والدها الذٌ حاول ولسنوات عدة أن َمنعه به

والده كمرَب له وأن َجد حًٗ للفجوة الواسعة بَنه وبَن  

 لكنه كان َجعامل معه بٗمباٖة وللة جهذَب فٍ كل مرة

 . حجً نمت وجعاظمت مشاعر الكره ناحَجه ورؼماً عنها

 نظرت للذٌ لال مجدداً وبذات ضَمه فَبدو لم َنجهٍ بعد

 كان َمكنه إعٗمنا فؤنا لم أوافك أبداً أن ججربً ابنجنا "

 " لدي جلن العابلة

 ٖذ فالَرَو بالصمت محرجاً من كٗم والده والذٌ َبدو فهم

 فوراً السبب من جؽَر وجه ابنه وخفضه لنظراجه فنظر

 باججاه مضَفجه ولال بنبرة اعجذار



 لم ألصد إهانة شمَمجن وٖ عابلجها لكنن جعلمَن جَداً  "

 " ما حدخ وأنِت خارجه بالجؤكَد

ولالت بؤدبفكان ردها أن أسدلت جفنَها جنظر لٓسفل   

 خالطه الكثَر من الحزن

 " لَرحمهما هللا "

 وكان جذكَراً جَداً لَجولؾ عن الجحدخ عن اْموات بسوء

 مهما كانت أخطاإهم فهم ؼادرونا ورحلوا ولن َرجعوا

 مجدداً ، لكن ثمة من لم جكن جخضع لذان المانون ولم

 جسجطع الصمت أكثر من ذلن وحَن جحول الحدَخ عن جلن

المدَمة ولالت جنظر لوالدجها وكؤنها ججحداها أنالمشكلة   

 ججد عذراً آخر

 مارٌ كانت المخطبة فلما ججحمل العابلة "

 " بؤكملها النجابج

 لالت ما لالجه بحجة لوَة أمامها فهٍ علً لَد الحَاة

 حسب اعجماد الجمَع والحدَخ عنها مسموح بَنما من

أن والدجها ججحدخ عنها هٍ مَجة بالفعل ولن جنسً كما جعلم  

 جذكر أَضاً أن جلن المدللة الفاسدة كانت السبب فٍ الكثَر

 من المشكٗت والمطَعة بَن طرفٍ عابلجها ووالدها وعابلجه

 وسبب كل الحمَمة الجٍ كان َمولها ضَفهم اِن ، ونظرت

 ببرود لوالدجها وهٍ جمؾ وججوجه نحوها وهمست لها

 بضَك ما أن وصلت لها

ماهمأمٍ لن جضربَنٍ أ "  " 

 لكنها لالت بصوت مسموع وهٍ جمسن َدها وجسحبها منها

 " بعد إذنكم علَنا جفمد الطعام .. المنزل منزلكما "



 وؼادرت جسحبها معها حجً وصلجا المطبخ وأؼلمت بابه

 فعلمت حَنها أٌ نوع من الجوبَخ هذا الذٌ سجناله وهٍ

 جؽلمه خلفهما فسبمجها لابلة بضَك

 ٖ َمكنن إنكار أن ما للجه حمَمة أمٍ وبؤن جدجٍ وعمجها "

 " من كانجا جناصرانها فَما جفعل

 لالت الممابلة لها بضَك أشد

 لكن الجٍ ججحدثَن عنها اِن مارَه ولَست مارٌ َا "

 ساندرَن فلن نولعها فٍ مشاكل كانت ؼَرها السبب فَها

 " لججحمل هٍ نجابجها

حت بوجهها جانباً بضَككجفت ذراعَها لصدرها وأشا  

 وجابعت الوالفة أمامها بحدة

 أم جرَدٌ أن َصلو لحمَمجها وبالجالٍ سجنجهٍ هٍ وجَم "

 معها من الوجود بل وأنا ووالدن كمجسجران عن جاسوس

 وزوججه ؟ بل ومبات الشبان وشمَمن كَن وزوجن وشمَمه

 " من ضمنهم سَُعدمون جمَعهم أمام عَنَن

لمع فٍ عَنَها كما صوجهانظرت لها ولالت بؤسً   

 " ... ٖ أرَد هذا بالطبع وٖ َمكننٍ فعلها بهم لكنن "

 لاطعجها بحدة جضع سبابجها علً شفجَها بجهدَد

 " أصمجٍ ساندٌ وموضوع مارٌ وكل ما حدخ فٍ الماضٍ أنسَه جماماً مفهوم ؟ "

 لوت شفجَها ولم جعلك فمالت الجٍ لم َنجهٍ ما لدَها بعد

ندٌ ودَننا َمول اذكروا محاسن موجاكموهٍ مَجة سا "  " 

 جحرن لسانها مجدداً ولم جطك صبراً ولالت بضَك

 " لكنها لَست مسلمة ولست مجبرة علً ذكر محاسنها "

 وؼادرت وجركت الوالفة خلفها جحرن رأسها بَؤس منها



 وهمست بضَك وهٍ جحمل بالٍ اْطباق

 " أعان هللا ذان الشاب المسكَن علَن "

* 

* 

* 

* 

* 

 جلس علً طرؾ السرَر َُؽلك أزرار بَجامجه وجنهد بنفاذ

 صبر مؽمضاً عَنَه بسبب الجٍ لالت بضَك جمؾ لربه

 " ما معنً صمجن هذا َا ضرار ؟ "

 ً  وجابعت حَن لم َعلك ولد وصله صوجها المجضاَك ممزوجا

 ببحة بكاء

 " هل هو إبنٍ لوحدٌ من مات ممجوًٖ علً َدَها ؟ "

باكٍ وهٍ ججابع بؽضب من صمجه وجحول اْمر لصراخ  

 ٖ أفهم معنً ما جفعلونه جمَعكم ! بل وما الذٌ ٖزالت "

 " جفعله جلن الماجلة هنا ؟

 نفض لمَص بَجامجه وهو َمؾ حَخ كان لد وصل لزره

 السفلٍ َؽلمه والجفت ناحَجها ولال بحدة

 ٖ أعلم ما الذٌ ٖ جفهمَنه فَما للت وأعدت حجً سبمت "

 " من جكراره ؟

 جسالطت الدموع من عَنَها وضربت بَدها علً صدرها

 وصاحت بحرلة

 إبنٍ هذا الذٌ لجل َا سلطان .. إبنٍ ولاجلجه حرة طلَمة "

 جعَش وجنام وجؤكل فٍ ذات المكان الذٌ أنا فَه فكَؾ جرَد



 " منٍ أن أصمت وأفهم ؟

 جنهد بضَك نفساً لوَاً خرج من شفجَه كجؤفؾ طوَل لبل أن

لبعَد لابًٗ بحزمَشَر بَده ل  

 المضَة علً مكجب ولاص وإن كانت المذنبة فسَؤخذ "

 " المانون مجراه

 وكان جصرَحه ذان بمثابة رمٍ الحطب فٍ النار فٍ للب

 الجٍ صرخت بحدة وانفعال

 وْنها علً مكجب ابنن ذان أنا أعلم جَداً ما الذٌ "

 " سَحدخ

 اجسعت عَناه بؽضب لبل الصدمة ولال

 " ! ما الذٌ جعنَه بمولن هذا َا أسماء "

 ولاطعها ما أن كانت سجسرد ما فٍ جعبجها دون اهجمام

 بَنما رفع سبابجه مهدداً بحزم

 ولاص أنزه من أن َبَع مبادبه من أجل أحد وأَاً كان "

 " افهمٍ هذا ؟

 ورؼم كل ذلن فمد احججت بعنؾ صارخة جلوح بَدها بؽضب

ها جدها منها وإن بجمدَمسَجد لها ثؽرة ما وسَخرج "  

 جمارَر عن وجودها سابماً فٍ المصح النفسٍ ولن َجرن

 " ... حفَدجه جدخل السجن بَنما إبنٍ

 وجبدل صوجها للبكاء وهٍ جضرب صدرها مجدداً وصرخت

 بحرلة أم مذبوحة فٍ ابنها الوحَد

 " إبنٍ أنا ٖ َُهم مات انجهً ٖ أحد َهجم به "

ا حدة وهٍ ججابعوازداد صراخها كما بكاإه  

 بل ومنذ كان طفًٗ وفجَاً وحجً حَن أصبح رجاًٖ  "



 َُعامل كطفل وٖ حك له وٖ فٍ اٖلجصاص اِن من

 " لاجله مجعمداً 

 حرن رأسه بموة َنظر لعَناها الباكَة ججسالط منها الدموع

 دون جولؾ وكان هو من ضرب بمبضجه علً صدره هذه

 المرة لابًٗ بؤلم

ٖ أشعر به ؟ هو إبنٍ أَضاً وفمدجه وهو فٍومن لال أنٍ  "  

 " رَعان شبابه

 صرخت من فورها جشَر بَدها خلؾ كجفه وحَخ باب الؽرفة

 ولاجلجه أمامن هنا وٖ ججحدخ ؟ ٖ رأٌ لن وٖ مع ابنن "

 " وٖ والدن

 وكان ذان ما جعله َشجعل مجدداً وبؽضب أشد من سابمه

 وصرخ فَها وكؤنه إعصار مدمر

َجحكم فٍ رأٍَ َا أسماء فجولفٍ عن رشٖ أحد  "  

 " النار بالبنزَن

 اشارت لنفسها هامسة بصدمة

 " ! أنا "

 جنفس بموة عٗ معها صدره ونزل وعاد للصراخ مجدداً 

 َشَر لها بسبابجه

 أجل وبؤسلوبن هذا جعلت ابنن َكره أشمابه وَعادَهم "

 " حجً مات

 وكانت جلن الرصاصة الجٍ جعلت لسانها َمذؾ حممه

 مجدداً وصرخت

 " ٖ ججهرب من ضعفن أمامهم باجهامٍ "

 " أسمااااء "



 اجسعت عَناها جنظر مصدومة لَده الجٍ َبست فٍ الهواء

 عالَاً لبل أن جنظر لعَنَه المشجعلجان بؽضب وأشارت

 لنفسها وهمست وعَناها جمجلا بالدموع

انجضربنٍ َا سلط "  ! " 

 شد أصابعه فٍ لبضة واحدة وأنزلها بحركة عنَفة َشد

 فكَه بموة حجً كان َشعر بهما سَجحطمان ورفع سبابجه

 بَنهما وهمس من بَن أنفاسه الٗهثة بؽضب

 " لسماً لوٖ أنٍ أجفهم ما جمرَن به لكنت فعلجها "

 ارججؾ جسدها من شدة ما كانت جشعر به والذٌ كان آخره

ل هو اْلم والحسرة والؽضب وحجًالخوؾ منه .. ب  

 الكراهَة لكل من جراه السبب فٍ موت ابنها الوحَد والذٌ

 حلمت وكؤٌ أم أن جراه رجًٗ ناجحاً وأباً عظَماً وُحرمت من

 كل ذلن ولَس اِن بل منذ ولت طوَل .. طوَل جداً وهٍ

 جري اْفضلَة ْشمابه دونه حجً أصبح َنعجه الجمَع

نونة خرساء ولم َمانع أحد منهم كما لمبالفاشل وجزوج بمج  

 جعلم أو َهجم لَكون موجه علً َد ابنجهم جلن ، وها هٍ

 جراهم اِن َسعون ٔنماذها من عموبة فعلجها جلن وكؤنها لم

 جفعل شَباً وَخجلمون لها جبرَرات سخَفة وكؤن ذان الذٌ

 لجلجه حشرة وضَعة ولَس رجًٗ وابنهم من دمهم ولحمهم

 . ؼاب ولن َراه أحد مجدداً بسببها وعلً َدَها

 خرجت الكلمات من بَن ارججاؾ شفجَها وكؤنها جنطك

 كل حرؾ من عَنَها الدامعة والمشجعلة بحمد جنظر

 لعَناه جحدَداً 

 لن أكون وهٍ فٍ مكان واحد َا سلطان ... إما أنا "



 " وإما هٍ

سورالبت عَناها المحمرجان من البكاء والؽضب الذٌ هم  

 ب) ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل ( ولد الجفت للسرَر َعدل

 ً  وسابده بحركة ؼاضبة فنفضت َدَها بحركة ؼاضبة أَضا

 عادت معها دموعها ججماطر من عَنَها وجوجهت جهة باب

 الؽرفة وخرجت منها ضاربة إَاه خلفها بموة وجلست فوق

 أرَكة صالون جناحها جكمل بكابها الموجع وحَدة ججكا

ها علً المسند الجنابٍ بَنما جخفٍ عَنَها الباكَة فٍبمرفم  

 كفها جُسند رأسها بها وجبكٍ دون جولؾ َنجفض جسدها مع

 كل شهمة وعبرة ٖ جري سوي صورجه أمام عَنَها مما

 َزَد وضعها السٍء سوًءا ، ضربت َدها اْخري علً

 فخذها المؽطً بمماش بَجامجها المطنَة بلون المرنفل

لَها وخرجت كلماجها الباكَة كؤنَنومسحت َدها ع  

 ظبَة جرَحة

 َا حرلة للبٍ علَن والنار الجٍ جشجعل فٍ داخلٍ "

 " كالجحَم َا بنٍ

 وكانت بالفعل نار ججآكلها من الداخل جشعر بها فٍ كل لطرة

 دم جسرٌ فٍ عرولها لم جسجطع معها وٖ الجلوس

 فاسجمامت والفة ووجهجها باب الجناح وخرجت جعاود لؾ

عرها اْسود الناعم وؼرست المشبن فَه جثبجه جَداً ش  

 ووجهجها الطرَك المإدٌ للسٗلم المشجركة بَن الطابك

 الموجودة به والذٌ َلَه جمسح عَناها المحمرجان من كثرة

 البكاء بموة بطرؾ أكمام بَجامجها جزَل الدموع عنهما

 وصعدت عجبات السلم بخطوات ؼاضبة جشبه نار الحمد



 ً  المشجعلة فٍ عَنَها والجٍ كانت ججعلها ٖ جري أمامها شَبا

 سوي عدوها الوحَد ومن جراه السبب فٍ كل ما هٍ

 . فَه اِن

 عبرت الممر المإدٌ لؽرفجها وفٍ كل خطوة جضرب لدمها

 ً  وكؤنها جرَد جحطَم اْرضَة الرخامَة من جحجها جنفَسا

هعما جشعر به بل وجؤكَداً علً ما هٍ عازمة علَ  . 

 وصلت باب الجناح والذٌ ولفت أمامه جنظر له بدهشة فهٍ

 لم ججخَل أن ججده مفجوحاً أمامها هكذا ونسَت جماماً فٍ

 ؼمرة ؼضبها أنه ثمة باب سَمنعها عنها ججحصن خلفه منذ

 الصباح بل ومنذ ؼادر حارسها ذان الذٌ ٖ َسمح ْحد

 وبؤوامر منه من اٖلجراب منها سوي زوجة والده الجٍ

 ربجه جلن وذان ما كان َزَدها ؼضباً ولهراً َمومون بحماَة

 مجرمة لاجلة منهم بدًٖ من أن َكون العكس وأن َسلموها

 للمضاء كٍ ٖ جُجرم فٍ حك شخص آخر ! وشعرت وكؤن

 لدرة هللا فجحت أمامها هذا الباب لجنجمم لفلذة كبدها اٖنجمام

نار المجؤججةالذٌ لم َسمحوا للمضاء بجطبَمه علَها لعل ال  

 . داخلها جهدأ ولو للًَٗ 

 شدت لبضجاها بجانب جسدها بموة جدفع اْنفاس الحارة

 لربجَها فٍ دفعات مججالَة جكاد جشعر بؤسنانها ججحطم من

 شدها علَها وجمدمت نحو الداخل جشعر بإعصار ضخم

 َلجؾ حولها َكاد َحرق كل ما جمر به لججولؾ جلن الخطوات

وسط المكان ونظرت للجالسة علًفجؤة وما أن أصبحت   

 اْرَكة المسجطَلة َؽطَها لماش من الجلد اْبَض الفاخر

 وهمست بصدمة



 " !! ُجمانة "

 وانجملت نظراجها المسجؽربة لعَنَها المجهدجان من البكاء

 وأنفها المحمر ووجنجاها المشجعلجان بسبب كثرة مسح

فسهاالدموع الجٍ لم ججؾ حجً اٖن فكانت وكؤنها جري ن  

 ! فٍ مرآة جعكس مشاعر من َنظر إلَها

 وحَن لم َصدر عن الجالسة مكانها سوي امجٗء مملجَها

 بدموع زاد انعكاسها ولمعانها العدسات اٖصطناعَة الجٍ لم

 جعد جفارلهما نملت نطرها منها لباب الؽرفة المفجوح َظهر

 من خٗله السرَر الخالٍ جماماً وعادت بنظرها لها وخرج

 صوجها مبحوحاً مجؤثراً بالبكاء الذٌ لم َؽادرها

 لساعات طوَلة

 " ما الذٌ جفعلَنه هنا ! وأَن جكون جلن الماجلة ؟ "

 وكان ذان ما جعل الجسد الممجلا باعجدال بات مخجلفاً كثَراً 

 عن السابك َنجفض والفاً والدمعة المجحجرة فٍ مملجَها

 جنساب ببطء َشبه كلماجها الملَبة باْلم

 خرج بها ولاص منذ ولت ومن أمامٍ وكؤنها زوججه "

 " ... ولست أنا

 وجحولت الدمعة الَجَمة لمطرات مججابعة وجبدل الصوت

 المنخفض المجؤلم لصراخ باكٍ وهٍ جشَر لنفسها

 بل ولم َنظر ناحَجٍ وٖ مجرد النظر وكؤنٍ والخزانة "

 " فٍ الؽرفة سواء

ها نظراجها جإكدلالت حَنها أسماء بحمد ومن بَن أسنان  

 كل ما جمول

 " لسماً لو وجدجها هنا لمجلجها ولطعت لحمها بؤسنانٍ "



 لالت حَنها جمانة باكَة

 " وهذا ما كنت سؤفعله لوٖ دخوله فجؤة "

 همست الوالفة أمامها بصدمة

 " !! كنِت سجمجلَنها "

 رفعت لبضجها ولالت بحمد وإن كانت لَست ممجنعة

 بموجها لفعلها

لسكَنة فٍ َدٌ والفرصة مواجَة وهاوكانت ا "  

 " لد ضاعت

 حركت جلن رأسها جشَر بعَداً لابلة بحمد

 وكنت سؤفعلها لبلن لكن زوجن ذان نام فٍ ممر ؼرفجها "

 ً  " البارحة وأخفاها هنا صباحا

 وكانت وكؤنها وجهت صفعة لوَة بَد من فوٖذ لها وجَبست

 مٗمحها بصدمة وعَناها الدامعة جكاد ججمزق من اٖجساع

 الذاهل وخرج صوجها اخَراً من مكان ٖ َمكن أن

 َكون جوفها

 " ! نام معها هنان "

 لالت الجٍ ٖ جزَد حالها إٖ سوءاً مإكدة

 " أجل ورأَجه بؤم عَنٍ َدخل ممر ؼرفجها ولم َؽادره "

وما فعلت أمام فعلً نحَبها وجذكرت من فورها جلن المبلة  

 عَنَها وَدها جضرب علً صدرها وكؤنها جمنع روحها

 بالموة من مؽادرة جسدها مما جعل جلن جمجرب منها

 وأمسكجها من ذراعَها ولالت ودموعها جنساب من عَنَها

 عدوٌ وعدون واحد َا جمانة وعلَنا أن نثؤر لنفسَنا "

 ... منه وعلَها أن جخرج من هنا لبل أن جبمً ونخرج نحن



 " جسمعَن َا جمانة ؟

 لكنها كانت وكؤنها ٖ جسمعها ولم ججولؾ عن الجردَد

 باكَة ونظرجها معلمة بالسمؾ بَنما َدها جضرب صدرها

 دون جولؾ

 " للبٍ َحجرق .. للبٍ َحجرق َا هللا "

 وكانت جنجحب دون جولؾ كذبَحة جصارع خروج الروح

ٌ َؽطٍَدها ٖزالت جضرب فوق لماش الفسجان الناعم الذ  

 صدرها وعَناها جذرؾ الدموع دون جولؾ فحضنجها جبكٍ

 معها بَنما جبكٍ حالها ونفسها وكل واحدة منهما وضعت

 سبب جعاسجها فٍ شخص واحد فمط جراه ٖ َسجحك وٖ

 . الحَاة الجعَسة الجٍ َحَاها اِن

 " ما بكما ! ما الذٌ حدخ هنا ؟ "

بهما ومنذان الصوت الرجولٍ العمَك الصارخ فوق بكا  

 َمَزه جمَع ساكنٍ ذان المكان هو ما جعل مسلسل النحَب

 الطوَل َجولؾ فجؤة وافجرلجا بحركة ٖ شعورَة ونظرت

 العَون الباكَة له فوراً فلم َؽب عن أٌ منهما صاحب ذان

 الصوت ولد أكده ما رأجاه أمامهما وجسده لد اججاز باب

 الجناح ألكجرونٍ المفجوح بخطوجَن نحو الداخل َنظر لهما

 عالداً حاجبَه ومٗمحه الصلبة زادها عبوس لاجم فاق ذان

 الذٌ عهدوه فٍ مٗمحه سنوات عَشهما معه فٍ مكان

 واحد طالت أو لصرت ولم ججحدخ أَاً منهما ولم َنجظر هو

نالمزَد ولد انجملت نظراجه لباب الؽرفة المفجوح لبل أ  

 َمول بجدَة ولد عاد بنظره َنمله بَنهما

 " ما بها زَزفون ولما جنوحان هنا ؟ "



 لم جسجطع أسماء النطك بؤٌ كلمة ومن عرفجه جَداً ْعوام

 بَنما فعلجها الوالفة بجانبها وصدمجها فبالرؼم من أنها هٍ

 الجٍ عاشت معه لسنوات وهو والد زوجها لم جموي علً

ً فعلها ولم ججخَل أبداً أ ن جفعلها جمانة الجٍ َعرفونها سابما  

 والجٍ لم جُصبح هنا سوي من أربعة أعوام جمرَباً وصاحبة

 الشخصَة المهزوزة الجٍ جبكٍ وحَدة بعَداً عن الجمَع

 أكثر مما ججرجم مشاعرها باْفعال خاصة وهما موجودجان

 هنا دون مبرر جمدمانه فٍ طابك ٖ َسكنه أحد من جلن

َفجرض أنه محمٍ برمز سرٌ ٖ َعرفهالعابلة بل وجناح   

 الكثَر منهم ، وانجملت نظراجها ناحَجها ما أن لالت بؤلم

 وبكاء بل وحسرة كان ألرب للضَك

 اسؤل عنا نحن ولَس هٍ فواحدة لجلت ابنها واْخري "

 " جسرق منها زوجها

 واطبمت شفجَها المرججفة بسبب بكابها ما أن خرجت كلماجه

ً الماسَة ومٗمحه جزد اد عبوساً صارخا  

 " سؤلت عنها ولَس عنكما فمن ٖ جملن الجواب جصمت "

 فلم جعلك أَّا منهما لَس فمط خوفاً منه بل وبسبب الذٌ

 دخل من باب الجناح حَنها وكانت رلَة الجٍ جنملت نظراجها

 بَنهم باسجؽراب وسَكون هذا حال كل من سَمجحم هذا

 المكان بالجؤكَد ، لكن لَس بحثاً عن ساكنه مثلهم فهٍ رأجها

 وولاص َؽادران بسَارجه وصعدت فمط لجُنزل صَنَة

 الطعام ظناً منها أن ولاص أؼلمه لبل مؽادرجه واسجؽربت

 حَن وجدجه مفجوحاً ولم جكن ججخَل أن ججد واحداً منهم

 ! هنا فكَؾ بثٗثجهم



ظرات صامجة لالت الكثَرجبادلت جمانة والوالفة بجانبها ن  

 مما جفهمه كٗهما دون حدَخ مفاده أن حك كل واحدة

 منهما علَها أن جؤخذه بَدَها فلن َمنحوه لها وهم عابلة

 وهٍ ؼرَبة عنهم مهما كانت مكانجها وجحركجا من هنان

 الواحدة فٍ إثر اْخري وكل واحدة منهما رممت رلَة نظرة

مسجؽربة ججبعهما فهٍحارلة وهٍ جخرج بَنما نظراجها ال  

 فٍ نظر اْولً جناصر ولاص فٍ دفاعه عن لاجلة ابنها

 وفٍ نظر اْخري جمؾ مع عدوجها ضدها ولم جعجرض

 َوماً علً ما َفعله زوجها بها وهٍ الجٍ َحجرمها وَحبها

 وكؤنها والدجه ، ولن جسجطَع بالطبع أَّا منهما أن جوجه

لَه لضرارذان الؽضب المدفون جحت الصمت المكرهة ع  

 . السلطان فكان من نصَبها هٍ

 عادت نظراجها سرَعاً للذٌ لال بجمود َنظر لها

 " أَن هٍ زَزفون ولما جم نملها إلً هنا ؟ "

 ورالب عَناها الجٍ كان أثر البكاء ٖزال َظهر علَهما فهٍ

 ٖزالت بَن الحَن واِخر جفمد سَطرجها علً دموعها ما أن

ً ججذكر ابن زوجها وآلمها  رحَله بالمدر الذٌ لم ججخَله َوما  

 فبالرؼم من طباعه ومنذ صؽره وكل ما كان َفعل جؤلمت

 .. لفكرة أنه ؼاب ولن َعود مجدداً وهو فٍ رَعان شبابه

 كما ججؤلم لحال والدجه وهٍ أم مثلها وجعلم معنً أن جملك

 علً بنها إن جؤخر لًَٗ فكَؾ أن َموت ؟

 أخفضت نظرها ولالت بحزن

من نملها إلً هنا وهو من أخذها معه منذ للَل ولاص "  " 

 ً  وارجفع نظرها لعَنَه مجدداً ورأت فَهما ما جولعجه جماما



 وهو َمول بحزم ٖزال حاجباه َحجفظان بانعمادهما المعهود

 وإن كانت جراه اسوأ

 " ! ولما "

 لم جكن جعلم عن أَهما َسؤل فمالت بملة حَلة وبعد

 جنهَدة لصَرة

 " ٖ أعلم َا عمٍ "

 وما أن كان سَسجدَر مؽادراً أولفجه َدها الجٍ ٖمست

 ذراعها فالجفت برأسه ونظر لعَنَها الجٍ جؽلبت نظرة الحزن

 فَهما علً حزن صوجها لابلة

 حالها ٖ َسر َا عمٍ وولاص لم َفارق ممر ؼرفجها "

 البارحة ولم جكن لَلة هَنة علَها كما َبدو وما أن طلعت

لصباح نملها إلً هنا وهو َصر علً أنه ثمةشمس ا  

 " ... شخص ثالخ كان معهما ولت الحادثة

 وجكسر صوجها وهٍ جبعد َدها عنه وحضنجها لصدرها بَنما

 ؼشت عَناها سحابة دموع رلَمة لابلة برجاء كسَر

"  ً  لم أراها هكذا من لبل .. لمد أصبحت منفصلة عّما حولها جماما

جدداً وجرجع للمصح .. َكفَها ماوكل ما اخشاه أن جمرض م  

 " لاسجه كل حَاجها

 وجدلت الدمعة من طرؾ رموشها وهٍ جرالب انسدال جفنَه

 وكؤنه َخفٍ شَباً َكره أن جراه فٍ العَنان الحازمة طوال

 الولت والذٌ لم جخفَه أضلعه وهو َجنهد نفساً عمَماً لبل

 أن َسجدَر مؽادراً ٖ جسمع سوي صوت اصطدام رأس

المذهب باْرض فرفعت نظرها عالَاً للسمؾ عصاه  

 وأؼمضت عَناها الدامعة هامسة بعبرة مكجومة



 " َا هللا كن رحَماً بملبها الصؽَر فهو لن َجحمل المزَد "

* 

* 

* 

 " جولؾ هنا "

 أخفض سرعة السَارة ونظر ناحَجها باسجؽراب ما أن وصله

 همسها بجلن الكلمات الجوفاء وشَن لوهلة أنه جَخَل هذا وبؤنه ثمة

 نسَم هواء ما اخجرق زجاج سَارجه واصطدم بطبلة أذنه َحاول

 إَماظه من دوامة أفكاره السوداء جلن والجٍ ٖزالت جبجلعه وجمذفه

 . لجعود وجبجلعه مجدداً ودون جولؾ

فوق جسرالجصمت نظراجه بها وهو َولؾ السَارة حَخ كانا   

 كلَفجون حَنها بَنما ٖزالت هٍ جنظر ناحَة نافذجها وهو حالها

 ذاجه لَس منذ ؼادرا المخجبر فمط بل ومنذ ؼادر بها من لصرهم ،

 ولم َكن سبب اسجؽرابه أن جحدثت أخَراً وبؤٌ شٍٍء كان بل أن

 !! جطلب منه أن َجولؾ هكذا فجؤة وهنا

ؽرابوما أن امجدت َدها لمفل الباب لال باسج  

 " ! ما الذٌ جفعلَنه َا زَزفون "

 ورالب ما َظهر له من وجهها وهو الملَل جداً بَنما وصله

 صوجها المنخفض

 " أرَد أن أنزل للًَٗ ولن أهرب "

 جنهد نفساً طوًَٗ مؽمضاً عَنَه لبل َنظر لها ولال بهدوء

 ومن لال بؤنٍ أخاؾ هروبن أو أفكر فَه ..؟ أنِت لست الفاعلة "

زفون وكٗنا َعلم هذا جَداً َا زَ  " 

 لكنها لم جعلك لم جنظر له ولم جمل شَباً وفجحت الباب هذه المرة



 وإن كان صوجاً فمط صدر عنه ولم َُفجح بعد فؤمسكت َده برسؽها

 من جحت لماش لمَصها المصنوع من الشَفون فٍ جفصَل مجسع

 اْكمام َضَك عند رسؽَها بمصة عرَضة ولد أبعدها ما أن

له ولال بهدوء َنظر لعَنَها نظرت  

 " زَزفون أنِت فٍ فجرة حداد اِن ولوٖ الضرورة ما أخرججن "

 " أنا لست فٍ حداد علً أحد "

 اجسعت عَناه بدهشة ما أن همست بجلن الكلمات ولال بعد صمت

 برهة لم جفارق فَه نظراجه عَناها

 " ...بلً وهو زو "

دة فجؤة وفٍ أول ردوبجر عبارجه جلن ما أن جحول مزاجها للح  

 فعل مؽاَر لسلوكها الجدَد وصرخت

 أنا لست زوجة له ولم أكن َوماً كذلن فلم َؤخذ أحد برأٍَ "

 " ولم أوافك علَه

 عاد للجحدَك الصامت فٍ عَنَها والجٍ الجمعت زرلة السماء

 فَهما بشهب كم كان َراها حَن جؽضب فٍ جلن الحاٖت النادرة

 أَضاً فهٍ كانت ذات مزاج بارد ساخر أؼلب اْحَان َجبدل للكره

 والحمد ما أن َكون الحدَخ عنهم أو عن ماضَها وَجحول لبارود

 لاجل ما أن َُمس كبرَاإها بالطرَمة الجٍ جمرها هٍ ٖ ما َظنه

 محدثها .. جنفس بعمك نفساً طوًَٗ ولال بجؤنٍ َجنبها ونفسه

فٍ هذا الولت خاصةجبعات هذا المزاج علَها و  

 " لكنن زوججه لانونَاً وشرعاً وجدن هو ولَن "

 ً  كان جلَاً له من اشجداد فكَها أن كٗمه لم َُعجبها وجولع هجوما

 نارَاً آخر لكن الكلمات خرجت من بَن أسنانها جامدة جمود

 الصخر مجؤنَة وكؤنها جمول كل كلمة منها بمفردها



َؤخذ برأٍَ فٍٖ وصاَة وٖ وَٖة له علٍ ولم  "  

 " جمَع اْحوال

 حرن رأسه بنفاذ صبر ولال بذات هدوبه َحاول إَصال ما َرَد

 بؤلل ضرر

 " وكَؾ َفعل ذلن وهو َظن كما الجمَع حَنها أنن خرساء ؟ "

 عاد مزاجها لٕشجعال فجؤة وأدارت رأسها ونظرت له ولالت بحدة

 ً  جرمٍ َدها جانبا

ون علمهاوالخرساء ٖ جفهم وَجم جزوَجها د "  ! " 

 اشجدت لبضة َده الجٍ ٖزالت جمسن بالممود وخرجت كلماجه جادة

 حازمة هذه المرة

 لَس هذا هو موضوعنا اِن َا زَزفون بل أنن امرأة "

 " ...زوجها جوفٍ و

 لكنها لم ججرن له مجاًٖ لَكمل ما كان َرَد لوله وَعلم كٗهما ما

ابلة ببرودَكون سلفاً ولد فجحت الباب بحركة ؼاضبة ل  

 " اعجبرها جلسة محاكمة إذاً أم سجخبرهم بؤنٍ فٍ فجرة حداد ؟ "

 ونزلت من فورها هامسة من بَن أسنانها بؽضب همساً لم جسمعه

 سوي الرَح حولها

 " زوجٍ الذٌ وافمت علَه ٖزال حَاً ولم َمت بعد "

 وضربت الباب خلفها بموة جاركة نظراجه المجؤسَة ججبعها وهٍ

 جمجرب من حافة الجسر جضم نفسها بذراعَها وخصٗت شعرها

 . الذهبَة ججرالص كنؽمات موسَمً عذبة حول جسدها

 لَجه فمط َسجطَع فعل أٌ شٍء ْجلها وٖ َرَد أٌ ممابل له

 ً  وٖ أن ججؽَر مشاعرها نحوه ولم َنجظر ذلن منها َوما

 فمط لجكون كؤٌ امرأة ؼَرها وجنسً كل ذان الحمد والسواد



 . الذٌ َؽلؾ للبها

 َعذرها فٍ طلبها هذا وإن كان َرفضه فما حدخ جلن اللَلة بؤكملها

 لَس أمراً َمكن ججاوزه بسهولة كَؾ وهٍ شهدت مثَٗت لها

 .. طوال سنوات طفولجها حجً حولجها لطفولة ملَبة باْلم

 لُجلت جدجها أمام عَنَها واحجرلت والدجها أمامها ولَجل شمَمها

ط جسده أمام ناظرَها فكم من صور عادت وججسدترجًٗ لَسم  

 أمامها وهٍ جعَش ذات المولؾ مجدداً ؟

 خاصة وأنه ٖزال َجهل هوَة ذان الفاعل وإن كان من داخل

 لصرهم أم خارجه ! فهٍ مطاردة من ماضَها وكوابَسه الجٍ

 جٗحمها فٍ نومها وصحوجها وباجت اِن مطاردة من شخص

ساً آخر لحَاجهامجهول أَضاً لَضَؾ كابو  . 

 شعر بجسده ارججؾ مع صوت رنَن الرسالة الذٌ خرج من هاجفه

 حجً شعر بها اصطدمت بملبه وارجفعت ضرباجه حد الجنون ،

 وبالرؼم من أنه لم َؽادر ذان المكان إٖ من دلابك للَلة لن جصل

 لساعة بالجؤكَد وكان رفَمه سَجحدخ معه حسب اجفالهما لكن أٌ

ا الجهاز المخبا فٍ جَب سجرجه كان سَمودهشٍء َصدر عن هذ  

 . ودون شعور له

 انجمل نظره مع حركة َده وهو َدسها فٍ جَبه وأخرجه منه ونظر

 لشاشجه الجٍ ٖزالت مضاءة وانعمد حاجباه باسجؽراب وهو َنظر

 ! ٔسم جده

 خطؾ نظرة سرَعة ناحَة الجٍ ٖزالت جمؾ مكانها وعلً وضعها

 ذاجه وكؤنه َخشً أن جؽفل عَناه عنها لثوان معدودة وٖ َجدها

 وعاد بنظره للرسالة الجٍ فجحها َمرأ حروفها باسجؽراب ٖ بل

 بصدمة أو اندهاش



 ( خذها لجري شمَمها َا ولاص )

 .. وفٍ السطر الذٌ َلَه كان اسم المسجشفً

 ! وما لم َجولعه أن َكون هنا فٍ برَسجول

جؤة اْخَرة وعَناه جنجمل للسطر اْخَرولم جكن جلن المفا  

 ( أرهم بطالجن الشخصَة لعلهم َجركوها جدخل )

 ً  عادت نظراجه للجنمل بَن اْسطر وكؤنه َخشً أن َكون لرأ شَبا

 ! منها بشكل خاطا

 وانفرجت شفجاه وكؤنه َحاول الجحدخ مع الكلمات وهٍ سجسمعه

عصب فٍولم َصدر عنه لٓسؾ سوي أنفاس مجشنجة كحال كل   

 جسده حَنها ولم َعد َمكنه فهم كل هذا فكَؾ علم جده بمكانه

 ! وكَفَة الدخول له

 هل ذهب لزَارجه مسبماً ؟

 ! سَكون هو الجواب بالجؤكَد لكن كَؾ وصل له

 وما عٗلة مطر شاهَن بإخجفابه فهو ذكر اسمه َصرخ به بؽضب

ٌ حدَخحَن علم بؤمر حفَده ذان فما سر العداء المدَم بَنهما وأ  

 ! لد َكون دار بَنهما

 نظر للوالفة مكانها مجدداً وؼرس أصابع َده الحرة فٍ شعره

 الكخ الناعم وجنهد بعجز فهما كانا َججادٖن منذ لحظات علً

 ً  ! لرار نزولها وها هو مكلؾ بنملها لمكان آخر أَضا

 ٖ َعلم إن كان جده فاجه أن َفكر فٍ هذا أم أنه َحمل فٍ للبه ذات

ه من أن ججسبب الحادثة فٍ إرجاعها للحالة الجٍ ؼادرتمخاوف  

 بها المصح النفسٍ أو حجً الحالة الجٍ أدخلجها له وسَنهار كل ما

 جم فعله ْجلها طَلة عشرة اعوام فهٍ دخلت لحالة جشبه ما حكت

 له عنها مربَجها جلن حَن جم جلبها لها ما أن ؼادرت المصح



لة الكراهَة والحمد الجٍ كانت ٖالنفسٍ فهٍ ٖ جشبه البجة وٖ حا  

 . جفارلها فجرة وجودها معهم

 جنهد هامساً َسجؽفر هللا وهو َدس هاجفه فٍ جَبه وَفجح باب

 السَارة وَنزل منها وكانت النسابم الباردة فٍ اسجمباله ججٗعب

 بخصٗت شعره المصَر جلجها سجرجه الجٍ اؼلك زرها وهو َسجدَر

 حول السَارة بخطوات سرَعة جباطؤت ما أن الجرب منها حجً

 أصبح َمؾ خلفها جماماً وواجهه منظر أضواء المبانٍ واعمدة

 الطرلات المجفرلة حَخ منطمة ٌٖ وودز ومنظر اْشجار العالَة

 والطبَعة الخٗبة حول النهر َشعر به ككل مرة كان َؤجٍ إلً

وحانٍ جشعر بؤنه َمجصهنا وحَداً وَراه فَها وكؤنه عٗج ر  

 الكثَر من الطالة السلبَة المشجعلة داخلن ، وكالمعجاد سرله

 .. للحظات من كل ما َجحرن فٍ رأسه كالدوامة الجٍ ٖ نهاَة لها

 وكم جمنً أن َكون له ذات الجؤثَر اَٖجابٍ علَها لعل روحها

بَن ماضَها وحاضرها وذكرَاجها المإلمة أن الضابعة  

 . جسجكَن للًَٗ 

 انجمل نظره لها وللخصٗت الذهبَة المجطاَرة حول رأسها وهمس

 من خلفها ببطء وِرلة وكؤنه َخشً أن جدفعها كلماجه وجرمَها

 ْسفل النهر

 " زَزفون علَنا أن نؽادر "

 وحَن لم َصدر عنها أٌ رد فعل جنهد بؤسً وعلم أٌ مهمة صعبة

، أمسن كانت جنجظره لجعلها ججحرن من هنا لوٖ رسالة جده  

 بذراعها وادارها ناحَجه وأمسن بكلجا ذراعَها لبل أن جفكر فٍ

 العودة لوضعها السابك وما هو واثك منه جماماً ولال بجؤنٍ َنظر

 لعَنَها الجٍ كانت جخفَها عنه ظٗل خصٗت ؼرجها المجطاَرة



 رؼم أنوار الجسر الموَة

 " هل جرَدَن رإَة شمَمن َا زَزفون ؟ "

اً وهو َري حركة شفجَها البطَبة لجسمح لٓحرؾوكما جولع جمام  

 الهامسة لجخرج

 " !إسحاق ؟ "

 فشعر بؤدق ورَد فٍ جسده َجمزق مع جسرب ذان الهمس الموجع

 من أذنَه ِخر لطرة دم فٍ جسده حجً كانت لشعرَرة لم َشعر

 بمثَل لها َوماً وكم كره نفسه حَنها وعابلجه وكل ما َمت للملب

 السلطان بصلة من جدهم اْكبر ِخر حفَد لهم فمد كان من

 اْحري بجلن السٗلة أن اندثرت وانمطع نسلها ولم جرجكب كل هذا

 الُجرم بؤحدهم فكَؾ إن كان هذا اْحد جزء منهم ودمابهم ججرٌ

 . فٍ عروله

 جنملت نظراجه فٍ عَنَها بضَاع وخرجت الكلمات الحزَنة

 رؼماً عنه

حجنا َوماً ما ؟ أثمة أمل أن َكون هنان مشاعرأَمكنن مسام "  

 " ؼَر الحمد نحونا ومهما كان ذان الثمن ؟

 انجظر بلهفة أن ججَب َشعر بالثوانٍ المصَرة بَن صمجها وجحرن

 شفجَها جمر وكؤنها أعوام طوَلة اسجطاع فَها أن َري كامل

 مؤساجها جُعرض أمامه حجً مات اْمل فٍ داخله وهو َجخَل أن

مكانهما وكَؾ َمكن أن جكون مشاعره حَالهم ؟ َكون  

 لكن الجواب كان ألسً مما رسم له من مشاعر جعله َشعر بكل

 شٍء َصمت جماماً من حوله وحجً ضربات للبه المجنونة ما أن

 جحركت جلن الشفاه الزهرَة ببطء وعبر همسها الرَاح لَصل

 وحده وَجخلل كل خلَة فٍ جسده ولَس فمط أذنَه



رار السلطان حٍ َجنفس لم َعلم معنً المعاناة الجٍلَس وض "  

 " جركنا جمَعنا فَها

 أبعد حَنها َدَه عنها ولم َعرؾ أَن َذهب بهما لَنجهٍ به اْمر

 بؤن ؼرس أصابعهما فٍ شعره وشده للخلؾ َنظر بعجز عن لول

 أٌ شٍء للجٍ لم جنجظر ذلن كما َبد وجحركت مججازة له نحو

جماماً ْن كل واحد منهما َعرؾ الجواب السَارة المجولفة خلفه  

 . بالجؤكَد ولن َمدم لها أحد ذان الثمن

 جحركت أصابعه نزوٖ لعنمه واسجدار بجسده للخلؾ ونظر بجفكَر

 عمَك جبدل لما َشبه الصدمة للجالسة مكانها داخل السَرة جهَم

 بنظرها للفراغ مٗمحها اكجسبت جموداً مرَعاً ولد جذكر اْوراق

جخص أسهمها فٍ شركجهم وبعض المعلومات واْرلامالجٍ   

 الدلَمة عن حسابات الشركة فهل هذا ما كانت جخطط له أن جدمر

 ! جدها بجلن الطرَمة ونجَب من كان َساعدها فٍ ذلن

 حرن رأسه بعدم اسجَعاب َجخَل أن َكون ذان جفكَرها والطرَمة

 ! الجٍ جرَد اٖنجمام بها منه

 ! بل ومنهم جمَعاً بؤن ججردهم من كل ما َملكونه

 واْسوأ من كل ذلن أن َكون نجَب من لدم لها هذا وبكل سهولة

 ! فهل وصل حمده علَهم لذان الحد

 .فلن َكون جعاطفاً معها بالجؤكَد ؟

 شعر بجَبس مرَع فٍ لدمَه وهو َجرهما بصعوبة نحو السَارة

جشؽَلها وٖ كَؾ اسجطاعوٖ َعلم حماً كَؾ جمكنت أصابعه من   

 لَادجها مجدداً والطرَك من أمامه َشعر بها جلجوٌ فٍ مكنها

 كثعبان ضخم بسبب الدوامة الجٍ بدأت جزداد حدة داخل رأسه حجً

 كان َسمع ضجَج الجوابها الؽاضب فٍ أذنَه جكاد جفمده عمله



 ولَس جركَزه فمط .. العمل الذٌ لم َعد َمكنه اسجَعاب كل ما

نكشؾ أمامه ولد فاق طالة جحمله كمخلوق بشرٌَحدخ وَ  . 

 أؼمض عَنَه لبرهة لبل أن َفجحهما علً اجساعهما وكؤنه َجؤكد

 من سٗمة نظره واشدت لبضجاه علً الممود وهمس بصوت

 خافت مرججؾ وهو َدَره دورة شبه مكجملة لَدخل الطرَك الذٌ

 سَؤخذه لوجهجه جحدَداً 

 " َا رب ساعدنٍ علً كل هذا "

* 

* 

* 

 جمعت مذكراجها فٍ حركة سرَعة ووضعت حمَبجها علً

 كجفها واججهت مسرعة ناحَة باب الؽرفة جرفع خصٗت

 شعرها لٓعلً بنظارجها السوداء الكبَرة جثبجها فَه جخشً

 أن َسبمها والدها وَنسً بؤنه سَوصلها معه ، وهذا كان

 بطلب من أوَس احجرمه والدها ولم جعجرض هٍ علَه بؤن

عن اسجخدام سَارجها الخاصة فكٗهما َعلم جَداً  ججولؾ  

 معنً أن َكون الشخص لد ولد وعاش وجربً فٍ الجنوب

 حَخ ٖزالت جحجفظ جلن المري بؤصول حَاجها السابمة وإن

 . كانت اْلرب فٍ البٗد للعاصمة حوران مهما بعدت عنها

 ما أن كانت سجؽلك باب الؽرفة جولفت فجؤة وممبض الباب

 ٖزال فٍ َدها ما أن عٗ صوت رنَن هاجؾ لم َكن

 الموجود فٍ حمَبجها بل خرج من درج الطاولة لرب

 سرَرها فهمست باسجؽراب

 " !! مارَه "



 فهو الهاجؾ الذٌ وضعت فَه جلن الشرَحة وأرسلت

 الرسابل منه كما طلبت هٍ منها لكن لما ججصل هذا

 ! الولت الباكر

أن الولت عندهما مخجلؾ نظرة للساعة فٍ َدها وجذكرت  

 فنظرت خلفها جزم شفجَها وعادت بنظرها لمصدر الصوت

 الذٌ عاد للرنَن بإلحاح وضاعت بَن أن جلحك بوالدها

 أو ججَب ؟

 ولررت نهاَة اْمر أن ججَب علَها فمد َكون اْمر

 ضرورَاً فهٍ طلبت منها أن ٖ ججصل بها ولم جطلب أن

 . ٖ ججَب علَها

كة سرَعة وأخرجت الهاجؾ الذٌ ٖزال فٍفجحت الدرج بحر  

 رنَن مسجمر وفجحت الخط ووضعجه علً اذنها لابلة

 " ...ما "

 وجَبس لسانها لبل أن َنطك بالٍ الحروؾ الجٍ علمت فٍ

 ً  الهواء ما أن وصلها الصوت الرجولٍ الؽاضب صارخا

 " من جكون أنت ؟ أجب "

 واجسعت عَناها بذهول ما أن علمت هوَة صاحب ذان

 الصوت .. وكَؾ لها أن جنساه وإن كانت مكالمة واحدة

 جلن الجٍ سمعجه فَها سابماً .. وعاد لضرب طبلة أذنها بموة

 حجً كانت جكاد جُجزم بؤنه َصل لكل من فٍ المنزل حَن

 جابع بذات صراحة الؽاضب

 " من أنت ومن أَن جوصلت لهذا الرلم ومن هو سَدن "

 زاد ارججاؾ َدها وؼرست أسنانها فٍ شفجها بخوؾ فمارَه

 حذرجها من أن َعرؾ أحد بما طلبجه منها ، شعرت بدرجة



 حرارجها جرجفع حجً كانت جشعر بحبة عرق ججسرب من

 طرؾ صدؼها ببطء وعَناها ججحركان ناحَة باب ؼرفجها

 وللذٌ دخل منه وٖزالت جسجمع للصوت الؽاضب َكرر

 ذات السإال

كنت رجًٗ فجحدخ أو أنا من سَعلم كَؾ َصلن إن "  

 " وَجعلن جنطك

 وعلمت من صمت والدها المفاجا َنظر لها باسجؽراب بؤنه

 َسمع صوت الرجل المزمجر وإن كان ٖ َفهمه فكان كطوق

 نجاة لها كٍ ٖ جُفسد ما طلبجه منها صدَمة طفولجها وإن

صكانت ٖ جفهمه جَداً فلم جخبرها سوي بؤنه أمر َخ  

 . حماَجاها وحماَجه وعلَها أن ٖ جفشل فَه

 اججهت ناحَجه بخطوات راكضة ومدجه له بحركة سرَعة

 بَنما كان َنظر هو له باسجؽراب فٍ َده ورفع نظره لها ما

 أن أشارت له علً اذنها جطلب منه أن َجحدخ وهمست

 جحرن َدها بسرعة

 " جحدخ معه .. الرلم لمارَه "

ن ٖ َفهم شَباً بسبب مٗمحهافانصاع من فوره وإن كا  

 المرجبكة المذعورة وكانت جعلم بؤن هذا الرجل لن َُفسد

 اْمر ولن َجصرؾ بعشوابَة كما أنه َجمَز بصوت أصؽر

 من سنه بكثَر عبر الهاجؾ ولطالما كانت صدَماجها

 َخبرنها بذلن حَن كان َجَب علً الخط الثابت للمنزل بل

كل َوم جمرَباً حَن َحدثهاوهٍ الجٍ جعرفه جَداً وجسمعه   

 . ٌْ أمر

 لضمت طرؾ ظفر إبهامها بجوجر جرالبه وهو َضعه علً



 أذنه وَمول بحزم بَنما نظراجه لم جفارق عَنَها

 " من أنت وماذا جرَد ؟ "

 وعلمت من اجساع نظراجه المصدومة أٌ كلمات سَكون

 سمعها اِن منه زاده صراخه حَن لال

 أنت هو من علَه أن َُعرؾ بنفسه وأنت ججحدخ بهاجؾ "

 " ٖ َخصن

 ٖمست َدها وجنجها جشد شفجها بؤسنانها حَن عٗ صراخ

 من باجت جسمعه بشكل واضح جماماً بسبب ما لاله والدها

 " ِخر مرة أسؤلن من جكون ومن ورابن ؟ "

 فمالت له بسرعة جحرن َدها أمام شفجَها هامسة

. لل براء هارونبراء هارون . "  " 

 فجنهد بضَك ولال بحدة وهو َرممها بنظرات جفهمها جَداً 

 " براء هارون فمن جكون أنت "

 ؼطت شفجَها بؤطراؾ أناملها ما أن أبعد الهاجؾ عن أذنه

 ونظر له بصدمة لبل أن َنظر لها لابًٗ بوجوم

 " ! لال إذاً أنا لاجلن "

 وجابع بضَك َرَها شاشة الهاجؾ فٍ َده

 " هل أفهم من َكون هذا َا زهور وماذا َرَد ؟ "

 جلعثمت للًَٗ لبل أن جمول

 " هو جَم زوج مارَه "

 ؼضن جبَنه ولال باسجؽراب

 " ! زوج مارَه "

 لالت من فورها

 أجل أبٍ مارَه .. ألم َؤجٍ ْخذها من منزل عمها وسافر "



 " بها خارج البٗد ؟ وهذا الرلم لها فعًٗ 

ٍ نظراجه ولال بحزمازداد اٖسجؽراب ف  

 ولما َجصل بن وَهدد وَجوعد ؟ وما عٗلة براء هذا "

 " ! أنجحل أنا شخصَجه

 حركت َدها لبل أن جمول معجرفة باندفاع

 براء هذا ابن عم مارَه كما أن الشرَحة فٍ الهاجؾ له "

 " ومارَه من اجصلت بٍ وطلبت منٍ هذا

 وعبست مٗمحها ما أن لال بضَك َشَر بالهاجؾ فٍ

 َده لصدؼه

 " لولٍ أمراً َصدله العمل َا زهور "

 وجابع بذات ضَمه َلوح به ناحَجها

 أنا لم ألل ما للت إٖ لجولعٍ أن َكون اْمر كما فهمت "

 " وبؤنه هاجفن وٖ جرَدَن أجابة ٖ أن ألعب دور ؼَرٌ

ابلة برجاءزمت شفجَها لبل أن جحررهما ل  

 مارَه من طلب هذا أبٍ ألسم لن وٖ عٗلة لٍ "

 " وٖ لن باْمر

 كانت جؤمل أن َجفهم مولفها لكن النجَجة كانت عكسَة كما

 َبدو ولم َزدد ضَمه إٖ شدة وهو َمول مشَراً للهاجؾ

 بعَنَه لبل أن َنظر لعَنَها مجدداً 

بمجله ٖ أري اْمر كذلن مطلماً وهو أمامن َهدد وَجوعد "  

 ّٗ  ما أن علم أنه هو وَبدو كان َجولع شخصاً آخر فه

 " شرحت لٍ ما َحدخ مفصًٗ ؟

 جنهدت لابلة باسجسٗم

 " أنا ٖ أعلم الجفاصَل ْخبرن بها أبٍ "



 عاد بالجلوَح نحوها بالهاجؾ فٍ َده لابًٗ باسجَاء

 جل ما أخشاه وواثك منه أن َجلب هذا اْمر "

 " المشكٗت لن

جَها بَنما جابع هو جوبَخه الماسٍلوست شف  

 وٖ جنسٍ َا زهور أنن أصبحت مجزوجة اِن ولن أكون "

 أنا المسإول عنن ْجد حًٗ لٓمر حَنها دون أن جُعالبٍ ولد

 " َكون عمابن ألسً مما ججولعَن ذان الولت

 عبست مٗمحها لابلة برجاء

هوأبٍ أنا حماً ٖ عٗلة لٍ واوَس َعرؾ زوجها جَداً ف "  

 من كان َجرافع عنه دابماً فٍ لضاَا الطٗق الجٍ َرفعها

 " عمها

 وجابعت وابجسامة جزَن شفجَها وبمزاج انملب فجؤة

"  ً  ثم أنا لم أوافك علَه إٖ حَن علمت بؤنه مثلن جماما

 َسعً لفعل كل ما أحب وأرَد وَمؾ بجانبٍ كلما لزم اْمر

 " وذان ما جعلنٍ أحبه

 جنهد َحرن رأسه ومد لها الهاجؾ لابًٗ بجمود

 " أجمنً بالفعل أن ٖ جصدق ظنونٍ "

 وما أن أخذجه منه لال وهو َججه نحو الباب

 " اجبعَنٍ هَا جؤخرنا بما فَه الكفاَة "

 وؼادر من فوره فنظرت للهاجؾ فٍ َدها فٍ ِحَرة لبل أن

نجفجح درج الطاولة وجضعه فٍ مكانه السابك وٖ جعلم إ  

 كان دورها لد انجهً وعلَها أن ججولؾ عن إرسال جلن

 . الرسابل أم ٖ ! وٖ َبدو أن اْمر بات َحجاج المزَد

 رفعت كجبها وؼادرت جهة باب ؼرفجها مسرعة وهمست



 بحزن وهٍ جحجضنهم ونظرها علً عجبات السلم حَخ

 خطواجها

 " كم أخشً علَن من كل هذا َا صدَمجٍ "

* 

* 

* 

 <َجبع ــــــ

2الفصل السادس والعشرون   

 

* 

* 

 احجضنت نفسها بموة وانخفض رأسها وجدلت الخصٗت

 الجٍ جففها الهواء البارد ججسالط جباعاً علً وجهها وعَناها

 .. الدامعة وبكت

 بكت مجدداً وبكت أَضاً رؼم ججمد جلن اْجفان كبالٍ

 جسدها المرججؾ جشهك بؤنَن مع كل عبرة جخرج من

ن محاوٖجها المضنَة لكجمانها ، ولم جعدضلوعها بالرؼم م  

 جعلم ما َمكنها احجضانه نفسها أم جسدها المرججؾ ؟

 . ألمها أم روحها المعذبة أم جمَعهم معاً ؟

 ارجفعت َدها لشفجَها َؽطَها لماش منشفة الحمام جخفٍ

 عبرجها الباكَة والجصك جسدها أكثر بالحدَد البارد لحاوَة

 الممامة الكبَرة الجٍ وجدجها مٗذاً لها فلم جسجطع اججَاز

 أكثر من أربع مبانٍ سكنَة بعد خروجها من هنان فهٍ ٖ



 جملن ماًٖ وٖ هاجفاً وحجً إن فكرت فٍ إَماؾ سَارة أجري

 فلن جسجطَع أن جركبها وهٍ هكذا ٖ َؽطٍ جسدها سوي

ْحوالمنشفة الحمام ولَس لدَها مكان جذهب إلَه فٍ كل ا  

 . وانجهت للمكان الذٌ لن َطردها أحد منه وهو الشارع

 شهمت بموة ونظرت مفزوعة جانباً حجً شعرت بالحاوَة

 الثمَلة جهجز مع اصطدام جسدها بها وهٍ جهرب من الَد

 الجٍ أمسكت بكجفها فجؤة جنظر بذعر لطَؾ الشخص الذٌ

 أبعد َده عنها وٖ جسجطَع رإَجه بسبب ضوء هاجفه الموٌ

 الموجه نحوها وشدت بَدان مرججفة َالة المنشفة فٍ

 حركة ٖ شعورَة جسجر جسدها وجدحرجت دمعجان من

 أطراؾ رموشها ما أن وصلها الصوت المرأة الُمسنة والجٍ

 لالت باسجؽراب

 " !ما الذٌ جفعلَنه هنا ؟ "

 فلم جسجطع لول أٌ شٍء ولم َخرج من شفجَها المرججفة

مطع أنفاسها الموَة ججحرنسوي الشهمات المكجومة وج  

 معها خصٗت شعرها المجَبسة أمام وجهها ٖزالت جنظر

 . لها من بَنها

 وما أن رفعت َدها واخفت عَناها عن الضوء الذٌ لم جعد

 جحجمله المملجان المجهدجان من البكاء أبعدت حَنها الوالفة

 فولها هاجفها وسمعت صوت وضعها لكَس كان فٍ َدها

هنا بسببه لجرمَه حَخ بالٍ أكَاس وسَكون ما جاءت  

 ً  الممامة بالجؤكَد ولم جكن ججخَل بؤنها سججد أحداً مرمَا

 فٍ طرَمها .. الفارق الوحَد أنه َبكٍ رمَهم له عكس

 . الذٌ جحمله معها والموجودات فٍ الحاوَة خلفها



 لم جسجطع إمسان عبرجها عند جلن الفكرة رؼم شدها الموٌ

 علً شفجَها بَدها مما جعل الجٍ وضعت هاجفها جانباً جنزل

 علً لدمَها أمامها ومسحت َدها علً شعرها جبعده عن

 وجهها لابلة بملك

 " ! لما جبكٍ وما جفعلَنه هنا َا فجاة "

 ولالت بحزن ما أن لم ججد منها أٌ اسججابة

 " َاٖ الفجاة المسكَنة "

 وولفت ومدت َدها نحوها لابلة

لفٍ ِخذن لمنزلن بسَارجٍ هَا "  " 

 " ٖ منزل لدٌ "

 شعرت المرأة المسنة بالجعاسة ما أن سمعت الصوت الرلَك

 الباكٍ ذان وكؤنه لطفلة جابهة ووحَدة وشعرت بالشفمة

 اججاهها وإن كانت ٖ جعرفها وٖ جعلم عن لصجها ولالت

 بؤسً حزَن

ة ؼَرآه َا إلهٍ .. وأنا لَس لدَا فٍ الولت الحالٍ ؼرف "  

 " مسجؤجرة فٍ منزلٍ لجنامٍ فَها اللَلة

 وجابعت جشدها من ذراعها لجمؾ

 " سؤوصلن ٌْ مكان جرَدَن إذاً وٖ جبمٍ هنا "

 وحَن لم جسججب لها ولد شدت ذراعها منها هامسة

 ببحة وحزن

 " ٖ أحد لٍ وٖ أرَد أحداً  "

 لالت جحاول رإَة مٗمحها المخفَة فٍ ظل الحاوَة الكبَرة

نما خرج صوجها جاداً بعض الشٍءبَ  

 وبماإن هنا لَس حًٗ َا صؽَرجٍ فما أن َجؤخر اللَل لن "



 َبمً هنا سوي الرجال الثملَن وجكونَن فٍ خطر كبَر

 " حَنها

 وعادت جحاول مساعدجها علً الولوؾ مجدداً لابلة

 هَا علَن الذهاب من هنا اِن وٖبد وأنه لن لرَب ما "

 " لجمضٍ اللَلة لدَه ثم َمكنن أن جمررٌ ما علَن فعله

 ولم ججرن لها أٌ مجال لٗعجراض أو الرفض ولن جسجطَع

 نكران حمَمة ما لالجه وبؤن بماإها هنا لن َجلب لها أٌ

 حلول بل سَولعها فٍ مشكٗت أكبر حجماً بالرؼم من أنها

 . فعًٗ كانت جكره أن جلجؤ ٌْ أحد منهم

* 

* 

* 

ن سَارجها وضربت بابها جبعد خصٗت شعرهانزلت م  

 ً  الحمراء الٗمعة بعد أن طارت أمام عَنَها ونظرت عالَا

 ْنوار الشمة الجٍ كانت مضاءة لبل أن جنظر جانباً وزمت

 شفجَها بحنك ما أن ولع نظرها علً السَارة الٗمبرؼَنٍ

 الذهبَة المجولفة بجانب سَارجه جماماً وهذا دلَل آخر علً

ه هنا بل ووجودها أَضاً وكم باجت جشجهٍ اللحظةوجود  

 الجٍ ٖ ججدها وٖ سَارجها جلن هنا وجخجفٍ من حَاجها

 لٓبد ، نظرت لوجهجها وهٍ باب المجمع السكنٍ وجحركت

 نحوه مجمجمه بحمد

 " سجبجعدَن عنه ورؼماً عنن أَجها أَطالَة الرعناء "

رٌ المصَرصعدت العجبات بخطوات أنَمة جشبه ثوبها النا  

 والمصنوع من الحرَر والحذاء المرجفع المشابه له فٍ



 اللون جلجؾ أشرطجه الحمراء حول سالَها شدَدة البَاض

 حجً وصلت باب الشمة الذٌ نظرت له باسجؽراب وهٍ

 جلمحه من لبل أن جصل مفجوحاً وجلن لَست عادجه إن كان

 داخل الشمة أو خارجها ! وجبدلت نظرجها للذهول ما أن

المحطمة وجحركت لفت أمامه جنظر للفوضً والجحؾو  

 خطواجها نحو الداخل واجسعت شفجاها المطلَة بؤحمر شفاه

 ً  ٖمع بلون الدم وهٍ جنظر للؽرفة الجٍ كان بابها مفجوحا

 علً اجساعه .. للزجاج ولطع المراَا المجناثرة علً اْرض

 ولحطام الجلفاز والفوضً العارمة حَخ الؽرفة الجٍ جعلم

 ! كما جعرؾ نفسها لمن جكون

 انجملت نظراجها المصدومة ناحَة باب المطبخ لبل أن جنظر

 جهة باب ؼرفجه المؽلك وكانت سججحرن ناحَجه لوٖ أولفها

 الجسد الذٌ لمحجه َمؾ عند باب الشمة خلفها ونظرت

 باسجؽراب ناحَجه وكؤنها ججؤكد من سٗمة نظرها وعملها

 ! وأنه هو فعًٗ 

سجرجه العلوَة مفجوحة بَنما كان َعلو صدره كانت أزرار  

 وَهبط بشدة وانجمل نظرها لَده الجٍ كان َمسن بها برمًَٗ 

 بٗسجَكَا أصفر سمَن مع كجابة حمراء صؽَرة ومجراصة

 وارججؾ للبها ٖ شعورَاً حَن ارجفع نظرها لوجهه ولعَنَه

مجحدَداً فمد كان فَهما ؼضباً كفًَٗ بإحراق العالم بؤسره ل  

 جراه ولم جعرفه فَهما من لبل بالرؼم من جدَة مٗمحه

 ! وجموده الدابم

 ً  وعجزت الكلمات عن الخروج من شفجَها المجصلبجان جماما

 وٖ لجسؤله عّما جال فٍ خاطرها حَن لمحجه وأَن كان وهٍ



 الجٍ لم ججده فٍ اْسفل بَنما كانت سَارجه هنان وخالَة

ا حدخ وما بنمنه ! بل ولم جسجطع وٖ لول ماذ  ! 

 كانت جشعر بنظرجه جلن سجحرلها إن هٍ جكلمت ففكرت

 أوًٖ فٍ أن جبرر سبب وجودها هنا كٍ ٖ َؽضب من لدومها

 من دون إبٗؼه ككل مرة لكنها لم ججد فرصة لذلن ونظراجها

 الذاهلة ججبعه ولد جحرن من مكانه أخَراً ودخل الشمة

م شهمجهابخطوات واسعة وارجفعت َدها لشفجَها جكج  

 المصدومة ما أن فجح ؼطاء ذان البرمَل فٍ َده ورماه

 بحركة ؼاضبة وبدأ َسكب ما فَه فٍ جمَع أرجاء الردهة

 الواسعة ولفزت بشهمة مصدومة ما أن كاد َصل البنزَن

 ! لثوبها وهو َرشه بعشوابَة وكؤنه ٖ َهجم أو ٖ َراها هنا

ا فٍركضت بخطوات مسرعة ومجعثرة خلفه ما أن رمً م  

 َده حَن فرغ جماماً وجوجه لباب الشمة مجدداً وخرجت معه

 لبل أن َفعل ما جفكر فَه وهٍ ٖزالت فٍ الداخل ، وذان ما

 حدخ فعًٗ حَنها فما أن ؼادرت الباب بخطوة واسعة الجفجت

 لجلن الشمة ججراجع خطواجها للخلؾ جنظر بصدمة فاؼرة

 فاها علً اجساعه َجبع نظرها المداحة المشجعلة الجٍ رماها

 فٍ الداخل لَنجشر لهبها فٍ المكان لبل أن جصل اْرض

 وبدأت ألسنة النار جكبر فٍ لمح البصر والدخان َخرج من

 الباب بدفعات باجت جكثر وججسع وبدأ صوت الضجَج

 والصراخ فٍ الخارج َصلها مع أصوات فرلعة اْخشاب

نت ججآكلها النَران فهفت بَدها أمام وجهها وسعلتالجٍ كا  

 بموة ونظرت للذٌ جحرن ووجهجه السٗلم ما أن عٗ

 الصراخ فٍ الخارج وجبعجه من فورها منادَه له جخجرق



 بجسدها أجساد من ركضوا َصعدون السٗلم لَصلوا لمكان

 الحرَك ولد جبعجه نظرات مسجؽربة لمن جعرفوا علَه وهو

َهجم للنَران الجٍ كانت جلجهم شمجهَؽادر دون أن   !. 

 خرجت من باب المبنً جبحخ عنه بعَنَها بَن المزدحمَن

 فٍ اْسفل ورإوسهم كما نظرهم لٓعلً حَخ َرجفع عمود

 الدخان اْسود عالَاً حجً وجدجه أخَراً وكان لد وصل

 لسَارجه فركضت نحوه منادَه مجدداً لكنه لم َلجفت ناحَجها

وأؼلك بابها بموة فولفت مكانها ما أن أَضاً بل ركبها  

 جراجع بها للخلؾ بحركة لوَة عٗ معها صوت عجٗجها

 الموٌ علً الطرَك المعبد وجراجعت للخلؾ مسرعة ما أن

 اسجدار بها بحركة لوَة أخري وكاد َصدمها دون أن َهجم

 لذلن ولم َظهر لها سوي َدَه الممسكة بالممود جحركه بموة

ان نظراجها ٖ زالت ججبع السَارةوؼضب وؼادر من هن  

 المبجعدة ورفعت َدَها جحرن رأسها بصدمة هامسة

 " !هل فمد عمله أم ماذا ؟ "

* 

* 

* 

 مرت الدلابك مجعالبة وهو َجلس مكانه علً السرَر بَنما َسند

 مرفمَه علً ركبجَه منحٍن بجذعه لٓمام َنظر لٓرض ولد جدلت

 َداه بَن سالَه المنفرججان َفكر فٍ كل ما لالجه زوججه جلن ،

 واْسوأ أنها لن ججولؾ عن جردَد ذات أسطوانجها جلن ولن جكون

 المرة اْخَرة وَعرفها جَداً ، هو َثك فٍ ولاص .. َثك فٍ ذكاء

 ولدرات ابنه كما نزاهجه لكن لول هذا لها لم َزَد اْمر إٖ سوءاً 



لن دلًَٗ علً وجود شخص ثالخ معهما كما، فإن كان ابنه َم  

 لالت رلَة فٗ َمكنه اجهام الفجاة وٖ الجسرع فٍ الحكم علَها

 فمضاَا المجل جحدَداً أسرارها شابكة وحَن جُكشؾ لد جنصدم

 . بؤن المدان برٌء كما أن البرٌء هو الفاعل

 حضن رأسه بَدَه ججخلل أصابعه شعره َشده بموة وكؤنه َرَد

من منابجه وأؼمض عَنَه بموة أكبر وألمه َشعر به فٍانجزاعه   

 ً  .. مكان مخجلؾ جماما

 من لال بؤنه ٖ َجؤلم لموت ابنه ؟

 هو ابنه مهما حدخ وَموت ممجوٖ ً .. جمَعها ألدار هللا ٖ َنكر

 ذلن لكن أن َموت نابماً فٍ فراشه أو بسبب حادخ ما لَس كما

ال حراً طلَماً ولم َنلأن َموت بسبب لجل أحدهم له بَنما َٖز  

 جزاء فعلجه ، كان موجه فاجعة عصفت بالجمَع وٖ َمكنه نكران

 ذلن .. بل وجعل مشاكل عدة جطفو للسطح فهذه المرة اْولً

 الجٍ جصفه فَها زوججه جلن بؤنه َجبع أوامر والده ججهمه بالضعؾ

 ً  ! أمامه بل وأمام ابنه أَضا

ت من أفكاره جلن ولدرفع رأسه ونظر للجٍ كانت وكؤنها خرج  

 دخلت الؽرفة مجدداً وولفت أمامه مباشرة وكجفت ذراعها لصدرها

 عَناها كما وجهها لد ازداد وضعهم سوءاً بسبب البكاء فعاد

 بنظره لٓسفل ولال بجمود

 جعوذٌ من الشَطان َا أسماء واجركٍ اللَلة جمضٍ "

 " علً خَر

 ً بعبرة مكجومة وجنهد بؤسً ما أن وصله صوجها الحانك مخجلطا  

 " أجل فؤنا الجٍ جُفسد حَاجن وحَاة الجمَع "

 وجابعت من فورها بصراخ باكٍ



 " أنا المخطبة الوحَدة هنا والجمَع علً صواب "

 ً  ولؾ علً طوله حَنها ولال صارخا

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل "

 وجحرن مججازاً لها ووجهجه الباب خلفها فاسجدار رأسها معه

 لبل جسدها ولالت بؽضب

 " أَن سجذهب ؟ "

 كان حَنها لد فجح باب الؽرفة فالجفت لها ولال بجهدَد ؼاضب

 سؤبجعد من هنا لبل أن جفمدٌ زوجن أَضاً وجعرفَننٍ جَداً  "

 " إن طلمت فٗ رجوع وٖ جراجع

 وؼادر المكان بؤكمله ضارباً باب الجناح خلفه ولم َسمع أٌ

بؤنها لن جفعلها ، لادجه لدماه ناحَة الجناحجعلَك منها وَعلم جَداً   

 اْلرب له من هنان والذٌ كان َخص زوججه الصؽري وما أن

 فجح باب الؽرفة وجدها ججلس علً سرَرها جملب فٍ هاجفها

 فاسجوت جالسة جنظر له وهو َرجمٍ جالساً علً السرَر بجنهَدة

اعمَمة بعد أن ألمً السٗم علَها بهمس خافت فعادت بنظره  

 لهاجفها دون اهجمام وذان ألصً ما كان َجمنً وَرَد ولد حممجه

 له ، ولم جمضٍ دلابك للَلة حجً نظرت ناحَجه وكان َجكا برأسه

 لٓعلً مؽمضاً عَنَه ولالت باسجَاء

 " لما لم َسمح والدن ٔبنٍ بحضور جنازة شمَمه ؟ "

ثوانٍجؤفؾ نفساً طوًَٗ وٖزال مؽمضاً عَنَه وكؤنه َجحسر علً ال  

 الملَلة الجٍ خدعجه بصمجها فَها لبل أن َهمس بجملك

 " ولما لم جسؤلٍ والدٌ ؟ "

 اسجدارت بكامل جسدها نحوه ولالت بضَك جنظر لوجهه وٖزال

 علً وضعه َؽمض عَنَه



 " ْنن أنت والده أم نسَت ؟ "

 فجح عَناه حَنها ونظر ناحَجها وصرخ َضرب براحة َده

 ناحَة صدؼه

 "  ارحمَنٍ َا سارة فرأسٍ سَنفجرحلفجن باهلل "

 لكن جصرَحه الؽاضب ذان لم َزد اْمر إٖ سوءاً ولد انجملت

 ً  للصراخ الؽاضب أَضا

 سَنفجر من حدَثٍ فمط ؟ أٖ َحك ٔبنٍ أن َحضر جنازة "

 شمَمه كبالٍ أشمابه ؟ لما ججعمدون نفَه هكذا بعَداً 

 " عنكم وعنٍ ؟

 اسجوي فٍ جلوسه بحركة واحدة ؼاضبة ونظر ناحَجها

 ولال بحدة

 امجحاناجه اْسبوع المادم وشمَمه مات ولن َعود للحَاة بوجوده "

 " ولت دفنه كما أظن

 وجلمؾ أنفاساً حادة شعر بها جذبح صدره كنصل سكَن حاد حجً

 ظهر ذلن علً مٗمحه وكؤنه َصارع المرض لكن الجالسة أمامه

لن كما لم جمجنع بما لاللم جهجم لذ  .. 

 بل وجادت علَه بالمزَد وهٍ جصرخ معجرضة

 ما فٍ اْمر إن كان هنا لَومَن حجً انجهاء الجنازة ثم ؼادر ؟ "

 " ٖ أعلم لما ٖ رأٌ لن فَما َخص ابنن ؟

 ولؾ حَنها علً طوله خارج السرَر َماوم ارججاؾ سالَه الجٍ

شدة جعلت أوردةباجت عاجزة عن حمله كما َبدو وصرخت ب  

 نحره جنبض بوضوح بَنما لوح بَده بؽضب

 لو كنت أصررت علً مجَبه ما كان والدٌ لَعجرض لكنٍ "

 أوافمه الرأٌ فدراسجه أهم من جضََع اْسبوع المجبمٍ له فٍ



 " السفر هنا وهنان

 صرخت اَضاً جحرن رأسها بموة

 " وهل جولؾ اْمر عند هذا الحد ؟ "

مجهدة والمحمرة من للة النوم والجعب وحجًحدلت فَها العَنان ال  

 الؽضب بذهول بَنما جابعت هٍ بؽضب محجج

 لمد أخبرنٍ الَوم بؤنه لن َكون هنا فٍ أجازة ْنكم "

 " ارفمجموه بالدورات الصَفَة

 وامجٓت عَناها الملَبة بالؽضب بدموع رلَمة سبحت فٍ فضاءها

 المجسع ولالت بحرلة

جعمدَن هكذا عنٍ وعن عابلجه ؟ٖ أفهم لما جبعدوه م "  " 

 جنهد بموة مسجؽفراً هللا َبعد نظره كما وجهه عنها ولد جخللت

 أصابعه شعره للخلؾ لبل أن َنظر لها مجدداً ولال بضَك

 ضرار مجفوق كثَراً فٍ دراسجه وَحبها فما نفع جركه هنا "

 " جحت رعاَجن ؼَر أن َصَر عدواً لشمَمَه

 كان رد فعلها اْولٍ أن حدلت فَه بصدمة لبل ان جصَح

 محججة بؽضب

 لما ٖ ججولؾ عن جكرار اجهاماجن الزابفة والجٍ ججحجج "

 " بها لعجزن عن كسر لرارات والدن بشؤن ابنن ؟

 وكان ذان ما جعل البركان َنفجر فعلَاً وأشار لها بسبابجه بموة

 رؼم ارججاؾ َده صارخاً بؽضب

ك ولهذا أطعجه وجزوججن .. وْجل كل هذاأجل معن ح "  

 " جخافونه وٖ جحجرموننٍ

 اجفلت بشكل واضح بسبب كلماجه لبل الؽضب الذٌ لم جعرفه فَه

 َوماً مع كل حاٖت الؽضب الجٍ عرفجه فَها وكانت سججحدخ لوٖ



 لاطعها بجهدَد ؼاضب وسبابجه جٗمس شفجَه المرججفجَن

 بهمس ؼاضب

مرة َا سارة وإن جكرر هذا من لساننٖزلت أحذرن وِخر  "  

 " مجدداً فؤنِت طالك وٖ مكان لن هنا وٖ ... ابن

 ولال آخر كلمة بصراخ رامَاً سبابجه جلن جانباً وؼادر ضارباً باب

 ً  الؽرفة علً اجساعه جٗه باب الجناح الذٌ صفمه بكل لوجه جاركا

ن َمررخلفه امرأة اخري جشجعل فٍ صمت بَنما جوجه لثالثة لبل أ  

 . النوم خارج ذان المكان بؤكمله وَرجاح

 ضرب باب جناحها وهو َفجحه وجركه خلفه مفجوحاً وفجح باب

 الؽرفة بموة حَخ الجٍ كانت مخجفَة عنه خلؾ باب الخزانة

 المفجوح وظهر رأسها ما أن فجح الباب ولالت باسجؽراب جنظر

 لمٗمحه المججهمة المجعبة

 " ! سلطان ما بن "

اسجؽربت وجوده هنا أم مٗمحه الجٍ جمعت هموم أعوام ٖ َعلم  

 طوَلة خرجت اِن للسطح ؟

 ولم َهجم لفهم ذلن وٖ للبحخ عن جواب له بل اججه ناحَة السرَر

 الواسع ولال وهو َبعد اللحاؾ عنه بحركة لوَة ؼاضبة

 " أرَد أن أنام فمط وأرجاح َا رلَة رجاءً  "

 نظرت للساعة باسجؽراب من نومه فٍ هذا الولت الباكر لبل أن

 ججوجه نحوه لابلة بابجسامة

 " ما رأَن فٍ أن أدلن لن رأسن سجشعر بالجحسن وجنام "

 لم َمانع ذلن واسجسلم لها وهٍ ججلس ووضع رأسه علً فخذها

 وجنهد بارجَاح مؽمضاً عَنَه ما أن جخللت أصابعها شعره وبدأ

حؾ ببطء لمٗمحه كما بالٍ أطرافه المجشنجة بَنمااٖسجرخاء َز  



 اكجفت هٍ بالصمت والجركَز علً ما جفعل جنظر لمٗمحه بحزن

 . وابجسامة محبة ٖ جفارق شفجَها

 كان ٖ َرَد ؼَرها زوجة له كما كانت والدة ولاص لبلها لكن

 والده وجنونه بكسر لعنة اٖبن الواحد جعله َدفع ثمن إطاعجه له

لثمن ؼالَاً جداً وهو فمط من َجحمل جبعاجه اِنوكان ا  . 

 انمطع حبل أفكاره جلن ما أن جؽلب علَه النوم وسرَعاً جداً بسبب

 الصمت والهدوء وأصابع الجٍ ججمن جَداً الطرَمة الجٍ كانت

 جطبمها دابماً فٍ الماضٍ وكلما عاد من شركجهم مجعباً وفٍ ولت

سَط من كل ذان الجعبمجؤخر جحاول أن جزَل عنه ولو جزء ب  . 

 سحبت فخذها ببطء جدس الوسادة مكانه ما أن جؤكدت من جعممه

 فٍ النوم وؼطت جسده باللحاؾ جنظر برحمة لمٗمحه المجعبة

 حجً خٗل نومه .. لبّلت جبَنه وابجعدت عنه هامسة

 " ٖ حرمنا هللا من وجودن "

 . وؼادرت بعدها الؽرفة جؽلك بابها خلفها بهدوء

* 

* 

* 

 نزل السٗلم َصل لمسمعه حدَثهما مجداخل الكلمات

 ٖنخفاضه فولؾ وأمال جسده من فوق السَاج الخشبٍ

 كعادجه الجٍ ٖزمجه منذ صؽره وظهر له ما كانا َشاهدانه

 فٍ شاشة الهاجؾ ولالت عمة والده جشَر للصورة بإصبعها

 " هذه اْجمل وأفضل من الجٍ اخجرجها "

 لالت آسجرَا حَنها

 ٖ هذه ثمنها مبالػ فَه كثَراً وجلن مشابهة لها وٖ جخجلؾ "



 " عنها وسعرها أفضل

 مد شفجَه َحرن رأسه بفهم بَنما لالت الجالسة مٗصمة لها

 " سعرها َكمن فٍ جودة الخشب الذٌ صنعت منه "

 وجابعت بابجسامة

 " ثم شراع الصؽَر ٖ َسجحك إٖ اْؼلً واْفضل "

ا ونزل بالٍ عجبات السلم بخطواتاعجدل فٍ ولوفه حَنه  

 لافزة واسجدار حوله ما أن وصل أسفله وجوجه نحوهما

 وٖزالجا فٍ نماشهما جشاهدان صوراً أخري كما َبدو له ،

 وما أن مر بجوارهما وممصده اٖرَكة لربهما نظر لهما

 بطرؾ عَنَه لابًٗ ببرود

 " ٖ أعلم لما لم َسمونٍ شراع ؟ "

مسان ضحكجها بَنما ابجسمت آسجرَا فٍلم جسجطع جوَرَه إ  

 حَاء جنظر لهاجفها فٍ َدها جُملب الصور بؤصبعها دون أٌ

 جركَز بَنما ارجمً هو بجسده علً اْرَكة المرَحة والجٍ

 ؼاص فَها باسجرخاء فارداً ذراعَه فوق ظهرها ولال

 َضرب بؤصابعه علَه فٍ حركة مجناؼمة بَنما َنظر مجعمداً 

 للسمؾ

رفة َشجرون له اْؼلً ثمناً وهو ٖ َعلم إن كانحجً الؽ "  

 " نابماً فَها أم فٍ الشارع

 خرجت ضحكة آسجرَا المكجومة حَن فمدت السَطرة الكلَة

 علَها بَنما لالت عمجه جشَر له بَدها

 أنت آخر من َجحدخ عن اْشَاء اْؼلً ثمناً فلم أري "

 " طفًٗ حظٍ بما حظَت أنت به فٍ طفولجن

شَر بَدها بعَداً هذه المرةوجابعت ج  



 لم ججرن والدجن شَباً َشجرَه المال لم جحضره لن ، هذا "

 ؼَر الذٌ اشجراه جدن وأعمامن ، ولبو المنزل المدَم

 َشهد فؤؼراضن وألعابن حَن كنت طفًٗ جمٓ أكثر من ثلثه

 " مع كل اجساعه

 وجابعت بضَك ما أن رممها بطرؾ عَنَه ببرود ولد عادت

 جشَر له بَدها

 لمد دللون دًٖٖ لوٖ شدة والدجن أحَاناً لكنت اِن ٖ "

 " جسجطَع الجحكم فٍ لعابن وهو َجسلل من بَن فكَن

 كانت الضحكة الجٍ أطلمجها آسجرَا حَنها حمَمَة لم جسجطع

 وٖ مجرد الجفكَر فٍ كجمها أو إمساكها وهٍ جمهمه بها لبل

حَن رممها بنظرة حانمة أن جمسن فمها بَدها جخفٍ بالَها  

 بَنما لال بضَك مخاطباً اْخري

 " َعجبن هكذا جعلِت الثنانَة جسخر منٍ ؟ "

 لالت ببرود جبعد نظرها عنه

 " أنا لم ألل سَباً وعلَن أن جفخر بهذا ٖ أن جسجاء "

 شد شفجَه بضَك ولال

 " ... أنا كنت صؽَراً وٖ أذكر شَباً مما جمولَن لكنٍ اِن "

ن عَنه بسبابجه َنزله لٓسفل َنظر مجعمداً ْسجرَاوشد جف  

 وهو َجابع

 " سؤري وأعٍ كل شٍء وهم َشجرون له كل ذلن "

 ضحكت آسجرَا بَنما رمت الجالسة بجانبها َدها نحوه فٍ

 ججاهل له ولالت وهٍ جنظر للهاجؾ الذٌ ٖزالت جمسكه

 دعَنا نري الخزانة بشكل واضح لنري ما سنطلب من "

علَهاجعدَٗت   " 



 لامت بما طلبت منها علً الفور بَنما نصب هو ساق علً

 اْخري ولال ببرود َرممهما بنظرة جانبَة ولد عادجا

 لمنالشة جفاصَل ما ججنالشان فَه

 علَكما اخجَار سرَر كبَر َناسب جلن الؽرفة ْننٍ "

 " سؤنجمل إلً هنان ْرالب كل شٍء

م ضحكجها ونظرهاضحكجا معاً هذه المرة ولالت جوَرَة جكج  

 ٖزالت علً شاشة الهاجؾ بَنما جوجه حدَثها للجالسة

 مٗصمة لها

 َبدو جدَاً فَما َمول وعلَكم وضع آلة مرالبة "

 " فٍ ؼرفجه

 نظر لها َضَك عَنَه بَنما ضحكت آسجرَا ولالت

 " هو أكثر من سَحبه وسجرَن ذلن بعَنَن "

 وجابعت مبجسمة بصدق جنظر له

 ثم هو لن َكون فٍ معزة ابن الكاسر رحمه هللا "

 " ولدي الجمَع

 ابجسم ابجسامة واسعة حَنها ونفخ صدره ولال ناظرا لها

 كنت سؤبعخ برسول لمبَلجن لَؤجوا ْخذن من هنا "

 " لكنٍ جراجعت

 ضحكت ونظرت لشاشة هاجفها حَن لالت الجالسة بجانبها

هاانظرٌ لهذا اللحاؾ كم هو جمَل وَناسب "  " 

 نظرت لها ولالت مبجسمة

 " فلنجؤكد من جنسه أوًٖ عمجٍ فمد جكون أنثً "

 لالت مبجسمة

 " ٖ بؤس أنثً أنثً لونه ؼامك وجمَل "



 " آسجرَااا "

 ولفت المعنَة باْمر ما أن وصلهم الصوت الرجولٍ الخشن

 المرجفع وجحركت بخطوات مسرعة صوت ضربات شبشبها

خشبَة علً اْرضَة الرخامَةالمنزلٍ المصنوع من لاعدة   

 والذٌ بالكاد جظهر جفاصَله مع لدمَها من جحت فسجانها

 الطوَل الواسع وحده ما َُسمع مججهة نحو ممر ؼرفجهما

 ونظرات الكاسر ججبعها لبل أن َنظر للجٍ جركت لها هاجفها

 ً  ٖزالت جملب فٍ الصور الموجودة فَه ولال ببرود معلما

 علً صوت عمه المججهم

 " ! ٖزال َُزمجر "

 لالت الجٍ رمت َدها بٗمباٖة بَنما نظرها ٖزال علً

 الهاجؾ فٍ َدها

 " سَعجاد وَرضً بعد أَام فٗ حل له ؼَره "

 لكن رد فعله هو كان مؽاَراً وهو َمول بضَك

 لما لم َجمبل اْمر كعمٍ رماح أم أنه لَس شمَمها "

 " ! مثله

 رفعت نظرها وأمسكت الهاجؾ بَن َدَها جنزله لحجرها

 ونظرت للفراغ وجنهدت لابلة بوجوم

 " ومن لال أن حدَخ رماح َعنٍ جمبله أو رضاه باْمر ؟ "

 رممها باسجؽراب لبل أن َمول بضَك

 وإن َكن فهو لم َمل شَباً سَباً ولم َنفخ نَران "

 " ؼضبه بنا

ً وجابع ببرود مسجاء وهو َبعد نظره  ووجهه جانبا  

 " كٌل له من اسمه نصَب بالفعل "



 لالت الجٍ نظرت له بضَك

 " لو سمعن لجعلن جإمن بها أكثر "

 نظر لها ولال بضَك مماثل َشَر بَده لنفسه ثم للبعَد

 هل وحده من َشعر وله للب ؟ جمَعنا جؤثرنا بما حدخ "

 لكن هذا ٖ َعنٍ أن نلمٍ باللوم علَها أو نؽضب ممن

ْمر مثلهَجهلون ا  " 

 زمت شفجَها وكؤنها جمنعها من موافمجه فَما لال لبل أن

 جمول بجدَة

 " هو لَس ؼاضب منا وٖ منها "

 " ! ٖ أفهم لما جدافعَن عنه عمجٍ "

 نظرت له مصدومة من جصرَحه واجهامه ولالت بحزم

 أنا ٖ أدافع عنه بل أجفهم بؤنه لكل واحد منا شخصَجه "

فٍ ردود أفعالهاالجٍ جخجلؾ عن اِخر   " 

 ً  رمً َده بٗمباٖة نحوها مجمجما

 " أعجذر عن هذه الكلمة عمجٍ فهٍ حجة سخَفة للؽاَة "

 جنفست بنفاذ صبر جحرن رأسها َؤساً منه لبل أن جمول

 بحزم جشَر له بَدها

 هل سؤحكم علَن إذاً بؤنن ٖ جهجم بؤمرها لهذا جمزح "

 " وجضحن ؟

 نظر لها بصدمة وكؤن حشرة ما لسعجه ولال بضَك

 " ! ٖ أهجم "

 وجابع من فوره وبكآبة

 " إن ضحن الوجه فٗ َعنٍ أن الملب ٖ َبكٍ "

 نظرت له بحزن ازداد أكثر ما أن لمعت عَناه ببرَك حزَن



 ً  بالرؼم من أن صوجه خرج مجضاَما

 ما جبت هنا وؼادرت ؼرفجٍ إٖ ْبحخ عّما َنسَنٍ "

 "  ما حدخللًَٗ 

 وضرب علً صدره واحمر جفناه فجؤة مع امجٗء عَناه

 بالدموع وهو َمول بحرلة جؽلبت علً صوجه

 لسماً لو كنت جحت العاشرة ما نام أحد منكم لَلة "

 البارحة بسبب نواحٍ الباكٍ فلن َسجطَع أحد لومٍ

 " علً ذلن حَنها

 نظرت له بعَنَن دامعة وعجزت عن لول أٌ شٍء بَنما

زل هو رأسه َجكا بمرفمَه علً ركبجَه منحنٍ الظهرأن  

 ومسح عَنها بحركة لوَة من كفَه جحركت معها أصابعه

 اججاه صدؼَه وأمسن رأسه ججخلل جلن اْصابع خصٗت

 شعره مما جعلها جؽمض عَنَها بحزن وأسً لبل أن جنظر

 له جمسح عَناها أَضاً وخرجت عن صمجها لابلة بحزن

بارحة وٖ عمن رماح الذٌ بمٍ نورجمَعنا لم ننم ال "  

 ؼرفجه مضاًء حجً الفجر لكن ما بَدنا نفعله ؟ ولول

 أٌ شٍء لن َؤجٍ بنجَجة سوي شجارات جدَدة بَن

 " بماَا عابلة شمَمٍ

 ومسحت دموعاً مٓت عَنَها مجدداً ودون أن جنزل ونظرت

 له ما أن لال بؤسً وٖزال َحضن رأسه بَدَه ونظره

 لٓرض جحجه

 لوٖ أنه منعنا جمَعنا من الوصول لها لكنت عندها "

 " منذ البارحة

 لالت حَنها بحزم خالؾ جمَع مشاعرها السابمة ورؼم



 الحزن فٍ عَنَها

 أنت لم جعد طفًٗ َا كاسر وذهابن لن َؽَر فٍ "

 ً  " اْمر شَبا

 رفع رأسه واسجوي فٍ جلوسه ونظر لها ولال بجدَة وإن

علً العَنان الجٍ لم ججؾ الدموعكان الحزن ٖزال َسَطر   

 من رموشها بعد

 أنا ما كنت ْحاول جؽََر ما لررت هٍ وجرَد وأثك بها "

 وبؤنه من حمها أن جمرر مصَرها كؤٌ شخص فٍ هذه البٗد

 ومجؤكد جماماً وبعد علمنا بما حدخ هنان بؤنه ثمة سبب ما

 " وكبَر جداً دفعها لكل ذلن

ر ناحَة ممر ؼرفة عمه هنانوجابع بذات نبرجه الجادة َشَ  

 ثم كٗم عمٍ رماح كان والعَاً حَن لال بؤنها لجؤت لمن "

 " كانت مولنة بؤنه سَنصفها عكس عابلجَها

 جنهدت فٍ حَرة وعجز مجمجمه

 " أراح هللا للبها وللوبنا جمَعاً علَها "

 وجابعت بحزن وشرود

 كل ما أخشاه أن جُضَؾ خسارة جدَدة لكجاب حَاجها "

ٍء بالحزن واْلمالمل  " 

 جبدلت نظراجه لٓسً محدلاً بها َفكر فٍ أن جكون النجَجة

 كما لالت ورؼم ذلن لال وبالجناع جام

 سَكون خَارها وعلَنا فعًٗ أن نحجرمه فهٍ ابنة هذه "

 العابلة ولَس مطر شاهَن .. وعمٍ عمبة كان هو وجدٌ

 " شراع كالشمَمَن طوال حَاجهما

ها لبل أن جرفع نظرها له ولالتجنهدت بؤسً جحرن رأس  



 جؽَر مجري الحدَخ بؤكمله

 " هل جهزت نفسن للمدرسة فؽداً َومن اْول ؟"

 أشاح بوجهه جانباً وجمجم ببرود

 " ٖ شٍء َمكن ججهَزه للَوم اْول عمجٍ "

 لالت مججاهلة جعلَمه ذان

 سَكون لن أصدلاء جدد سرَعاً كما أن وجود شمَمجن "

 " معن هنان سَجعلها ججمَز عن العمران كثَراً 

 حرن رأسه هامسا دون اهجمام

 " أجل"

 سؤلت ونظراجها ججنمل فٍ مٗمحه بجرلب

 " هل اجصلت بن البارحة ؟ "

 وانجظرت بفضول جوابه الذٌ كان مؽاَراً لجولعاجها ما أن

 جنهد لابًٗ بشرود واجم

، وحجً لاسمٖ وجمنَجها لو فعلت ولم أسجطع فعلها أنا  "  

 " اجصلت به وسؤلجه ولال بؤنها لم جحدثه ولم َفعل هو ذلن

 جنهدت بؤسً وحزن فمد مر َومان لم جعرؾ أسوأ منهما

 من لبل إٖ موت الكاسر وشمَمها شراع وٖزالت جري أن

 المصابب لم جؤجٍ بعد بما أن ذان الرجل ٖزال َجمسن

عد ، نظرتبصمجه كما َُمسن َده وجلن المحاكمة لم جؤجٍ ب  

 له ولالت بهدوء حزَن

 لد َكون ذلن أفضل وجَداً فعلجما فإن كانت جرَد اججَاز ما "

 حدخ وحَدة فهذا من حمها ولن جزَد مكالمجن جلن وضعها

 " إٖ سوءاً 

 اومؤ برأسه دون أن َجحدخ ونظر لجَب سجرجه الرَاضَة ما



 أن عٗ صوت رنَن هاجفه منها وفجح الّسحاب الخاص به

ونظر لشاشجه ولال وهو َمؾ وأخرجه  

 " هذا عمٍ رماح سؤري ما َرَد "

 وؼادر بخطوات واسعة باججاه ممر ؼرفجه نظراجها ججبعه

 وجنهدت بحزن علً حال ابن شمَمها ذان فهٍ لم جراه َؽادر

 ؼرفجه منذ شجاره اٖخَر مع رعد كما الكاسر أَضاً وحجً

را ؼرفةآسجرَا كانت هٍ من الجرحت علَها ُمصّرة أن جخجا  

 طفلها رؼم أن الولت ما َزال مبكراً وكل ذلن لكٍ جسلَها

 للًَٗ وجسلٍ نفسها معها فما حدخ ؼلّؾ ذان المنزل كامًٗ 

 . بالكآبة والحزن

 جنهدت مسجؽفره هللا ووضعت هاجؾ آسجرَا علً الطاولة

 المجاورة لٓرَكة الجٍ كانجا ججلسان علَها لججده هنا فَما

 بعد وما أن ولفت حجً نظرت مصدومة للكاسر الذٌ ظهر

 ً  راكضاً من الممر الذٌ ؼادر منه لبل أن َمؾ وَمول صارخا

 " جعالٍ عمجٍ بسرعة "

 فلم جشعر بنفسها وٖ جعب سالَها وٖ ظهرها وهٍ جركض

 نحو المكان الذٌ اخجفً منه مجدداً جشعر بملبها سَخرج من

باب الؽرفة المفجوحمكانه محطماً أضلعها حجً وصلت   

 وولفت وضربت بكفها علً صدرها فٍ شهمة مصدومة

 جنظر لجسد رماح الملمً علً وجهه فوق أرضَة الؽرفة

 ولد جثً الكاسر علً ركبجَه لربه َحاول رفعه من ذراعه

 ً  ونظر لها ولال صابحا

 " عمجٍ جعالٍ ساعدَنٍ ٖ جمفٍ هكذا "

دموعها فؤسرعت نحوه جسمٍ باهلل بهمس مرججؾ جمسن  



 مرؼمة بسبب جوصَات اْطباء وجحذَرات الجمَع وساعدجه

 فٍ أن َعَداه لسرَره مجدداً وأجلساه علَه ونظرت لكرسَه

 الذٌ كان فٍ الجانب اِخر مما َعنٍ بؤنه لم َسمط وهو

 َحاول الجلوس علَه فهو لم َسمط من لبل أبداً وٖ فٍ

المشٍانجماله منه للسرَر وللحمام فهل حاول الولوؾ و  ! 

 وجؤكد لها ذلن ما أن نظرت له حَن ضرب بمبضجه علً

 فخذَه بشكل عشوابٍ فشهمت بصدمة ونزلت دموعها

 رؼماً عنها ما أن رأت دموعه لحظجها وهو َشجمهما مع

 كل ضربة من لبضجه بموة وشعرت بكل شٍء فٍ جسدها

 انجفض نحوه لكن وما أن الجربا منه حجً صرخ ملوحاً بَده

لهما دون أن َنظر  

 " أرَد أن أكون لوحدٌ "

 وحَن لم َسججب اَّا منهما لكٗمه ولد جحرن الكاسر مجدداً 

 ناحَجه صرخ بعنؾ أكبر

 " ؼادرا ٖ أرَد أحداً  "

 فؤمسكت به وسحبجه معها مجبراً وخرجت مؽلمة الباب بموة

 كٍ ٖ َعود للداخل كما جُجزم أنه َرَد أن َفعل واكجشؾ

 حَنها فمط بؤن دموعه كانت جمٓ وجهه ما أن نظر لها ولال

 بضَك وصوت مبحوح من حبس البكاء

 " لما أخرججنٍ عمجٍ فهو َحجاجنا اِن وإن رفض ذلن "

 امجٓت عَناها بالدموع مجدداً بالرؼم من أن صوجها خرج

 حازماً جنظر لعَنَه الباكَة

جَداً  لن نفَده فٍ شٍء وهو َرفضنا .. رماح وأعرفه "  

 " منذ صؽره فكَؾ بوضعه هذا



 جركها والجفت جهة جدار الؽرفة الجٍ جركاه فَها واجكؤ علَه

 بجبَنه وكفَه وضرب رأسه به ضربات خفَفة مججالَة َبكٍ

 بصمت فنزلت دموعها جسمٍ وجنجَها وٖمست كفها كجفه

 ولالت ببإس وبحة بكاء

ل نفسهأخبرجن بؤن ألمهما واحد وأن كل واحد منهما َُحم "  

 ذنب عجزه عن فعل شٍء من أجلها فرعد أَضاً َلوم نفسه

 " أكثر مما هو ؼاضب منها

 ورالبجه بحزن وهو َجركها وَؽادر َمسح عَناه ودموعه

 بؤكمام سجرجه الربَعَة الخفَفة واسجندت بَدها علً الجدار

 بجانبها ومٓت الدموع عَناها جنظر له حجً اخجفً من

الؽرفة المؽلك لبل أن ججحرن حَخهنان ونظرت حَنها لباب   

 اخجفً الكاسر لبل للَل ججمنً من هللا أن َحفظ ما جبمً من

 . هذه العابلة وَُخفؾ كرباجها وأوجاعها

* 

* 

* 

* 

* 

 دخل بخطوات مسرعة َدفع كل من َعجرض طرَمه بموة وؼضب

 بل وطرَمة مهَنة ججعل النظرات والهمهمات الؽاضبة ججبعه حجً

 وصل الممر الممصود وظهر له شمَمه الوالؾ َسجند بظهره علً

 الجدار خلفه مكجفاً ذراعَه الموَان لصدره بَنما نظره جركز جحدَداً 

 علً الوالؾ لرَباً منه وجحرن بخطوات شبه راكضة نحوه وهجم

 علَه َمسن بممَصه بسرعة لم َسجطع وٖ شعَب جداركها إٖ



ً مجؤخراً وهو َمسكه من ذراعَه و َبعده عنه صارخا  

 " جولؾ َا عَسً "

 لكنه كان كالثور الهابج َرَد اٖفٗت منه بؤٌ طرَمة لَنمض علً

 فرَسجه مجدداً ونظراجه الؽاضبة ٖ جفارق الذٌ كان َحاول جرجَب

 لمَصه بَنما َججنب النظر له وها هو ما فر منه جمَع من كانوا

ه ، وبالرؼم منهنان َجحمك وأصبح هو المجهم اْول بمحاولة لجل  

 أن شمَمه اْكبر لم َبدٌ ذات العداء واٖجهام نحوه لكنه أَضاً لم

 َعلك بشٍء حَن حكا له ما حدخ وبطلب منه جحدَداً وججنب ذكر

 الرجل المسإول عن المسجشفً بالطبع ، لكن صمجه ٖ َعنٍ أنه

 َصدله جصدَماً مطلماً ْنه َراه عكس شمَمه هذا الذٌ َصرخ

مما َفعل بل َفعل دون حدَخ وهو من َجب الخوؾوَثور أكثر   

 ً  منه فالرجال أفعال كما َمولون ولَس ألواًٖ وفٍ الشر أَضا

 . علً ما َبد

 جراجع خطوة للوراء حَن عاد لمهاجمجه ولد دفعه شعَب بعَداً 

 ً  ولال صارخا

"  ً  " للت جولؾ أو أمرت رجالٍ برمَن خارجا

نظر له بصمتصرخ حَنها وهو َشَر لَمان الذٌ كان َ  

 " أجركنٍ ألجله فلن َنجو بفعلجه "

 صرخ فَه شعَب مجدداً 

 " جولؾ َا عَسً حجً نعلم من وراء اْمر "

 لال بانفعال ؼاضب

 " ومن ؼَره وهو من جلبه إلً هنا ؟ "

 جؤفؾ شعَب بموة لبل أن َمول بحدة

 " َمول بؤنه لَس هو وعلَنا الجؤكد أوًٖ  "



 شخر بسخرَة ممزوجة بؽضب حارق لبل أن َمول

 " ولل أنن صدلجه َا شعَب ؟ "

 أشار بَده لباب ؼرفة العناَة المزدوج ولال بجدَة

 سنعلم الحمَمة من نوح نفسه ولن َفلت الفاعل من العماب "

 " حَنها فجرَخ

 ونظر لَمان ولال مشَراً برأسه نظراجه كما مٗمحه عابسة

 ً  عبوساً مخَفا

ن المؽادرةَمكن "  " 

 فجحرن من فوره لم جفجه نظرات عَسً الحارلة له حجً اخجفً

 من أمامه ونظر حَنها لشمَمه ولال بؽضب َشَر ورابه

 أُنظر لعجرفة ذان الصعلون ؟ كَؾ جركجه َؽادر ؟ "

ٖ َهجم بجهدَدٌ حجً أنه !  ! " 

 انفجح الباب لربهما حَنها وخرجت منه الممرضة الجٍ نظرت لهما

لم َجرن لها شعَب المجال لجمول ما َعلمه جَداً وأشار لهابضَك و  

 بَده فٍ عٗمة اعجذار صامت وأمسن بذراع شمَمه وابجعد به من

 هنان حجً نهاَة الممر حَخ انجهً بباب حدَدٌ مزدوج وكبَر

 ؼطا الجدار بؤكمله وجركه حَنها بحركة ؼاضبة ولال من

 بَن أسنانه

ارن معه فٍ شٍءما لدَه لاله لٍ ولن َجدٌ شج "  " 

 لكن الوالؾ أمامه كان له رأٌ مخجلؾ جماماً ولال بضَك

 " كان علَن َسجنه حجً نعلم من الفاعل أوًٖ  "

 أشار برأسه بعَداً لابًٗ بحزم

 " لن َسجطَع الفرار منا بالرؼم من أنٍ أسجبعد أن َكون هو "

 وارجسمت السخرَة علً مٗمحه وطرؾ شفجَه وأشار له هو هذه



رة ولالالم  

 ثم أنا أران ؼاضب منه أكثر من للمن علً شمَمن الذٌ لم "

 " ! جفكر أن جسؤل عن حالجه

 حدق فَه عَسً بصدمة لبل أن َمول مسجنكراً 

 " ! ماذا جمصد بهذا "

 أشارت َده جانباً حَخ الباب الذٌ جركاه بعَداً خلفهما ولال بجدَة

 ألصد بؤن الطبَب لال ٖ نزَؾ فٍ الدماغ وخٗل الساعات "

 " المادمة سَجم إخراجه من العناَة إن اسجمر وضعه مسجمراً 

 لال عَسً من فوره

 علَنا نمله لمكان آخر أو السفر به للخارج إن احجاج اْمر وٖ "

 " جثك فَما َموله هإٖء اْطباء المبجدبَن

َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه حرن رأسه رافضاً لبل َمول وهو  

 ولد أشار برأسه بعَداً 

 أفضل وأمهر اْطباء َمكننا جلبهم إلً هنا بالمال لما نخاطر "

 بنمله من مكان ِخر ؟ ثم ٖ جنسً بؤنه َنجظرنا ما هو أهم

 " واٖنشؽال عنه سَضَع الفرصة منا

 حدق فَه باسجؽراب لبل أن َهمس

 " ! عن ماذا ججحدخ "

دَه وكجفهما لصدره ومد وجهه نحوه لابًٗ بجملكأخرج حَنها َ  

 ممزوج ببعض الضَك

 " عن دجً الحالن ولضَة الثؤر والمحكمة َا أحمك أجحدخ "

 وجابع بجدَة ظهرت جلَة فٍ صوجه الخشن العمَك

 فؤنا ٖزالت أجمع أكابر كل عابلة فٍ المبَلة والبعض "

بَنمن مشاَخ لبابل الجنوب لموعد محدد لن نكون الؽاب  



 " عنه بالجؤكَد

 نظر له الوالؾ أمامه بصمت لبرهة ولبل أن َمول عالداً حاجبَه

 " ! وماذا إن مات شمَمن هل سججرن عزابه "

 واجسعت عَناه بصدمة ما أن أشار بَده لابًٗ بحدة

 " وإن مجم جمَعكم ولم َبمً ؼَرٌ سؤجرن دفنكم وأكون هنان "

سرَعاً وصفك بَدَهففؽر فاه وجحول اْمر ٖبجسامة ساخرة   

 ً  لمرجَن مجباعدجَن ولال مجملما

 أجل َا شعَب ؼَلوان .. من هذا الذٌ كان َعاَرنٍ "

 " لبل للَل ؟

 فشد شعَب علً فكَه بموة وؼضب لبل أن َهمس ونظراجه

 المشجعلة ٖ جفارق العَنان الساخرة أمامه

 " إن كنت ٖ جعلم ما َعنَه اْمر لنا جمَعاً لكنت عذرجن "

 لال بضحكة ساخرة

"  ً  " وبما سَفَدنٍ إن كنُت مَجا

 جمجم شعَب بجمود

 " سَفَد كل فرد من الجنوب حَن َعلمون "

 ً  كان رد فعله علً كٗم شمَمه اْكبر سناً ذان أن لهمه ضاحكا

 لبل أن َجحول اْمر لضحكات مكجومة َخفَها بمبضجه المٗصمة

همه حَاً وٖ َسجبعدلشفجَه ما أن كانت نظرات الوالؾ أمامه سجلج  

 أن َنهال علَه ضرباً ولال َمسن ضحكجه الساخرة

 هل سجمنعنٍ اِن بؤن كل ما َعنَن فٍ اْمر الجنوب "

 " ولبابله ؟

 كشر حَنها شعَب عن أنَابه كحَوان مفجرس ولال بهمس ؼاضب

 وإصرار وهو َرفع سبابجه بَنهما



سجلزم اْمربل كل شٍء وسؤلجل جلن العابلة فرداً فرداً إن ا "  

 " ولَجحمك ما أرَد

 جنهد الوالؾ أمامه بضَك ولال َبعد وجهه ونظره عنه

"  ً  " ٖ أري اْمر مجدَا

 لال شعَب بحزم

 " سَجدٌ وسجري بعَنَن "

 عاد بنظره له وحدق فٍ عَنَه بجفكَر لبل أن َمول بجمود

 " أراكما كٗكما جهذَان بما لن جناٖه مسجمبًٗ  "

دَة َلوح بسبابجه نحو وجههوجابع من فوره وبج  

 وعلَن أن جعلم َا شعَب بؤن كل عام َمضٍ لَس فٍ صالحن "

 ً  " وسنجلس حَنها نندب حظنا جمَعا

 اشار له بَده ولال بضَك

 " إن كان لدَن حل ؼَره فؤدلٍ بدلون وأرحنا "

 فرد ذراعَه جانباً ولال بحدة وؼضب

 وما الحل مع شخص جرَد أن جخنمه بَدَن وٖ جسجطَع "

 " أن جمجله وٖ جرَده أن َموت

 وأنزل َدَه بموة ما أن أنهً حدَثه ذان ونظر جانباً وجؤفؾ

 بؽضب ووصله صوت الوالؾ أمامه والذٌ لال بحزم

 " إذاً جصمت وججرن ذلن لؽَرن "

 نظر له سرَعاً ولال بضَك

و نفعٖ أري أننا نفعل شَباً ذ "  " 

 حرن رأسه بموة َشَر به للبعَد ولال بضَك أشد

 " لل هذا لنفسن ولهما "

 ونظر له باسجؽراب ما أن جبدلت مٗمحه فجؤة ولد ابجسم ولال



 نسَت أن أخبرن أن زكرَا اجصل بٍ ْنه لم َسجطع اٖجصال "

 " بن ولدَه أخبار جسر الملب

 حدق فَه بصمت لبرهة لبل أن َهمس

 " ماذا هنان ؟ "

 ورالبه بفضول ولد أشار بإبهامه خلؾ كجفه لابًٗ بحماس باسم

 الفجاة المجنونة باجت جمجرب من حبل المشنمة ولن جخرج "

 " منها هذه المرة وبجهمة لجل جدَدة

 عاد للجحدَك فٍ عَنَه بصمت لبل أن َمول بجمود

 وماذا عن شمَمها ؟ ٖ فابدة من كل ما َفعله هنان إن لم "

ة وأنه بات َعلم أمراً مهماً سَفسد كل ما بنَناهَصل له خاص  " 

 لال عَسً محركاً كجفَه بٗمباٖة

 " وما فٍ اْمر إن رأي زكرَا معنا ؟ لد ٖ َكون سمع ما للناه "

 لكنه لابل ٖمباٖجه جلن بالؽضب لابًٗ 

 " كَؾ لم َسمع ونحن كنا نجشاجر بؤصوات عالَة حَنها ؟ "

مجري الحدَخ شد شفجَه بضَك ولال َؽَر  

 " هو لال بؤنه لم َسجطع الوصول لمكانه حجً اِن "

 ً  وعاد لجحرَن كجفه بٗمباٖة مجمجما

"  ً  " ثم لد ٖ َعَش أساسا

 لكن شعَب َبدو لم َعجبه الموضوع الجدَد أَضاً وهو

 َمول بضَك

 مإكد لن َعرؾ مكانه ْن اْحمك أضاع الفرصة "

 " اْولً واْخَرة

 وجابع بحدة َشَر بسبابجه بعَداً 

 ثم أنا للت وبشكل واضح جماماً بؤنه علَه أن َصل له عن "



 طرَك شمَمجه جلن ٖ أن َلؾ حبل المشنمة حول عنمها من اِن

 " فهو َجصرؾ علً هواه .. ذان فمط ما َفعله

 واوٖه ظهره ما أن أنهً حدَثه ذان مواجهاً للنافذة المؽلمة أمامه

َده وأنفاسه الؽاضبة جظهر له بوضوح من خلفهَمسن وسطه ب  

 فلوي شفجَه بضَك .. َكره جلمَه للجوبَخ الدابم عن أٌ جمصَر

 َحدخ منهما وكؤنه هو الفاعل ولَس هما ! لال َؽَر مجري

 الحدَخ بؤكمله هذه المرة

 إن مات عَسً بسبب ما حدخ فهٍ فرصجنا لرمٍ المدعو "

 " َمان فٍ السجن

ً وانجظر للحظات جع لَك الذٌ كجؾ ذراعَه لصدره ونظر جانبا  

 وٖزال َولَه ظهره ولد همس بصوت منخفض

 " وهذا ما كنت أفكر فَه "

 ضحن حَنها لابًٗ 

"  ً  " ! حما

 وجابع َرالب نصؾ وجهه الممابل له واٖبجسامة المجسعة ٖزالت

 جزَن شفجَه

 " !لهذا كنت هادباً حَنها وكؤن شَباً لم َكن ؟ "

امل جسده ولال عالداً حاجبَه بضَكاسجدار له بك  

 " أجل ومن دون جسرع ومشاجرات كما كنت جفعل "

 حدق فَه بصمت للبرهة لبل أن َمول بنظرة جفكَر

 " لكنه أَضاً من َؤوٌ ابنة أَرلندَة لدَه "

 أبعد شعَب نظره عنه وهو َهمس ببرود

 " سنجد لها حًٗ ما لَست مشكلة "

 فابجسم الوالؾ أمامه بشر ولال ناظراً لعَنَه



 وإن نجا منها علَنا إَجاد مصَبة ما لانونَة لجدمَره بما أنه "

 ملجصك بنا أما شمَمجه جلن فكل ما أنجظره أن جخرج من حصن

 " ابنة شاهَن

 أومؤ برأسه موافماً ورفع نظره له ولال بجدَة

" ً نري ما سَكونالمهم اِن أرَدن أن جبمً هنا لرَباً منه حج  

 ً  وضعه وأنا علَا الذهاب لمدن السوَداء فوراً أرَد ممابلجهم جمَعا

 " وجهاً لوجه والجحدخ معهم

 ً  لال عَسً سرَعا

 " وماذا إن علم ابن شاهَن من خٗلهم عّما جنوٌ فعله ؟"

 لال بجمود َشَر بسبابجه لرأسه

"  ً  وهل جننت ْخبرهم ماذا سنفعل هنان ؟ لن َعلموا شَبا

جً نكون أمام الماضٍ فٍ المحكمةح  " 

 وربجت َده علً كجفه ولال مؽادراً 

 " ٖ ججركه حجً َؽادر من هذه الؽرفة أنا أعجمد علَن "

 وؼادر مبجعداً عنه ونظراجه ججبعه حجً اخجفً وجحرن من مكانه

 حَنها ناحَة الباب الذٌ كانا أمامه لبل للَل وارجمً بجسده علً

جانبه وجؤفؾ مجذمراً فهو لم َنمله وٖأحد الكراسٍ المصفوفة ب  

 ْحد مسجشفَات حوران الخاصة لَجد مكاناً أفضل من هذا

 . َجلس فَه

 نصب ساق فوق اْخري واجكؤ بظهره للخلؾ وكجؾ ذراعَه

 . لصدره فكلها ساعات للَلة وَخرجوه من هنا وَجحرر

 ابجسم بسخرَة من أفكاره جلن فعن أٌ حرَة َجحدخ فسَجد

ً أوامر اخري علَه جنفَذها ودون رفض أو جذّمرنفسه َجلم  . 

 هب والفاً ما أن انفجح الباب بجانبه علً مصراعَه ونظر



 للممرضة الجٍ خرجت أوًٖ جسَر للوراء جسحب شٍء ما بَدَها

 اكجشؾ سرَعاً بؤنه السرَر الذٌ َضعون شمَمه فوله والؽابب

جخرج عّما حوله جماماً ملفوؾ الرأس بضمادة كبَرة لبل أن  

 الممرضة اْخري والجٍ كانت جدفع السرَر معها ونمل نظره

 منهما للطبَب الذٌ خرج خلفهما فجرن كل شٍء وجوجه

 نحوه لابًٗ 

 " ما وضعه ولما أخرججموه من هنا !؟ "

 وابجسم بارجَاح ما أن لال الذٌ ولؾ ممابًٗ له

 وضعه أصبح جَداً وفجح عَنَه وجحدخ معنا منذ للَل لذلن "

 " سَجم نمله لؽرفة اخري

 حدق خلفه باسجؽراب حَخ السرَر الذٌ جدفعه الممرضجان بعَداً 

 لبل أن َعود بنظره له ولال

 " ! لكنه لم َكن فٍ وعَه "

 لال الذٌ ابجسم من فوره

 هذا ْننا حمناه بالمسكن لبل للَل فهو ٖزال َجؤلم بسبب "

 " الجرح البلَػ فٍ رأسه

جاه لابًٗ وجركه وسار فٍ ذات اٖج  

 َمكنن رإَجه والجحدخ معه ما أن َفَك .. حمداً هلل "

 " علً سٗمجه

* 

* 

* 

 كان الصمت رفَماً لطرَمهما خٗل شوارع برَسجول كما كانت

 رحلجهما السابمة ، ورؼم جحرن كل شٍء من حوله فٍ المدَنة



 الصاخبة إٖ أن أفكاره كانت ٖ ججرن له إٖ حَزاً ضَماً لَركز علً

ه .. أفكار باجت كحلمات سلسلة ضخمة من الفوٖذ كلماطرَم  

 ؼادر حلمة منها جذبجه اْخري لها وٖ َعلم مجً جنجهٍ وكم

 سَجحمل هذا العمل البشرٌ الموجود فٍ رأسه لبل أن َفمده

 ولٓبد فلم َعرؾ َوماً معنً ما وجد فَه نفسه اِن فإن فر من

سبب اعجراؾ المجهمةالجفكَر فٍ الجرَمة المعمدة الجٍ جنجظره ب  

 بها بارجكابها جلمفجه مسؤلة مرض شمَمه المجوفً واحجمالَة نمل

 المرض لها فلَس ثمة رجل عالل جكون كهذه زوجة له وٖ

 َمربها .. وذان ما كان َرعبه فٍ اْمر وَجعله َفر من الجفكَر

 فَه لجعاود مؤساجه طرَمها وَخجطفه لؽز آخر َنجظر بشؽؾ حَزاً 

 له فٍ العمل المشوش باْفكار وجعود الجساإٖت الجٍ ٖ َجد لها

 أجوبة جامة شافَة آخرها ظهور شمَمها أمامه ومعرفة جده

 بمكانه ! ولن َكون هو من وضعه فٍ ذان المكان بالجؤكَد لما كان

 لال بؤنهم لد َسمحوا له بالدخول بل كان سَؤمرهم وهم َطَعون

ن جده ؟فمط ! فمن وراء هذا إن لم َك  

 هو ذات الشخص الموٌ الذٌ كان َحمَها وجكفل بشفابها بالجؤكَد

 ! لكن من َكون إن لم َكن مطر شاهَن

 .! وهل منع جده من رإَة حفَده ذان

 جنفس عمَماً َسجؽفر هللا بهمس أجش كبَب َشبه كل ما َججاح

 دواخله وها هو لذؾ بنفسه خارج الحلمة الجدَدة لَكون فرَسة

ٗ شنللجٍ جلَها ب  . 

 وكم حمد هللا حَن وجد أن الخارطة ألكجرونَة فٍ شاشة السَارة

 أمامه جشَر بومَض أحمر أنه وصل الوجهة الجٍ حددها لها ،

 وما أن رفع نظره للبناء الذٌ انكشؾ له من خلؾ أشجار الزَنة



 وأورالها الٗمعة جحت اْضواء المنجشرة بكثرة ظهرت بوضوح

ٗه ُكجب اسمه علَها وكما كان َجولعالٗفجة الجٍ اسجمرت أع  

 جماماً كان مصحاً خاصاً ومن حجم مبناه ٖ َبدو أنه َشمل

 جخصصات مجنوعة .. وهو ما أكده له ظهور ٖفججه بشكل أوضع

 ً  مع اسجدارة سَارجه لدخول المرآب الخاص به حَخ كان مجخصصا

 باْمراض العصبَة وجراحة المخ واْعصاب ومإكد سَكون هذا

نه بما أنه فٍ ؼَبوبة دماؼَة ٖ َعلم أحد ؼَر هللا مجً لد َفَكمكا  

 . منها .. وهذا إن شاءت ألداره وحدخ ذلن فعًٗ 

 كان الطرَك الحجرٌ المخصص والذٌ سلكاه بَن المرآب

 والمشفً مجعرجاً للًَٗ وكؤنهم َجعمدون جولة كبَبة فٍ الحدَمة

د النظر ناحَةالجمَلة الجٍ جحَط بواجهجه ! بَنما ججنب مجر  

 رفَمجه الصامجة جماماً والجٍ ٖ َُسمع سوي صوت خطواجهما

 وكؤنه َحجرم كل شٍء َخص لحظاجها هذه وهو من َعلم جَداً 

 اٖرجباط الروحٍ لبل الؽرَزٌ الذٌ َربطها بشمَمها الجوأم ذان

 كما َجزم بؤنه الخَط الرفَع الذٌ َربط بَنها وبَن الموت إن

 . كانت ججنفس أم ٖ

 ما أن اججازا الباب الزجاجٍ الواسع المفجوح علً مصراعَه كانا

 أمام ردهة واسعة جداً حوت ثٗخ طاوٖت اسجمبال فٍ أماكن

 مجفرلة وصالونات جلدَة جلس الملَلون علً بعضها وعلم

 . فوراً أٌ مشفً ذان وبؤنه وجهة أؼنَاء جلن المدَنة فمط

سفل وما أن نظرت لهولؾ عند طاولة اٖسجمبال الربَسَة فٍ اْ  

 الشمراء الجالسة خلفها مبجسمة جنجظر ما َرَد لوله لم َعرؾ

 حماً ما علَه الجفوه به ومن أجل من هو هنا وبؤٌ اسم جم جسجَله

 كنزَل لدَهم بإسمه الحمَمٍ أم اسم مزور كشمَمجه ؟



 وهل لول اسمه الذٌ َعرفه سَشكل خطراً علَه بما أنه جعرض

 لحادخ مدبر ؟

حظجها لو أنه اجصل بجده وسؤله عن هذا لكنه لمجمنً ل  

 ! َذكره له

 فمام بؤمر واحد ذكره فٍ رسالجه جلن ما أن لالت الجٍ جبدلت

 ابجسامجها ْخري مسجفهمة

 " جفضل سَدٌ .. بما َمكننٍ مساعدجكما ؟ "

 فمد لها بالبطالة الجٍ أخرجها من محفظجه الجلدَة وما أن

ا رفعت نظرها له ولالت وهٍ جمؾاسجلمجها منه ونظرت لبَاناجه  

 " مرحبا بن سَدٌ كَؾ َمكننا جمدَم خدماجنا لن ؟ "

 وعلم حَنها أن وضَفجه المدونة فَها السبب لبل اسم عابلجه فمال

 ما أمره عمله سرَعاً بموله أو لم َجد لدَه ؼَره

 " ثمة مرَض هنا لدَكم علَا رإَجه "

جمولانحنت لشاشة الحاسوب أمامها سرَعاً وهٍ   

 " ما هو اسمه ؟ "

 فجنهد بعجز ونظر لٓسفل بَنما جخللت أصابعه خصٗت شعر

 لفا عنمه وما أن رفع نظره لها كانت جنظر له رؼم انحناء

 جسدها بمَٗن جانبٍ خفَؾ بسبب َدها الجٍ ٖزالت أصابعها

 جمؾ منجظرة علً لوحة المفاجَح جنجظر جوابه الذٌ ٖ َعرفه

 أساساً ! فنظر َمَناً ناحَة الباب الواسع فٍ حركة ٖ إرادَة

 لبل أن َعود بنظره لها ولال بابجسامة محرجة

 " ٖ أعلم "

 فخرجت منها ضحكة صؽَرة وهٍ جسجوٌ والفة ولالت

 " ! وكَؾ سنوصلن له وأنت ٖ جعرؾ اسمه "



 نظر َساراً حَخ الوالفة خلؾ كجفه بخطوة واحدة والجٍ وجدها

للفجاة ولد نظرت له حَنها ودون أن ججحدخ جنظر لعَنَه فمطجنظر   

 وفهم أنها أَضاً جرفض لول اسمه الحمَمٍ وٖ جملن ؼَره فزم

 شفجَه بموة ونظر للجٍ ٖزالت والفة جنجظره ولال

 " هو فٍ ؼَبوبة مإكد ٖ َوجد الكثَر من المرضً فٍ حالجه "

ون حدَخ علم أنهوما أن طال جحدَمها فٍ عَنَه لثواٍن معدودة د  

 أصاب الحمَمة وٖ نزَل ؼَره بجلن الحالة هنا حالَاً وهو من َعلم

 جَداً جكلفة اللَلة الواحدة الجٍ َنامها المرَض هنا ومثل هذه

 الحاٖت ٖ ججكرر لدَهم كثَراً خاصة ولندن ٖ جبعد عنهم سوي

 . مسافة ساعجَن كحد ألصً

حدثت سرَعاً وٖزالتوجؤكد له ذلن حَن رفعت سماعة الهاجؾ وج  

 جنظر لعَنَه بَنما جعمدت خفض صوجها بشكل واضح عمن حولها

 " النزَل سمحاق السلطان لدَه زوار "

 فحدق فَها باسجؽراب وهٍ جضع السماعة ولم ججرن له مجاًٖ وٖ

 للجفكَر وهٍ جشَر بَدها َساراً لابلة

 من هنان .. سجكون ثمة ممرضة فٍ انجظارن عند الممر "

ثٗثة رلم  " 

 فشكرها هامساً وجحرن فٍ ذان اٖججاه جسجشعر أذناه حذاء الجٍ

 جبعجه فوراً وفٍ صمت وجمنً لو جشاركا اْفكار معاً وإن كانت

 مثله لم ججولع أن َجم اسجخدام اسمه الحمَمٍ أم ٖ ؟ لكنه لن

 َحاول فعلها بالجؤكَد فثمة طرَك طوَل جداً أمامه لَجعل منها

دل اْحادَخ الكثَرة معها ولجؽادر صمجها الطوَلامرأة َمكنه جبا  

 وانزوابها عن الجمَع والذٌ لم ججرن لها مصاببها المجوالَة مجاًٖ 

 . للجحرر منه



 كان بالفعل ثمة ممرضة بثَاب زهرَة مخصصة جنجظرهما عند

 جشعب نهاَة الممر المصَر الذٌ سلكاه والجٍ طلبت بطالجه لبل أن

 جسَر أمامهما دون أن جسلمها له وسارا خلفها فٍ منحنَات ثٗخ

 وكؤنهم َدورون حول المكان وهم بداخله ! حجً أصبحوا أخَراً 

 فٍ ردهة صؽَرة بها طاولة اسجمبال مدمجة مع جدرانها وكؤنها

 لؽرفة خلفها َجلس فوق الممعد الوحَد هنان شاب بثَاب زرلاء

َبدو ، وولفا خلؾ رفَمجهمؼاممة جخص الممرضَن الذكور كما   

 الجٍ سلمجه البطالة دون ججبادل أٌ حدَخ معه وؼادرت ونظراجه

 جبعجها بحركة سرَعة منه لبل أن َنحنٍ لحاسوبه ودّون

 ً  المعلومات منها ونظره َنجمل بَنها وبَن شاشجه ثم اسجوي والفا

 ونظر لولاص ومد َده له ببطالجه بَنما كانت اْخري جرفع

وضع بجانب جهاز الحاسوب اللوحٍ فؤخذها منهسماعة هاجؾ   

 بَنما نظراجه جرالب شفجَه حَن لال لمن انجظره بعض الولت

 " ثمة زوار "

 كان هذا فمط ما لاله ورفع نظره بهم بعد أن ٖمست أصابعه زراً 

 ما فٍ لوحة الحاسوب لابًٗ بجدَة وكؤنه رجل مخابرات

 ً  ! ولَس ممرضا

ان مرالب بالكامل بعد اججَازكما البابعلَكما أن جعلما أن المك "  

 اْخضر وثمة جهاز َكشؾ عن المعادن فَه وإن كان رأس

 " دبوس سَكجشفه

 وما أن أنهً حدَثه ذان عاد للنظر لشاشة حاسوبه فجحرن ولاص

 بعد نظرة سرَعة للجٍ سارت خلفه ولم َسجؽرب كل جلن الحماَة

ً  حوله فَبدو أن ذان الرجل َعلم أٌ خطر َحدق به وبات ممجنعا  

 أكثر بؤنه لَس جده من فعلها ووضعه هنا لَضَؾ له لؽزاً جدَداً 



 .! حوله وحول هذان الجوأمان وأشباح مطاردَهما

 ما أن وصٗ الباب الذٌ لال عنه وجد هنان ما اسجؽرب جؽَبه

 حجً اِن وهم رجال أمن بؤسلحة مثبجة فٍ أحزمجهم وكان

مطلماً برجال أمن فلباسهم عددهم ثٗثة ، ولم َكن َمكنه وصفهم  

 لم َكن َشبه مٗبس الموجودَن عند باب المشفً فٍ الخارج

 لجوفَر الحماَة عند حدوخ أٌ شؽب بل كانت ثَابهم سوداء كما

 أجسادهم وعضٗجهم الجٍ برزت من مٗبسهم جلن وكؤنهم

 ! لوات خاصة

 ! واْؼرب من ذلن مٗمحهم اْلرب للعرب منها لٕنجلَز

 وهذا دلَل آخر أنه ذان الرجل ولَس جده ، بَنما لم َججز أَّا

 ! منهم ذان الباب وكؤنه َُخشً حجً من خَانجهم

 جوجه أحدهم نحوه وطلب بطالجه وبطالة زَزفون وْول مرة منذ

 دخولهما فؤخرجها له وكانت بإسمها الحمَمٍ وهو اٖسم الذٌ جم

من جده وَوافمه إضافجه لجمَع أوراق جرَمة ممجل نجَب وبطلب  

 هو علً ذلن جماماً فوجودها أمام المضاء البرَطانٍ باسم مزور

 لد جكون عوالبه وخَمة جداً ولن َصعب علَهم كشفه وبكل

 سهولة بمجرد الجحرٌ عنه .. وبالرؼم من أن هذا اٖسم له جرابم

 . سابمة فٍ بٗدها هنان لكن ٖ حل أمامهم ؼَره

َهما معهم لولت خروجهماكان علَه هذه المرة جرن هوَج  

 عكس السابك وولؾ ما أن وصل الباب الذٌ كان َبعد عنه بضع

 خطوات فمط ونظر للطاولة الخشبَة البَضاء بؤذرع حدَدَّة ٖمعة

 مخصصة للمسجشفَات موضوعة بجانبه وفهم سبب وجودها

 سرَعاً وهو ما جعله َخرج مفاجَحه من جَبه كما محفظجه الجٍ

معدنَة ووضعها فولها لبل أن َنزع ساعجهكانت جحوٌ حوافاً   



 أَضاً والجفت وهو َضعها معهم للجٍ نظرت له بصمت بعد أن

 كانت عَناها ججبع حركة َده وانحنت لٓسفل ونزعت حذابها

 الذٌ كان َحوٌ دبوساً حدَدَاً وولفت حافَة المدمَن وارجفعت

 َداها بعدها لشعرها ودسجهما جحجه خلؾ عنمها ونزعت السلسال

 الذهبٍ الذٌ جلبه لها سابماً َحوٌ خواجم الزواج الخاصة

 بوالدَها وجدجها وٖ َفهم لما كل هذا والمكان مرالب كما

 َمولون ! مإكد َخشون من أمور ٖ جلجمطها أجهزة المرالبة

 ! وَبدو أن ذان الرجل َهجم لسٗمجه أكثر حجً من شمَمجه

رة خٗله حَن سمعوما أن عبرا ذان الباب جباطؤت خطواجه المصَ  

 حدَخ من جركهم هنان ولد لال أحدهما

 " ! كَؾ ُسمح لهما "

 وجابع خطواجه مكرهاً ولو كان اْمر بَده لجولؾ لسماع أٌ جعلَك

 علً ما لال رفَمهما بالرؼم من أن اْمر ٖ َحجاج أن َجؤكد أكثر

 .! بؤنه ٖ َُسمح ْحد وأًَّا كان باججَاز هذا الباب

* 

* 

* 

 ابجسمت لنفسها وهٍ جضع حبة الكرز أعلً الكعكة وجذكرت

 السنوات الماضَة حَن كانت جعدها والدجها فٍ كل مرة وهٍ

 . ٖ جفعل شَباً سوي هذا ثم جمول بؤنها من أعدها

 ضحكت بخفة وهٍ جبعد َدَها عنها وها لد مر العشاء بدون

ً مشكٗت جنجهٍ بها لجوبَخ معجبر من والدجها ، وٖ جنكر أ َضا  

 بؤنها أمسكت لسانها بالموة حَن جطرق ضَفهم لذات الموضوع

 علً طاولة العشاء و َبدو مسجاًء بالفعل من جلن العابلة ومن



 ابنة شمَمه أَضاً .. ووالدجها كانت علً حك ما ذنب مارَه ججحمل

 أفعال جلن البلهاء المدللة ؟

اربالرؼم من أنها جخشً أن جنجهٍ لذات نهاَجها وهٍ اٖنجح  

 . وبسبب الشخص نفسه

 حملت الكعكة بَن َدَها واسجدارت حَخ والدجها الجٍ كانت لد

 حملت اْطباق والشون ولالت بضحكة صؽَرة

 " ها لد انجهَت أخَراً  "

 وجحركت من مكانها مبجسمة ججبع الجٍ سارت أمامها

 لابلة بضحكة

 َفجرض أنن جعلمجها من كثرة ما انجظرت لحظة وضع "

اتالكرزة لسنو  " 

 اججازت باب المطبخ جسَر خلفها لابلة بابجسامة واسعة

 " َكفَنٍ هذا الشرؾ "

 واجبعت كلماجها جلن بضحكة رلَمة اخجفت بسرعة البرق حَن

 لالت الجٍ عبرت ؼرفة الطعام أمامها

 " من حسن حظن أن زوجن ثرَاً ولدَهم خادمات "

 لوت شفجَها مجنهدة بضَك ولالت باسجَاء جنظر لمفاها أمامها

 أمٍ لما جعشمَن جعكَر مزاجٍ وكؤنن جكرهَن رإَجٍ "

 " !مبجسمة ؟

 وكان رد فعلها الوحَد أن حركت رأسها مبجسمة فٍ َؤس منها

 ولم جعلك ْنهما حَنها لد الجربجا من المكان الذٌ عادوا للجلوس

جذر ضَفهم بلبالة عن الجراحها لجناولفَه بعد العشاء وبعد أن اع  

 الكعن فٍ ؼرفة الشاٌ المخصصة والجٍ جطل علً حدَمة المنزل

 الخلفَة ونافورجها الصؽَرة الجمَلة بسبب الظٗم ولد لال



 وبكل صراحة

 ( الشاٌ بعد العشاء َكون فٍ ؼرفة الموسَمً أما جلن الؽرفة فلمهوة الفطور وللشاٌ بعد الؽذاء )

أٌ منهم من مٗحظجه جلن وهم َعلمون طباعه جَداً ولم َنزعج   

 واكجفوا بابجسامة ابنه المحرجة وهو َحرن رأسه لهم معجذراً 

 فٍ صمت بَنما ابجسما هما له فٍ جفهم ، وحمدت مضَفجهم

 هللا لحظجها أن ابنجها لم جكن هنان ْنها جولت مهمة حمل

ا جَداً اْطباق للمطبخ لما كانت لجفوت الفرصة أبداً وجعرفه  . 

 وضعت اْطباق علً الطاولة وكانت لد بدأت بجوزَعها أمامهم

 حَن وضعت ساندرَن الكعكة لابلة بضحكة

 " وضعت آخر حبة كرز طازجة للجو فولها "

 فمال فالَرَو مبجسماً وهو َرفع شوكجه ونظره علَها أمامه

 " أنِت من أعدها ! جبدوا شهَة فعًٗ  "

خ أو حجً ضحكات وهو َنظر لهوسبك والده أٌ جعلَك أو حدَ  

 بضَك ورفع عصاه وكؤنه سَضربه بها لابًٗ بصرامة

 لما جرفع شوكجن لبل أن َضعوا حصجن فٍ طبمن ؟ كم مرة "

 " سؤنبهن للجصرؾ بلبالة

 وانطلمت حَنها الضحكات المإجلة حجً منه هو نفسه المعنٍ

هاباْمر عدا والده الذٌ كان َجمجم بضَك وهو َعَد عصاه مكان  

 لَمطع كل جلن الضحكات جرس باب المنزل والذٌ جعل رنَنه

 الصمت َعم المكان بَنما جبادل ساكنَه نظرة مسجؽربة لبل أن

 جمول ساندرَن وهٍ جججه نحوه

 " سؤفجح أنا "

 وجحركت بخطوات شبه راكضة ناحَة الباب الخشبٍ الثمَل الذٌ

افة ٖبؤس بها إٖ أنه ٖ َفصله عن مكانوإن كان َبعد عنهم مس  



 جلوسهم أٌ شٍء لذلن جبعت اْحداق جمَعها خطواجها نحوه

 بَنما لم َعاود الوالؾ خلفه الرنَن حجً وصلت خطواجها

 المسرعة له وفجحجه بَد بَنما كانت جمسن َدها اْخري الجزء

 الصؽَر الثابت منه ممجدة الذراع وولفت مكانها مصدومة جنظر

جٍ كانت جمابلها فٍ ذات هَبة ولوفها وكؤنها جسند نفسها بهلل  

 عن السموط أرضاً خصٗت شعرها وؼرجها الجافة ججمعت فٍ

 مجموعات بسبب ابجٗلها سابماً وجعرضها للهواء وكانت ججدلً

 علً جانبٍ وجهها وجبَنها حجً أطراؾ رموشها وإن لم جسجطع

المطبمة بموة وكؤنهما إخفاء العَنان المجورمة الحزَنة والشفجَن  

 ممنوعجان لسراً عن إصدار أٌ ردة فعل فٍ لحظات صمت

 لصَرة كم كانت طوَلة علً كلجَهما كما الجالسون هنان َنظر

 الجمَع بجرلب وفضول فطرٌ نحو ظهر الجٍ كانت جخفٍ كل

 شٍء عنهم والجٍ لم جججز صدمجها بسهولة سامحة لشفجَها

 بالهمس فٍ ذهول

 " !! مارَه "

معت عَنا الوالفة أمامها بشٍء لم جكن ججزم بؤنه دموع بلفل  

 جعبَر ألوي من ذلن وأكثر عمماً ولهراً ولد حررت شفجَها أخَراً 

 وخرج همسها خافجاً من بَنهما وكؤنه َخرج من نظرة اٖنكسار

 والضَاع فٍ عَنَها

 " آسفة ٖ مكان لٍ ؼَر هذا "

مها ججرن البابوكان ذان زر الجشؽَل الذٌ جعل الوالفة أما  

 وجوجهت نحوها هامسة

 ( ب ) َاهللا

 بحزن وَداها جٗمس خصٗت شعرها وجانب وجهها انجماٖ



 لذراعَها لبل أن جعود بهما لوجهها وكؤنها فمدت الصلة بَنهما

 وبَن عملها ولالت بؤسً حزَن

 " ! ما هذا الذٌ جمولَنه مارَه "

 وشعرت بالندم علً كل ما لالجه لها سابماً حَن ؼادرت معه

 بالرؼم من ؼضبها المجؤجج منه لكنها جسببت باْذي لها هٍ

 ولَس لذان المجحجر لٓسؾ ، وازداد ارجباكها حَن شعرت بؤنها

 لم جعد جموي علً الجوازن أكثر ٖزالت َدها ججمسن بطرؾ الباب

ظرت للخلؾ بَنما عادتبموة وكؤنه أملها الوحَد للصمود فن  

 لجمسن بذراعَها ونادت بوجل ظهر جلَاً فٍ مٗمحها لبل صوجها

 " أمٍ "

 مما جعل الجالسة هنان جثب والفة وجحركت نحوها بخطوات

 مسرعة مخلفة حَرة أكبر لدي الجالسَن مكانهم ، وما أن وصلت

 حَخ جمؾ ابنجها حجً شهمت جضع َدها فوق صدرها جنظر للجٍ

وم بوهن لجبمً والفة علً لدمَها ولحالجها المزرَةٖزالت جما  

 ولد بدأت جنكس رأسها لٓسفل وٖ أحد َعلم وهناً منها أم خجًٗ 

 منهم وهٍ الجٍ كانت جضعهم آخر خَاراجها فٍ كل شٍء لبل

 الَوم ؟ لالت ما أن اججازت صدمجها

 " ! مارَه ما بن "

ماذا جسؤل وعجز لسانها عن لول ؼَر ذلن حَن لم جعد جعرؾ عن  

 جحدَداً ! ونظرت سرَعاً لزوجها الذٌ بات َمؾ بجانبها فمد جبعها

 بعدما جؽلب علَه ارجَابه لٓمر ، ولم َكن وضعه بؤفضل حاًٖ 

 منهما إٖ أنه اججاز اْمر بسرعة أكبر ونظر ٖبنجه الجٍ كانت

 جسندها ما أن خارت لواها جماماً ولد لالت بضَك امجزج بالكثَر

ةمن الجعاس  



 " أُنظر أبٍ ماذا فعل بها .. أُنظر "

 فجشجت نظراجه الضابعة بَنهما وما أن كانت زوججه سججحدخ رفع

 َده المجاورة لها ولال بحزم وإن جعمد خفض صوجه

"  ً  لَس ولت لول أٌ شٍء وهما هنا .. خذاها لؽرفة كَن سرَعا

 " ٖ نرَد أٌ مشكٗت اِن وٖ أٌ جَسّرع

حَخ ضَفاه اللذان كانا َرالبان ما َجرٌ وجحرن من مكانه عابداً   

 من بعَد باسجؽراب بَنما جنملت نظراجهما بَنه وبَن المرأة الجٍ

 ً  رافمت ابنجه نحو الممر الشرلٍ ٖ َظهر لهم من مٗمحها شَبا

 جسندها ممسكة بخصرها جساعدها علً السَر وجولت زوججه

 إؼٗق الباب ولحمت به حَن جلس مكانه ولم جسجطع أضلعه أن

 جخفٍ جنهده الموٌ لحظجها وكؤنه َنفس عن كرب عظَم َشعر به

 داخله ، وكسر فالَرَو حاجز الصمت المشحون حَنها لابًٗ َنظر

 له باسجؽراب

 " ! من جكون جلن المرأة وما بها "

أن سبمجه الجٍفنمل نظراجه المشججة بَنهما وكان سَجحدخ لوٖ   

 ولفت بجانب كرسَه لابلة بسرعة

 " هٍ جارجٍ وصدَمة ساندٌ "

 وجبادلت مع زوجها نظرة خاطفة لبل أن جعود بنظرها للعَنَن الجٍ

 ٖزالت جحدق فَها باسجؽراب مجابعة

 " لمد جشاجرت مع زوجها مجدداً  "

 واطبمت شفجَها فور أن نطمت بآخر كلمة وكؤنها جمنع لسانها بؤنه

د صَاؼة اْكذوبة وٖ َحجاج اْمر للمزَد ، ونظرت لفالرَوأجا  

 الذٌ لال باسجؽراب عالداً حاجبَه

 " !! َضربها "



 فمالت مسرعة جحرن َدها

" ٖ ٖ .. " 

 ونظرت لزوجها نظرة اسججداء ٌْ مساعدة منه فهما ٖ َعلمان

 إن رأَا مٗمحها رؼم أنهما لم َلجمَا بها منذ أصبحا هنا وٖ

ن أن َجعرفا علَها مسجمبًٗ لَعلما الحالة الجٍ جاءت بها هناَرَدا  

 واْب جحدَداً مع رأَه المجعصب نحوها ، جحدخ ؼاسجونٍ وخرج

 عن صمجه لابًٗ بضَك

 " ولما جؽادر منزلها بمنشفة الحمام ! ما سوء الجصرؾ هذا ؟ "

 فكورت شفجَها فٍ امجعاض ونظرت لزوجها الذٌ أشار لها برأسه

همجها فوراً فجنهدت بملة حَلة ولحمت بابنجها وضَفجهمونظرة ف  

 . الجدَدة الؽَر مجولعة

* 

* 

* 

 اجكؤ برأسه علً الجدار خلفه وكجؾ ذراعَه لصدره ٖ شٍء

 َُسمع سوي صوت الطنَن المجمطع ْحد اْجهزة والخارج من

 الباب المفجوح هنان حَخ المكان الذٌ جركها جدخل له لوحدها

 ً  وكؤنه َحجرم اخجٗبها بشمَمها وإن كان ذان الشمَك ُمؽَب جماما

 عّما حوله فكان وكؤنه احجرام ٖخجٗبها هٍ بمشاعرها وبعَداً عنه

 بالرؼم من جساإٖت نفسه المجضاربة حول جلن المشاعر مع

 الظروؾ الجٍ جعَشها ! وظهرت صورجها أمام عَنَه والهواء

رؼم ابجعاده عن وجهها وهٍَجٗعب بخصٗت الشعر الشمراء   

 جضع شرطها لمسامحجهم ونسَان كل ما عانجه بسببهم .. بل وهٍ

 جمجله مجدداً جذبحه جمزق روحه وٖ َمكنه لوم ؼَرهم علً كل



 هذا فما من أحد َمكنه جخَل أن َعَش مؤساجها جلن وَؽفر

 بسهولة ، بل وجزء واحد منها كان كافَاً لجعل أٌ واحد منهم

اش فٍ هذه الحَاة فكَؾ بموت والدها ممهوراً َكرههم ما ع  

 منبوذاً بٗ هوَة ولبل أن جعرفه وجراه ثم جخلٍ والدجها عنها

 لحماَجها من مصَر شمَمها المجهول َلَه موت جدجها وأمام

 عَنَها بعد مؤساة طوَلة مع الفمر والعوز والجهجَر فٍ بٗد حرب

شمَمهاوموت وجشرد وحَن عادت لحضن والدجها واججمعت ب  

 كانت مؤساجها اْعظم من كل جلن الكوارخ مججمعة ورؼم عظمها

 وهو موت جلن اْم محجرلة أمامها وشمَمها ذو العشرة أعوام

 َمجل الزوج وفٍ وجودها أَضاً ولسبب ٖزال مبهماً حجً فٍ

 ! ملفات المضاء وكؤنه ثمة من َخفَه مجعمداً 

 فما المجولع منها ؟

؟ وماذا كان َنجظر أن ججَب  

 وكَؾ َمكنهم لومها ؟

 فلو أن جدها بالفعل اعجرؾ بابنه لكان ووالدجه منذ البداَة هنا

 معهم واسجطاع أن َحٍ حَاة كرَمة ولكان أبناإه جرعرعوا معهم

 ً  . ومثلهم جماما

 َعلم بؤن المدر ٖ َمسكه وٖ َؽَره البشر لكن لرارات جده كانت

 خاطبة جمَعها فَما َخصهم وٖ َمكن ْحد الدفاع عنه والجحجج

 باْلدار لجبربجه ، وها هو َراه الَوم َزَد الجروح نزَفاً بدًٖ من

 ! شفابها وكؤنه َجرفع عن اٖعجراؾ بؤخطابه

 جنهد بعمك مؽمضاً عَنَه وكؤنه َهرب من صورجها الجٍ ٖحمجه

فٍ أماكن أخري ؼَر جلنحجً فٍ جلن الظلمة الماجمة ْنها جعَش   

 العَنان وٖ َمكنه إخراجها منها .. ٖ من عمله الذٌ َرفض



 الجفكَر فٍ أٌ أمور ٖ جخصها وٖ الملب الذٌ فمد السَطرة علَه

 . جماماً ومنذ ولت

 مرر َده من جحت السجرة المفجوحة ناحَة ذان النابض وسط

ً  أضلعه َشعر وكؤن حجراً َطرق جداره من الداخل واسجوي والفا  

 ما أن عٗ رنَن هاجفه فٍ جَبه وجبدلت جلن الَطرلات المجمطعة

 لحوافر خَل جعدو داخله فٍ سباق طوَل وكؤنه شعر بحمَمة هوَة

 المجصل بَنما عجزت َده عن رفع الهاجؾ الموجود فَها ْذنه

 ً  ! وكؤنها جخدرت بسبب ثمله الذٌ ٖ َساوٌ شَبا

د جصَبه لبل الجمَع إن كانفٗ َمكنه جولع حجم الفاجعة الجٍ ل  

 الخبر الذٌ َحمله له هو ما َخشاه وَهرب من الجفكَر فَه منذ

 علم بحمَمة مرض شمَمه .. الهروب الذٌ كان أسوأ وأشد لسوة

 . من اٖسجسٗم ذاجه

 سحب الهواء بموة لصدره ما أن جكرر اٖجصال مجدداً وهمس ب

صابع مرججفة ولمَا رب ( وهو َرفعه ْذنه ما أن فجح الخط بؤ )  

 َسجطع النطك بؤٌ كلمة وهو َشعر ببرودجه جٗمس بشرة وجهه

 وجولؾ لسانه عن العمل جماماً واصطدمت أنفاسه فمط به لجعلن

 عن وجوده للذٌ كان َمول

 " !ولاص جسمعنٍ ؟ "

 كان َرَد لول نعم لكنه عجز عن جحرَن فكَه .. أنفاسه الٗهثة

دفعة بموة وجمنً فٍ لرارةوحدها ما كانت جسجطَع العبور من  

 نفسه أن َجحدخ ذان فمط وٖ َسجمر فٍ جعذَبه أكثر من هذا لكنه

 َبدو كان مصراً علً الجؤكد من أنه َسمعه أوًٖ حجً كان سَمطع

 اٖجصال معه لوٖ أن وصلت رسالجه الصامجة له أخَراً وأكد كل

 ذلن الصوت الباسم الذٌ ضرب للبه لبل اذنَه



 " أجب إن كنت جرَد سماع أخبار جسرن "

 نزلت َده والهاجؾ فَها لحصنه وسمط ظهره ودون شعور منه

 علً الجدار خلفه وجحررت أنفاسه لجخرج فٍ نفس واحد طوَل

 َشعر به خرج من أعماله وأخفً بكؾ َده اْخري عَناه ونزلت

 دموعه رؼماً عنه وأخفض رأسه ولد اهجز كجفاه َخفٍ كل ذان

الرجولٍ وسط أضلعه وجمنً أن اسجطاع فعل أٌ شٍء البكاء  

 آخر .. أن خر هلل ساجداً .. أن صرخ بكل ما لدَه من لوة حجً

 وصل صوجه لجمَع الجدران فٍ ذان المكان الواسع وعلم كل من

 سمعه بؤنه صوت رجل اهجزت دواخله وهو َنجصر علً الفاجعة

فٍ داخله، لكنه عجز عن كل هذا وانهار الرجل الشبه صامد   

 َبكٍ كطفل صؽَر بدًٖ عن كل ذلن ، ولن َلوم نفسه أو َعاجبها

 فوحده من َعلم بحالها ووحده من َفهم وعاش معاناجها الماجلة كل

 جلن الساعات .. فمط ما لم َجمناه حَنها وَحمد هللا علَه أنها

 لَست أمامه اِن لما كان اسجطاع السَطرة علً نفسه لَمنعها من

وة حجً ججحطم عظامها فٍ حضنه لَسجطَع اسجَعاباحجضانها بم  

 كل هذا فٗ َمكنه وصفه سوي بعودة المَت للحَاة أو نجاجه من

 . الموت أمام عَنَن

 مسح عَناه بكفه بموة وشفجاه ٖ ججولؾ عن حمد هللا هامساً ودس

 الهاجؾ فٍ جَبه وأخذجه خطواجه ناحَة جلن الؽرفة ولم َعد َرَد

وإن من بعَد لَري المرأة الجٍ عاش سوي ذلن وهو رإَجها  

 لساعات وكؤنها أعوام طوَلة فٍ كابوس مرعب وهو فمدانها

 ولٓبد وبمدرة هللا وحده عادت له وبمعجزة ما انجهً كل ذلن

 . وكؤنه لم َكن

 ولؾ حَخ الفاصل الزجاجٍ الموجود فٍ جدار الؽرفة جمسن َده



نة من بَنبحافة إطاره الخشبٍ العرَض بَنما نظراجه الحزَ  

 الرموش الجٍ ٖزالت مبللة بالدموع جركزت علَها .. بل علَهما

 معاً علً الجسد النحَل النابم فوق السرَر واْجهزة ججصل به من

 كل جانب والجالسة علً الكرسٍ الوحَد لرب سرَره جمسح َدها

 علً شعره ببطء ودون جولؾ بَنما كان ما َظهر له من رموشها

 المنسدلة َإكد أنها جنظر للوجه الذٌ لم َظهر له بوضوح سوي

 من عظام بارزة جؽطَها بشرة بَضاء شاحبة واجكؤ بجبَنه علً

 برودة الزجاج السمَن أمامه وؼشت عَناه سحابة رلَمة وٖمعة

 من الدموع ما أن انحنت نحوه وحضنجه بذراعها جدفن وجهها بَن

ة موجعة لم َعرفها سويذلنه وصدره وبكت ، بكت بعبرة حارل  

 فٍ بكابها علَه سابماً وكؤنها جُحرر صراخاً عاش فٍ داخلها

 أعوام طوَلة وجُخرج ألماً لم َعد َمكنها اٖحجفاظ به فٍ للبها أكثر

 من ذلن وهمس بؤسً حزَن وؼصة سجَنة َنظر لجسدها

 المرججؾ الباكٍ من بَن دموعه

زفون أرجونأجل ... أخرجٍ كل ما َمكنن إخراجه َا زَ "  " 

* 

* 

* 

 <َجبع ــــــ

3الفصل السادس والعشرون   

 

* 

* 



 نظرت لها بؤسً حَن رفضت مساعدجها وجلست بنفسها علً

 السرَر وشدت لحافه فوق سالَها وهٍ جحضنهما وجدفن مٗمحها

 فٍ ركبجَها ولد جسالطت علً ذراعَها خصٗت شعرها المجَبس

بسبب رَاحٍ باردة لموكؤن أمطاراً لوَة اصابجه لبل أن َجؾ   

 .! جعرؾ معنً ججفَؾ المَاه بل ججمَدها حد الجفاؾ

 شدت علً أسنانها بموة وكؤنهما فكٍ وحش عمٗق جسحك ذان

 الرجل بَنهما َعلو صدرها وَهبط بشدة جمنع نفسها بالموة عن

 لول ما َكاد َمجلها كجمانه وهو شجمه دون جولؾ فها لد حدخ ما

 جعرفه جَداً وجولعجه ولالجه عنه سابماً وهذا أكثر ما َشعرها

 بالمهر لصمجها مجبرة عن لوله مجدداً ْنه لَس ولجه ولن َكون

 أبداً ولن ججرحها بكلماجها جلن بعد ما سمعجه منها عند الباب لجظن

 بؤنه ؼَر مرحب بها هنا وأنه ٖ عابلة لها فوالدها َُعد اِن

 . لرَبها الوحَد

ت أمامها برفك وجبدلت نظراجها لها للحزن ولها أن ججخَل ماجلس  

 جشعر به اِن وهٍ أكثر من َعلم ما َعنَه لها ذان الجمثال

 الفرعونٍ المجحجر ولن جسجطَع أن ججولع ما فعله هذه المرة لكن

 ما هٍ أكَدة منه أنه من طردها للشارع بهذه الهَبة لما كانت

لَل ! وسَكون لد فمد مرإجهلجخرج هكذا أبداً وفٍ منجصؾ ال  

 .! ودماءه العربَة من عروله بالجؤكَد لَسمح بهذا وهٍ زوججه

 ارجفعت َدها نحوها حَن لم َصدر عنها أٌ رد فعل وٖ صوت

 ! نحَب أو عبرة مكجومة سببها البكاء فٍ صمت

 ٖمست أصابعها خصٗت شعرها ولالت بهدوء حزَن

"  ً جنامَن فَه مارَه هَا لجسجحمٍ وسؤحضر لن ثوبا  

 " وشراب دافا



 وارجدت َدها لصدرها وججمعت دموع رلَمة فٍ مملجَها الزرلاء

 حَن خرج همسها الحزَن بوجع لاسٍ

 " أرَد والدٌ فمط "

 واخجنك صوجها عند نطمها لجلن الكلمة ) والدٌ ( الشخص الوحَد

 الذٌ جحجاجه اِن وجرَده وجعلم بؤن كلمجه لن َثنَها أحد ومهما

انت الكلمة الجٍ أصابجها فٍ للبها ججخَل نفسها من دونكان ، ك  

 أحد .. ٖ والداها ٖ شمَمها وٖ حجً والدجها .. ٖ أحد لها سوي

 زوجها ذان فكَؾ كانت سجكون حالها وما سَفعله بها وهٍ

 وحَدة ممطوعة الجناحَن ؟

 ججمعت الدموع أكثر فٍ عَنَها ومدت َدها لَدها وأمسكت

كسر صوجها الحزَن وإن كانت جّدعٍ الموةبؤصابعها بموة وج  

 ً  وهٍ جمول ونظرها علً المٗمح الجٍ ٖ جراها أساسا

 " هللا الذٌ أخذه لدَه لن َنسان مارَه وَري كل شٍء "

 وازداد شدها علً َدها وإن كانت ٖزلت جحضن بها سالَها بَنما

 ارجفعت َدها اْخري جمسح بها عَناها الدامعة وإن لم جفارلها

 جلن الدموع وٖ جعلم حماً ما َمكنها لوله ؼَر ذلن ؟

 لن جمول بؤن والدها لن َسكت له عن هذا وٖ والده أَضاً فهٍ

 ً  باجت جشن فٍ ممدرجهما علً فعل أٌ شٍء له بعدما شهدجه سابما

 بنفسها وهو َؤخذها من أمامهم لم َولفه أحد أو َفرَض علَه

رةلراراً كان مخالفاً لمراراجه وفٍ كل م  . 

 لكن هذه ٖ َجب الصمت عنها أو لن جثك هٍ أَضاً فٍ ممدرة

 والدها علً الدفاع عنها إن احجاججه َوماً وكانت فٍ مولفها اِن

 فهل سَنصؾ ابنجه حَنها بَنما جرن هذه الَجَمة اِن ؟

 إن كان لشاهر كنعان ابنة هل كان لَرضً لها بكل هذا ؟



ب الؽرفة المفجوحجركت َدها أصابعها وولفت ووجهجها با  

 جشعر باْبخرة ججصاعد من رأسها بل ومن جمَع مسامات

 بشرجها بسبب الؽضب المشجعل داخلها ولد وجدت والدجها

 أمامها ما أن وصلت الباب والجٍ ولفت مجفاجبة بخروجها

 العاصؾ ولالت بملك جحاول النظر لداخل الؽرفة من خلؾ كجفها

 " كَؾ أصبحت اِن ؟ "

فخ أولً نَران ؼضبها بهالالت بحدة جن  

 " علً ماذا سجصبح أمٍ وهٍ وصلت للجو ؟ "

 حدلت فَها الوالفة أمامها بصدمة لبل أن جمول بضَك

 " وما بن جصرخَن بٍ هكذا وكؤننٍ الفاعل ؟ "

 فهمست لها بؽضب من بَن أسنانها لجخفض صوجها واسجدارت

 للباب واؼلمجه لبل أن جنظر لها مجدداً لابلة بضَك وصوت

 منخفض لدر اسجطاعجها وما سمح به ؼضبها

 .. جطلب والدها أمٍ وجعجذر عن مجَبها ْنه ٖ أحد لها ؼَرنا "

 " أجعَن معنً هذا ؟

 وازداد اشجعالها وهٍ جري الصدمة علً مٗمحها ولد ارجفعت

 أناملها لشفجَها فالجمعت عَناها بدموع الؽضب والمهر ولوحت

 بَدها فٍ حركة ؼاضبة وهٍ جهمس

 لن َكون والدٌ بعد الَوم إن لم َؤخذ بحمها منه وٖ شاهر "

 " كنعان رجًٗ َسجحك جلن الكلمة

 وشهمت بصدمة جمسن وجنجها بَنما عَناها الدامعة جنظر بصدمة

 للجٍ شدت أصابعها فٍ لبضة واحدة بعد صفعها لها وْول مرة

 جفعلها فٍ حَاجها بالرؼم من كل طباعها الجٍ ٖ جعجبها ولالت

 بحدة بَنما أشارت سبابة َدها اْخري ناحَة نهاَة الممر الذٌ



 جاءت منه

 " فخر لن أن َكون والدن وها هو أمامن ؼَرن َجمناه "

 نظرت لها بؽضب وإن لم جنفس عنه بَنما كانت عَناها جلمعان

 بدموع المهر وإن كان الؽضب فٍ عَنٍ والدجها لم َخؾ وكؤنها

صفعها مجدداً بل ولد جفعل أكثرججحداها أن جمول كلمة أخري لج  

 من هذا مع نظراجها جلن ، ولم َدم ذان طوًَٗ وهٍ جججازها

 مؽادرة باججاه ؼرفجها بَنما خرجت كلماجها باردة كالصمَع جعاكس

 جمَع مشاعرها جلن اللحظة

 " ... وها هٍ الَجَمة الجٍ ٖ أحد لها ؼَره هنا "

بجه بموة ولتوكانت حَنها لد وصلت باب ؼرفجها والذٌ ضر  

 دخولها وصرخت حَنها جنظر له مجابعة بالٍ حدَثها وكؤنها هٍ

 من جمؾ أمامها صارخة

 " ولنري ما سَفعل من أجلها باعجبارها ابنجه "

 بَنما من جركجها والفة مكانها هنان وصل لمسمعها كل كلمة

 لالجها ٖزالت جنظر ناحَة باب ؼرفجها المؽلك بؽضب من سلوكها

داً بؤنها سجسمعها ، مشاعر جبدلت ْخري ٖ جفهمهاوهٍ جعلم جَ  

 ما أن نظرت لباب ؼرفة ابنها سابماً والمابع أمامها جفكر فٍ كل

 كلمة لالجها ابجداًء بنملها لكلمات مارَه الجٍ آلمجها حد اْلم ذاجه

 انجماًٖ للكلمات الجٍ صفعجها وْول مرة فٍ حَاجها بسببها وباجت

إهانجها لوالدها ووالده معه وبكل ولاحة أم ٖ جعلم كان ؼضباً من  

 لوة مزعومة لمولفهم السابك والذٌ َعلم الجمَع بؤنه انجهً

 بالصمت والرضوخ الجام لمرارجه بشؤنها خاصة وهو لد خطب فجاة

 أخري بَنما هٍ زوججه ؟ ولم جكن هذه اْولً الجٍ جؽادر فَها

 شمجه وجدخل منزلهم بحال َشفك لها الجدران ، لكنهما لم



 َسجسلما دون محاولة وإن كانت فاشلة وما كان علَها أن جخطا

 فٍ حك والدها وهٍ نفسها ٖ جعلم ما َمكن أن َصَر إلَه حالهم

 إن هم فمدوه فجؤة ، ولن جنسً له أنه من أنمذ ابنها من الضَاع

هذه البٗد لَكون رجًٗ جفجخر به ،ورباه جربَة لم َنلها أمثاله فٍ   

 وواثمة من أن جركه لمارَه جمرر بنفسها سابماً لَس ْنه ٖ

 َعجبرها ابنة له بل ْنه َرَدها سَدة لراراجها فٍ أمر

 . َخصها وحدها

 جنهدت بعمك حَن وجدت نفسها جعود لذات المنعطؾ وعملها

 َسؤل نفسه

من هنا بعدما كانتهل كان َمكنه اٖعجراض حَن جاء ْخذها  )  

 آثار صفعه لها جركت عٗمجها علً وجهها حجً أدمت شفجَها ؟

 ( هل كان َسجطَع أن َمنعه إن طلبت هٍ ذلن منه ؟

 اسجؽفرت هللا بهمس خرج معه الهواء من شفجَها كجؤفؾ خفَؾ

 فبالفعل لم ولن َسجطَع أحد ردع ذان المحارب العنَد عّما َمرره

من كل جلن اْفكار أمسكت ممبض الباب وَرَده ، ولجنجوا بنفسها  

 وأدارجه ودفعجه للداخل لجنهٍ كل ذان الحدَخ المجلؾ لٓعصاب

 . ولدماؼها لبلها

 وما أن ظهر لها جسد الجٍ ٖزالت جحضن ركبجَها وجخفٍ وجهها

 فَهما حجً جبدلت مٗمحها للحزن واعجصر اْلم للبها فكم عانت

بكثَر إن كان لبل أو بعدهذه الفجاة وما َفوق سنوات عمرها   

 مجَبها إلً هنا لَمجل كل ما هو جمَل فَها ابجداًء من ابجسامجها

 الجٍ النظر لها وحده َكفَن لجنسً كل هموم حَاجن وجري الجمَع

 َسلبها إَاها بمسوة حجً جموت نهاَة اْمر من شفجَها الجمَلة

ٍ الذٌ ٖووجهها البرٌء وإلً اْبد .. وانجهاًء بملبها الُمحب النم  



 . َعرؾ الكره والحمد َواجه طعنات الخذٖن الواحدة عمب اْخري

 جحركت خطواجها نحوها حجً جلست بجوارها وأحاطت َدها

 برأسها وأجبرجها علً النوم فٍ حضنها حجً انصاعت لها

 وأحاطجها بذراعَها جشعر بدموعها سجخونها .. وفعلجها فعًٗ 

 لحظة أن سمعت بكابها المكجوم والذٌ َبدو كانت جحبسه لولت

 . طوَل داخلها وها لد جحرر ورؼماً عنها

 مسحت َدها علً شعرها بحنان وجركجها جبكٍ فٍ حضنها وإن

 كانت ججزم بؤنها جماوم جلن الدموع والعبرات بكل ما جبمً لدَها

لها بؤن من لوة ولم ججد كلمات جواسَها بها ، لم جسجطع أن جمول  

 عمها الحارثة لن َصمت عّما حدخ وإن كانوا َجهلونه فَكفٍ

 خروجها ووصولها بهذه الهَبة ! وٖ والده وٖ أَّا كان وبدأت

 ججساءل إن كانت ابنجها علً حك ؟ حركت رأسها بعنؾ فالجفكَر

 بجلن الطرَمة مجرد جنون وإن سمعجها ججبرأ منه مجدداً 

 . سجمطع لسانها

ا بكلجا َدَها فهذا ما جراها جرَده اِن ولَسعادت ٖحجضانه  

 مواعظ أو جذكَراً بما مضً فهٍ لوَة من الداخل وإن كانت أكثر

 ً  فجاة رلة وهشاشة عرفجها فٍ حَاجها ومولنة من أن لها للبا

 . َمكنه جحمل ما جعجز عنه الكثَرات

 لكن كل ذلن جٗشً وانمشع حَن سمعت همسها الباكٍ َضرب

َهاللبها لبل أذن  

 " أرَد والدٌ أرجوكم "

 فمٓت الدموع عَنَها وباسجماجه جمكنت من حبس عبرجها مكانها

 كٍ ٖ جخرج ومسحت َدها علً شعرها ولالت بحزن بَنما

 نظراجها الدامعة جهَم فٍ الفراغ



 وأنا مثلن جماماً نادَت والدٌ أَاماً طوَلة حَن كنت مع طفلٍ "

نا نؤكله وأرسل إلَنا هللاوحَدان نجوب شوارع لندن ٖ شٍء لدَ  

 عمن الحارثة لَنمذنا مما وحده سبحانه َعلم ما سَكون ْنه كان

 ً  " َرانا ولم َنسانا َوما

 ولبلت رأسها لبل أن ججابع بحزن وأسً وعَنان دامعة

 علَن أن جكونٍ فخورة به مارَه فهو لم َجركن للجوع "

لدره هللا لهوللشارع .. ذان هو عمره وما كان لَزَد َوماً عّما   

 " لكنه جرن لن ثروة لم ولن جضامٍ بعدها

 مسحت بعدها بطرؾ كم لمَصها عَناها الباكَة لكن كلماجها جلن

 لم جراها إٖ زادت بكابها حدة وكؤنها ؼرست سكَنها فٍ جرحها

 ! بدًٖ من أن جواسَها

 وانجبهت حَنها لباب الؽرفة ولد سمعت طرلاً خفَفاً علَه وعلمت

 هوَة الطارق من فورها وِلما لم َدخل فسَكون الحارثة وضَفاهما

 َنوَان المؽادرة بالجؤكَد وعلَها جودَعهما ، وكم حمدت هللا أنهما

 لم َرَا وجهها ْن ذان العجوز لن َعجبه ما َحدخ بالجؤكَد حَن

 سَعلم هوَجها مسجمبًٗ خاصة بعدما أبدي اسجَابه من جهمَشهم

مور جُحل بطرَمة ألل ضرراً علً الجمَعكعابلة لها فلعل اْ  . 

 ولفت سرَعاً وجوجهت ناحَة الباب وؼادرت مؽلمة إَاه خلفها

 ببطء وبعد أن لبّلت رأس الجٍ ابجعدت عنها مجبرة وجركجها ججكا

 بهمومها علً الخشب المصمول لظهر السرَر وحضنت نفسها

ة أمامبَنما نظراجها الكسَرة الحزَنة جرالب اٖوراق المجرالص  

 زجاج النافذة المؽلمة َظهر برَك لونها اْخضر وَخجفٍ مع

 حركجها المجناؼمة جحت اْضواء فٍ الخارج وابجسمت بمرارة

 جمجلا عَناها بالدموع وهٍ ججذكر كلماجها



 ( !! مال )

 كل لعنة فٍ حَاجها كان سببها جلن الكلمة .. بسببه عاشت طفولة

بَنما ُطرد ذان الزوج منلاسَة مع عمها وبسببه جزوجت طفلة   

 حَاجها ولٓبد .. وبسببه أَضاً عاشت ذلَلة مهانة محرومة من

 أؼلً ما جملكه كل امرأة فٍ الوجود وهو شرفها أمام الناس فهٍ

 لم جعرؾ إٖ الجعاسة منه وبسببه ، وحجً حَن أصبحت هنا لم

 َؽَر فٍ والعها شَباً ، لم جسجطع أن جشجرٌ به سعادجها وأٌ

جلن الجٍ جُشجري بالمالسعادة   ! 

 ً  بلً هٍ اشجرجها َوماً كان بعَداً جداً بَنما ثمنه علمت عنه لرَبا

 ولكنه لم َكن من ذان المال أبداً ، انسابت دمعة َجَمة علً

 وجنجها المشجعلة بشدة جشعر بها كجمرة ساخنة أحرلجها وجفنها

 . لبلها وهٍ ججذكر جلن اللحظات وكؤنها اِن جُعرض أمامها

 " ! ماذا جفعلَن هنا "

 أجفلت وفٍ لفزة واحدة أصبحت ممابلة له بَنما الدرج الذٌ

 ً  أؼلمجه دون شعور والخزانة كاملة باجت خلفها فهٍ لم ججرن مكانا

 ! لم جبحخ فَه عنهم وَْام وحَن وجدجهم َمسن بها

 ما هذا الحظ الرابع الذٌ جمجلكه ؟ ظهرت علً شفجَها ابجسامة

 واسعة كمن ولع فٍ مؤزق ٖ مخرج منه ودست َدها خلؾ ظهرها

 جنظر لعَنَه الجٍ كانت جخفٍ ابجسامة ماكرة ولد ظهرت واضحة

 علً شفجَه وسند َده علً الخزانة بجانب رأسها بَنما مد

 اْخري أمامها وهمس

 " هات ما جخببَنه "

 فالجصك جسدها بالخزانة أكثر حجً شعرت ببرودجها ججسلل عبر

ماش بلوزجها البَضاء الخفَفة والجٍ كانت بدون أكمام وبمصةل  



 لصَرة عند بداَة خصرها كاشفة عن بنطلون جَنز ؼامك وصل

 طوله لنصؾ سالَها جزَنه فصوص بَضاء جؤخذ شكل مفجاح

 موسَمٍ كبَر عند فخذها اَْسر ، أمسكت ابجسامجها بؤسنانها

لها عَناهاجؽرسها فٍ شفجها دون أن ججحدخ بَنما كانت جرس  

 أَضاً لعَنَه الجٍ ابجعد نظرها عنهما وجسجؽرب من ضربات للبها

 ! الجٍ ٖزالت جفمد سَطرجها علَها كلما كان لرَباً منها هكذا

 خاصة ولد سند َده اْخري بجانب رأسها لَحاصرها بَن ذراعَه

 .. كالفرسَة ، وكانت فرَسة بالفعل ولعت فٍ ؼرام سجانها

المٗمح الرجولَة بالؽة الوسامة المرَبة منهاوكَؾ ٖ جؽرم بجلن   

 وٖ ججوجر أطرافها جمَعها ولَس للبها فمط فهٍ رأت الكثَرَن

 ً  ممن ججؽَر نظرجها لهم ما أن جراهم عن لرب إٖ هذا الوجه وسَما

 حد الوسامة عن بعد وكلما الجربت منه اكجشفت بؤنه أجمل

 . مما رأت

بطء من لبضة أسنانها حَناجسعت ابجسامجها وهٍ جحرر شفجها ب  

 همس ببرود وهو َدنوا برأسه منها

 " هَا ألرٌ بجرَمجن لبل أن َصدر الحكم بدون اسجماع "

 فؤمالت رأسها بحركة طفولَة ولالت بابجسامة رلَمة أعادجها

 جمَعها طفلة حجور بجسد امرأة وثَاب نظَفة

 " ٖ أصدق أن جكون لاٍض ظالم "

 واجسعت ابجسامجها أكثر حجً كانت جكاد ججحول لضحكة حَن رفع

 رأسه عالَاً جرجسم ابجسامة حمَمة علً شفجَه بَنما ٖزال

 َحاصرها بَدَه وعلمت بؤنه رآها جلن الطفلة لحظجها بالفعل كما

 كانت مجَمنة بؤنه سَماوم سٗحها ذان وذلن ما حدخ فعًٗ حَن

آثار جلن اٖبجسامة جرجسم علً أنزل رأسه ونظر لعَنَها وٖزالت  



 شفجَه ومٗمحه بَنما لمعت عَناه بمكر ولال وَداه جبجعد

 عن الخزانة

 " علَن لول ما لدَن إذاً ثم نري ما الذٌ َمكن الحكم به "

 لوت شفجَها بامجعاض فها هو كما جولعت لن جنجوا منه كما لن

 ججنازل عّما بحثت عنه كثَراً ولالت بابجسامة مرجبكة

 " وما عموبة السرلة أَها الماضٍ ؟ "

 واجسعت عَناها بصدمة ما أن همس بمكر مكجفاً َداه لصدره

 " لطع َدن بالجؤكَد "

 ورمشت بعَنَها عدة مرات لبل أن جخرج َدها الممبوضة

 ولالت باعجراض

 " ٖ لَس عدًٖ فهٍ لٍ "

 مد َده ولال

 " حسناً دعَنا نري ونحكم "

فة وؼرضها أن َراها فمط وكانتفجهدت بضَك وفجحجها مجؤف  

 المطع النمدَة الجٍ أعادجها له سابماً مع خاجم الزواج حَن كانت

 ؼاضبة منه لكنه ألبسها الخاجم مجدداً ولم َعدهم لها وهو من

 أرسلهم أول مرة ولت وصولها لمنزل عمها الحارثة وكانت

االمطعجان النمدَجان اللجان أعطجهما له فٍ صؽرها وكل ظنها أنه  

 سجكفٍ لشراء دواء والدجه عندما ذهب لعمها َطلبه منه وهو

 رفض ، بَنما كانت الثالثة العملة الرومانَة الجٍ لم جكن جفارله

 فٍ طفولجه وكان َرمَها عالَاً فٍ الهواء وَعود وَلجمطها فٍ

 حركات مججالَة وهو َرالب الشارع أمامه بَنما كانت هٍ جراها

ره جرالبه بانبهاراعجوبة ٖ َسجطَع فعلها ؼَ  . 

 كانت ثوان فاصلة بَن فجحها لَدها ولبضها علَهم مجدداً كٍ ٖ



 جخسرهم لكنها كانت كافَة للذٌ جحركت َده كالبرق الخاطؾ

 خٗل جلن الثوانٍ المعدودة حجً اعجمدت بؤنها لم جرها ولم جشعر

 بها لوٖ أكد لها ذلن العملة الوحَدة الجٍ جبمت فٍ َدها فصاحت

 معجرضة جضرب الهواء بمبضجها الجٍ حوت العملة الرومانَة فمط

 ! فمد كان من السرعة أن اخجار العملجَن وأخذهما فٍ لمح البصر

 ضربت اْرض بمدمها ولالت محججة بضَك

 " هذا لَس عدًٖ فؤنت من أعطانٍ إَاها "

 اعاد َده الَسري بجانب رأسها َسندها علً باب الخزانة ومال

ا هامساً بسخرَةبرأسه نحوه  

 " ... أخطؤتْ  "

 وجابع بذات نبرجه الساخرة وهو َشَر لمبضجها بعَنَه

 " ثم ها نحن مجعادٖن وكٌل أخذ نصَبه "

 فنظرت لَدها وهٍ جفجحها وللمطعة النمدَة النحاسَة المدَمة الجٍ

 جآكلت حوافها جمبع وسط كفها وأمالت شفجَها بعبوس ورفعت

 رأسها له ولالت محججة

ل هذه لنب "  ... " 

 وجابعت جشَر بسبابجها لَده الممبوضة علً بالٍ العمٗت

 " وجلن لٍ "

 وما أن مدت َدها لها رفع لبضجه عالَاً ولال بمكر وهو َنظر

 لعَنَها المعلمجان بَده عالَاً جرممها بضَك

 " بل هذه لٍ ْنن لبضِت ثمنها من خمسة عشر عاماً مضت "

ب وهمست ببٗهةفنظرت حَنها لعَنَه باسجؽرا  

 " !! لبضُت ثمنها "

 الجوت شفجَه بابجسامة جانبَة ولال



 " أجل وولت الدفع "

 رمشت بعَنَها باسجؽراب جعل ابجسامجه ججبدل سرَعاً لجلن الجٍ

 جعشك وججعل مٗمحه جزداد وسامة فحبست أنفاسها بصعوبة

 ولالت جنظر لعَنَه المحدلجان بها

 " !! وماذا كان "

 " جَم "

 كان همسه خافجاً مجؤنَاً وعمَماً ٖمس للبها كفراشة ولفت فوله

 ً  بنعومة حجً كانت جشعر باْرض جخجفٍ جحجها وكؤنها جطَر عالَا

 ً  وأسرت عَناه حدلجاها الذهبَجان اللجان الجمعجا بالدموع سرَعا

 وانفرجت شفجاها ببطء وهمست دون شعور منها

 " !! أنت "

هادبة ساكنة بَنما لم جفارق نظراجه أنزل َده حَنها ولال بمٗمح  

 عَناها الجٍ برلت كمطعة ذهب نمٍ جبلل جحت اشعة الشمس

 " أجل "

 وجحولت ابجسامجه لضحكة صؽَرة كجمجها شفجاها حَن لفزت

 مجعلمة بعنمه ولبّلجه .. كانت لبلة طوَلة لم َسجطع لطعاً إٖ

حوهاٖسجٗم لها وأنزل َده من الخزانة لخصرها َشد جسدها ن  

 وما أن اشجدت ذراعاها حول عنمه حجً شاركت َده اْخري فٍ

 احجضانها بعد أن وضع المطع النمدَة علً السطح الرخامٍ

 لٓرفؾ السفلَة من خزانة المطبخ بجانب الجزء الطوَل منه

 والموجود خلفها ، وكان ذان الرنَن الخفَؾ الذٌ صدر عنهما ما

ة محررة لشفجَه وابجعدتجعلها جدفع جسدها من بَن ذراعَه فجؤ  

 عنه وبحركة خاطفة واحدة نظرت نحوهما خلفها واخجطفجهما

 سرَعاً وهٍ جركض مججازة له لَولفها بعد ركضها بخطوات



 صوت رنَن إحداهما خلفها لجكجشؾ حَنها بؤنها جمجلن واحدة

 منهما فمط بَنما سمطت اْخري أرضاً جحت لدمٍ الذٌ كان َمؾ

مسكاً لخصره بَدَه ولال َرممها بنظراتمكانه َنظر ناحَجها م  

 عابسة وحاجبان معمودان

 " َالن من مخادعة "

 حركت كجفها ولالت مبجسمة بمكر

 لم جكن نَجٍ الخداع لطعاً لكنن من أجاح الفرصة لٍ أَها "

 " المناص اْول

 همس بكلمة َونانَة لم جسمعها جَداً ولن جفهمها وإن سمعجها

نها لن جكون ؼزًٖ وٖ مدَحاً وجراجعتومن مٗمحه جدرن جَداً أ  

 خطوة للوراء حَن انحنً َرفع المطعة النمدَة من اْرض جحجه

 وارجسمت الدهشة علً مٗحها حَن رماها نحوها ما أن اسجوي

 والفاً والجمطجها بسهولة ولن جسجؽرب هذا وأن َسجطَع جمدَر

 المسافة بَنهما ونظرت له حَن اجكؤ بظهره علً الخزانة خلفه

 وكجؾ ذراعَه لصدره لججسع عَناها حَن لال ببرود

 " ألؽَنا اجفاق البَع إذاً  "

 " !ماذا جمصد ؟ "

 خرجت الكلمات مندفعة منها بسرعة جحدق فَه بذهول وكان

 ً  جوابه سرَعاً أَضاً وهو َرفع حاجباً واحداً وَنزله مجمجما

 " ألصد أن نمودن لدَن وٖ ممابل لن لدٌ "

 حركت رأسها برفض ولالت محججة

 أنت أهم من ذلن بكثَر .. لن جُمّدر بدرهمَن لم َعد لهما لَمة "

 " وٖ فٍ البٗد الجٍ كانت جسجخدمهما

 وكان رد فعله الوحَد أن حرن كجفَه بعدم اكجراخ وجحرن من



مر بجوارها ونظرمكانه َدس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه الجَنز و  

 لعَنَها وهو َججاز بَنما همست شفجاه

 " لدَن نعم أنا ٖ "

 فجبعجه بنظراجها العابسة وهو َججاز باب المطبخ بخطوات كسولة

 بالرؼم من أنه ٖ َمكن وصفها بهذه الكلمة مع جلن الهَبة

 والشخصَة المجفردة ومدت شفجَها فٍ عبوس جعلن هزَمجها

لم هل جسعد بكلماجه جلن رؼم إعٗنرؼماً عنها .. أو ٖ جع  

 خسارجها ؟ فؤن جكون جلن المطع النمدَة مهمة لدَه هكذا وأن

 . َبَعها نفسه بها أمر َجعلها الجفكَر فَه فمط جُجن به أكثر

 نفضت َدها مسجسلمة وركضت نحوه وأولفجه جمسن بَده لبل أن

 َصل لؽرفجه وأدارجه نحوها ووضعت المطعجان فَها لابلة بضَك

 " ولجعلم فمط بؤنن أهم من أموالنا مججمعة "

 ورفعت نظرها له ولد جبدل كل ذان الضَك ٖبجسامة ؼرَبة مزجت

 الحزن والحب والسعادة جمَعها معاً َمكن لراءجها علً صفحات

 وجهها دفعة واحدة وفٍ العَنان الجٍ الجمعت ببرَك دافًء

 واشارت لملبها هامسة

 " هذا فمط َمكنه جمدَر ذلن "

 فابجسم جلن اٖبجسامة الرلَمة الجٍ جعشك مجدداً ولفرت للخلؾ

 بضحكة صؽَرة ما أن امجدت َده لها جعلم نَجه جَداً وجراجعت

 للوراء ما أن جمدم بخطوة نحوها ورمت المطعة النمدَة الموجودة

 فٍ َدها والجٍ الجمطها بسهولة لابلة

َب اِثاروخذ هذه أَضاً ٖ أرَد أن أدخل السجن بجهمة جهر "  " . 

 جدلت دمعة جدَدة من رموشها لجسمط فٍ حضنها مباشرة

 وانمبضت أصابع َدها بموة حجً آلمجها ورفعجها لصدرها ٖ جعلم



 جحضنها أم جحضن نفسها بها وٖزالت العَنان الدامعة جرالب

 الظٗم فٍ الخارج جشعر بجعاسجها ججعاظم وبؤن جلن الذكرَات الجٍ

  جزَد حالها إٖ سوءاً ، وجساءلت بمرارةجججاحها رؼماً عنها ٖ

 لما َفعل بها ذان الرجل كل هذا ؟ لما ٖ َعجبرها زوججه وهو

 ! َحرمها منه ونفسه منها هكذا وَمجلها بحجة أنه َحمَهما

 رفعت لبضجها لشفجَها حَن جؽلبت علَها عبرجها أَضاً وكؤنها

اً جمنعها بها وهمست بوجع ودموع عادت لكسر المَود مجدد  

 ً  ججماطر من عَنَها جباعا

 " لما ٖ َضعها مكان مارَه للحظة واحدة فمط ؟ "

* 

* 

* 

 ابجسمت وٖزالت مؽمضة العَنَن وهٍ جشعر بملمس َده أسفل

 معدجها وصوت همسه بجمجمات مرجبة مججالَة بَنما كانت جضطجع

 ً  علً جانبها اَْمن ججوسد ذراعها العارٌ وَجكا هو خلفها جماما

لها وَسند نفسه بمرفمه مرفوع الجذع ، وببطء فجحتمٗصماً   

 عَنَها لجواجها اْنوار الموزعة فٍ الخارج كمنادَل ججؤرجح فٍ

 الفضاء برَك َخطؾ الملوب لبل اْبصار حَخ الشرفة الموجودة

 كواجهة زجاجَة ممابلة للبحر وللجسر الممجد منه جمجد اْضواء

جعلها كموجة جزَن اْنوارمع امجداد جانبَه الخشبَان فٍ انحناء   

 المصطفة فٍ أعمدة علً امجداد الشاطا المظلم لبلها ولاومت

 ضحكة مكجومة وهٍ جهمس له

 " ٖ َُجعبنٍ و َبدو نابماً فدعه وشؤنه "

 وعادت ٔؼماض عَنَها ببطء وانحبست أنفاسها حَن شعرت



 بنعومة ملمس شفجَه علً عنمها والجفت ذراعه حول خصرها

 َحضن جسدها فٗزالت لبٗجه كما لمساجه فٍ كل مرة جشعر

 وكؤنها اْولً وهمس لرب أذنها

 " لم أكن احاول جهدبجه بل أجحدخ معه "

 اسجدار رأسها له حَنها ورفعت ذراعها وأحاطت عنمه به ونظرت

 لعَنَه ولالت باسمة

 " وماذا كنت جخبره ؟ "

ت ؼرجهاانجملت َده لوجهها وٖمست أصابعه نعومة خصٗ  

 ً  المجدرجة جانباً ولال مبجسما

 " كنت أوصَه علً والدجه وشمَمجه "

 فماجت ابجسامجها وظهر جلَاً علً مٗمحها ما كان َصرخ به للبها

 حَنها فٍ ضربات مجنونة ، وفٍ جبدل اسجطاع مٗحظجه بكل

 سهولة عبّرت عنه كلماجها الجٍ خرجت مرججفة وكؤنها

 ججبرها بالموة

معن َا مطر ؟ ماذا َحدخ " ! " 

 ولم جسجطع نظرة اٖسجفهام الجٍ رأجها جكجسٍ مٗمحه حَنها أن

 ججعل للبها المضطرب بشدة َهدأ وٖ أفكارها المشوشة حد

 الشعور باْلم فٍ رأسها بل وكافة أطرافها وٖ جرلرق الدموع

 الدافبة فٍ عَنَها وهٍ جهمس ببحة ونبرة مسججدَة حزَنة

جدداً وججركنٍ وابنجن َا مطر لنلن جموت أو جسافر م "  

 " أسمح لن

 ارجسمت حَنها ابجسامة جسللت ببطء لمٗمحه جعاكس كلَاً الحزن

 والفزع المرجسم علً المٗمح الفاجنة الممابلة له ولبّل كجفها

 العارٌ صعوداً لوجنجها ثم طرؾ رأسها لبل أن َعود وَنظر



 ً  لعَنَها ولال مبجسما

 " .. لن أسافر وأجرككم َا ؼسك "

 واخجرق طَؾ ضحكة صؽَرة بحة صوجه الرجولٍ وهو َجابع

 " لكن أن ٖ أموت هذه لَست بَدٌ لطعاً فكَؾ أعد بها ؟ "

 عادت الدموع للجكدس فٍ عَنَها وهمست ببحة

 " جفهم جَداً ما أعنَه َا مطر "

ومةجنهد مبجسماً وٖمست أصابعه ذلنها ممرر إبهامه علً نع  

 شفجَها المجوردة ولال بجؤنٍ َنظر لعَنَها

 لمد عشت فٍ خطر الموت طَلة اْعوام الطوَلة الماضَة ومنذ "

 وضعت علً عاجمٍ حلم جوحَد ألطار البٗد وكنت أخوض المعارن

 بسٗحٍ مع رجالٍ وها أنا أمامن لم أمت فما الذٌ سؤخفَه عنن

 " اِن لد َكون فَه هٗكٍ ؟

لعَنَها الجٍ أؼمضجهما ببطء ومسح الدموعوانجملت أصابعه   

 برفك ورلة عن رموشها وجابع بنبرة رجولَة عمَمة شابها طَؾ

 حزن خفٍ

 أنا والموت لم نفجرق أعواماً طوَلة ولن نفجرق ْنه لدرنا "

 وَنجظر فمط أمراً منه سبحانه فهل َمكنن أنِت أن جعدَنٍ بؤٖ

 " ! جموجٍ

ناها وهمست بعجاب رلَك جنظروأبعد َده لطرؾ وجهها ففجحت عَ  

 لعَنَه بحزن

أجل هو لدرنا لكن هذا ٖ َعنٍ أن نُفزع ؼَرنا بذكره وجذكره فمد ٖ َموت أنسان حجً َكون  "
 ً  " هرما

 جخللت أصابعه شعرها َٗمس إبهامه وجنجها ولال ببعض الجدَة

 محدلاً فٍ عَنَها



جكون الدافع بل هو حمَمة علَنا أن ٖ نججاهل الجفكَر فَها كٍ "  

 " لردعنا عن الخطؤ

 جحركت شفجاها المطبمة فٍ صمت لبل أن ججحرر الكلمات منها

 لابلة بهمس حزَن

 وإن َكن ٖ جوصَه علَنا فؤنت من علَه رعاَجنا جمَعاً وهو "

 " معنا حجً َكون رجًٗ 

 ابجسم واجكؤ بجانب رأسه علً ظهر السرَر ولال ونظره لم

 َفارق عَنَها

 " لد ٖ َعجبن نوع رعاَجٍ له حَنها "

 جمجمت من فورها ببرود

 " حَنما َكبر َمرر بنفسه "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة وٖمست أصابعه حمالة لمَصها

 الرلَمة َنزلها من كجفها لذراعها ولال ونظره َجبع حركة َده

 " وماذا إن اخجار أن َكون كوالده "

 أبعدت َدها عنه بحركة ؼاضبة ولالت

 " علَه أن ٖ َجزوج مطلماً حَنها "

 همس بضحكة خافجة

 " إهانة ممبولة من والدجه "

 وارجفع نظره لعَنَها مجدداً وما أن لالت ببرود

 " ثم لد َكون أنثً "

 حرن عَنَه بجفكَر لبرهة ولال ما أن عاد ونظر لعَنَها وابجسامة

 جانبَة جزَن شفجَه

 " للبٍ َمول عكس ذلن "

ه العارٌ ناحَة للبه وجمجمت بعبوسلكمت بمبضجها صدر  



 " لو أسجطَع فمط أن أفهم للبن هذا "

 أمسن َدها ووضعها علَه َحضنها جهجه ولال بجؤنٍ َنظر لعَنَها

 وحدن من َسجطَع الجنمل عبر حجراجه لكنن جصابَن بالصمم ما "

 " أن جدخلَه محاولة فعلها

حفتزمت شفجَها بموة فٍ ضَك ودفعجه بضربة من لبضجها وز  

 مبجعدة عنه وعن السرَر بؤكمله وجلست أسفله ججكا بظهرها

 علَه وجحضن ركبجَها وفخذَها الجٍ انكشفت بنزول لماش

 الممَص المصَر عنها وشعرت بحركجه واهجزاز السرَر خلفها

 حجً جلس علً اْرض بجوارها وأمسكت َده بإحدي َدَها

بجَهاوشدها نحوه بَنما ٖزالت جججنب النظر له وجحضن رك  

 بذراعها وَدها اْخري ، ولم جسجطع منع رأسها من اٖسجدارة

 نحوه وٖ النظر له حَن مرر سبابجه فٍ كفها لابًٗ 

 " ما رأَن أن نلعب لعبة "

 وحدلت فٍ عَنَه بفضول ٖزالت جمابل بعبوس اٖبجسامة الجٍ

 ارجسمت علً شفجَه لجعطٍ معاٍن ٖ َمكن وصفها للوسامة

 المججلَة فٍ ذان الشارب واللحَة المشذبة بعناَة َعكسها بَاض

 البشرة النمَة والمٗمح الرجولَة الحادة والعَنان السوداء

 ! الواسعة فكَؾ لها أن جلوم نفسها فٍ عشك هذا المحَا

 ورؼم كل ذلن جمسكت بضَمها منه جرالب عَناه الجٍ جحولت

 للنظر لكفها بَن َدَه وهو َمول

فعلَن أن جضحكٍ إن خسرتِ  "  " 

 وخجم كلماجه بضربة خفَفة من َده الَمنً لكفها الذٌ ٖزال

 َمسكه باْخري فؽضنت جبَنها باسجؽراب والجرب حاجباها

 الرلَمان ونظرت لعَنَه الجٍ رفعهما لها مجدداً ٖزالت جلن



 اٖبجسامة جزَن شفجَه وكورت شفجَها الجمَلة لبل أن جمول ببرود

خاسرة وأضحن وكَؾ هذا أكون "  ! " 

 وارجفع حاجباها ما أن ضحن وضرب كفها بَده مجدداً لكن ضربة

 ألوي هذه المرة ولال بضحكة

 " ضحكن معناه خسارجن َا ؼبَة "

 فلم جسجطع إمسان الضحكة الجٍ جؽلبت علَها مما جعله َفرلع

 أصبعَه لبل أن َشَر لها بسبابجه لابًٗ بضحكة

 " لا لد خسرتِ  "

ن سوي ضحكاً جرفع رأسها جسنده علً السرَرولم َزدها ذل  

 خلفها ونظرت ناحَجه ودفعجه من كجفه لابلة بضحكة

 " جباً لن من محجال "

 وعادت بنظرها لٓعلً مبجسمة وأؼمضت عَنَها جسجمع لصوت

 اْمواج خلفها رؼم هدوء البحر وجشعر بملمس أصابعه

 المحجضنة لكفها ولالت مبجسمة

لزمنكم أجمنً أن َجولؾ ا "  " 

 ومٓت صدرها بالهواء فٍ جنهَدة عمَمة أعربت عن كل

 مشاعرها جلن ججمنً بالفعل أن ٖ جنجهٍ اللحظات الجٍ جعلجهما

 َججازا كل جلن الجراح وكل اْلم وجراكمات الماضٍ والحاضر

 وكؤنهما َلجمَان اِن فمط وجزوجا من لحظات للَلة فهذا المكان

 جشعر معه بسحر ما ؼرَب وكؤن ما َنمصهما كان اٖبجعاد عن

 . ! كل شٍء

 فجحت عَناها ونظرت ناحَجه ما أن وصلها صوجه العمَك

 الرجولٍ ببحجه الممَزة وهو َنظر عالَاً مجكباً برأسه للخلؾ

اكجسً الهدوء مٗمحه مثلها بَنما  



 " أنا ٖ أرَده أن َجولؾ بل أن َركض سرَعاً وسرَعاً جداً  "

 ً  وأدار رأسه ونظر لعَنَها وجابع مبجسما

 " ... أرَد أن اراه وهو فجٍ "

 وافلجت ضحكة صؽَرة من شفجَه جخللت صوجه العمَك وهو َجابع

 وأنِت جسَرَن خلفه ؼاضبة جهددَنه بٍ وهو َجابع طرَمه رأسه "

 ً  " كالصخر مثلن جماما

 وضحن حَن لكمجه بمبضجها علً صدره ضاحكة ولم جسجطع

ومة الدموع الجٍ مٓت عَناها رؼم ابجسامجها فهذه المرةمما  

 اْولً الجٍ َجحدخ عن أحٗمه وأن جحوٌ جلن اْحٗم عابلجه

 فخرجت كلماجها مجؤثرة ببحة واضحة

 بل سَكون عظَماً مطَعاً لوالدَه مثلن جماماً من صلبن "

 " وجربَجن

هواؼمضت عَنَها وانصاعت له ما أن جذبها لحضنه جحَط ذراع  

 بعنمها ولبّل رأسها والجفت ذراعها حول خصره جنام علً صدره

 . وحَخ جرَد أن جبمً وجعَش لٓبد

 فجحت عَناها ما أن شعرت بالمطرة المالحة جفارق رموشها نزوًٖ 

 وولع نظرها علً أثرها كبمعة مجسعة بَن أسطر الكلمات فٍ

 المصحؾ الكبَر بَن َدَها فسارعت بمسحها بطرؾ كمها المطنٍ

 الطوَل من علَه جخشً أن ججشربها أنسجة الورق موبخة لنفسها

 وٖ جعلم كَؾ انسالت مع ذكرَاجها جلن حجً انفصلت عن العالم

 ً  ! جماما

 وباجت رإَة اْحرؾ أكثر صعوبة وعَناها جمجلا بالدموع مجدداً 

 ٖزالت جحاول ججفَؾ الورلة برفك ودون أٌ ضرر مهما كان

 بسَطاً جلعن نفسها وفشلها وٖ جعلم كم من عمر وأعوام جحجاجها



 لجشفً من مرض ذكرَاجها معه وهٍ جعود بها من حَخ بدأت فٍ

 . كل مرة

 أؼلمت المصحؾ ووضعجه جانباً وحضنت رأسها بَدَها جسند

 مرفمَها بالوسادة جحجهما وحَخ كانت جضع مصحفها وجخللت

اعمة الجٍ انسابت من بَنهاأصابعها خصٗت ؼرجها الطوَلة الن  

 ورفعجها عالَاً مع ارجفاع رأسها جهمس مجعوذة باهلل من الشَطان

 وٖ جفهم لما َزداد جوجرها كلما الجرب ولت المحاكمة الجٍ سعت

 لها رؼم كل المخاطر والمعولات ! جشعر بضَك مرَع جعزٌ

 . نفسها فٍ كل حَن بؤنه سَخجفٍ ما أن َنجهٍ اْمر بطٗلها

رَد أن ججراجع مجدداً وٖ أن جضعؾ وَضَع كل ما فعلجهٖ ج  

 وألحمت ؼَرها فَه معها لكنها أَضاً ٖ جفهم سبب الملك الذٌ

 َنجابها فٍ نوبات لوَة مجفرلة ! ومإكد سببه جوجرها الؽَر

 خاضع لسَطرجها وٖزالت جعزٌ نفسها فٍ كل مرة بؤنه أمر

ؤمامها الكثَرطبَعٍ بسبب ما هم ممدمون علَه وهٍ خصوصاً ف  

 مما سجواجهه وَحجاج كل ذرة صمود منها وأمام جمَع من لهم

 صلة مباشرة بها ، فجشجع نفسها فٍ كل مرة بؤن اْمر سَكون

 سرَاً للؽاَة سَمجصر علً السَد عمبة ولابد وابن جوزاء الحالن

 وعلَها أن جطمبن أكثر لهذا ٖ أن جؽضب منه فعدم حضوره

جَاره لذان المحامٍ المبجدئ واْدلةسَكون فٍ صالحها كما اخ  

 الموَة الموجودة لدَها بالرؼم من أنها جمنت للحظات أن َكون

 .. موجوداً وَمدم بنفسه جبرَراجه ٖ محامَه

 لكنها جعود وجإكد لنفسها بؤن هذا سَكون اْفضل كٍ ٖ جعود

 . ؼسك الحمماء فٍ وجوده والجٍ جفمد كل لوجها أمامه

من أثر الدمعة الجٍ لم جفارلهما ما أن ارجفعمسحت عَناها بموة   



 صوت الطرق الخفَؾ للباب مخجرلاً الصمت الموحش وأفكارها

 المجزاحمة بضجَج مزعج ودست خصٗت ؼرجها خلؾ أذنَها

 وحمحمت لبل أن جمول

 " جفضل "

 فهٍ جعلم هوَة الطارق والزابر الوحَد لها هنا والجٍ جراها

 جرفض حجً أن جكون إحدي الخادمات من جطرق بابها بَنما

 زوجها ٖ َمجرب من هنا أبداً وَرسلها هٍ لها إن اراد الجحدخ

 . معها وفٍ مكجبه

 اؼجصبت ابجسامة أجبرت شفجَها علَها وإن لم جخفٍ حزن عَنَها

 المرهمة امجناناً للجٍ دخلت مبجسمة جمسن فٍ َدها صَنَة جحوٌ

جه والممجلا بالحلَب اْبَض النمٍ بَنما أؼلمتالكوب الكبَر ذا  

 الباب بَدها اْخري وجوجهت نحوها لابلة بابجسامة جمَلة

 جشبه للبها

 " ٖبد وأنه َنجظرنٍ بشؽؾ وبات َحبنٍ "

 وضحكت وهٍ جضع الصَنَة علً الطاولة بمرب اٖرَكة الجٍ

 كانت ججلس علَها فمالت محرجة

 " بل كلَنا علَنا اٖعجذار منن "

 ورفعت َدَها جؤخذ الكوب منها ما أن ناولجها إَاه بنفسها ككل مرة

 ولد ٖمست أصابعها كفاها لابلة بحان ظهر رابعاً فٍ عَنَها

 الباسمة

 " جشعرَننٍ بؤنٍ ضَؾ ثمَل كلما سمعت هذا "

 فاجسعت عَناها بصدمة وكانت سجبرر لوٖ سبمجها وهٍ ججلس

لابلة بابجسامةبجانبها بَنما َسجدَر جسدها نحوها   

 " ... أعلم ما جرَدَن لوله وأفهمن بنَجٍ "



 وجابعت بابجسامة مجسعة وَدها جربت علً فخذها

 " هَا اشربَه بؤكمله أرَده أن َعلم أن جدجه لم جنساه "

 فالجمعت عَناها بحزن وامجنان وهمست ببحة

 " ما أسعده بهذه الجدة "

سمةورفعجه لشفجَها جشرب منه بَنما لالت جلن با  

"  ً  " أجل فلوٖها كانت والدجه سجمجله جوعا

 أبعدت الكوب ولالت جبادلها اٖبجسامة وإن لم جصل لعمك

 ابجسامجها جلن

 " كَؾ َموت جوعاً وأنِت ٖ جؽادرٌ إٖ وصَنَة الطعام معن ؟ "

 جنهدت حَنها ولالت بعجب بَنما جابعت هٍ الشرب علً دفعات

 صؽَرة مججالَة

"  ً  " ! وجُسمَن جلن اللمَمات الجٍ أجبرن علَها طعاما

 وجابعت حَن لم جعلك سوي بؤن أخفضت نظرها بحزن

 أٖ جرَن بهوت بشرجن والجعب الواضح فٍ العَنَن "

 " الجمَلجَن ؟

 ووضعت َدها علً كجفها وجابعت بحزن

 " أنِت جمسَن علً نفسن وعلَه هكذا َا ؼسك "

بح نصفه فمط مملوءاً بالحلَبأبعدت حَنها الكوب الذٌ أص  

 وانزلجه لحجرها جحضنه بكلجا َدَها ولالت بحزن مماثل ونظرها

 شارد للفراغ

 " مرحلة وسنججازها معاً وَجؽَر كل شٍء حَنها "

 " مجؤكدة ؟ "

 نظرت لها سرَعاً بَنما جابعت الجٍ لالت بجدَة جنظر لعَنَها

مرحلةعلَن أن جكونٍ واثمة َا ؼسك أو سجكون جلن ال "  



 " مجرد موت بطٍء لن َنجهٍ أبداً 

 أنهت عبارجها جلن بعزم لوٌ بالرؼم من أنها شعرت بجؤنَب

 الضمَر للحظات وهٍ جري الحزن والكثَر من الوجع فٍ عَنَها

 بسبب كلماجها ٖ إلراراً منها بحمَمجها لكنها عازمة علً المجابعة

لابلة مهما كانت لاسَة علَها فمسحت َدها علً ظهرها بحنان  

 جابعٍ شرب ما فٍ الكوب ْحكٍ لن عن صدَمة لدَمة لٍ "

 " كانت ججحدخ معٍ لبل للَل

 وضعت الكوب فٍ الصَنَة لابلة

"  ً  " ٖ َمكننٍ شرب المزَد حما

 فمالت بضحكة جرالبها وهٍ جسحب مندًَٗ ورلَاً وجمسح

 شفجَها برفك

 " لم أسجطع وٖ لمرة واحدة إلناعن بشرب كل ما فَه "

رت لها ولالتنظ  

"  ً  " أنا لست من عشاق الحلَب وَعد هذا إنجازاً حمَمَا

 وجابعت بابجسامة صؽَرة وهٍ جضع المندَل فٍ الصَنَة

"  ً  " ثم ٖ جنسٍ بؤنه لَس الوحَد َومَا

 واسجوت فٍ جلوسها ممابلة لها جنظر لعَنَها جنجظر بؤدب أن جمول

 ما كانت جرَد لوله وشعرت بؤلم ؼرَب حَن خرجت جنهَدجها

 الحزَنة مع شرود عَنَها بحزن بعَداً عنها وكؤنها جسجرجع ذكري

 لدَمة لاسَة ولالت

 إنها صدَمة لدَمة لٍ كانت ابنة جار لنا حَن كنت وأهلٍ نسكن "

 الهازان وكانت جكبرنٍ بعامَن أحبت شاباً وأحبها وكانت مجعلمة

، لم جكن عٗلة طوَلة جلن الجٍ ربطجهما لبل أن َصبحا به كثَراً   

 زوجَن بل عظمت وجوطدت بعد زواجهما لكن العابك فٍ حَاجهما



 كانت عابلجه خاصة وأنهما َعَشان فٍ ؼرفة معهم فٍ ذات

 المنزل لظروؾ البٗد ذان الحَن وصعوبة جوفَر لممة العَش

 " فكَؾ بمنزل مسجمل

ابعتجنهدت بعمك وحزن مجدداً وج  

لم نكن علً جواصل دابم بعد أن جزوجت لعَشها بعَداً عنٍ بعد زواجها منه وكانت زَاراجها  "
 " لعابلجها نادرة جداً لبل طٗلها منه

 جنملت نظراجها الحزَنة فٍ مٗمحها وشعرت بؽصة فٍ حلمها وهٍ جهمس

 " ! جطلما "

الحزَن اومؤت لها إَجاباً وجابعت بذات النبرة الحزَنة كما الشرود  

 كانت جحبه كثَراً وجعلها بالفعل ججعلك به بسبب جعامله معها "

 وهذا ما كان َجعلها جسجحمل كل ما كانت جعانَه من لسوة من

 والدجه وشمَمجه علً أمل أن َجمكنا َوماً من اٖسجمٗل فٍ منزل

 َخصهما لجكمل حَاجها معه دون أن جخسره ، وبعد أن حملت

لسبب واحد وهو أعمال المنزل الشالةوأجهضت ْكثر من مرة وا  

 الجٍ كانت جموم بها لوحدها مع جحذَرات الطبَبة لها بؤن حملها

 ٖ َمكن أن َنجح إٖ بالراحة واْعمال الخفَفة جداً لمشاكل فٍ

 رحمها حَنها أصبحت جفكر وبجدَة فٍ أنه علَهما الخروج من

مال كل ذلنهنان فٗ جسدها وٖ نفسَجها وٖ أجنجها َمكنهم اسجح  

 ولم جعد عبارات زوجها الممجنة وٖ حبه لها أو مشاعرها نحوه

 " جساعدها علً الصمود أكثر

 ٖذت بالصمت للحظة لبل أن جنظر لَدَها وجابعت

 حجً كانت المرة الجٍ اجصل فَها بها شمَمها ووجدها جبكٍ "

 وكانت جلٍ إجهاضها اْخَر وكانت عابدة من عَادة الطبَبة للجو

 مجعبة نفسَاً لبل الجعب الجسدٌ وجشاجرت مع والدة زوجها فور



 وصولها وْول مرة ججحدخ منذ أعوام عاشجها معهم خادمة

 مطَعة جسمع دون أن جعلك وٖ بكلمة فلم جراعٍ جلن المرأة أنها

 أجهضت للجو ومجعبة وٖ جحجاج جوبَخاً ْعمال كان اْولً

َمها عن حالها حجً انهارتبابنجها أن جفعلها ، وما أن سؤلها شم  

 باكَة وهٍ الجٍ لم جشجكٍ لعابلجها َوماً خاصة وأنهم َحبون

 زوجها كإبن لهم لحسن جعامله معهم وحَن ألح علَها شمَمها

 لجحكٍ له عّما َضاَمها جحدثت ْنه كان ؼاضباً وَظن أن زوجها

 السبب وهو الذٌ لم َجرحها بكلمة َوماً ، ولم جكن ججخَل أن

ن المكالمة معه وهٍ جبجسم بسعادة بعد كل ذان البكاء فمدجنهٍ جل  

 أخبرها بؤن صدَك له مسافر هو وعابلجه ومنزله لرَب من منزل

 عابلة زوجها هنان وبؤنه ألح علَه كثَراً كٍ َجزوج وَعَش فَه

 لَحفظه له خاصة مع ظروؾ البٗد وأنه جعرض للسرلة مرجَن

الجٍ جعَش فَها هنان منوْن شمَمها بحكم عمله َزور المنطمة   

 حَن ِخر لكنه لم َسجطع ْنه وحَد أبوَه ، كانت لَلجها جنجظر

 بلهفة عودة زوجها لجخبره بؤنه َمكنهما العَش فٍ ذان المنزل

 وأن حلمها باٖسجمٗل وإنجاب أبناء لجكون لهما عابلة وحَاة

 سعَدة لد جحمك أخَراً لكنها لم ججولع لط الجبدل الذٌ رأجه فٍ

ٗمحه فور إخباره وكان وجود والدجه وشمَمجه وحَدجان بعدم  

 وفاة والده حججه اْولً والجٍ لم َجدٌ معها محاوٖجها ٔلناعه

 بؤنه سَكون لرَباً منهما فالمنزل ٖ َبعد كثَراً عن منزلهم

 َفصلهم شارع واحد فمط ، وكانت المرة اْولً الجٍ َرفض لها

نه كلمة ٖ فٍ أمر وبدأت عٗلجهمافَها طلباً وهو الذٌ ٖ جسمع م  

 ججخذ منحً آخر منذ ذان الَوم وحَن علمت بؤن حلمها ٖ َمكن

 جحمَمه مهما طال الولت ، واعجرفت لٍ بنفسها أنها باجت



 عصبَة معه بشكل خاص وبدًٖ من صبرها وكجمانها عن أفعال

 عابلجه كما كانت جفعل سابماً بات هو مجنفسها بَنما لم َكن َمابل

 هو كل ذلن سوي بالصبر وكل ما َفعله بعد أن جنجهٍ ثورة

 ؼضبها والذٌ كان َشجعل ْجفه سبب وكؤنها جبحخ له عن الزلة

 الصؽَرة فور وصوله منهكاً من عمله أن َمسن رأسها وَمبله وٖ

 َمول سوي كلمة واحدة ) أحبن ( لبل أن َجركها وَنام دون حجً

لمطبخ لجناول أٌ شٍء ،عشاء ْنها لم جحضره له فٗ َخرج ل  

 لكنها لم جعد جري ذلن إٖ اسجؽًٖٗ منه لعاطفجها نحوه ومحاولة

 جحرَكها بها كَؾ َشاء بؤفعاله جلن وباجت جمَس كل فعل له بجلن

 النظرة حجً علمت والدجه بما كانت جخطط له وازدادت معاملجها

 لها سوءاً فمررت المرار الذٌ أصرت بؤنه ٖ جراجع لها عنه

ادرت منزل زوجها وعادت لمنزل أهلها واشجرطت علَه أنوؼ  

 َوافك علً اٖنجمال لذان المنزل أو أن َفجرلا وبشكل نهابٍ

 وساندجها عابلجها فٍ لرارها ذان بعد علمهم بكل ما كانت جخفَه

 عنهم طوال جلن الفجرة ورؼم مجَبه لمنزل عابلجها عدة مرات

ها ورفضت حجً طلبهلجعود معه إٖ أنها كانت مصرة علً رأَ  

 المجكرر ْن َجحدخ معها ووضعجه فٍ خَار حمَمٍ بَنها وبَن

 " عابلجه واخجارهم هم نهاَة اْمر

 وابجسمت بمرارة وهٍ ججابع دون أن جنظر للجٍ امجٓت عَناها

 بالدموع جؤثراً بكل ذلن

 كانت ورلة طٗلها صدمة كبَرة بالنسبة لها وعندما أعطاها "

جولعت بؤن حبه مٍ علَها ودخلت المسجشفً فهٍإَاها شمَمها أؼ  

 لها أكبر من أن َجخذ لراراً كذان وبؤنه لن َجخلً عنها وهٍ الجٍ

 جحملت كل ما رأجه من ظلم من عابلجه وصبرت من أجله ، لمد



 جولعت جمَع السَنارَوهات إٖ ذان وعانت كثَراً فجرة الثٗثة

جمدم لها فور أشهر الجالَة وبجهور وافمت علً الخاطب الذٌ  

 انجهاء عدجها وكؤنها جنجمم منه بذلن لكنها كانت جنجمم من

 " نفسها فمط

 جنهدت بؤسً ومسحت وجهها بكفاها والدموع الجٍ لم جفارق

 عَنَها ونظرت لها ولالت بحزن

 حجً الَوم واللحظة َا ؼسك ٖزالت نادمة وكلما اجصلت بٍ "

 " بكت وهٍ ججحسر علً لرارها ذان

 وجابعت بؤسً حزَن وهٍ جشَر لنفسها

 فٍ عمرٌ هذا وهٍ جكبرنٍ بعامَن لم جسجطع نسَانه مهما "

 حاولت وجبكٍ حجً مماومجها لنفسها كٍ ٖ جخون زوجها الحالٍ

 وٖ بملبها بَنها وبَن نفسها وعاشت الجعاسة بالٍ سنوات حَاجها

 " ومن دونه

 وعادت بنظرها للفراغ مجابعة بحزن عمَك

لٍ مرة لبل أعوام : لمد عشت جعَسة فٍ جمَع اْحوال لالت "  

 " فلَجنٍ عشجها معه وٖ جضاعفت من دونه

 وابجسمت بمرارة هٍ ألرب لضحكة مجؤلمة ولالت

 ولؽرابة المدر أن شمَمجه جلن جزوجت بعد طٗلها منه بعام "

 رؼم كبر سنها ووالدجه مرضت مرضاً لم َسجطع جسدها جحمله

فَتأكثر من عامَن وجو  " 

 شهمت حَنها ؼسك وهمست بحسرة وألم

 " لَجها انجظرت للًَٗ  "

 نظرت لعَنَها الدامعة ولالت بجمود وإن لم َفارق الحزن عَناها

 بل لَجها اسجطاعت أن جكون سعَدة بعَداً عنه فزوجها اِخر "



 بالرؼم من أنه لم َكن لاسَاً معها فمد كان جافاً للؽاَة جعل

م جزداد أكثرحسرجها علً جلن اَْا  " 

 وسحبت نفساً عمَماً لبل أن ججابع بحزن ولد عادت للنظر لعَنَها

 جصورٌ أن زوجها السابك لم َجزوج حجً الَوم ؟ َعَش وحَداً  "

 فٍ منزل عابلجه المدَم ذاجه رؼم ممدرجه علً شراء ؼَره وأفضل

 منه ألؾ مرة وأؼلب الناس لد جركت جلن البَوت المدَمة منذ

ها ! حجً أنه لم َؽَر أو َجدد فَه شَباً ٖ أعلمزمن أو رممج  

 " !َعالب نفسه أم َرفض اٖبجعاد عن ذكرَاجهما فَه ؟

 وحركت رأسها مجحسرة وهٍ ججابع

 كان لراراً مجسرعاً من كلَهما فرفضت هٍ الجنازل ورفض هو "

 جرح كرامجه ودفعا ثمن ذلن جعاسة أبدَة سبهها كان ورلة جم

 " إمضاإها فٍ المحكمة مجاناً بَنما كان ثمنها فَما بعد ؼالَاً جداً 

 وٖمست َدها ذراعها بحنان ولالت جنظر لرموشها المنسدلة

 فٍ حزن

 أنا ٖ أرَد بما للت َا ؼسك أن أشبهن بها ، صحَح لصجكما "

 مخجلفة لكنٍ أخشً أن جنجهٍ لنهاَجها ْنها اجخذت لراراً ججاهلت

ا فعل هو جماماً وكان الثمن لاسَاً جداً .. ألسًفَه عواطفها كم  

 " من جرح الكرامة ومن الجنازٖت

 وأبعدت َدها عنها ما أن أنزلت رأسها ونظرت لَدَها الجٍ كانت

 جشدها ببعضهما بموة وكؤنها جفرغ مشاعرها فَهما حجً احمرت

 مفاصل اْصابع شدَدة البَاض والنعومة فامجدت َدها نحوهما

ولالت بهدوء حزَن جنظر لما َظهر لها من وجههاوأمسكجهما   

 لَس كل رجل َمكن نسَانه َا ؼسك فكَؾ إن كان ذان الرجل "

 مطر شاهَن ؟ شعب بٗد كاملة وأؼلبهم لم َروه سوي علً



 شاشات الجلفاز ٖ َسجطَعون انجزاع حبه من للوبهم فكَؾ بامرأة

 " هٍ زوجة له عرفت حضنه ولربه ؟

ونظرت لها ولالت بعبرة مكجومة وأسً حزَنرفعت رأسها حَنها   

 عَناها جمجلا بالدموع مجدداً 

 أنا أحجاج أن أكون لوَة فٍ هذا ٖ أن أجراجع عنه أرجون "

 " َا خالة

 حركت رأسها وجنهدت فٍ حَرة ولالت وَدها جرجفع لجانب وجهها

 حجً ٖمست خصٗت ؼرجها الناعمة

ذه أَضاً وأن جكون لوجنوأنا أرَدن لوَة فٍ لرارن كما فٍ اجخا "  

 ً  " فٍ الجفكَر فٍ عوالبه مجساوَة أَضا

 وأبعدت َدها عنها ما أن أشارت لنفسها ولالت والبكاء َخنك

 صوجها ْول مرة

 وكرامجٍ ؟ هل جرضً امرأة بكل ما فعله بٍ وإن كان مطر "

 " شاهَن ؟

 وضربت بسبابجها علً صدرها وهٍ ججابع بحرلة

 أجرضً امرأة بؤن َسجؽل الرجل مشاعرها اججاهه لجؽفر أخطاءه "

 " فٍ كل مرة دون أن َهجم لجراحها المجراكمة منه ؟

 وسالت أول دمعة من عَنَها ولالت بعبرة

 لَجه أنصفنٍ لمرة واحدة فمط ْجدها لكبرَابٍ المكسور حجة "

 " وألدمها لكرامجٍ المذبوحة عذراً 

أصابعها ما أن ارججفجا وبكابها َزدادوؼطت شفجَها بظهر كفها و  

 جدرَجَاً ولالت الجٍ امجٓت عَناها بالدموع ومسحت

 علً ذراعها

 إن لم جكونٍ واثمة من ججاوز مشاعرن لكل هذا فلن جداوٌ "



 كرامجن الجٍ ضحَت من أجلها جراح ابجعادن عنه ووجوده

 " بعَداً عنن َا ؼسك

رلة جضرب بمبضجهاسالت الدموع مجدداً من عَنَها وصرخت بح  

 ناحَة للبها

 أعلم بؤنٍ أضعؾ من أن أنجصر علً حبه فٍ داخلٍ لكنٍ "

 سؤنجزعه من مكانه وألجله إن هو أثنانٍ عن فعل ما أنا

 " عازمة علَه

 واشارت لنفسها وهٍ ججابع ببكاء

 كان اعجبرنٍ كؤٌ فرد من شعبه الذٌ لم َظلمه َوماً .. كان "

لمرة واحدة فٍ الخمسة عشر اعجبرنٍ ؼرَبة عنه وأنصفنٍ  

 " عاماً الجٍ مضت َمجل فَها ؼسك فٍ كل ثانَة

 وسحبت الهواء لصدرها فٍ عبرة مجمطعة لبل أن جعود

 وجمول ببكاء

 لم أشعر َوماً بؤننٍ أنجمٍ ْحد عشت ؼرَبة كل حَاجٍ مع "

 عابلة اكجشفت بؤنها لَست عابلجٍ ثم مع عابلة عشت ؼرَبة

ام طوَلة أنهم هم عابلجٍ الحمَمَةبَنهم ْكجشؾ بعد أعو  ! 

 " بَنما كان هو َعلم كل ذلن وَخفَه عنٍ

 وبدأت جعد علً أصابعها بَنما نظراجها الدامعة علً عَنٍ

 الجالسة أمامها مجابعة بوجع

 والد َموت ووالد مَت َعود للحَاة وطفلة أنجبها من رحمٍ "

 لطعة منٍ جإخذ منٍ وأول وآخر ما سمعجه هو صرخجها

 " ولت وٖدجها

 وجماطعت عبراجها وهٍ جحكٍ عن أكثر ما َإلمها وَبكَها بوجع

 جشَر بَدها لنفسها



 ثم جعود شابة جحاول لملمة عابلة جشجت بسببه وجبحخ عن "

 حضن أم جشعر بالضَاع فَه ْنها لم جسجطع أن جهبها ما حرمت

 " منه معها مهما حاولت

المجسربة كل حَن جنظركانت الجالسة ممابلة لها جمسح دمعاجها   

 لها بحزن ولد عادت للعد بؤصابعها مجدداً وبحركة ؼاضبة ونبرة

 باكَة بؤلم

 خَانة جلو الخَانة و امرأة ججحول بسبب ذلن وباعجراؾ منه "

 لمماٖت فٍ الصحؾ وسخرَة فٍ أعَن الناس وأحادَخ جسلَة

 " لشعب دولة بؤكمله

جؤة وإن لم ججولؾوحركت رأسها بموة ونبرجها ججبدل للجمود ف  

 عَناها عن سكب دمعجها بالججابع لابلة ببحة

 أنا ٖ أشبه صدَمجن جلن ْن زوجها احجرمها وأحبها وإن لم "

 َكن عادًٖ بَنها وبَن أهله لكنه لم َجرح كرامجها َوماً وبكافة

 الطرق وعلً المٓ كٍ ٖ َجد له للبها سبباً جكرهه به مسجمبًٗ 

 " وجواجهه به

عبرجها الموجعة لجلحك بدموعها بَنما َدها جضرب وخانجها  

 " علً للبها

 سحماً لهذا سحماً إن أجبرنٍ علً الؽفران مجدداً .. ٖ أرَده فلَمت

 " وأموت معه أشرؾ لٍ وله

 ودخلت فٍ نوبة بكاء موجع جحضن وجهها بَدَها فحضنجها فوراً 

عوضمجها لصدرها جمسح بَدها علً شعرها جشعر بملبها َنفطر م  

 كل شهمة وعبرة جخرج من بَن أضلعها فَبدو أن لصة صدَمجها

 جلن لم ججدٌ فٍ شٍء ؼَر زَادة أوجاعها لذلن لررت أن ٖ

 جخبرها بؤلسً جزء منها وما جعلها جروَها لها اِن وهو سبب



 اجصال جلن الصدَمة بها الَوم وهٍ جخبرها باكَة بؤنها علمت لبل

 ً  ساعات بموجه وحَداً فٍ منزله ذان ولد وجده أحد الجَران مَجا

 فٍ ؼرفجه وفوق سرَره والناس ججنالل هنان ما وجدوه حَنها

 وهٍ الؽرفة المدَمة الجٍ كان َنام فَها عمرها أعوام طوَلة وهٍ

 ذاجها ؼرفجهما فٍ الماضٍ ، وكان هذا ما جعلها ججشجع وججحدخ

ذ أصبحت هنا وَبدو علَها أن ٖمعها فٍ اْمر وْول مرة من  

 . جفكر فٍ فعلها مجدداً 

 لكنها لَست نادمة أَضاً فها هٍ دفعجها للجحدخ علً اْلل بدًٖ من

 الكجمان فٍ داخلها فمنذ أصبحت هنا لم جراها بكت ولم ججكلم أبداً 

 وجعلم جَداً بؤنه مثلما جرفض معدجها الطعام جؤبً عَناها النوم

 . والراحة بالجؤكَد

 همست جسمٍ هللا بحزن وهٍ جمسح علً شعرها ولبلت رأسها

 جدفن شفجَها فٍ نعومة الشعر الحرَرٌ المجموع فٍ الخلؾ

 ججذكر كلماجها الباكَة وهمست بوجع

 " كسر هللا للب كل امرأة جحاول كسر أخري "

* 

* 

* 

* 

* 

 اسجمرت فٍ جمطَع الصور الجٍ ٖ جفعل شَباً سوي العودة لها

لمطع أصؽر منها فٍ كل مرة جفرغ فَها كل ما وجمزَك لطعها  

 جكبجه وكل ما زلزلها انكشافه لها دفعة واحدة والفاجعة جلو

 اْخري فٗ العابلة الجٍ كانت جكره هٍ عابلجها وٖ عابلة لها



 . لجصب جام ؼضبها علَها مسجمبًٗ 

 لم جسجطع ولساعات أن جمنع نفسها بما علمجه وكؤنها فٍ حلم أو

ما جرَده اٖسجَماظ منه أو أن َخبرها أحدهم بؤن كل ماكابوس كل   

 حدخ مجرد أكذوبة ومزاح كان الؽرض منه اخجبار لوة جحملها ،

 لكن الساعات مرت الواحدة جلو اْخري ولم َحدخ شٍء من

 ذلن .. لم جسجَمظ ولم َطرق باب ؼرفجها أحد َحمل آلة جصوَر

 علً كجفه ضاحكاً لجعلم بؤنها دعابة فكل ما لاله إذاً كان حمَمة

 . علَها فمط جصدَمها ومهما طال الولت وجهربت منها

 والحمَمة المفجعة أضعاؾ ذلن أن من عبّرت عن كرهها لهم

 ْعوام طوَلة وطوال الولت لَسوا سوي ؼرباء عنها وأكذوبة

 . باجت اِن ججمنً العَش فَها مجدداً 

صاصات الصور المكومة أمامها بؽضب صارخةرمت ل  

 " هذه ؼَسانة خذوا .. خذوها "

 واسجمرت جرمَهم بعَداً عن سرَرها جصرخ وجردد ذات الكلمات

 حجً خارت لواها وجهاوي جسدها علً ظهر السرَر صدرها َعلو

 وَهبط بموة بسبب جعالب أنفاسها وسالت الدموع من عَنَها فٍ

السماء المطلة علَها من باب خطان مسجمَمان جنظر ناحَة  

 الشرفة المفجوح حجً اِن وحَخ كان َمؾ من رمً جلن المنبلة

 المدمرة فٍ وجهها ، وعادت بها الذكرَات للوراء لصرخجها

 الهسجَرَة ما أن اسجوعبت ما لاله حجً كانت مولنة أن كل من

 فٍ هذه البٗد لد سمعها حَنها ولم جعد جري وٖ جعلم شَباً بعدها

لم جفهم بسبب الصدمة فمدت الوعٍ أم بسبب اْدوَة الجٍ كانتو  

 ! جؤخذها وججسبب فٍ نومها أؼلب الولت

 فكل ما جذكره أنها حَن أفالت كان باب الشرفة مفجوحاً فعلمت



 علً الفور بؤنه ٖزال هنا ولم َؽادر كما لم جكن جعلم كم نامت من

 الولت الذٌ بمٍ فَه هو والفاً هنان ؟

ً وحَنها ف مط علمت لما كان َفعل هذا دابماً وٖ ؼرفة ججمعهما معا  

 لوحدهما َججنبها طوال الولت مكجفَاً بإرسال المال لها فمط

 . وجلمٍ مكالماجها الؽاضبة

 فؽادرت السرَر وسارت بصعوبة ناحَجها فٗزالت جعانٍ من

 مضاعفات كل جلن الحبوب الجٍ حاولت اٖنجحار بجناولها

الباب الزجاجٍ ما أن وصلجه وكما جولعتوأمسكت بطرؾ إطار   

 كان َمؾ هنان َسجند بمرفمَه علً حافة الشرفة َشبن أصابعه

 وَنظر لٓسفل وحَخ كان المكان َرجفع عدة طوابك عن اْرض

 كما َبدو واضحاً من المبانٍ الكثَرة المرجفعة والطرلات

 . المجماطعة والملَبة بالسَارات علً مد النظر

 مٓت صدرها بالهواء لبل أن جزفره لابلة

 " من هو والدٌ ؟ "

 " ٖ أعلم "

 لم َجؤخر رده وكؤنه َسجعجل لجلها ببالٍ الحمابك المخفَة عنها

 وارججؾ جسدها ٖ جعلم بسبب ثمل ما لال علَها أم البرود فٍ

 صوجه فهٍ لم جنسً لطعاً ما لاله لبل أن َكشؾ لها حمَمجها

لجه انجماماً منهم جمَعاً وهو أولهم بسبب ماواكجشافه لكل ما فع  

 . كانت جراه جرماً فٍ حمها

 اشجدت أصابعها علً خشب إطار الباب ولالت بضَك وإن

 بنبرة ضعَفة

 " ! ما معنً أنن ٖ جعلم "

 واشجدت نبرجها جلن وهٍ ججابع بضَك أشد



 " من َعلم إذاً ؟ "

دون أنوكانت نبرجه أكثر بروداً من سابمجها وهو َمول و  

 َنظر ناحَجها

 ْنٍ ٖ أعلم فعًٗ للت ٖ أعلم .. لست مجبراً علً "

 " الكذب علَن

 زمت شفجَها بضَك وجخللت أصابع َدها الحرة خصٗت شعرها

 بجانب وجهها جشده بها للخلؾ بموة وحركة ؼاضبة حَن جحركت

 خصٗجه المموجة مع الهواء جمسكه بعَداً وكؤنها جفرغ انفعالها

ر من فكرة إبعاده ولالت ولم َؽادر الضَك صوجها كمافَه أكث  

 مٗمحها جذكره بكلماجه

 ! وكنت جخفٍ اْمر عنٍ ْعوام طوَلة "

 " أكنت مجبراً مثًٗ ؟

 وجعالت أنفاسها بحدة حَن لم َعلك وَبدو لم جنجظر ذلن وهٍ

 ججابع بَنما نزعت أصابعها من شعرها بحركة أخري عنَفة

بلجن وأنت ٖ جعلم من أكون ابنجه ؟وكَؾ جمنحنٍ اسم عا "  " 

 واجسعت عَناها فجؤة حَن أدرن عملها حمَمة كانت ؼاببة عنها

 ولالت بصدمة

 " ! أم أنٍ أحمل فمط اسمن المزور فٍ إنجلجرا "

 " أجل "

 كانت ثالخ لذَفة مدمرة َرمَها بها مباشرة فٍ وجهها وإن كانت

 جمؾ خلفه جمرَباً ٖزال َججنب النظر لها كما َٖزال َُخرج كل

 كلمة ببرود أشد من سابمجها حجً شعرت بؤطرافها جججمد بسبب

 ما لال أكثر من طرَمة لوله له وخرجت الكلمات منها ٖ جعلم من

 أَن جحدَداً من شفجَها أم عملها المشوش أو للبها المحطم



ٖزالت جنظر لما َظهر لها وكؤنها جخرج من عمك جمثال مجوؾ  

 من جانب وجهه

 من هو والدٌ الحمَمٍ إذاً فمن حمٍ أن أعلم أم سؤكمل بمَة "

 " حَاجٍ بدون هوَة ؟

 وجبعت نظراجها حركجه وهو َخفض رأسه أكثر وكؤنه َنظر لشٍء

 ما فٍ اْسفل وبالجؤكَد رجاله الذَن سَكونون مطولَن المكان

واماً طوال هنان لدَه رجال َفدونهكامًٗ لحماَجه فكما عرفجه أع  

 بؤرواحهم وَحمونه حجً من أنفسهم فكَؾ باْمر هنا ؟

 شعرت بالثوانٍ أعواماً جمضٍ وهٍ جنجظر كلماجه الجٍ لم

 " جرحمها ٖ من جمودها وٖ معناها حَن رفع رأسه لابًٗ 

 " ما لدَا للجه لن

 فضربت أطار بَدها بؽضب صارخة فٍ أول انفعال لها

لة بحدةلاب  

 " كَؾ ٖ جعلم ؟ ٖبد وأن والدجٍ كانت جعلم وأخبرجن "

 جمجم ببرود

 " وٖ هٍ جعلم "

 فؽرت فاها بصدمة وشعرت بؤنفاسها جولفت جماماً لبل أن ججحرن

 خطوة اخري لجصبح فٍ الخارج معه وٖزال نظرها معلك بالجزء

 الصؽَر من مٗمحه الظاهر لها ولالت بحرلة جلوح بَدها فٍ

ة محججةحرك  

 كَؾ ٖ جعلم ألنعنٍ بهذا ! هل نامت واسجَمظت ووجدت "

 " !نفسها حامًٗ بٍ ؟

 وامجٓت عَناها بدموع المهر وهٍ جصرخ بانفعال بَنما بدأت

 خصٗت شعرها المجطاَرة مع الهواء جحول بَنها وبَن النظر له



"  ً  " وهل صّدلت فعًٗ بؤنها ٖ جعلم ! ٖ أران بهذا الؽباء مطلما

 اسجوي فٍ ولوفه حَنها واسجدار نحوها ونظر لعَنَها ْول مرة

 منذ ولوفها هنان ولال بحزم َنطك جّدَة

 بلً صدلجها وهٍ كانت صادلة بالفعل فهٍ ٖ جعرؾ من َكون "

 " وهو ٖ َعلم عنن لكان لجلن دون أدنً جراجع

 علت الصدمة مٗمحها وجطاَرت خصٗت شعرها بعَداً عن وجهها

مموج وحدلت فَه العَنان الممجلبة بالدموع بعدم كشعاع شمس  

 جصدَك وهمست بصعوبة

 " !! لجلنٍ "

 ولم َرحمها لط وهو َرمٍ بالفاجعة الجدَدة نحوها لابًٗ بجمود

 " أجل ْنن الشٍء الذٌ سَؤخذه لحبل مشنمجه "

 فكان رد فعلها الوحَد أن حدلت فَه بصدمة لم جؽادر مٗمحها بعد

ؤنه ٖ َنجظر جعلَماً منها وبنبرجه الجامدة ذاجهابَنما جابع هو وك  

 لمد جعرفت علَه والدجن وحملت بن وهٍ ٖ جعرؾ هوَجه "

 " الحمَمَة الجٍ ماجت وهٍ ججهلها

 وارجفع رأسه للًَٗ وكؤنه َنظر لها من علَابه وهو َجابع بصوت

 عمَك َشبه شخصَجه كما البحة الممَزة فَه

دجن الجٍ لامت بنسبن لها وجمكنِت جحملَن اسم عابلة وال "  

 جؽََره للعابلة الجٍ حمل عمٍ دجً اسمها ولت هجرجه هنان

 " وهو اللمب ذاجه الذٌ حملجه أنا فَما بعد ولم َجم جسجَلن لَط بإسم عابلجٍ الحمَمٍ

 وسكت بعدها لبرهة بَنما هّب النسَم مجدداً وجرالصت معه

مجصلبجانخصٗت شعرها الطوَل المموج وجحركت شفجاها ال  

 ولالت بصعوبة

 ولماذا َمجلنٍ إن علم بوجودٌ ! وكَؾ أكون السبب "



 " ! فٍ مشنمجه

 وانجظرت بؤعصاب مشدودة شفجاه لججحرن وجرحمها حجً لال

 ْن والدجن حملت سراً خطَراً َخصه وما جعله َحاول لجلها لبل "

 جؽََر هوَجكما وأنِت فمط الدلَل بؤنه الشخص ذاجه ْن دمابكما

 " واحدة

 دارت اْفكار فٍ رأسها كأعصار حجً شعرت باْلم َجضاعؾ

 فٍ صدؼَها َحاول جحلَل وفهم ما لال لبل أن جمول بعدم اسجَعاب

 أجمصد بؤننٍ الدلَل علً هوَة صاحب السر الذٌ جحصلت "

 " علَه والدجٍ

 لال من فوره

 " أجل "

منفشعرت باْرض جدور جحجها وسندت ظهرها بالجزء الثابت   

 الباب الزجاجٍ خلفها ولالت بكلمات ٖهثة وكؤنها كانت جركض

 ْمَال طوَلة

 " وموجٍ معناه موت سره ؟ "

 لم َعلك ولم َجحدخ مما أكد لها صحة جحلَلها فصرخت فَه بموة

 " ! لما أخبرجنٍ بكل هذا اِن "

 وامجٓت عَناها بدموع المهر وهٍ جشَر لنفسها صارخة

ذٌ اخجرجه لٗنجمام منٍ َا مطر ؟أٌ عماب لاٍس هذا ال "  " 

 لال بضَك عالداً حاجبَه بشده

 " ظننجن أصبحِت جفهمَن مطر شاهَن ٖ أن جزدادٌ ؼباءً  "

 ابجلعت إهانجه مع كل فاجعة سبمت واحججت بضَك ؼاضب

 جلوح بَدها

 " لما أخبرجنٍ اِن إذاً ولما أخفَجم اْمر عنٍ ؟ "



رخاً بحدةوجخلً هو أَضاً عن جموده حَنها صا  

 ْن اْمر ٖ َحجمل المزَد من الجهور منن َا ؼَسانة فؤنتِ  "

 المجضرر الوحَد إن علم ذان الرجل بوجودن فؤنا لم أجخذن

 وسَلة لكشفه طوال اْعوام الماضَة ورؼم الجراح العدَدَن لٍ

 " بفعل ذلن كٍ ٖ أعرضن للخطر بدون ذنب

أن جهمساجسعت عَناها جحدق فَه بجفكَر للحظات لبل   

 " ! ولما جرَدون اكجشاؾ هوَجه "

 ورالبت َده الجٍ مررها علً لفا عنمه َججنب النظر لها أنفاسه

 الموَة جخرج مجعالبة لبل أن َنظر لعَنَها وَمول بجدَة مبعداً َده

 بحركة ؼاضبة

 " ْنه السبب اْول فٍ كل ما جمر ومرت به البٗد "

 انفرجت شفجاها وكؤنها جحاول لول شٍء جعجز عن إخراجه

 أو صَاؼة عبارات له بَنما انجملت نظراجها الضابعة فٍ مٗمحه

 ما أن جابع بنبرة لوَة جشبهه فٍ كل شٍء

 كانت اْوراق الموجودة لدي والدجن جحمل أسراراً خطَرة "

 " بسببها ضاعت بٗد كاملة ودفع شعب دماًء كانت وٖزالت جنزؾ

 ً  وارجفع صوجه بحدة وهو َرمٍ بَده جانبا

 كان السبب فٍ دمار كل ما فعلجه من أجل هذه البٗد ْعوام "

 " ولم أجولع حَنها لط أن َكون السبب فٍ السعٍ لجدمَر كل ذلن

 فالجصمت بالباب خلفها جنظر له بذهول ولد اشجد فكاه بموة

 وخرجت الكلمات من بَن أسنانه المطبمة بؽضب َشَر

سبابجه لنفسهب  

 ولعب لعبجه الحمَرة وبسببها أضعت اربعة عشر عاماً خارج "

 " وطنٍ أحمَه من المجهول ودفع مطر شاهَن ثمناً أؼلً من كل جلن اْعوام



 واشاح بوجهه بحركة لوَة وهو َهمس بؽضب وكراهَة

 " جباً له من رجل "

 ججمعت الدموع فٍ عَنَها مجدداً وإن لم جؽادر مكانها وجحركت

 شفجاها لجمول شَباً منعه نظره لها وكلماجه الؽاضبة وهو َشَر

 لها بسبابجه بحركة لوَة

 ولن أسمح ٖبنجه أن جشاركه كل ذلن وبجهل منها لذلن علَن "

 " أن جعلمٍ َا ؼَسانة بؤن جصرفاجن سجكون السبب فٍ دمارن لبل دمار هذه اْرض

جه لٓسؾ بعَداً وجابع بلهجة لوَة وكؤنه َلمٍ خطاباً َشَر بسباب  

 حَخ المدَنة بمعالمها العمرانَة وأبراجها العالَة وطرلاجها

 المجداخلة

 كل ما جرَه هنا أمامن كان مجرد ِخرب وخراب .. طرلات "

 جرابَة ومنازل طَنَة ٖ كهرباء فَها وٖ ماء َنجظر الناس فَها

 كل َوم أن جسمط لذَفة ما فوق بَوجهم أو ججلمً خبر مفجع من

 " الحدود عن موت أحد أحبابها

 واشجدت حدة صوجه الؽاضب وهو َضرب علً صدره

 كل هذا بنَجه بسنوات شبابٍ بدماء رجالٍ بحرمانٍ من "

 ً  عابلجٍ .. دفعت ثمنه ؼالَاً وٖزلت أدفع المزَد ولن أسمح َّْا

 كان أن َعَده كما كان علَه لجضَع جضحَاجٍ وجضحَات رجالٍ

ؾ شعبه معنً اْمان والراحة بعدولٓبد ولَضَع وطن عر  

 " عناء طوَل

 حركت رأسها بموة لابلة بؤسىً ؼاضب

 " ! وما الذٌ فعلجه أنا َدمر ما ججحدخ عنه "

 وكان الجواب فٍ انجظارها وألسً مما جولعجه وهو َمول بضَك

 وشده لمبضجَه بجانب جسده َعبر عن كل ما َشعر به حَنها



ٍ من أجل ذان المرص اللعَنمنذ أن ؼامرِت بنفسن ثم بابنج "  

 فجحِت أعَناً كانت ؼافلة عنا ، ووصول والدن ذان لهوَجن

 ولهوَة رجالٍ هنان لبل أن نصل إلَه معناه دماراً ٖ َمكنن جخَله

 " وفمدٌ لشبّان هنان أهم ما لدٌ أن َكونوا أحَاء

 وعٗ الؽضب مٗمحه وصرخ وسبابجه جشَر لها

سانة وعلً مر أعوام وكل ماجحملت من أذان الكثَر َا ؼَ "  

 فعلجه أنٍ وفرت لن فَها ما َجعلن جعَشَن فٍ أفضل حال ولم

 أُخلؾ وعدٌ لوالدجن لط لكن ذلن لم َجعل منن امرأة جُمدر

 " كل هذا

 عادت الكلمات لخَانجها وهٍ جحرن شفجَها كالؽرَك جحدق فَه

 بضَاع بَنما جابع هو ودون انجظار عالداً حاجبَه بموة

مَن ما لالجه وآخر طلب طلبجه منٍ لبل وفاجها ؟أجعل "  " 

 جعالت أنفاسها وآخر ما جفكر فَه هو الفضول لمعرفة ذلن لكنها

 لن جسجطَع منع هذا أَضاً وجموست شفجاها وهٍ جحدق فَه بؤسً

 وهو َحرن سبابجه نحوها لابًٗ بحزم

 طلبت أن ٖ جعلمٍ بحمَمة أنن لسِت شمَمجٍ ولالت بالحرؾ "

إن شعرَت َوماً بؤنها جحمل دماء والدها النجسة فٍ الواحد  

 عرولها وبؤنها نسخة أخري عنه فٗ ججوانً لحظة واحدة

 " عن لجلها ودفنها

 ججمعت الدموع فٍ عَنَها وشدت شفجها بؤسنانها وكؤنها جمنعها

 من اٖرججاؾ باكَة جنظر له من خلؾ جلن المَاه المالحة ولد لال

 بجدَة وإن بنبرة ألل ارجفاعاً من سابماجها

 وأنا ٖزلت أري أنن جسجحمَن فرصة أخَرة بعدما أضعتِ  "

 ً  الكثَر وبالرؼم من جدمَرن لزواجٍ وعابلجٍ نهابَاً .. إكراما



 لوالدجن أوًٖ وما فعلجه لنا وْنن كنت جعلمَن حمَمجٍ طَلة

 ً  " اْعوام الماضَة ولم جفكرٌ فٍ إَذابٍ َوما

جها كل لوجها جلن وانسابت الدموع من عَنَها والجٍ لم َفعلهاخان  

 كل ما علمجه رؼم عظمه وعادت جمول مجدداً وبصوت مرججؾ

 " وما ذنبٍ أنا فَما فعل والدٌ ؟ "

 أشاح بوجهه جانباً ومسحت َده علً لحَجه بحركة بطَبة مع

 سحبه لنفس لوٌ وجحرَره سرَعاً ونظر لها ولال بجمود

أحد ذنب أفعاله ولن أفعل أبداً بل جحدثت عّمالم َحملن  "  

 " فعلجه أنتِ 

 لم ججحدخ ولم جسجطع لول أٌ شٍء وٖ إَجاد أٌ جبرَر لفعلجها

 جلن بعد كل ما علمجه ، بل ولم جرفع وٖ َدها لمسح الدموع عن

 وجنجَها وججمدت نظراجها علَه ولد جحرن من مكانه وولؾ

بجدَةأمامها مباشرة ورفع سبابجه لابًٗ   

 أمر واحد فمط علَن معرفجه بؤن الجهور وكشفه لهوَجن لن "

 " َضر أحداً ؼَرن وثمنه سَكون موجن بَنما سَكشؾ هوَجه لنا

 ابجلعت عبرجها حجً انجفض صدرها بموة جمنعها من الخروج

 مكجفَه بجحرر جلن الدموع من لَودها وهٍ جعاود النزول مجدداً 

ا جابع الوالؾ أمامها بجدَةفوق الوجنجان ناصعة البَاض بَنم  

 ولد أبعد نظره عنها

 َمكنن البماء هنا فٍ بٗدن محمَة منه إن أردِت ذلن أو العودة "

 هنان وسؤحمَن كما كنت دابماً ما لم ججهورٌ بما سَكون ثمنه

 " حَاجن

 وؼادر بعدها بخطوات واسعة ثابجة جشبه شخصَجه وجركها

 لعبراجها الجٍ جحررت ما أن سمعت صوت الباب وهو َؽلمه خلفه



 ونزل جسدها لٓرض ببطء ٖزالت جبكٍ بنحَب مرجفع جنظر

 . عالَاً للسماء

 ولفت وؼادرت سرَرها جحاول الهرب من الذكرَات الجٍ ٖ مفر

 لها من جكرارها حجً جموت وبدأت بجحطَم كل شٍء وجدجه

لن فها هٍ اْكاذَب الجٍ كانتأمامها بؽضب جصرخ رافضة لكل ذ  

 جحَكها حول ذان الوالد وبؤنه كان َضرب والدجها وَإذَها جبَن

 أنها صحَحة فهٍ ابنت رجل نجس خان بٗده وجٗعب بمشاعر

 والدجها وهجرها وحاول لجلها ومسجعد لمجل ابنجه اِن إن علم

 أَن جكون وبدم بارد ، وعلمت اِن لما كانت خالة والدجها جنعت

مابها بالنجسة دابماً وهٍ الجٍ كانت جعجمد بؤنها جعنٍد  

 . العرب إجماًٖ 

 صرخت بعنؾ هسجَرٌ فٍ الممرضجَن اللجان دخلجا مسرعجَن

 ناحَجها وحاولت ججاوزهما والفرار لكنهما سرعان ما أحكمجا

 إمساكها من ذراعَها حجً ؼرز الذٌ دخل بعدهما رأس الحمنة

هاوي ببطء مع جخدر لسانهاأعلً ذراعها مما جعل جسدها َج  

 . وجحول كل شٍء أمامها لظٗم لاجم

* 

* 

* 

 سار معهما وهو َعدهما بزَارة لرَبة كما طلبا منهم وعبارات

 الجودَع ججكرر بَن شفجَه كآلة جسجَل مبرمجة حجً بات المكان

 ساكناً جماماً بعد رحَلهما فؤؼلك الباب خلفهما ونظر سرَعاً للجٍ

زم الصمت الجام حجً أنها ٖحظت نظراتكانت جمؾ خلفه جلج  

 فالَرَو الواضحة لها وفهمت بؤنه انجبه للجؽَر الذٌ طرأ علَها



 فعملها كما للبها وحواسها جمَعاً جركجها فٍ جلن الؽرفة هنان

 . وخرجت مرؼمة لجودَعهما

 حركت رأسها بعجز ما أن لرأت نظراجه المجسابلة وكؤن الكلمات

 ؼادرت عمله وبجمَع اللؽات الجٍ َجمنها وعجزت هٍ أَضاً عن

 الجعبَر بؽَر ذلن ومإكد فهم من نظرجها وحركجها جلن إجابة

 سإاله دون حدَخ فخرجت الكلمات المجشنجة من حنجرجه نهاَة

 اْمر لابًٗ بجوجس ظهر جلَا علً مٗمحه لبل صوجه

 " !ماذا حدخ ؟ "

جة وهٍ جهمسحركت رأسها بذات الحركة المشج  

 " ٖ أعلم "

 جنملت نظراجه بَن عَنَها باسجؽراب وهمس أَضاً وكؤنه أُصَب

 بالعدوي منها

 " هل علمجما منها السبب ؟ "

 لالت ببحة وحزن

"  ً  " لم جمل شَبا

 والجمعت عَناها بحرلة دموع ٖ وجود لها وجحجرش همسها

 ببحة ؼرَبة

 " لالت فمط أرَد والدٌ "

َنة الذٌ جلمً كلماجها كما جولعت جماماً وهووجبعت نظراجها الحز  

 َضرب كفَه ببعضهما لبل أن َولَها ظهره وؼرس أصابعه فٍ

 شعره َشده للخلؾ وجعلم جَداً بما َشعر وما جؤثَر الكلمة علَه

 وعلً أٌ شخص جربطه بها صلة فكَؾ إن كان رجًٗ مما َعنٍ

وٖ جشجَتأنها ٖ ججد منصفاً لها وٖ أحد َمكنه جخفَؾ ألمها   

 حزنها .. ٖ سند وٖ ظهر وٖ منصؾ مما جعلها جطلب من لو أنه



 كان موجوداً اِن لكان له جصرؾ مخجلؾ جماماً بالجؤكَد بل ومنذ

 . زمن طوَل ولَس هذا الَوم فمط

 ً  اسجدار جسدها معه ما أن جحرن مججازاً لها دون أن َمول شَبا

الؽرفة وأمسن وجبعجه وهٍ جعلم أَن وجهجه وما أن وصل باب  

 ممبضه بَده وضعت َدها علً كفه جمنعه وهمست ما أن

 نظر لعَنَها

 " علَنا جركها لجرجاح وجكون نفسَجها فٍ وضع أفضل "

 حرن رأسه بإَماءة خفَفة موافماً وهمس وهو َعود بنظره لَده

 وَدَر الممبض ببطء وَفجحه

 " سؤطمبن علَها فمط "

 وما أن اجسع الباب للًَٗ حجً شعر بملبه َنمبض بشدة آلمت

 أضلعه وكؤنه انفجر بالداخل لحظة أن ولع نظره علً جسدها

 المنكمش نابمة فوق السرَر بدون ؼطاء جخفٍ وجهها فٍ

 ذراعَها جضم ساعدَها فوق رأسها وٖ َعلم إن كانت نابمة بالفعل

ججنفس وشعر بالمهر أم ٖ ؟ كل ما َعلمه حَنها أنها جثة مَجة  

 والؽضب من نفسه ومن كل شٍء وكلمات زوججه جرن فٍ أذنَه

 وكؤنه َسمعها منها هٍ اِن

 ( أرَد والدٌ )

 اشجدت أصابعه علً ممبض الباب بموة ٖزال نظره علً الجسد

 الذٌ احجضنه لماش بَجامة ابنجه وعلً الشعر البنٍ المجناثر

البَضاء وشعر باْلم معبنعومجه خلؾ رأسها المحاط بذراعَها   

 كل انجمال لنظراجه علً الجسد الملمً هنان وحجً المدمان

 البَضاء الصؽَرة وكؤنه جثة مرمَة وسط ساحة حرب انجهت للجو

 . جاركة جثة وحَدة خلفها لم َكلؾ أحد نفسه بدفنها أو أخذها معه



 مسح وجهه بكفه وأمسن عَناه بؤصابعه بموة ٖ َعلم مما َهرب

منها أم نفسه ؟ من ضعفهم أم من جخاذلهم حَالها ؟ جحدَداً   

 أؼلك الباب بهدوء ما أن شعر بَد الوالفة خلفه علً كجفه مجدداً 

 وجحرن من هنان وحملجه خطواجه للمكان الذٌ جاء منه والجفت

 لها ما أن لالت ولد وصٗ بهو المنزل

 " ماذا سجفعل ؟ "

 حرن رأسه مطبماً شفجَه وجنهد لابًٗ 

ا أن نعلم منها ما حدخ أوًٖ ثم سؤعلَن " ... " 

 لاطعجه جؽضن جبَنها بموة

 ما الذٌ جرَد معرفجه َا حارثة والفجاة أمامن دخلت بمنشفة "

 " ! الحمام وحالها َجحدخ دون شرح وٖ سإال

 لال من فوره وبجدَة

 " وإن َكن فعلَنا أن نعلم أوًٖ وعلَا الجحدخ صباحاً مع والده "

 أمالت شفجَها بعدم رضا لبل أن جشَر بَدها جهة الممر لابلة

 " وما الذٌ فعله والده فٍ المرات الماضَة ؟ "

 رفع سبابجه ولال بحزم

 َبمً والده وعلَه أن َعلم ، وإن لم َجصرؾ حَال اْمر "

 " فلكل حادٍخ حدَخ

 وؼادر باججاه ممر ؼرفجهما نظراجها ججبعه حجً اخجفً عنها

ك وكانت سجؽادر ناحَة المطبخ لجنهٍ جنظَؾفجنهدت بعم  

 ما جبمً من عشاءهم الذٌ انجهً بؤن لم َمس كعكجهم جلن أحد

 ؼَر ضَفاهما لوٖ أولفها الخَال الوالؾ ناحَة الممر الذٌ

 ؼادرجه لبل للَل وما أن جمدمت نحوه خطوجَن ظهرت لها مٗمح

ؼرَب ٖوجه ابنجها والجٍ جمعت الؽضب والحزن معاً فٍ انسجام   



 َجمنه سوي أمثالها ممن ٖ َُظهرون جلن المشاعر إٖ نادراً ، وما

 لفت نظرها كان العَنان المحمرجان فانمبضت أصابع َدها الَمنً

 دون شعور منها وهٍ جنمل نظرها ْثارهم علً وجنجها البَضاء

 فلن َكون صفعها لها السبب فٍ البكاء الذٌ ٖ َظهر سوي فٍ

هٍ جعرؾ ابنجها جَداً فما َإلمها لَس رد فعلهاجلن العَنَن فمط ف  

 . بل ما لالت هٍ عن والدها وٖزال راسخاً فٍ عملها

 ً  جحركت من مكانها وجمدمت نحوها حجً كانت جمؾ أمامها جماما

 ولالت بكل ما اسجطاعت من هدوء جنظر لعَنَها

 ساندرَن الحكم دون معرفة أمر خاطا جداً وعوالبه سجكون "

وعلً والدن أَضاً فمن الحكمة الجروٌ حجًسَبة علَن   ... " 

 " ماذا لال ؟ "

 لاطعجها هامسة بجلن الكلمات دون أن جهجم لما كانت جمول أو

 لمجابعجه فجنهدت جحرن رأسها بؤسً وَؤس منها لكنها لم جعلن

 اسجسٗمها بعد ولالت بحزم هذه المرة جنظر لعَنَها

ن أهون كثَراً من أنالندم علً لول ما لم َسمعه منن سَكو "  

 " َعلم بما جفكرَن نحوه وجمولَن ثم َجبَن لن عكس ذلن

 لالت الجٍ ارجسمت السخرَة علً شفجَها ممزوجة بالكثَر

 من المرارة

 " أجعلمَن أمراً أمٍ ؟ اْمر سٍء فٍ الحالجَن "

 نظرت لها باسجؽراب جظنها جعلك علً ما لالت هٍ لكن جبَن لها

 العكس حَن جابعت بضَك ممزوج بحرلة

"  ً  إن كنت َوماً فٍ مولؾ مشابه لها اِن وكان له مولفاً لوَا

 " معٍ فسؤحزن .. وإن لم َفعل ذلن فسؤموت لهراً 

 ولم جنجظر منها أٌ جعلَك وهٍ ججابع بحدة وعَنان دامعة بمهر



 " أجعلمَن لما أمٍ ؟ "

 وأجابت عن نفسها أَضاً وصوجها َرجفع بحرلة

 ْنه أنصؾ ابنجه ولم َفعلها مع لرَبجه الَجَمة أمٍ أو سَكون "

 " مجخاذًٖ مع كلَنا .. وكل واحدة منهما ألسً من اْخري

 خرجت حَنها الوالفة أمامها عن صمجها ولالت بحزم جحاول أن ٖ

 َنجهٍ اْمر كالمرة السابمة

 ٖ جَم َشبه رواح وٖ أنِت جشبهَن مارَه ساندٌ فٗ ججعلٍ "

 " الشَطان صدَماً لن

 رمت َدها بموة صارخة

 وفَما سَخجلؾ عنه ؟ كٗهما رجٗن أم جعجمدَن أن ابن "

 " السلطان سَكون مخجلفاً عن ابن خاله ؟

 وحركت سبابجها أمام وجهها مجابعة بلهجة لوَة

 ٖ أمٍ مخطبة كثَراً فنحن من جعلنا لذان الجلَدٌ حجماً أكبر "

ه جخاذلكم اججاه مارَه سَفعل مثلهمنه وما أن َري ابن عمج  

 " وأكثر بكثَر مع ابنجكم

 لالت الوالفة أمامها بضَك

 ساندرَن والدن لال بؤنه سَجحدخ مع والده ؼداً وأعلم جَداً  "

 بؤنه لن َمؾ مكجوؾ الَدَن هذه المرة فلنجروي لبل أن نطلك

 ً  " أحكاما

 شخرت بسخرَة ممزوجة بالؽضب ولالت

الده ؟ كان هو دابماً من َمرر وَفعل كماوما الذٌ سَفعله و "  

 " َرَد وَحلو له

 جنهدت بَؤس منها ولالت جحاول جؽََر الحدَخ الذٌ ٖ طابل

 منه اِن



 " ماذا لالت لن عّما حدخ بَنهما فهو اْمر اْهم اِن "

 ضربت كفاها ببعضهما لابلة بحدة

 لم جمل شَباً .. ٖ شٍء .. ولم أسؤلها فلست من الولاحة أن "

 " أجرإ علً فعل ذلن اِن وهٍ الجٍ اعجذرت عن لجوبها لنا

 وما أن أنهت لصفها المباشر لها أولجها ظهرها مؽادرة لكنها

 جولفت فجؤة بعد خطوات للَلة والجفت لها مجدداً وكؤنها نسَت

ا علَها لوله وهٍ جرفع سبابجهاشَباً ، وكانت بالفعل نسَت أهم م  

 مهددة جلمع دموع المهر فٍ عَنَها جراها من بعَد

 لكن لسماً أمٍ هذه المرة إن لم َكن ْحد مولفاً اججاهها أن "

 " أفعلها أنا ولَمجلنٍ ذان الكنعانٍ المجحجر إن أراد فؤنا ٖ أخافه

 . وؼادرت وجركجها جنظر بذهول للمكان المظلم الخالٍ منها

* 

* 

* 

 حَن الجربت خطواجها الحافَة من الباب الخشبٍ المإمن

 بالحراسة كان هو َمؾ خارجه َنجظرها هنان فمد انجصر علً

 نفسه نهاَة اْمر وألنعها باٖبجعاد عن ذان المكان بؤكمله وعن

 صوت بكابها الذٌ كان َعلم بؤنها فٍ زمان ومكان آخرَن ما كانت

نها فولؾ هنا َنجظرها عَناهلجشاركه أحد بل وما كان لَصدر ع  

 ٖ جفارق الباب الذٌ عبرجه اِن وكؤنه َخشً فمدانها وأن ٖ

 . جخرج منه

 إبجعد عن الجدار خطوة َمؾ علً اسجمامجه حَخ كانت هٍ حَنها

 جلبس حذابها منحنَة بجسدها للًَٗ جلبسه بَد واحدة ورفعت

ٌ شٍءسلسالها ولبضت أصابعها علَه لم جرفع نظرها به وٖ بؤ  



 أو أحد حولها وجحركت من هنان وسارا معاً ما أن مرت بجانبه

 لم َجحدخ ولم جفعل هٍ ولن جفعل بالجؤكَد حجً ؼادرا مبنً

 المسجشفً وأحَاء المدَنة أَضاً وكان كامل جركَزه مع المَادة

 بالرؼم من أن جلن العَنان جمحت عنه فٍ مرات للَلة لجلمحها

 وهٍ جنظر للخواجم المعلمة فٍ سلسالها جنظر لها بَن أصابعها

 منذ خروجهم من هنان وكم جمنً لو َعلم ما كانت جفكر فَه

 حَنها ! لكن هَهات لعمل المحامٍ الذكٍ الموجود فٍ رأسه أن

 َصل لذلن فمد آمن جماماً بؤنها المرأة الجٍ سمع عنها كثَراً 

 ً  ولم َراها سابما

عجز عن فهمها الرجالالمرأة الجٍ َ )  ) . 

 ما أن عبرت سَارجه بوابة لصرهم أبطؤ فٍ سرعجها حجً جولفت

 علً مبعدة للًَٗ عن بابه الداخلٍ ونظر ناحَجها حَنها َسند

 ساعده علً الممود ولال َنظر لجانب وجهها الممابل له

 كنُت جركت رمز الباب لوالدة رواح فمط وٖ أعلم كَؾ "

لاسجطاعت جمانة الدخو  ! " 

 جنهد بملة حَلة حَن لم جعلك وٖزالت علً وضعها ذاجه جنظر

 للخواجم والماسات الٗمعة بَن أصابعها ولال بهدوء

 " ماذا كانت جرَد منن َا زَزفون ؟ "

 ارجفع نظرها لٓمام وجحركت شفجاها حَنها مجمجمه ببرود

 " لما ٖ جسؤلها إن كانت ججرإ علً لولها "

أدارت هٍ رأسها ونظرت لعَنَهحدق فَها باسجؽراب و  

 ولالت باشمبزاز

 " لما ٖ جخبرنٍ كَؾ رضَت بالزواج بواحدة مثلها ؟ "

 لم َسجطع الجحكم فٍ ابجسامجه الجٍ جحولت لضحكة صؽَرة وهو



 َسند جانب رأسه بمسند الكرسٍ خلفه وٖزال َنظر لعَنَها

 فها هٍ عادت زَزفون الجٍ َعرؾ والجٍ ما كان لَجخَل أن

ظر عودجها حَن سججخلً عن معاملجها الباردة الجافة ولسانهاَنج  

 ! الٗذع إٖ الَوم

 وفهم اِن لما طلب منه جده أخذها إلً هنان ْنه كان سَفمدها

 ولٓبد حَن سجرجع لحالجها السابمة وهو ما نوه عنه طبَبها فٍ

 الملؾ الذٌ جركه وأن عودجها لحالة اٖنهَار المدَمة معناه عدم

ا نهابَاً وٖ مكان لها حَنها سوي مسجشفً اْمراضشفابه  

 . العملَة

 كان َري الضَك واضحاً وهو َرجسم فٍ عَناها الجمَلجان بسبب

 رد فعله ذان ولن َسجؽرب هذا ، وجبدلت الشفاه الزهرَة لخط

 رفَع جشدهما حانمة لبل أن َجحررا ولالت بضَك

 " ... ٖ أفهم لما ٖ جُحسن اٖخجَار وأنت جسجبدل شٍء بآخر لَكون مكانه "

 وجركت نظراجه جنجمل لٗسجؽراب وهٍ ججابع بضَك بَنما لد

 اسجدارت للباب جفجحه

 " َالن من مدعاة للشفمة "

 ونزلت ضاربة الباب خلفها ففجح بابه ونزل ولحك بها بخطوات

ً  مسرعة وأمسن بذراعها وأدارها نحوه ولال باسجؽراب محدلا  

 فٍ عَنَها

 " ! ماذا جعنَن باسجبدال شٍء بآخر "

 " ٖ شٍء "

 همست بها بجمود وهٍ جسجدَر مجابعة طرَمها بَنما ولؾ هو

 َنظر لها حجً اخجفت خلؾ ِظٗل اْشجار ومرر أصابعه فٍ

 شعره للخلؾ حجً اججمعت أَداه عند لفا عنمه وجنهد َحرن رأسه



هذه المرأة بالجنون ٖ محالةفٍ حَرة فسجصَبه   !. 

 جحرن بخطوات ثابجة نحو الطرَك الذٌ سلكجه حجً دخل للبهو

 الواسع والساكن ٖ أحد َجحرن فَه بالرؼم من أن الولت لم َجؤخر

 بعد لَنام الجمَع ! سار باججاه المطبخ ووجد مبجؽاه هنان ومن

 لبل أن َدخل ونظر بضَك للجٍ جبدلت نظرجها المحبة له

جسامجها الصادلة لٗسجؽراب ولالواب  

 " خالجٍ أهكذا جكون اْمانة لدَن ؟ "

 رمشت عَناها للًَٗ جحاول جرجمة وفهم ما َعنَه فسبمها لبل أن

 جفكر فٍ طرح أٌ سإال لابًٗ بضَك

 " ! هل جركت رمز الباب لدَن ْجد جمانة فٍ الداخل "

 " ! جمانة "

أشد همست بها باسجؽراب فمال من فوره وبضَك  

 أجل خالجٍ وٖ جنظرٌ لٍ هكذا وكؤنن ٖ جعلمَن شَباً فوحدن "

 " من َملن رمزه السرٌ

 لالت بذهول

 " لم أفجح لها ألسم لن بنٍ "

 كان هو من حدق فَها باسجؽراب حَنها لبل أن َشَر لصدؼه

 بؤصابعه لابًٗ بحنك

 " كَؾ دخلت إذاً اشرحٍ لٍ هذا اِن ؟ "

 جحركت عَناها فٍ الفراغ بجفكَر شارد لبل أن جنظر له لابلة

 جركت إحدي الخادمات هنان حَن طلبنٍ رواح لجنزل بصَنَة "

 " الطعام وكان ذلن لبل مجَبن ومؽادرجكما

 لال بضَك

 " خالجٍ جركت رمز الباب لن لجدخلٍ وجخرجٍ وحدن فمط "



 حركت رأسها ولالت ممرة

ولم أرد جرن الصَنَة والسكَن فَها كان علَا النزول َا ولاص "  

 " ... بجانبها لذلن طلبت

 لاطعها لابًٗ بحزم

 " سؤؼَر الرمز مجدداً ولن جؤكل حجً أكون هنا "

 حدلت فَه بصدمة ولالت

 " ما هذا َا ولاص ! ماذا إن حدخ لها مكروه وأنت بعَد ؟ "

 لم َعك ولد أشاح بوجهه جانباً فحركت رأسها فٍ حَرة لابلة

م لما جخشً علَها منا وهٍ كانت هنا ْشهر ولم َمربهاث "  

 " ! أحد بسوء

 أدار ظهره لها ولال بجمود مؽادراً 

 " انجهً الحدَخ فٍ اْمر خالجٍ "

 فحركت رأسها بعجز وعادت للداخل مجمجمه

 " ! هذا ولم َعلم من وجدت أَضاً حَن صعدت "

سرَعة بَنما صعد من جركها خلفه عجبات السلم بخطوات واسعة  

 وسار عبر الممر الطوَل الساكن كسكون الجُحؾ واللوحات الزَجَة

 المنجشرة فَه وفجح باب جناحه ما أن وصله ودخل وولؾ مكانه

 وسط ردهجه ونظر ناحَة باب الؽرفة المحاذَة لؽرفجهما هنان

 لبعض الولت لبل أن َجخذ لراره وَجوجه نحوه وفجحه مباشرة

 ودون أن َطرله فمفز الجسد اْنثوٌ الشبه مسجلمٍ علً السرَر

 لَنساب المماش الحرَرٌ اْبَض الناعم علً كامل جسدها بعد

 أن كان َرجفع فوق ركبجَها وولفت دون أن جنجبه للهاجؾ الذٌ

 سمط من َدها وابجسمت بجوجر لكن نظراجه الماسَة جعلجها ججخذ

م لابلة بانفعالمولفاً دفاعَاً وهٍ جبادر بالهجو  



 " ٖ جنظر لٍ هكذا وجصدق أكاذَبها وأنٍ أرَد لجلها "

 حدق فَها باسجؽراب لبل أن َهمس بشن

 " ! ومن أخبرن بؤن هذا ما لالجه لٍ "

 نظرت له بصدمة وجمنت أن لجلت نفسها بسبب ؼبابها الذٌ

 ٖ َفارلها فمد نسَت جماماً بؤنه محاٍم ولَس أٌ محامٍ َمكنها

ؤفكاره ، وإن كانت جلن أخبرجه حمَمة ما حدخ فهٍالجٗعب ب  

 اِن وبكل ؼباء أكدت له صدلها وكان علَها أن جنكر حَن َخبرها

 ولَس العكس ، لالت فٍ محاولة جدَدة منها لجمدَم نفسها

 كضحَة

 " ومإكد لم جخبرن بؤنها هددجنٍ باجهامٍ فٍ ممجل نجَب "

 " !! ماذا "

همس بجلن الكلمة وشن بؤنهاكانت عَناه مجسعة بصدمة وهو َ  

 هددجها بمجلها ولت دخولها هنان بَنما جابعت الوالفة لرب

 سرَرها جشد َدَها كٍ ٖ َظهر ارججافهما لابلة بضَك

 " أجل ولالت بؤنه ٖ دلَل لدٌ لجؽَبٍ ولت الجرَمة "

 حرن رأسه بعدم اسجَعاب لبل أن َمول بضَك

 " ما هذا الهذَان َا جمانة ؟ "

فرصة مواجَة جماماً ففكت َدَها من بعضهما لابلةفوجدجها   

 بانفعال

 هٍ الحمَمة وأعلم بؤنها سجنكرها وججهمنٍ أنا بمجله "

 " ومحاولة لجلها

 لكنه خان جولعاجها وهو َصرخ فَها بحدة

 " هٍ لم جخبرنٍ بشٍء َا جمانة "

 حدلت فَه بصدمة لبل أن جهمس بارججاؾ جمع الؽضب



 ً  والذهول معا

 " ... مسجحَل أنت جدافع عنها فمط ْنن "

 لاطعها سرَعاً وبحزم

 " ٖ شٍء َجبرنٍ علً فعلها "

 فجحت فمها لجمول مسرعة بالٍ ما خططت له سابماً فٍ حال

 سؤلها عن اْمر لكنه أمات محاولجها جلن وهو َرفع سبابجه مهدداً 

 وخرجت الكلمات من بَن أسنانه

خص ثالخ كان موجوداً ولتولعلمن فمط َا جمانة فثمة ش "  

 الجرَمة بالفعل وباْدلة الماطعة فاحجفظٍ بلسانن فٍ حلمن

 " وٖ جمدمٍ نفسن للمانون وأنت لست الفاعلة

 وؼادر وجركها جسدها َرججؾ من هول ما سمعت للجو وجعلم جَداً 

 بنزاهجه كمحاٍم ومن ثمجه مما َمول لما كان حذرها وجركها جُمدم

مجها جلن .. وما جعل ارججافها ذان َجبدلكبدَلة عنها فٍ جرَ  

 للؽضب هو احجمالَة نجاة جلن المرأة من السجن بالفعل وهٍ الجٍ

 باجت جشَد أماًٖ كثَرة علً ذلن وبؤنها سجنجهٍ لمصَرَن ٖ ثالخ

 ً  لهما إّما السجن أو المصح النفسٍ وسجبجعد عن حَاجهما نهابَا

الجحالها بكل جلن لجسجعَد هٍ الزوج الذٌ اكجشفت اِن وبعد  

 الدورات عبر اٖنجرنت بؤنها كانت وحدها فمط المسإول عن

 خسرانها له لذلن علَها أن جُبعد جلن المرأة عن حَاجه لبل أن جفكر

 فٍ اسجعادجه ، وكما لدمجه لها هٍ علً طبك من فضة علَها

 . أن جسلمها إَاه علً واحد من ذهب إن بالطَب أو أكراه

جبعها صوت حفَؾ المماش الفاخر لممَصجحركت خطواجها َ  

 النوم الذٌ لبسجه للفت نظره فمط وطعنها مجدداً حَن لم َُكلؾ

 نفسه وٖ عناء النظر له علً جسدها بل وٖ ما انكشؾ من ذان



 الجسد بسبب جفاصَله المؽرَة ولم جشعر أبداً بلذة حصولها علً

الٍ بعدالجسد الذٌ طالما حلمت به وإن لم جصل به للجسد المث  

 إٖ أنه بات مجناسماً وألل بشاعة بكثَر عن السابك حجً أنها

 اكجسبت أنفاً أجمل وشفاه باجت مجعادلة فٍ الحجم وجمَعه

 . طار أدراج الرَاح

 ما أن وصلت باب الؽرفة ولفت جنظر باسجؽراب جبدل لٗحجراق

 سرَعاً جرالبه وهو َؽادر باب الجناح ضارباً إَاه خلفه َحمل فٍ

 َده حاسوبه الشخصٍ وفٍ اْخري ملؾ َحوٌ الكثَر من

 اْوراق وارججؾ جسدها ؼضباً وجؤكد لها ما لالت والدة نجَب

 عن اللَلة السابمة فاججهت للمطعة الخارجَة من لمَصها لبسجها

 وربطت الحزام حول جسدها وؼادرت بخطوات مسرعة ؼاضبة

 . ذات الولت لججؤكد بنفسها هذه المرة

لت أسفل السٗلم الذٌ صعده ولفت جنظر لٓعلًوما أن وص  

 بعَنَن امجٓت سرَعاً بالدموع وؼطت شفجَها المرججفة بَدها

 ونظرت لطَؾ المرأة الذٌ الجرب منها عبر الظٗم الجزبٍ وسالت

 دمعاجها والكحل اْسود معهما فٍ خطان مسجمَمان وهٍ جنظر

 لعَنَها حجً ولفت أمامها وهمست بصوت باكٍ مرججؾ

 " ذهب لها "

 همست الوالفة أمامها بجمود

 " أجل رأَت هذا "

 لم َزدها جؤكَدها ذان سوي بكاًء وألماً وأشارت لنفسها

 لابلة بعبرة

 " ! أنا زوججه َجركنٍ وَذهب لها "

 وازداد نحَبها بالرؼم من خروج صوجها فٍ همس مبحوح



 لمد لالجها سابماً بؤنها ججركه لٍ بإرادجها وسجؤخذه مجً "

 " أرادت ذان

 لالت الممابلة لها بنبرة جادة َؽلفها الكثَر من الجمود كمٗمحها

 جلن اللحظات

 " لن َنفعن البكاء وٖ الجحسر فٍ شٍء وعلَنا أن نجحرن "

 ججابعت أنفاسها المخجلطة بعبرجها وحركت رأسها هامسة

 " أجل لبل أن َُثبت ولاص براءجها "

 " !! براءجها "

فٍ صدمة ولالت الممابلة لها جإكد كل ذلنهمست أسماء بذلن   

 أجل فهو َمول بؤنه ثمة شخص ثالخ كان موجوداً ولت "

 الجرَمة باْدلة الثابجة وأعرؾ ولاص جَداً إنه محاٍم ماهر

 ولن َجولؾ حجً َحدخ ما َرَد

 خرجت جلن من جمودها الذٌ جبدل لؽضب مكبوت هامسة "

 من بَن أسنانها

 بل ْنهم َرَدون جبرأجها ْنها ابنجهم لَس ْنها لَست الفاعل "

 فما أعلمه أنها اعجرفت بفعلجها جلن لكنهم َرفضون اٖعجراؾ بهذا

 " وجمَعهم

 همست جمانة بحماس ؼاضب

 " ماذا سنفعل إذاً  "

 رفعت جلن َدها والهاجؾ فَها جمبض علَه بموة ولالت بحمد

َنا سنجحرن فوراً واللَل موعدناما أن َكون رمز ذان الباب لد "  

 " مع جلن الماجلة

 همست الوالفة أمامها بجساإل

 " وماذا إن لم َمم بجؽََره ؟ "



 لالت مجؤكدة

 " سَفعل بما أنه وجدن فٍ الؽرفة "

 لالت الجٍ َجؽلب خوفها علً كل ما جفعل كالعادة

 " ! وكَؾ سندخل لًَٗ وهو سَكون هنا "

 همست جلن من فورها

ظر الفرصة المواجَة وإن لم َحدخ خٗل َومان سنجخذسننج "  

 " خطة بدَلة

 وأمسكت كجفها ولالت جشجعها بإصرار

 علَن أن ٖ ججرددٌ َا جمانة وأن ٖ جكونٍ جبانة إن كنتِ  "

 " جرَدَن اسجعادة زوجن بالفعل

 حدلت فَها بصمت لبرهة وهمست بإصرار

 " بلً أرَد "

 ابجسمت لها ولالت

ً عودٌ لؽرفجن  " إذاً وٖ جمجربٍ من هنا مجدداً حجً نكون معا  

 " وننفذ مخططنا

 اومؤت لها برأسها موافمة وؼادرت عابدة أدراجها ونظرات من

 جركجها هنان جرالبها حجً اخجفت ونظرت حَنها ْعلً السٗلم

 المظلم وهمست من بَن أسنانها بحمد اشجعل ومَضه بموة

 فٍ عَنَها

 " أنا من سَمجص ٔبنٍ منن َا لاجلة "

* 

* 

* 

* 



* 

 ما أن وصل للردهة المشجركة بَن أرولة الطابك الثٗثة جولفت

 خطواجه َنظر للجٍ كانت ججلس علً اْرَكة المموسة حَخ

 الضوء الخافت جحَطها هالة نور صفراء مصدرها المصباح

ها ما أنالمعلك فٍ اْعلً وكؤنها لوحة فنان جنبض بالحَاة لولوف  

 رأجه .. وانحرؾ نظره فوراً ناحَة الممر الؽربٍ وباب جناحها

 المؽلك ونسٍ جماماً بؤنها لن جسجطَع الدخول له وهو ممفل بالرمز

 السرٌ وَبدو كانت ججولع لدومه لكانت نزلت بحثاً عنه أو عن

 . والدة رواح والجٍ جعلم طرَمة فجحه أَضاً ؟

 سار فٍ ذان اٖججاه لابًٗ 

جذر لمد نسَت بؤنه ٖ َمكنن فجحهأع "  " 

 بَنما سارت هٍ خلفه دون أن جعلك بؤٌ كلمة وما أن وصل الباب

 ً  فجحه سرَعاً ودخلت لبله وفور جحركه اِلٍ فجحرن خلفها منادَا

 " زَزفون "

 كانت أمام باب ؼرفجها حَن اسجدارت بجسدها له بَنما رمً هو

والجرب منها َدس َده الملؾ من َده علً الطاولة الزجاجَة لربه  

 فٍ جَب سجرجه وأخرج علبة دواء أسطوانَة الشكل ومدها لها

 لابًٗ 

 " هذا سَساعدن لجنامٍ بشكل أفضل "

 كانت عَناه جرالب نظراجها وهٍ جحدق بالعلبة فٍ َده وجولع أن

 جرفض هذا بل وأن َكون لها جعلَك لاٍس علً اْمر فهٍ لم جمبل

 مساعدجه َوماً وٖ نصابحه لكنها خانت جولعاجه وهٍ جؤخذها من

 َده فابجسم َنظر للحرَر البنٍ المابل للشمار والذٌ الجؾ كموجة

 خلفها ما أن اسجدارت بحركة واحدة للباب وفجحجه ودخلت مؽلمة



 ً  إَاه خلفها فجحرن من مكانه ووضع حاسوبه علً الطاولة أَضا

ندوق المثبت بجانبه ولام بجؽََر كلمةوجوجه نحو الباب .. بل الص  

 السر فَه أوًٖ فإن كان الطعام السبب فهٍ ٖ جؤكل إٖ بأكراه فٍ

 جمَع اْحوال ومجؤكد من أنها لن جإذٌ نفسها وجفكر فٍ

 اٖنجحار .. لَس وشمَمها علً لَد الحَاة علً اْلل لكنه لن

ل حراً َطمبن علً سٗمجها فٍ مكان دون حماَة والماجل ٖزا  

 . طلَماً ولم َصل لهوَجه بعد

 ما أن انجهً مما كان َفعل جرن باب الجناح مفجوحاً وعاد نحو

 الداخل فهو لن َؽادر من هنا حجً ولت ذهابه للنَابة العامة

 صباحاً فجلس أمام الطاولة وفجح حاسوبه وأدار الملؾ الذٌ

َهاحضره معه حجً أصبح ممابًٗ له وفجحه وبدأ من أول ورلة ف  

 وسرق كامل جركَزه ونظره َنجمل منه لحاسوبه كل حَن فهو

 ً  َرَده ملفاً ٖ ثؽر لانونَة فَه َسجؽلها أٌ أحد ، وجنهد مؽمضا

 عَنَه عند جلن الفكرة وجسابل هل سجوكل عابلجه محاٍم لَمؾ ضده

 فٍ المحكمة ؟ أم سَكون فٍ موضع اخجَار بَنهما َوماً ؟

إٖ مبادبه وَمدم ما لدَه للمضاء إن أجبروه علً فعلها فلن َجّبع  

 ولن َجركهم َسلموها لهم ومهما كان ذان الحكم وإن فر بها

 . وخالؾ المانون الذٌ َطبمه

 كانت الدلابك جمضٍ الواحدة جلحك اْخري وهو علً حاله ذان

 َجفحص جمَع اْدلة المجموعة وَكجب الجمارَر المبدبَة عنها

وَشجت جركَزه فؤؼلمهما حجً شعر بالنعاس بدأ َُثمل جفنَه  

 كٗهما ودفعهما جانباً واسجلمً فوق اْرَكة بَنما نظره َرالب

 زخارؾ السمؾ بشرود إحدي ساعدَه َرجاح فوق جبَنه وَده

 اْخري فوق صدره وجنهد بعمك مؽمضاً عَنَه ٖ َصدق أن ذان



 الكابوس المرعب الذٌ عاشه لساعات وكؤنها أعوام طوَلة

 . جٗشً وانجهً وهٍ بخَر فعًٗ ولم ججلمً العدوي منه

 وعادت الجساإٖت ججمافز أمام ذهنه فصورة الجمرَر الذٌ أرسله

 له آنسون كان موضحاً فَه الجمدَر الزمنٍ لوجود المرض فٍ

 جسد شمَمه فهل كان نجَب َعلم وججنب معاشرجها كزوجة أم كان

نعجه لذلن ضربها جلنعاجز عن فعل ذلن أساساً ؟ أم أنها من م  

 ً  ! المرة ضرباً ممَجا

 عاد وأؼلك باب جلن اْفكار فما َهمه فٍ اْمر أنها بخَر وهذا ما

 . كان َسجبعد حدوثه لساعات

 أبعد ساعده عن جبَنه وشد بؤصابعه علً عَنَه المؽمضجان

 وجذكر شمَمه ذان فجؤة وكَؾ كان الهزال والجعب واضحاً علً

حجً أنه فٍ آخر مرة جشاجرا فَها لم َكنجسده ومٗمحه مإخراً   

 الند الموٌ له كالسابك لكنه لم َلحظ ذلن ولم َكن لَجخَل أن ذان

 سبب جعبه وشحوب وجهه مرجحاً أن جكون السموم الجٍ َجعاطاها

 هٍ السبب ! وكم جمنً لو كانت عٗلجهما مخجلفة عن كل ذلن وإن

هه وبدون أٌالفجرة المصَرة لبل موجه فهو ومنذ صؽرهما َكر  

 سبب منطمٍ ! وكره رواح أَضاً ْنه كان ممرباً منه فهل اللوم

 َكون علً جدهم بالفعل أم والدجه جلن ؟

 لفز جالساً حَن سمع صوت شٍء ما جحرن من مكانه ونظر

 باسجؽراب للجهة الجٍ وصله منها الصوت فٗ أحد وٖ شٍء هنا

فحصهاؼَره ! ولؾ وجحرن نحو جلن الجهة ونظر لٓرض َج  

 بعَنَه ولم َكن ثمة وٖ فؤر لد َكون سبب ذلن بالرؼم من جؤكده

 من خلو المصر كامًٗ من جلن المخلولات وؼَرها وبؤن الحركة

 الجٍ سمعها لم جكن لشٍء مماثل لما جفعله الفبران وٖ باب هنا



 ! وَبدو أنه كان َجخَل لَس إٖ

الجانب وكؤنهعاد للجلوس علً اْرَكة بَنما نظره لم َفاق ذان   

 . َنجظر أن َجكرر الصوت لَجؤكد من حمَمة وجوده من عدمها

 وانجمل نظره للجانب اِخر ما أن جحرن ممبض باب ؼرفجها لبل

 أن َُفجح وَندفع نحو الداخل ببطء وارجفعت نظراجه من السَمان

 البَضاء الناعمة للفسجان المطنٍ بلون المرفة والذراعان العارَان

 َكاد َخفَهما شعرها الناعم المسجرسل علَهما بنعومة فالوجه

 والعَنان النصؾ مفجوحة أو الذابلة بمعنً أصح وولؾ دون

 جفكَر وٖ لرار منه وجحركت خطواجه نحوها والجرب منها

 لابًٗ بهدوء

 " هل هٍ الكوابَس مجدداً ؟ "

 كان جوابها إَماءة خفَفة من رأسها جإكد شكوكه بَنما جفناها

 المسدٖن ورموشها الطوَلة كانت جخفٍ أٌ جعبَر لد َراه فٍ

 عَنَها واشجدت أصابع َمناه بموة وهو َمنعها عّما كانت سججؽلب

 علَه فَه وهٍ جنوٌ فعلها ومٗمسة جلن البشرة النمَة والوجنة

 المشوهة بحمرة طبَعَة سببها نومها الذٌ لم َدم طوًَٗ كما َبدو

 ولال ولم َزح نظره عنها

 " هل جناولِت الدواء ؟ "

 وجنهد بضَك َبعد نظره عنها ما أن حركت رأسها نافَه وفٍ

 حركة وحَدة صدرت عنها ولم َسجطع منع نفسه من أن َمول

 وما أن عاد بنظره لها

 " هل هو الرجل ذاجه الذٌ كان َزور نومن سابماً ؟ "

 وجعجب من أنها لم ججب وٖ بحركة من رأسها كسابماجها وعلم

راً بؤن جوابها النفٍ وهو ما شن به فسَكون شخص آخرفو  



 جماماً ! جركها وعاد ناحَة الطاولة فجح الملؾ وأخرج منه

 الصورة المطبوعة الجٍ لاموا بسحبها من الفَلم الموجود فٍ

 المرص وعاد بها نحوها ووضعها أمام عَناها ولال بجدَة

 " هل سبك ورأَِت هذا الخاجم َا زَزفون ؟ "

عَناه حدلجاها اللجان جمدجا علَه جحدَداً لبل أن جشَح ورالبت  

 بوجهها هامسة ببحة رلَمة

 " لم أره "

 فجند بضَك َبعد الورلة بحركة عنَفة ولال

 " مجؤكد من أنن جعرفَن صاحب هذا الخاجم َا زَزفون "

 رفعت نظرها له مجدداً ولالت بحدة

ً للت بؤننٍ ٖ أعرفه .. ثم لما جسؤل إن كنت واثم " ا  

 " من ظنونن ؟

 عاد ورفع الورلة أمام وجهها ولال بضَك أشد

 " زَزفون علَن مساعدجٍ لنمدم المذنب الحمَمٍ للعدالة "

 ضربجها بَدها بحركة ؼاضبة وإن لم ججمكن من رمَها بعَداً عنها

 وصاحت بؽضب

 أخبرجن أن ججولؾ عن هذا َا ولاص فلن ألول ؼَر ما للت "

 " سابماً وأنا من لجله

 ً  نفض َده والورلة فَها وٖزال َرفعها أمامها وصرخ أَضا

 جولفٍ عن الجسجر عن أفعال الؽَر فلن َكون شمَمن هذه "

 " المرة بالجؤكَد

 أدارت ظهرها له جنوٌ الدخول للؽرفة ودون أن جعلك وٖ جهجم لما

 لال فؤمسن بَدها لبل أن جججاز الباب وأدارها نحوه بحركة لوَة

بالموة صارخةفسحبت َدها منه   



 " إبجعد عنا َا ولاص أنا ٖزلت أحذرن فلن أسمح لن بجمدَم شمَمٍ لحبل المشنمة "

 كانت لحظات صمت جلت كلماجها الصارخة جلن لبل أن َجحدخ

 الوالؾ أمامها بجساإل ناظراً لعَنَها

 " وما عٗلة اْمر بشمَمن ؟ "

مالتفعلمت فوراً ومن نظرجه جلن بؤنه َحاول جفسَر اْمر ف  

 بضَك جمطع حبل أفكاره

 " وأنكر أنن لن جفجح الدفاجر جمَعها "

 " نحن فٍ ممجل نجَب اِن "

 كانت كلماجه سرَعة بممدار جمودها وكؤنه ضابط جحمَمات َمارس

 وظَمجه معها فمالت بالسرعة وبالجمود ذاجه

 " أنا من لجله "

 لال مباشرة وبإصرار

"  ً  " لَس صحَحا

بعَنَها لبل كلماجهاانفعلت مجدداً جهدده   

 " لن جُمنع المضاء والفاعل َعجرؾ .. أنت جعلم ذلن جَداً  "

 لال بضَك َشَر بَده جانباً والورلة فَها

 " وما نفع جضحَاجن إن جلمَِت حكم أعدام عنه ثم مات ؟ "

 " لن َموت "

 لالجها مباشرة وبنبرة لوَة جحدق فٍ عَنَه الجٍ جبدلت نظرات

 الحنك فَها لٗسجؽراب فجؤة وجابعت مباشرة وبجدَة

 هو ٖزال َجشبخ بالحَاة وبموة ْنه َرَد إَصال شٍء ما لنا "

 " ولن َموت

 همس ما أن وجد المدرة علً فعل ذلن

 " !هو من أخبرن بهذا ؟ "



 " أجل "

 كان همساً مماثًٗ منها وٖزالت جحدق فٍ عَنَه ونظراجه الجابهة

ها بضَاع وسؤل مجدداً ججنمل بَن عَنا  

 " ! وما َكون ذلن "

 أبعدت نظرها عنه حَنها بل وأشاحت بوجهها جانباً مجمجمه

 " ٖ أعلم "

 جنملت نظراجه فٍ جانب وجهها َحاول اسجَعاب كل ذلن وجذكر

 معرفجها السابمة بالحادثة الجٍ جعرض لها ومن خلؾ كل هذه

ه ولال َنظر لعَنَهااْمَال وامجدت َده لذلنها وأدار وجهها ناحَج  

 وَده جبجعد عنها

 " لكنن اسجطعت معرفة كل هذا "

 وظهر كل ما كانت جخفَه عنه فٍ جلن اْحداق سمابَة اللون

 وهو برَك اْلم وهمست بصعوبة

 " لم أسجطع .. حاولت ولم أسجطع فعلها "

 وحركت رأسها بؤسً وجابعت بحرلة ٖ َعرفها أبداً فٍ صوجها وٖ

ً جلن العَنان  الموَة دابما  

 كنت أسمع فمط رجاءه َطلب أن أساعده لكنٍ لم أسجطع معرفة "

 " ما َكون ذلن

 وسحبت نفساً عمَماً لصدرها وكؤنها جنعشه كٍ ٖ َفارق الحَاة

 ولمعت عَناها بدموع خفَة وهمست بحسرة

 " عجزت عن مساعدجه لَفجح عَنَه أو َوصل لٍ ما َرَد "

 كان َشعر بكلماجها جمَعها طعنات جوجه لملبة الواحدة ألسً من

 سابمجها وٖ شٍء َملكه وَمدمه سوي النظر والجحسر حجً كانت

 الطعنة اْشد ألماً منهم جمَعاً وهٍ جشَح بوجهها بعَداً عنه



 مجمجمه بكآبة

 " لهذا علَا حماَة مسجمبله هو ٖ أنا "

لم جري الدمعة الَجَمة الجٍاسجمرت جبعد وجهها كما نظرها عنه و  

 احجضنها كبرَابه الرجولٍ َسجنها بَن رموشه دون حران بَنما

 خرجت الكلمات الحزَنة من بَن أنفاسها المجٗحمة وعَناها

 السابحة بالدموع جنظر لٓرض

 .. ْنٍ أرَده أن َعَش مسجمبًٗ مخجلفاً عن ماضَه وحاضره "

لم أكن موجودة أرَده أن َكون رجًٗ َفجخر بنفسه وإن  

 " ْفجخر به

 فؤؼمض عَنَه ببطء َشعر باحجراق جفنَه وبؤلم ألسً من ذلن

 بكثَر َعجصر الموجود وسط أضلعه لبل أن َكشؾ الجفنان

 المحمران عن اْحداق الملَبة باْلم وهمس بعزَمة وإصرار َنظر

 للعَنان الجٍ ٖزالت جهرب بها بعَداً عنه

كونان معاً .. أعدنسَكون كذلن َا زَزفون وسج "  " 

 وزادت من ذبحها له ودون رحمة وهٍ جحرن رأسها نفَاً دون أن

 جرفعه وٖ أن جنظر له ولد عادت الدموع للمعان فٍ عَنَها وأولجه

 .. ظهرها ودخلت الؽرفة مؽلمة بابها خلفها وجركجه للحسرة واْلم

 لعجزه عن اللحاق بها واحجواء حزنها ووحدجها فرفع لبضجه

بها الجدار بموة َشد علً فكَه وأسنانه وعاد وضربها ولكم  

 مجدداً مججاهًٗ المه هامساً بمهر

"  ً  " سحماً لحظن َا ولاص .. سحما ..ً سحما

* 

* 

* 



 وضعت لطع اللحم فٍ الطبك الخزفٍ البَضاوٌ الجمَل وسكبت

 بعض الحساء فولها واكجملت لابمة طعام الؽذاء بهذا وامجٓت

 طاولة الطعام الجٍ جوسطت المطبخ الجمَل المجهز بكل ما لد

 جحجاجه امرأة فٍ منزلها فبعد ساعجَن من الجلوس فٍ ؼرفجه

 حجً نخر الملل عظامها لررت الدخول هنا وإعداد ؼداء لن

 ججناوله إٖ وحدها بالجؤكَد بالرؼم من أنه ٖ رؼبة لها فٍ هذا فذان

لم جدفعها سوي الوحدة لفعلالزوج لن َكون هنا لبل المساء و  

 كل هذا خصوصاً مع اْشَاء الجٍ جدفع المرأة للطبخ دون شعور

 منها جمٓ الثٗجة الواسعة فوجدت نفسها مجحمسة وجطبخ وكؤنها

 فٍ منزل والدها هنان فحجً الكمَة الجٍ أعدجها جكفٍ ثٗخ

 . أشخاص كما كانوا جماماً واعجادت لسنوات

الزهرَة الجمَلة وفجحجها علً اجساعهاجوجهت لسجابر النافذة   

 وؼمر المكان نور طبَعٍ لوٌ لمع معه شعرها البنٍ المجموع

 فٍ ظفَره علً كجفها اَْمن جزَن ؼرجها الممصوصة ذات الجانب

 من وجهها بَنما جرفع الخصٗت الملَلة فٍ الجانب اِخر خلؾ

لونأذنها الَسري َزَنها لرط من العمَك الطبَعٍ المجموع بال  

 . اْزرق َشبه لون فسجانها المنزلٍ الطوَل لصَر اْكمام

 نظرت خلفها وحَخ هاجفها الذٌ ارجفع صوت رنَنه وجوجهت

 نحوه وابجسمت بحزن ما أن رأت اسم والدجها َزَن شاشجه

 المضاءة وكؤنها علمت بؤنهم ما َنمصها اِن لَجلسوا كعادجهم

الذٌ ٖ َكجشؾ المرء َجناولون الطعام جسجمع لحدَثهما الروجَنٍ  

 . أهمَجه حجً َفمده فٍ جفاصَل َومه

 رفعجه وجلست أمام اْطباق الجٍ كانت جخرج منها اْبخرة

 ورابحجها الشهَة مٓت المكان ووضعجه علً أذنها لابلة



 بابجسامة صؽَرة

 " مرحباً أمٍ "

 وصلها صوجها الحنون الباسم فوراً 

 " مرحباً جلَلة كَؾ حالن بنَجٍ "

شفجَها بَن أسنانها ولمعت عَناها بحزن فَبدو أنها لم جعلم شدت  

 بؤمر لابد بعد وجراه من الجَد أنه لم َخبرهم أحد حجً جنجهٍ هذه

 اْزمة ، لالت جسججمع لوجها مجدداً 

 " بخَر أمٍ كَؾ حالن ووالدٌ ؟ "

 ً  وصلها صوجها الباسم سرَعا

 " بخَر جمَعنا وها هٍ سعاد بجانبٍ وجسلم علَن "

 مدت شفجَها بعبوس لبل أن ججمجم بنبرة باردة

 " أٖ َمكنها اٖجصال وحدها ؟ "

 لالت والدجها مبجسمة

 أنا من نبهت علَهن ْنن عروس جدَدة ولَس ثمة داعٍ من "

 " إزعاجهن لن فلسن واحدة أو اثنجَن

 جبدلت مٗمحها للضَك لابلة

 وإن كنت عروساً هل سجؤكل الخمس دلابك من "

َل ؟َومٍ الطو  " 

 وعّم الصمت من الجانب اِخر للحظات لبل أن َصلها صوت

 والدجها المعاجب

 جلَلة ما بن باجت أعصابن مشجعلة دابماً ! فلَس من العادة "

 أن َجصلن بن بل بٍ ؼالباً ولم جكن واحدة منهن جسكن العمران

 " !! أو جزورنا بشكل دابم

لفعل باتأخفضت رأسها وفركت جبَنها بَدها الحرة فهٍ با  



 جوجرها بسبب كل ما حدخ َسَطر علً انفعاٖجها ، وكم سَجحمل

 الملب البشرٌ الموجود بداخلها فٗ شٍء منذ باجت هنا ٖ

 َزعجها أو َملمها ، همست جبعد ؼرجها عن وجهها

 " أجل أمٍ أعجذر وبلؽَهم سٗمٍ "

 سمعت صوت ضحكجها مع اخجٗط بعض اْصوات لربها لبل

 أن جمول مبجسمة

 " هذه نارَمان جرَد محادثجن "

 وما هٍ إٖ لحظات ووصلها صوت ابنة شمَمجها ذات الجسعة

 عشر عاماً بنبرة صوجها الرلَمة وبروحها الجمَلة مثلها

 " مرحباً خالجٍ جلَلة "

 ابجسمت بحب فهٍ الممربة لها من بنات شمَماجها ولالت جمازحها

 رؼم الحزن فٍ عَنَها

 " مرحباً بالماطعة "

 ً  وصلها صوجها المجؤسٍ سرَعا

"  ً  كان رؼماً عنٍ بسبب جحذَرات جدجٍ .. وٖ جنسٍ بؤنن أَضا

 " نسَجنٍ فجؤة بسبب وجود أناس آخرَن

 وضحكت بمكر وهٍ جمول كلماجها اْخَرة فجمجمت ببرود

 جحرن رأسها

 " أجل فكرة جَدة للهرب "

 وكان رد فعل محدثجها ضحكة صؽَرة لبل أن جمول

اسبسعادة وحم  

"  ً  " فٍ للبٍ دابماً ألسم لن وما أن أجزوج سؤكون معن للباً ولالبا

 واخجلطت آخر كلماجها بضحكة رلَمة جمَلة بَنما كان رد فعلها

 هٍ الجواء طرؾ شفجَها جانباً مما أبرز ؼمازجها فٍ جلن الوجنة



 لبل أن جمول ببرود

 " َنجابنٍ شن مرَع حَال ذلن "

 لالت جلن بحزن

جشاإم ؟لما هذا ال " ! " 

 لوحت بَدها لابلة بضَك

 ْنن منذ عامَن جنجظرَن الشهر المادم الذٌ لم َؤجٍ حجً اِن "

 " وحجً َضَع المزَد من سنوات عمرن

 وسحبت نفساً عمَماً لصدرها وسَطرت علَها فكرة أن جري أٌ

 امرأة أمامها جمر بذات ججربجها فكَؾ أن جكون من عابلجها ؟

ا حَن اجبعت للبها ولرارجه الجٍ جعلجهافهٍ كانت فٍ ذات عمره  

 جخسر ما هو أكثر من العمر بكثَر ، وزاد كل ذلن صوجها الذٌ

 وصلها بعد جنهَدة عمَمة

 " وما سؤفعل مع للبٍ وحظٍ ؟ "

 فحركت رأسها بؤسً حانك وكانت سجذكرها مجدداً بؤن شمَمجها

 الجٍ جكبرها بعام أنجبت طفلها اْول للجو لوٖ أن سبمجها

 لابلة بضحكة

 لو َجد له زوجن عمًٗ فسؤكون فٍ حوران مطلع "

 " الشهر المادم

 لم جسجطع هٍ إمسان ضحكجها حَنها .. الضحكة الجٍ افجمدجها

 حماً ومنذ مجً لم جعد جذكر ! وفردت َدها لابلة ما أن انجهت بَنما

 ٖزالت اٖبجسامة جزَن شفجَها

 " هل َوجد أمر آخر جرَدون لمارد المصباح أن َحممه لكم ؟ "

 ً  وصلها الصوت المجحمس الباسم سرَعا

 وثمة من َكون لدَه فجؤة مارد مصباح كزوجن وٖ َجمنً ؟ "



 " ثم هو عمل بسَط ٖبن عم وخطَب ابنة شمَمة زوججه

 خرجت منها ضحكة أخري ولالت

 " أجل َالها من مجاهة "

لةوحركت رأسها لاب  

 ثم ما الذٌ َعمله من ٖ شهادة لدَه ؟ لَسجمر فٍ عمله "

 " الحالٍ أفضل له وللجمَع

 وصلها الصوت الرلَك المسجاء

 ووثاب ٖ شهادة لدَه وسَباشر عمله فٍ شركة الكهرباء "

 " فٍ اْسبوع المادم

 اجسعت عَناها بذهول ولالت

 " ! ومن أَن له بهذا "

جهالالت الجٍ اخجلطت كلماجها بضحك  

 " من مارد المصباح بالطبع "

 هبت والفة علً طولها ولالت بصدمة

 " ماذا !؟ "

 واشجدت أصابعها علً الهاجؾ فَها بؽضب بَنما وصلها صوت

 الجٍ لالت باسجؽراب

 " ظننت زوجن أخبرن "

 لالت بصوت ؼاضب

 " لو أخبرنٍ ما جركجه فعلها "

 " ! لكن لماذا "

لمات منها هٍ حانمة جشد لبضةلالجها جلن بؤسً بَنما خرجت الك  

 َدها اْخري بجانب جسدها بؽضب

 ْن هذا كان ؼرض خالن ذان منذ البداَة ولن جكون "



 " اْخَرة بالطبع

 همست محدثجها بحزن

 " ... لكن "

 ولاطعت نفسها لبرهة لبل أن ججابع لابلة

 هو لم َنجح فٍ أٌ عمل سابماً لذلن جفاءلنا بما أنه ٖ َشبه "

 " أعماله المدَمة

 لالت من فورها وبضَك

 " ولن َُفلح فٍ أٌ شٍء ولن َجولؾ عن فعل هذا أبداً "

 ولوحت بَدها وهٍ ججابع بؽضب وكؤنها جحدخ نفسها

 ولما اٖسجؽراب فهو لم َهجم لكرامجه فكَؾ أسجؽرب أن ٖ َهجم "

 " لكرامة شمَمجه

ئوسحبت أنفاسها بؽضب ووصلها صوت ابنة شمَمجها الهاد  

 لَس ثمة من لدَهم نسَب مثل زوجن وٖ َسجافدون من "

 " سلطجه ، هذا أمر ٖ نماش فَه َا جلَلة

 لالت من فورها وبحدة

 ٖ بالطبع فلن َفعلها لابد أو وسام وإن ناما فٍ الشارع لكن "

 " وثاب فعلَه لبض ثمن ما فعله بالجؤكَد

 جنهدت الجٍ لالت بحزن

بن لما كنت جكلمتما كنت أعلم بؤن اْمر سَؽض "  " 

"  ً  " لَجن لم جفعلَها حما

 كانت كلماجها سرَعة وخرجت من عمك شعورها باْلم والمهانة

 ولالت من بَن أسنانها

 " إن كانت والدجٍ بمربن اِن أرَد الجحدخ معها "

 لالت الجٍ وجدت مسلكاً لم جفوجه



 " نعم ها هٍ "

لدَها وما أن علمت من حدَثهما البعَد أن الهاجؾ أصبح  

 لالت بضَك

 " أمٍ ما هذا الذٌ فعله ابنن ؟ أٖ َسجحٍ من نفسه أبداً  "

 لالت الجٍ جنهدت باسجسٗم وللة حَلة

 " كنت أعلم بؤن اْمر سَؽضبن لكنن جعرفَن شمَمن جَداً  "

 شدت علً فكَها بؽضب جشعر به َُحرق جمَع أوردجها وكانت

 سجنفس عنه فٍ الحال لكنها لم جسجطع لول أٌ شٍء لججمد

 أطرافها كما لسانها بسبب صوت رنَن المفاجَح من خلفها والذٌ

 لن َكون له سوي مصدر واحد بالجؤكَد فمالت بصوت بالكاد

 اسجطاعت هٍ سماعه

 " عذراً أمٍ سنجحدخ فَما بعد "

ها جسمعوأنهت المكالمة معها ووضعت هاجفها علً الطاولة أمام  

 اِن جَداً خطوات الذٌ جحرن من خلفها وارجفعت نظراجها له ما

 أن اججازها وسحب الكرسٍ َمَن الطاولة وفجح زر سجرجه

 السوداء وهو َجلس والجصمت نظراجها المسجؽربة بمٗمحه

 المسجرخَة بل والجٍ ارجسمت علَها ابجسامة رجولَة صادلة

امحَن لال وهو َنمل نظره بَن أطباق الطع  

 " وصلت فٍ الولت المناسب إذاً  "

 ابعدت نظرها عنه ما أن نظر ناحَجها وؼادرت مكانها ناحَة

 الخزانة الُمعلمة وفجحت بابها جخرج طبماً منها

 ( بلً ولت مناسب جداً  )

 همست بذلن لنفسها وهٍ ججحرن من خلفه ناحَة الدرج الذٌ

ً  أخرجت منه ملعمة له أَضاً وأراحها أنه كما َبدو لم َكن والفا  



 منذ ولت طوَل خلفها ولم َسمع أو لم َفهم ما كان فحو المكالمة

 بالرؼم من أنها جمنت لو علم برفضها لٓمر من لبل أن َفعله

 . لكن حالها كما وضعهما معاكس لكل ما َجولع وَجخَل الجمَع

 ولفت خلفه وامجدت َدها أمامه جضع الطبك والملعمة وشعرت

بها حجً بات عطره الموٌ مخجلطاً معبجوجر حمَمٍ من الجرا  

 ذرات الهواء فٍ ربجَها ووضعت المندَل بجانبه وابجعدت مسرعة

 وكؤنها جنجظر فمط أن جنجهٍ فكم هو ؼرَب أمر المرأة حَن

 ججمعها الحَاة مع رجل فٍ مكان واحد وثمة حاجز بَنهما َمنع

 عَشهما كزوجَن طبَعََن ! لم جكن جسجطَع وصؾ ذان الشعور

 سوي بؤنه كمراءة كجاب بدون عنوان جبدأ صفحاجه ٖ جفهم منه

 شَباً جبحخ بَن أسطره عّما لد َوصلن لنهاَجه دون أن جضعه

 . جانباً بملل

 كانت جرَد مؽادرة المكان لكنها لم جسجطع الجصرؾ بٗ لبالة هذه

 المرة وعلَها جؤدَة الدور الذٌ وجدت نفسها فَه ، جلست مكانها

ا وخطفت نظرها ناحَجه فكان لد بدأ اْكل وبشهَةورفعت ملعمجه  

 واضحة جداً ! ٖ جعلم ما الذٌ جاء به هكذا فجؤة وهو ٖ َعلم

 بؤنها أعّدت طعاماً للؽذاء ! بل ولم جراه َعجاد المجٍء هنا فٍ هذا

 الولت من اَْام الملَة جداً لها هنا ! كان حظها جَداً أن فكرت

ن َكون جناول ؼدابه فٍ مكانفٍ إعداد الطعام إذاً ْنه ل  

 . آخر بالجؤكَد

 كانت جملب اْرز فٍ طبمها وٖ جؤكل إٖ الملَل بَن الحَن واِخر

 ٖزالت جشعر بالؽضب كلما جذكرت ما فعله شمَمها ذان عكس

 الذٌ كان َؤكل لربها بشهَة مفجوحة ولد ولؾ لمرة واحدة

ر وجابعلَجلب علبة مشروب ؼازٌ من الثٗجة فجحها علً الفو  



 أكله ولم جسجطع هٍ فعلها مجدداً وجرفع نظرها ناحَجه جنجظر فمط

 اللحظة المناسبة الجٍ جؽادر فَها المكان أو َفعلها هو فحجً هاجفه

 عٗ رنَنه ثٗخ مرات مجفرلة ولم َهجم وٖ ٔخراجه ورإَة اسم

 المجصل ولد باجت جشعر بؤن أنفاسها ذاجها ممَدة ، وْنها جعَش

لجهما وكل شٍء َخص هذا الرجل باجت جحبذ فعًٗ ؼموض عٗ  

 فجرات جؽَبه ْنه َشعرها بالسَر فٍ أرض ملؽمة جخشً

 . المفاجآت المدوَة فٍ أٌ ولت

 " فعلت ذلن من أجلن فمط َا جلَلة "

 رفعت نظرها المصدوم له سرَعاً وكان َنظر لَدَه وهو َمسحهما

هو سمع أو فهم بالمندَل البنٍ الناعم بحواؾ بَضاء مطرزة فها  

 ما كانت ججحدخ عنه ، جنملت نظراجها فٍ جانب وجهه ومٗمحه

 المسجرخَة والجٍ لم جدل أبداً عن ضَمه أو اسجَاءه بالرؼم من

 أنها لم جُظهر شَباً آخر أَضاً كجمبله لرأَها مثًٗ ؟ نظرت لَدَها

 الجٍ شدجهما بموة فٍ حجرها ولالت بصوت خفَض

 " لو أنن سؤلجنٍ ما جركجن فعلجها من أجلٍ "

 ً  وصلها صوجه الجاد سرَعا

 " سؤكون أنا من للل من شؤنن أمام عابلجن حَنها "

 جعلجها كلماجه جلن جرفع رأسها وجنظر له والجمت عَناهما وجابع

 بذات النبرة الجادة ودون أن َنجظر أٌ جعلَك منها

فض مساعدة عابلجنلو كان زوجاً ٔحدي شمَماجن مكانٍ ور "  

 ووالدن بؤٌ أمر فما كانت سجكون نظرجن له ولحبه واحجرامه

 " لها هٍ ؟

 عٗ صدرها ونزل مع حركة أنفاسها وهمست بجمود

 " عابلجٍ لم جحجج بل طلب منن بنفسه "



 لال من فوره ولم َبعد نظره عن عَناها

 " اْمر سَان "

 حركت رأسها فٍ رفض وهمست

ضبتلو فعلها وسام ما ؼ "  " 

 " ْنه لن َفعلها وإن نام فٍ الشارع ؟ "

 لالها سرَعاً وبحزم فعلمت حَنها بؤنه اسجمع ْكثر من نهاَة

 حدَثها ذان ولالت بضَك

 " ... بل ْنه "

 وضاعت الكلمات من عملها لبل لسانها ولم جسجطع إنهاء عبارجها

هبما َؽاَر الحمَمة الجٍ كان سَزل بها لسانها ، وحدخ ما جولعج  

 ما أن لال بجدَة

 " أفهم بؤن وثاب من أجبرن علً الموافمة للزواج منٍ ؟ "

 أخفضت نظرها كما رأسها وأخفت ؼرجها مٗمحها عنه ولم

 جسجطع نكران الحمَمة الجٍ جعلت للبها َجحطم حَنها وأرادت

 فعًٗ أن ٖ َري المهر والمرارة فٍ عَنَها الجٍ أخفجها عنه ،

ؾ لم جسجطع إخفابه ما أن شعرتوارججؾ جسدها بشكل خفَ  

 بملمس إبهامه علً بشرة وجنجها ولد اخجرلت أصابعه ذان

 الحاجز الذٌ رسمجه نعومة خصٗت ؼرجها بلون المهوة بَنهما

 وأؼمضت عَنَها وهو َبعد َده بَنما ولؾ لابًٗ وابجسامة

 جخللت صوجه الرجولٍ العمَك

 " سؤعجبرها كعربون شكر له إذاً  "

 وجحركت خطواجه الجٍ شعرت بها ججحرن فٍ داخلها ولم جسجطع

 رفع رأسها وٖ النظر له وهو َسَر من خلفها لابًٗ بهدوء

 " وأعدن أن ٖ أفعلها مجدداً بما أنن ٖ جرَدَن ذلن "



 وؼادر مبجعداً خارج المطبخ بؤكمله فولفت من فورها وخرجت

 ً بعده حجً ولفت خلفه سابرة نحو باب الؽرفة الذٌ جركه مفجوحا  

 داخلها جنظر له ولد رمً للجو سجرجه علً السرَر وشعرت

 بمدمَها علمجا مكانهما بعد أن جحكمجا فٍ خطواجها ودون إذن منها

 فٍ رسالة مررها لهما عملها مباشرة .. ٖ بل هٍ أرادت أن

 جعرؾ ما مصَرها هنا بعد أن علم المزَد عن طرَمة زواجها به

بله لٓمر وكلماجه عن احجرام رؼباجها فَماوموافمجها ، لكن جم  

 َخص عٗلجه بعابلجها جعل لسانها َعلك حَخ أصبح حذابها

 المنزلٍ اْنَك الجامد مكانه َحملها فوله وخشَت أن َسؤلها ماذا

 جرَد وٖ ججد جواباً َجرجم ما فٍ عملها بل وَبرر لول ما لم جعد

 . لادرة علً لوله

 " جلَلة "

ا أن وصلها الصوت المنادٌ من الخارج وكانالجفجت خلفها م  

 صوت عمجه مَّزجه سرَعاً فنظرت ناحَجه جسجؽرب أن نادجها هٍ

 وهو هنا ! لكنها لم ججرن لعملها المجال لَحجز لدماها مكانهما

 أكثر من ذلن فجحركت خطواجها ناحَجه والجربت منه بَنما ججنبت

رها علً بابالنظر لعَنَه ما أن كانت لرَبة منه وهمست ونظ  

 الؽرفة المفجوح

 " جعالً خلفٍ "

 وسارت باججاه الباب بخطوات مسرعة ما أن جكرر النداء فٍ

 الخارج بَنما نظراجه كانت ججبعها مبجسماً َشعر بالرضا الجام عن

 ً  نفسه وعن اخجَاره لها رؼم كل ما جمر به عٗلجهما حالَا

َدها بجمال جمَعوباخجَار منه ْنه َرَد أن َكسبها بؤكملها .. َر  

 جفاصَلها دون أن َشوه أٌ شٍء منها ، فها هٍ َبدو أنها ٖ جرَد



 . أن َعلم أحد من عابلجه كما عابلجها عّما َحدخ بَنهما

 جحركت خطواجه خلفها كما طلبت وخرج ووجد عمجه وحفَدجها

 الصؽَرة فابجسم لها رؼم أنها لابلجه بنظرة مجفاجبة بَنما ركضت

 الطفلة نحوه مسرعة واسجمبلها هو من فوره ورفعها من اْرض

 وجمسكت ذراعها الصؽَرة بعنمه فضحكت عمجه ولالت جنظر لها

 " أنِت هنا لرإَة العروس أم العرَس ؟ "

 فضحن ولال َمرص خدها الصؽَر

 " للضرورة أحكام بالجؤكَد "

 فضحكت ولالت محرجة

وظننت أن جلَلة المعذرة منن بنٍ فلم أسمع صوت سَارجن "  

 " هنا لوحدها والطفلة جصر منذ وصولها هنا أن جري العروس

 نظر لها ولال بعجب

 ولما اٖعجذار عمجٍ ! أثمة من جعجذر من ابنها "

 " لدخول منزله ؟

 ابجسمت له بحب ولالت

"  ً  " ٖ حرمنٍ هللا منن وأرانٍ ابنن جحمله هكذا لرَبا

 فهمس مبجسماً وهو َنزل الطفلة

ن بالدعاء المكثؾ إذاً علَ "  " 

 ونظر للجٍ لم َكن َنمصها إٖ ذلن حَنها جشعر بوهج حرارة

 وجنجَها جصل للجمَع ، وزاد اْمر سوءاً ضحكة عمجه فضربجه

 بمرفمها دون أن جنظر له لابلة بضَك

 " لما ٖ جذهب لجسجحم وجؽادر لعملن "

رفةفارجفعت ضحكجه الرجولَة العمَمة فٍ المكان وهو َدخل الؽ  

 كما طلبت وجركها ٖبجسامة عمجه الجٍ لالت بحب



 " أسعد هللا للبَكما "

 فشكرجها هامسة بابجسامة مرجبكة بَنما نظرها علً َدها الجٍ

 ٖعبت أصابعها الشعر الحرَرٌ للطفلة الوالفة لربها والجٍ لالت

 لها جدجها جشَر لها بَدها ناحَة السٗم

 " هَا بسرعة ننزل فها لد رأَجها "

 لكن الطفلة كان لها رأٌ آخر وَداها جمسكان بثوب جلَلة ونظرت

 لجدجها لابلة بعبوس

 " أرَد أن أبمً للًَٗ فمط "

 وما أن مدت َدها ناحَجها وكانت سججحدخ والحزم باٍد علً

 مٗمحها بوضوح سبمجها جلَلة وهٍ جمسن بكجؾ الصؽَرة

 الممسكة بها

 " ٖ بؤس عمجٍ أجركَها معٍ للًَٗ  "

ما أن كانت سججحدخ سبمجها مجدداً لابلةو  

 " عمَر سَؽادر ما أن َسجحم فاجركَها "

 جنهدت حَنها مسجسلمة ونظرت للصؽَرة وهٍ جمول بحزم

 جحرن سبابجها

 " للًَٗ فمط وجنزلٍ أو لن جصعدٌ هنا مجدداً مفهوم ؟ "

 وؼادرت ما أن همست حفَدجها بحسناً وإن كان بعدم رضا فنظرت

لالت مبجسمةلها جلَلة و  

 هل جذهب الجمَلجان للمطبخ اِن فثمة الكثَر من العمل "

 " فٍ انجظارٌ هنان

 اومؤت لها الوالفة جحجها برأسها مبجسمة بحماس فؤمسكت بَدها

 ً  وأخذجها معها من هنان لطوق نجاجها ْنه علَها أن جبجعد فعلَا

 عن هنا فٗ زالت جشعر بضربات للبها ججسابك راكضة ولم



بعد بسبب ما حدخ ولَل جنجظم  . 

 ابجسمت بمرارة وانحنت للطفلة ورفعجها من خصرها النحَل

 وأجلسجها فوق المساحة الرخامَة من الخزانة ولالت مبجسمة

 " سججلسَن هنا ونجحدخ حسناً ؟ "

 حركت الطفلة رأسها بحماس موافمة ولالت بصوجها

 الطفولٍ الرلَك

دجٍ ٖ جرَدكنت أرَد الصعود هنا دابماً لكن وال "  " 

 جنهدت بضَك وهٍ ججمع الطعام من اْطباق ولم جسجطع وٖ

 الجبرَر لجلن اْم أمام صؽَرجها بؤنها جرفض إزعاجها فٗ َبدو لها

 البجة أنها جهجم بمشاعرها وٖ إن كانت سجنزعج أم ٖ ، بل وجري

 بوضوح نظرات الحمد الجٍ جرسلها عَنَها نحوها ومنذ أول مرة

 ! رأجها فَها وكؤنها من لجل والدها أو من كانت السبب فٍ طٗلها

 وجذكرت فجؤة النظرة الجٍ كانت جودعه بها صباحاً والجٍ جبدلت

 !! فجؤة ما أن اكجشفت وجودها

 همست مسجؽفره هللا وهٍ جفجح باب آلة ؼسَل اْطباق وارجفع

شٍء نظرها للطفلة الجٍ بدأت جلعب بمدمَها فٍ الهواء جنظر لكل  

 حولها فجركت ما فٍ َدها وجوجهت ناحَة الثٗجة وفجحت بابها

 ولالت مبجسمة

 " ما رأَن فٍ أن نجناول بعض الشكوٖجه والعصَر ؟ "

 " مٗاااد "

 ماجت ابجسامجها كما اخجفت ضحكة الطفلة المجحمسة بسبب

 الصوت الصارخ الؽاضب باسمها فٍ الخارج وكانت سجنزل

أدركجها وأنزلجها ونظرها َجبعها وهٍ بنفسها وكادت جمع لوٖ  

 جركض خارج المطبخ حجً سمعت صرخجها الباكَة فخرجت



 أَضاً وولفت جنظر للجٍ كانت جمسكها من ذراعها بموة وهٍ

 ً  جبكٍ بَنما كان نظرها هٍ علً مكان آخر جماماً ! كان موجها

 ناحَة باب ؼرفجه المفجوح والذٌ كانوا َمفون أمامه لبل أن َدخل

وجؽادر عمجه وجدخٗ هما للمطبخ ..! نظرة مطولة درجة أنهاهو   

 ! لم جراها وكؤنها جنجظر خروج شخص ما من هنان

 اشجدت لبضجاها بموة وشعرت بؽضب لم جفهم سوي بؤنه بسبب

 الجعدٌ علً خصوصَاجها هنا وبكل ولاحة وللة جهذَب ، وبات

ل وإن كانعلَها ججؽَر أفكارها جلن كما فعلت مع والدجها لبل للَ  

 واضحاً أن نواَاهما جخجلؾ كل اٖخجٗؾ فهذه ٖ َمكنها جفسَر

 جصرفاجها إٖ بؤمر واحد فمط واضح وجلٍ ٖزالت ججهرب من

 الجفكَر فَه واجهام امرأة ججهلها فٍ أخٗلها وإن كان بَنها

 . وبَن نفسها

 جحركت خطواجها ناحَة الؽرفة ذاجها ججعمد إظهار صوت حذابها

ن أمامها مججاهلة لها جماماً حجً دخلت الؽرفةوهٍ جمر م  

 وأؼلمت الباب خلفها وولفت علَه جكجؾ ذراعَها لصدرها باسجَاء

 بَنما جركت خلفها جماماً امرأة والفة مكانها بنظرات مصدومة لد

 أصابت فَها هدفها جماماً وكما جرَد وإن كانت ججهل كل ذلن

 فٗزال جسدها َرججؾ من انفعالها وسبمت الحَاة المكشوفة

 . للجمَع هكذا وكؤنها جعَش معهم فٍ اْسفل

 حَن سمعت صوت بكاء الصؽَرة ورفضها الباكٍ للنزول َبجعد

 علمت بؤنها ؼادرت بها من هنا فجؤففت نفساً طوًَٗ خرج من

 عمك شعورها باٖسجَاء ، وابجعدت عن الباب كالملسوعة جنظر

 ناحَة باب الحمام حَن جولؾ صوت المَاه فجؤة وخشَت أن

 َخرج وَجدها هنا فبما سجبرر هذه المرة ولن جنمذها عمجه



 . مجدداً 

 ولم جمهلها مخاوفها ولجاً إضافَاً لجهرب منها ومن جحممها وذان

 الباب َُفجح لبل أن ججحرن خطوة من مكانها وعلت شهمجها دون

علً الخارج منه بمنشفة صؽَرةشعور منها ما أن ولع نظرها   

 جؽطٍ وسطه فمط وسمط جسدها لٓرض دون انجظار دلَمة واحدة

 وجبدلت الصورة أمامها لسواد لاجم لبل أن جفكر فٍ جحرَن

 جفنَها .. سواد دام للحظات صؽَرة فمط لبل أن جشعر بضَك فٍ

 صدرها ثم بشٍء بارد َضرب علً وجنجها واسمها َصلها بعَداً 

ا لسلطجها أخَراً وهٍ جفجحهما ببطء وولع نظرهاوخضع جفناه  

 المشوش علً الذٌ أبعد َده عن وجهها وجولؾ عن مناداجها

 والملك باٍد فٍ عَنَه الجٍ هربت منها سرَعاً ٖزالت جشعر

 بجسدها َرججؾ بسبب ما حدخ وهٍ الجٍ كانت طوال حَاجها

 جخجل من مجرد النظر فٍ عَنٍ رجل بخاطرها .. وحجً من

جه سابماً كانت ججعامل معه بطبعها ذاجه جرفض حجً لماءجهماأحب  

 وذان ما كان َحبه فَها لبل سفره ذان وما كان َجعلها ججعلك به

 أكثر وهو احجرامه لطباعها جلن ولم ججعرض لمولؾ مشابه من

 . لبل وٖ مع أشمابها لجعجاده

 أؼمضت عَنَها بموة ما أن وصلها صوجه

طعامنهذا كله بسبب إهمالن ل "  " 

 كان فٍ صوجه ابجسامة واضحة وكؤنه َسجؽل المولؾ للجسلٍ بها

 وجمنت لحظجها أن ماجت أو أن بمَت فٍ المطبخ ولم جفكر بؽباء

 فٍ جحدٌ جلن المرأة ، جمدت مكانها كالجثة المَجة حَن ابجعدت

 خطواجه عن السرَر بَنما فجحت عَن واحدة ونظرت لجسده ما أن

 كان عند الخزانة الجٍ فجح بابها وكان َلبس بنطلون بدلة



 رصاصٍ ؼامك اللون ولمَص داخلٍ وعلمت حَنها بؤن ولت

 ! اؼمابها كان أطول مما جولعت

 أخرج لمَص أسود اللون وبدأ بارجدابه ولم جسجطع انجهاز

 الفرصة للمؽادرة خشَة أن جمع بسبب اٖرججاؾ الذٌ لم َفارق

  عن ذلن ؼطت وجهها باللحاؾ اْحمر جخجباسالَها بعد ، وبدًٖ 

 منه جحجه كطفلة حمماء ججمنً فمط أن َؽادر من هنا فٍ أسرع

 ولت فؤلل ما َمكن أن جصؾ به شعورها حَنها هو الرؼبة

 . الملحة فٍ البكاء

 وما أن سمعت صوت حذابه علً اْرضَة علمت بؤنه بات مسجعداً 

حظة الجٍ َفجح فَها البابللمؽادرة أخَراً وكانت جنجظر جلن الل  

 بفارغ الصبر لكن ما حدخ أمر آخر جماماً وهٍ جشعر بثمل كبَر

 َسمط علً رأسها كان سببه الوسادة اْخري الموجودة علً

 السرَر جٗه صوجه المخجلط بضحكة رجولَة عمَمة وهو َؽادر

"  ً  " اخجببٍ جحجها أَضا

ظر بضَكرمجها كما اللحاؾ بعَداً عنها بؽضب وهٍ ججلس جن  

 للباب الذٌ ؼادر وجركه مفجوحاً بعده .. ما الذٌ َجولعه منها مثًٗ 

 !أن جمؾ مشدوهة ججمجع بالنظر له ؟

 ؼادرت السرَر جشجم نفسها بجمجمات ؼَر مفهومة وجوجهت نحو

 ؼرفجها من فورها وضربت بابها خلفها واخجبؤت جحت لحاؾ

زالت جشعرالسرَر مجدداً ٖزالت جشجمه ونفسها بؽضب مثلما ٖ  

 بجسدها َرججؾ وسالاها ٖ جموي علً حملها لجمؾ

 . بشكل طبَعٍ

* 

* 



* 

 كان الولت لد ججاوز الخامسة مساًء حَن وصلت سَارجه شوارع

 البلدة وكانت وجهجه ذان المشفً المروٌ مجدداً فهو َعلم للًَٗ 

 عن نظام عمل أمثالها وبما أنها كانت هنا صباحاً فؤلل ولت لد

 جؽادر فَه هو مؽَب الشمس نظراً ْن عادات المري ٖ جشبه

 . المدن الجٍ َكون مفروضاً علً أمثالها دوام َوم كامل

 أولؾ سَارجه بعَداً هذه المرة كٍ ٖ َجد نفسه مجورطاً فٍ دماء

 رجل آخر باسجؽٗل منهم فَبدو أن ذعر الناس هنا من فزاعة

َجوانوا عن إلصاق أٌ ؼَلوان ججعل منهم أجبن من مبادبهم ولن  

 جرم به دون خوؾ من انجمام عابلجه منهم ْنه ؼرَب عن المكان

 . سَنجهٍ وجوده من بَنهم فمط وانجهً كل شٍء

 وصل الباب ودخله بعزم فاق زَارجه اْولً الجٍ جردد فَها كثَراً 

 فعلَه أن َُخلص عمله من الجنالضات الجٍ أرهمجه بَن جصدَك

ناه بوضوح ٖ شن فَه ، عبر الرواقواسجحالة ما سمعجه أذ  

 ً  الطوَل ووجهجه الؽرفة ذاجها الجٍ أشارت له الممرضة صباحا

 علَها ومإكد لن جكون جالسة مكانها ذاجه لكنه إن لم َجدها سَجد

 . ؼَرها هنان لَدله علً مكانها هنا

 وما أن ولؾ أمام الباب المفجوح والذٌ طرله بمفصل سبابجه نظر

 ً حاجبه للذٌ كان َجلس خلؾ طاولة مكجب حَخ بعدم رضا رافعا  

 كرسٍ جلدٌ أسود طوَل الظهر بَنما ابجسم ذان وكؤن شَباً مما

 حدخ صباحاً لم َكن ! واْسوأ من كل ذلن وما جعله َزم شفجَه

 ؼضباً خروجه من خلؾ مكجبه وجوجهه نحوه لابًٗ وذات

 اٖبجسامة جزَن شفجَه العرَضجان

زَة من عابلجهمإكد سجنال مكافبة مج "  " 



 ابجسم بسخرَة لبل أن َمول

 علمَت إذاً بؤنه لم َمت ؟ لم أكن أجصور ممدار الُجبن الذٌ "

 " َعجمر للوبكم والذٌ انجم فمط السبب فَه

 لال الذٌ ولؾ أمامه وبابجسامة مابلة

 " من اجمً شرار الناس حفظ نفسه "

 خرج عن أدبه المعجاد والذٌ َراه ٖ َجدٌ مع البعض ولال

 بضَك َشَر برأسه للبعَد

 " بؤن جورطوا الؽرباء لجحمل نجابج أفعالكم لهم ؟ "

 وازداد ؼضبه ما أن لال ببرود

 الؽرَب َنصفه المانون هنا أكثر من المبَلة الجٍ ٖ جرحم "

 " لوانَنها أبنابها

 فصرخ من فوره

؟ أنا لم آجٍ من بلد آخر لجمنعنٍ بهذا بل ما هذا الهراء "  

 " من نسَج لبلٍ مثلكم وإن كانت مدَنة أخري

 وكان ذان ما جعل الوالؾ أمامه َشجاط ؼضباً وهو َمول

 ٖ جمارن فؤنت ٖ جعلم الجنوب ولبابله فالحالن ٖ جشبه الهازان "

 ً  " وٖ صنوان وجوحَد البٗد ٖ َعنٍ أنهم باجو سواء فعلَا

اه فٍ اندهاش ؼاضب لبل أن َمول بضَكفؽر ف  

 لكنٍ مولن جماماً أن المانون لن َظلم أحداً جحت مسمً "

 المبَلة فهو ٖ َعجرؾ سوي بؤن المذنب علَه أن َؤخذ

 " جزابه وكابناً من َكون

 وكان الوالؾ أمامه من ابجسم بسخرَة حَنها ولال

بَلةلَس حَن جسلمن لبَلجن بنفسها لمبَلة أو عابلة من ل "  

 أخري وحجً سٗلجن معن إن الجضً حكمها بذلن فمط لجججنب



 " شرهم الذٌ لن َمنعه المانون عنن

 حدق فَه بصدمة لم َسجطع معها لول شٍء فمال الذٌ

 َفهم ذلن جَداً 

 من َعَش فٍ الحالن ٖ َسجؽرب هذا مثلن ْنهم جربوا علَه "

نوألفجه نفوسهم حجً باجت مخالفجه جعنٍ نبذ المبابل ل  

 " لخَانجن أعرافها

 حرن رأسه بعدم اسجَعاب وهمس

 " ! هذا جنون "

 لال ساخراً 

 " لن َفهم هازانٍ معنً هذا مهما شرحت "

 لم َعجبه ما لال فعلك بضَك

 ظننت أننا جخطَنا هذه المسمَات من أعوام طوَلة كشعب "

 " واعٍ مثمؾ

 واسجمبل ذان إهانجه برحابة صدر أَضاً ولالت بابجسامة مابلة

 ججخطً البلدان ذات النسَج المبلٍ كل شٍء إٖ أعرافها جضل "

 بماَاها مهما جخلت عن البعض منها ، والمثمفون الذَن ججحدخ

 عنهم َجركون هذه المري ْنهم َرفضون الخضوع لموانَنها كما

لون ؼرسها فَهم جحت مسمًجرفض لبابلها اْفكار الجٍ َحاو  

 " جفكَن المبَلة

 حرن َمان رأسه بعدم الجناع لما سمع ولال

 اٖعجراؾ بوجود المبَلة ٖ َعنٍ الخضوع لموانَنها الجابرة فٗ "

 أحد َمكنه جفكَن نسَج المبَلة مهما فعل لكننا لسنا مجبرَن

 " ! علً أن نعَش فٍ جور لوانَنها بَنما َحكمنا لانون موحد

ر له الوالؾ أمامه بسبابجه لبل أن َشَر بإبهامه بعَداً أشا  



 وهو َمول

"  ً  " هذا جموله أنت أما من َعَشون هنا فؤفكارهم مخجلفة جماما

 شد علً أسنانه بؽضب لابًٗ من بَنها

 " جباً لها من أفكار إن كانت سججعلهم جبناء هكذا "

 جمجم الذٌ ابجسم ساخراً 

كؽَلوان فالجبن أفضل مبة مرة عندما جكون فٍ مواجهة لبَلة "  

 " مما سَنجظرن

 وجابع بجدَة أمام نظرات عدم اٖلجناع الجٍ كان َرمَه بها

 لانون لبابل الجنوب فٍ مسؤلة المجل والثؤر ٖ َرحم َا صدَمٍ "

 ولم َسجطع شراع صنوان سابماً إخضاعه ولن َسجطَع أٌ ربَس

سجورها َجم جنفَذهابعده وٖ أٌ بٗد مشابهة لنا .. إنه مادة فٍ د  

 " ولم جكجب فَه

 حرن رأسه بعدم اسجَعاب بَنما جابع الوالؾ أمامه بجدَة

 إن لجلت شخصاً هنا ولجلجن عابلجه وجردت عابلجن من كل ما "

 جملن فلن َنصفهم أٌ لانون ولن َُسجن لاجلن ، وفٍ أفضل

 الحاٖت كانت الحكومة جعوض أهله مادَاً عّما فمدوه بسبب عابلة

 " أو لبَلة المجَل بمَمة رمزَة ٖ جعادل خسارة جلن العابلة أبداً 

 ورفع سبابجه مجمجماً بسخرَة

 هذا إن لجلت واحداً .. أما إن كان حظن سَباً ولجلت أكثر "

 " فمصاب عابلجن من بعدن ٖ َمكنن جخَله

 نظر له بصمت لبرهة ولبل أن َمول بضَك

نب لم جرجكبههذا حَن جكون لاجًٗ ولَس مجهماً بذ "  " 

 ً  جنهد حَنها الوالؾ أمامه ولال معجرفا

 " لم َكن الؽرض إلباسن المضَة بل أخذه للمسجشفً بالفعل "



 حرن رأسه مبجسماً بسخرَة ولال مؽَراً مجري الحدَخ الذٌ

 ٖ طابل من الجحدخ فَه َسؤل عّما هو هنا من أجله

 ثمة ممرضة هنا اسمها فجر كانت موجودة صباحاً مإكد "

 " لم جؽادر بعد

 ً  واسجؽرب من ضحكجه َنظر له بجعجب لبل أن َمول ضاربا

 َدَه ببعضهما

 " عن مثل هذا كنا نجحدخ "

 ازدادت عٗمات اٖسجؽراب علً مٗمحه لبل أن ججحول لصدمة

 حَن لال

 لو كنت هنا لبل أكثر من ساعة لوجدجها أما اِن فعلَن "

 " شك اْرض والبحخ عنها فَها

 " !! كَؾ "

 همس بذلن بصدمة فمال الوالؾ أمامه وٖزالت علً مٗمحه آثار

 ضحكجه جلن

 والدها هو من ضرب إبن ؼَلوان ذان وحَن شاع خبر أنه "

 " لم َمت بات َعرؾ مصَره جَداً 

 فجح فمه وأؼلمه ولم َعد َعرؾ ما َرَد لوله أو السإال عنه وهل

لال ساخراً ثمة ما َُمال ؟ بَنما اسجلم الوالؾ أمامه اْمر و  

 كان َكرهه كثَراً ْنه من سلبهم أرض والده لدَماً لكن أحداً  "

 لم َكن َجخَل أّن جلن المشكلة سجنجهٍ لهذا وأن َُمدم أحد علً

 ً  " فعلها أساسا

 لم َكن كل ما َمول سَنفعه فٍ شٍء فمال فٍ اسجعجال

 " ما هو اسمه وأَن َمع منزله ؟ "

 حدق فَه باسجؽراب لبل أن َمول



 " لن ججدهم فَه بالجؤكَد "

 فحرن رأسه ولال َحثه

 " أنت فمط أعطنٍ عنوانه فٍ أٌ طرؾ من المرَة "

 حرن ذان كجفَه باسجسٗم وشرح له كَؾ َصله فجركه مسرعاً ما

 أن انجهً كٗمه ودون أن َعلك بشٍء وركب سَارجه وجحرن بها

 مسرعاً الؽبار َشكل سحابة خلفها بسبب سرعة عجٗجها فوق

لطرَك الجرابٍ علً أمل أن َجدهم َجمعون أؼراضهم ولما  

 َؽادروا بعد ، وما أن وصل المكان الذٌ وصفه له جحدَداً والذٌ

 عرفه من ولوؾ البعض أمام أبواب منازلهم وحركجهم فٍ الحٍ

 ً  الطوَل بمنازله المدَمة أولؾ سَارجه ونزل منها وسؤل شخصا

اسم والدها فؤشار لهكان َمؾ عند باب منزله المؽلك عن طرَك   

 برأسه علً باب كان خلفه جحدَداً وظهرت أسنانه السوداء

 المعوجة حَن ابجسم ولال

 " لو أنن كنت هنا لبل ساعة لوجدجه "

 الجفت حَنها ونظر بؽضب للباب المؽلك بمفل كبَر وعلم بؤنهم

 ؼادروا من دون أن َؤخذوا شَباً معهم وبالجؤكَد لن َضَعوا الولت

راض منزل كامل وجلب سَارة كبَرة لفعل ذلنفٍ جمع أؼ  

 لَمسن به أبناء جلن المبَلة وَحاكم فٍ محكمجهم الجابرة جلن دون

 . النظر للسبب الذٌ جعله َضربه

 عاد ونظر للوالؾ مكانه َرالبه ولال

 " هل جعرؾ أَن ذهب ؟ هل أخبر أحداً عن وجهجهم ؟ "

 حرن ذان كجفه ولال

أعجمد بؤنه سَكون من الؽباءلم أكن هنا ولت رحَلهم و "  

 " أن َُعلم أحداً بذلن



 انفجح حَنها باب مٗصك لباب بَجهم المؽلك وخرج منه فجً فٍ

 الرابعة عشرة جمرَباً فسؤله ودون َؤس

 " أكنت هنا حَن ؼادروا ؟ "

 ً  وحَن أومؤ له برأسه إَجاباً لال سرَعا

 ألم جسمع أحداً منهم جحدخ عن وجهجهم أو شخص لرَب "

 " لهم جعرؾ مكانه ؟

 حرن ذان رأسه ولال

 "... ٖ أعلم عنهم شَباً فنحن من خارج المرَة "

 وجابع َشَر برأسه للمنزل الذٌ خرج منه خلفه

 اشجرَنا منزل جسار ؼَلوان من ولت لرَب وٖ نعرؾ "

 " الكثَرَن هنا

 انفجحت حَنها عَناه من الصدمة وهمس بؽَر جصدَك

مكان َعَش هنا فٍ منزلك "  ! " 

 لال من لم َعطه فرصة لَسجوعب الفاجعة

 نعم واشجرَناه منه منذ أشهر لكننا سكناه من أسابَع للَلة ْننا "

 " أجرَنا علَه بعض الجعدَٗت

 جركه حَنها وركب سَارجه وضرب بابها بموة لبل أن جدور

 عجٗجها بموة فوق الجراب جحجها وَؽادر من هنان أسنانه جكاد

َها ؼضباً ، وما أن ؼادر اْحَاء الشمالَة لجلنججحطم من شده عل  

 المرَة سلن بسَارجه الطرَك المإدٌ للجبل المسمً هنان بجبل

 .. الزعفران َرَد اٖبجعاد عن كل شٍء اِن والبماء وحَداً 

 ً  ٖ َرَد أن َري أحداً وخصوصاً هٍ كٍ ٖ َجصرؾ جصرفا

 . هو نفسه ٖ َعرفه فٍ نفسه

* 



* 

* 

* 

* 

ا وؼطجهما بكفها ما أن واجهجها أضواء السمؾفجحت عَناه  

 الموَة جشعر بصداع خفَؾ َهاجم صدؼَها فٍ نوبات مجفرلة

 جعلها جمسكهما بموة مؽمضة عَنَها ججذكر الحلم أو الكابوس

 الذٌ أزعج نومها المضطرب أساساً وكل ما رأجه هو ابنة عمجه

 ! جلن فٍ صور مخجلفة وٖ جفهم لما جراها فٍ منامها

 أٖ َكفٍ َمظجها ؟ كانت المرة اْولً بعد لدومها إلً هنا الجٍ

 .! جري فٍ نومها صورة لؽَر شمَمها لابد

 جلست مسجؽفره هللا بهمس وؼادرت السرَر جدس خصٗت ؼرجها

 خلؾ أذنَها وجوجهت للحمام من فورها علً أمل أن َخفؾ الماء

صرالمنعش من شعورها بالصداع ، وبعد حمام لصَر صلت الع  

 وؼادرت الؽرفة َؽطٍ جسدها فسجان من لماش الشَفون باللون

 اْصفر طبعت علَه ازهار بَضاء كبَرة ججاوز طوله ركبجَها

 بملَل له أكمام جصل لمرفمَها بمصة دابرَة ججمع شعرها الرطب

 بمشبن بٗسجَكٍ كبَر دون أن ججففه وٖ جشعر مع الصداع الموٌ

ب بعض المهوة لعلهابؤٌ رؼبة لفعل أٌ شٍء وسججرب شر  

 . جكون مجدَة

 وجوجهت ناحَة المطبخ من فورها وولفت أمام بابه جنظر له

 بجعاسة فهٍ نسَت بؤنها لم جنهٍ عملها هنا بعد وشعرت

 بصداعها َزداد سوءاً وهٍ جمسن جانب رأسها بَدها لكن ورؼم

 كل ذلن جوجهت ِلة ؼسَل اْطباق أوًٖ وضعت فَها بالٍ



ة ولامت بجشؽَلها ومٓت آلة إعداد المهوةاْوانٍ المجسخ  

 وبصعوبة أكملت جنظَؾ الطاولة وجلست جمسن رأسها بكلجا َدَها

 جسند مرفمَها علَها مؽمضة العَنَن فكل حركة جفعلها جشعر بها

 . جضرب فٍ رأسها وشعور خفَؾ بالدوار َصاحبها

 " !! جلَلة "

اب دون أنرفعت رأسها ونظرت سرَعاً للجٍ كانت جمؾ عند الب  

 جشعر بها والجٍ الجربت منها جنظر باسجؽراب لعَنَها المجعبة لابلة

 طرلت باب الؽرفة ولم ججَبٍ حجً سمعت الصوت فعلمت "

 " أنن هنا

 ابجسمت بشحوب ولالت بنبرة اعجذار

 " آسفة عمجٍ لم أسمع بسبب ضجَج آلة الؽسَل "

 لالت مبجسمة بإحراج

 ٖ علَن بنَجٍ وأنا من علَه أن َعجذر ْن عمَر من طلب "

 " منٍ الصعود لن

 جبدلت نظرجها لٗسجؽراب بَنما لالت الجٍ فجشت بنظرها وكؤنها

 جبحخ عن شٍء ما

 " لال بؤنه َجصل بن منذ ولت وٖ ججَبَن "

 انجملت العدوي لها ونظرت حولها لبل أن جمول

م أنجبه لههاجفٍ فٍ الؽرفة وكنت نابمة ول "  " 

 حركت رأسها ولالت وهٍ ججلس علً الكرسٍ بمربها بَنما

 نظراجها الملمة لم جفارلها

 " صحَح أنه أؼمً علَن الَوم ؟ جبدوا مٗمحن مجعبة فعًٗ  "

 أخفضت رأسها حَنها جؽرس أصابعها فٍ ؼرجها الرطبة جفرغ

علمانفعالها فَها فها هو مجدداً َرسلها لٓعلً دون أن َهجم بؤن ج  



 بؤنه لكل واحد منهما ؼرفة ! رفعت رأسها جمرر َدَها للخلؾ

 ججمع ؼرجها عالَاً ولالت وهٍ جمؾ

 هو صداع خفَؾ فمط عمجٍ وسؤكون بخَر ما أن "

 " أشرب المهوة

 لالت الجٍ جبعجها بنظراجها وهٍ ججحرن نحو اِلة الجٍ عٗ

 ً  صفَرها مرجفعا

 " !! أٌ صداع هذا ووجهن شاحب هكذا "

مرت ججابع حركجها وهٍ جولفها وجسكب المهوة منها بَنما لمواسج  

 جعلك وظنت أنها لم جسمع بسبب ذان الصفَر المرجفع حجً عادت

 للجلوس مكانها ولالت

 " أنا ٖ أنام هذا الولت فٍ العادة لذلن هاجمنٍ الصداع "

 نظرت لها بعدم الجناع بَنما كانت هٍ جشؽل نفسها بكوب المهوة

ن صوت رنَن هاجفها ما منعها من لول ما جرَد فمافٍ َدَها وكا  

 أن نظرت لٕسم علً شاشجه حجً أجابت من فورها

 " نعم بنٍ "

 فعلمت الجالسة بجانبها فوراً هوَة محدثها فٗ ابن لها ؼَره

 واجكؤت بجانب وجهها علً راحة َدها جنظر للجانب اِخر ما أن

 لالت الجالسة بمربها

 " نعم وكانت فٍ المطبخ وهاجفها فٍ الؽرفة لذلن لم جسمعه "

 واسجمعت لبالٍ المكالمة أحادَة الجانب والصوت الملك

 للجالسة لربها

 .. لالت بؤنها جشعر ببعض الصداع لكن وجهها ٖ َعجبنٍ "

 " ! ٖ َبدو أنها جؤكل جَداً 

 " وبما سؤلنعها أنا ! أنت زوجها وجعَش معها "



ا وجنفست بموة جشعر بؤنها طفلة َجنالشان فٍاؼمضت عَنَه  

 طعامها ونومها وذان اْحمك َإدٌ الدور كامًٗ وكؤنه ٖ َعلم

 شَباً ؟ نظرت لها ما أن أنهت مكالمجها جلن ولالت جنظر لها

 لال بؤنه سَرسل مع أحدهم دواًء للصداع وأراه أفضل من "

 " هذه المهوة الجٍ ضررها أكثر من نفعها

فورها ولبل أن جعلك بؤٌ شٍء وجابعت من  

 " وسججناولَن طعام العشاء معنا وٖ عذر لن "

 كانت سججحدخ لكنها سبمجها مجدداً وبإصرار

 " ٖ نماش فٍ هذا َا جلَلة ولن جردَنٍ خاببة بالجؤكَد "

 لالت مباشرة

 حاشا هلل عمجٍ لكنٍ حماً ٖ أرَد أن ججعبٍ وٖ أن أزعجكم "

 " سآكل هنا أعدن بذلن

انت جرَد فمط أن جهرب من ممابلة ابنجها جلن أكثر من جهربهاك  

 من جناول الطعام فنظراجها وكلماجها الجٍ جصوبها كالرصاص

 نحوها كفَلة بجعلها جكره الطعام ْسابَع ، ولن جمنعها جربَجها

 فمط من الرد علَها بل وطَبة وكرم هذه المرأة الجٍ ٖ جصلح

 . مطلماً أن جكون ابنه لها

ت براحة ؼامرة حَن لالت الجٍ طبطبت بَدها علً كفها الذٌشعر  

 كانت جرَحه علً الطاولة ولالت وهٍ جمؾ

 " سؤجلب لن الطعام هنا إذاً وٖ عذر لن "

 وابجسمت وهٍ ججابع ونظرها علً عَنَها الجٍ جعلمت بها

 مع ولوفها

 لو أنكما مجزوجان من أسابَع ْلمت احجفاًٖ الَوم بمرب "

 " مجٍء ابنكما



 وضحكت ما أن سعلت الجٍ أخفضت رأسها وؼصت برَمها من

 الصدمة ومسحت َدها علً ظهرها لابلة بضحكة

 " أطال هللا فٍ عمرٌ ْري ذان الَوم "

 وؼادرت وجركجها لحرجها الشدَد ونزلت السٗم مبجسمة ججذكر

 وجهها الجمَل المصدوم ورد فعلها وهمست بسعادة وهٍ جنزل

بات بصعوبةآخر العج  

 " ٖزال ثمة نساء َعرفن الحَاء والحمد هلل "

 جوجهت من فورها للمطبخ وحَخ جركت ابنجها وحفَدجها هنان

 ولالت وهٍ ججلس مكانها السابك

 " سنعد الطعام لنا ولجلَلة اللَلة "

 وكما جولعت لالت الجٍ لم َعجبها ذلن وبضَك

 " ولما ! أٖ َدَن لها ؟ "

ذٌ كانت جمطعه لبل صعودها ولالت ببرودسحبت طبك الخضار ال  

 وهٍ جؤخذ حبة فلفل حلو كبَرة

 " بل ْنها مجعبة وأؼمٍ علَها الَوم وفعًٗ وجدجها مجعبة "

 ونظرت لها بحزم لجنفَذ أوامرها دون جدال أكبر فجؤففت بؽضب

 جنفض َدها وأدارت ظهرها لها وعادت لجحرَن المدر بحركة

بها عمَر فهٍ منذ اللحظة الجٍ ؼاضبة وها لد علمت لما اجصل  

 رأجها فَها جدخل الؽرفة وهو هنان جشعر بالنَران جؤكل جوفها زاد

 علَها اجصاله لجصعد عمجه لها وكؤنهم خدم لدَها ، ثم علَها إعداد

 . الطعام لجؤكل سَدة المنزل ْنه أؼمٍ علَها

 حركت الملعمة بموة مجمجمه بؽضب مكجوم

لَها فمطلَجها جموت ولَس َؽمً ع "  " 

 الجفجت برأسها للخلؾ حَن ؼادرت والدجها ججحدخ مع ابنجها



 جرَدها أن جؤخذها للحمام ورمت الملعمة من َدها فٍ حوض

 الؽسل وجوجهت للثٗجة وفجحجها بحركة ؼاضبة مجمجمه

"  ً  " أنا من جعرؾ كَؾ ججخلص من وجودن نهابَا

 أخرجت علبة حبوب مسكنة ومنومة ونظرت للباب أوًٖ ثم

 أخرجت منها أربع حبات وجوجهت ناحَة الباب بنفسها هذه المرة

 ونظرت للخارج ججؤكد من أن والدجها ٖزالت بعَدة عن هنا وعادت

 مسرعة ووضعت الحبوب فوق الطاولة الرخامَة وطحنجها

كفها ووضعجهابممبض السكَن لبل أن ججمع المطع الصؽَرة فٍ   

 فٍ كوب زجاجٍ كبَر سكبت علَه من العصَر الطبَعٍ الذٌ

 أعدجاه معاً وخبؤجه أسفل الثٗجة لَكون جاهزاً ولت أخذ العشاء

 لها ، أؼلمت باب الثٗجة بموة وهمست مبجسمة بسخرَة

 سنري كم من الولت جحجاجَن لجؽادرٌ من هنا "

 " َا ابنة الفّٗحة

* 

* 

* 

َجكا بظهره علً النافذة الطوَلة خلفه بَنما كجؾ ذراعَه لصدره  

 نظره علً الجالسَن بعَداً عنه ولال موجهاً حدَثه جحدَداً للذٌ

 كان َولع بعض اْوراق بالججابع ونظره علَها

 علَن أن جمرر بشؤن اولبن المجمردَن َا مطر فصمجن عنهم "

 ً  " سَزَد من عددهم وعدجهم أَضا

 لال أحد الجالسَن أمامه

شر معه حك فؤنت كنت لادراً وبؤمر واحد ولوة صؽَرة علًبِ  "  

 " ضربهم فٍ معاللهم وإنهاء جلن المشكلة



 ولال آخر وهم خمس رجال ملجفَن حول مكجبه

 أنت بحاجة للمسوة علً شعبن ولَس العدل فمط فؤنت لم جؽَر "

 وٖ الوزارات السابمة وجركت كل واحد فٍ المنصب الذٌ اخجاره

عدا من حمل ملفه أٌ نوع من الفساد ولمله شراع صنوان   

 " ! َعجبهم ذلن

 كان جوابه الصمت الجام وَده جكجب علً الورلة جحجه فٍ حركة

 سرَعة من الَسار للَمَن ففرد جمَم َدَه ولال بضَك

 أدخلوا عناصر مجطرفة ثم كانوا َرَدون إؼراق البٗد بالسٗح "

 وكان الممابل جدمَر الَرمون أكبر ثكنة عسكرَة لدَنا وأكبر مخزن

 سٗح فٍ ؼرب البٗد وأنذرجهم لبل ضربها لجنمذ حَاجهم بالرؼم

 " من أنهم ٖ َسجحمون إٖ الموت

 جمع حَنها اْوراق وسلمها لماسم الذٌ كان َمؾ عند الجدار

ن ادارهاالمحاذٌ لطاولة مكجبه فؤخذها منه فوراً وأمسكها بعد أ  

 فٍ شكل اسطوانٍ وعاد لجكجَؾ ذراعَه لصدره وولؾ ولد علت

 اْنظار جمَعها أمامه مع ولوفه ولال بحزم بعد حركة خفَفة من

 رأسه وكؤنه َشَر للبعَد

لم جكونوا معٍ هنان وجعلمون خطورة ما نواجه وكؤنكم "  " 

 لم َعلك أحد منهم بَنما جابع هو بلهجة لوَة َنمل نظره بَنهم

" ا الذٌ سنسجفَد منه حَن نحمك ؼرض عدونا وعدو البٗد؟م  " 

 كان الصمت جوابهم أَضاً أعَنهم جحدق فَه بكل إنصات فضربت

 َده علً الطاولة جحجه ولال بحدة

 " هل َملن أحدكم جواباً ؟ "

 وحرن رأسه مجدداً ولال بضَك هذه المرة

ذبأم أنساكم العَش هنان أن عبارة انجهاء المبَلة مجرد ك "  



 " علً أعٗم

 وأشار بَده بعَداً وهو َجابع بؽضب

 أم ٖ جعلمون أن الجهور ثمنه ؼاٍل جداً وأن العالم بؤسره "

 " سَجحرن ضدنا وَنجهزون الفرصة إن نحن آذَنا جلن المدن ؟

 لال جمَم ما أن فهم من صمجه أن حدَثه انجهً وبنبرة جنطك

 احجراماً وجمدَراً 

َصبح لدَهم فٍ الؽد مجلس جسََرٌ ثم وصمجنا عنهم معناه أن "  

 برلمان ثم ربَساً مإلجاً وبعدها سَطالبون بأنفصال وججزبة البٗد

 " من جدَد وبحدود فعلَة وموافمة دولَة هذه المرة

 نظر له ولال بجدَة

 وحربهم معناه الوصول لهذا فٍ ولت أسرع وبحمالة ٖ َمكن "

 " إصٗحها أبداً 

 وعاد ونمل نظراجه الصمرَة الحادة بَنهم ولال بجمود

"  ً  مهلجٍ لمشاَخ صنوان لم جنجهٍ بعد وإن لم َفعلوا شَبا

 " فسَصلهم ردٌ حَنها وجحت ؼطاء من لبابلهم ذاجها

 ً  حرن الجالس َمَناً رأسه موافماً ولال معجرفا

"  ً  حَن َكون الشعب فٍ صفن لَس لموة أن جؽَر شَبا

 " فَما جرَد

جملت اْنظار جمَعها منه للوالؾ خلؾ طاولة مكجبه والذٌوان  

 سند َدَه للطاولة جحجه منحنٍ الظهر للًَٗ ولال بحزم

 المابد الواثك

 لد َسخر لادة العالم من لدرة الشعوب علً فرض ما جرَد "

 ْنهم لم َواجهوا رفضهم َوماً واْحمك فمط من َظن بؤنه

لَسوا بمادرَن علًلادر علً هزَمة شعب كامل أو أنهم   



 " فرض ما َرَدون

 وأشار برأسه موافماً لٓفكار الجٍ َراها فٍ أعَنهم وإن لم َنطموا

 بها ولال

 نعم كما فرضجكم الحالن والهازان علً صنوان ولت عودجنا ولو "

 اجخذت الهازان مولفاً مشابهاً لهم لعادت الحرب ولن نسجطَع

 " السَطرة علَها أبداً 

كانه والجرب منه خطوجَن ولال وكؤنه َجممجحرن بِشر من م  

 حدَثه بل وكؤنهم عمل رجل واحد َجحدخ

 لهذا علً صنوان أن جولؾ أولبن الشرذمة عند حدهم أو "

 سجرضً بما سَنالها وهم َدركون ذلن جَداً لَما طلبوا المهلة

 " لبل الحرب

 وكان لاسم من جحدخ بعده مباشرة ولال بجدَة

أٌ خَانة منهم سنعلم بها علً الفوروأعَننا وسطهم هنان  "  " 

 لال جمَم الذٌ لم َجنازل بسهولة عن رأَه المجخوؾ

 أخشً أن جحمل صنوان السٗح جمَعها حَنها سَدعمها "

 " اْعداء فٍ الخارج بسهولة وبكل أنواع أسلحة الحرب

 صرخ حَنها مطر ضارباً بَده علً الطاولة جحجها

 لن أرضً بؤن جخون صنوان المواثَك بعد موت شراع ، هذه "

 خَانة سَكون ثمنها كل سنوات اؼجرابنا وجعبنا من أجل

 " هذا الوطن

 جبادلوا النظرات جمَعهم دون أن َجلفظ أٌ منهم بالسإال الذٌ

 عاشرهم ْعوام طوَلة ٖ َجدون أٌ جواب له واحجرموا جمَعهم

لحظجها ذان الصوت الذٌ صمجه عنه ، ولم َجولع أٌ منهم  

 جحدخ وكان لجمَم حَن لال ناظراً له



 " أكان موت شراع صنوان اْمر الذٌ سمح برجوعنا ؟ "

 كان جواب مطر الصمت واْحداق جمَعها معلمة به والمكان لد

 جحول لسكون جام لبل أن َكسره لاسم لابًٗ 

 " أما كان اْوان لد آن حَنها لنعلم عن جلن اٖجفالَة ؟ "

 وازداد الجرلب فٍ اْعَن المجوجسة جنجظر جواب سإال عجزت

 السنَن المجعالبة عن جعلهم َنسوه وإن لم َجلفظوا به وٖ بَن

 بعضهم فٍ ؼَابه ثمة عمَاء به واحجراماً له حجً لال بجمود

 ونظراجه الماسَة جحدق فٍ الفراغ

 " لو علمجم عنها ما انجظرجم أوامرٌ لضربهم "

شة وجوههم جمَعاً ودفعة واحدة وإن كانت بنسبعلت حَنها الده  

 مجفاوجة وجبادلوا النظرات المجسابلة رؼم َمَنهم من عدم امجٗن

 أٌ واحد منهم للجواب عدا لاسم الذٌ جنملت نظراجه بَنهم

 . بفضول فمط فهو لم َؽادر معهم

 فُجح الباب حَنها مانعاً أٌ سإال آخر ممن اسجؽربوا أساساً أن

كل ذلن وإن الملَل الذٌ جحدخ به وانجملت اْنظار َمول لابدهم  

 جمَعها لعمَر الذٌ دخل ولم َصدر عنه سوي إَماءة بسَطة

 ً  لَوصل للوالؾ خلؾ مكجبه بؤنه فعل ما طلب منه وأضاؾ أَضا

 َنظر لعَنَه

 " رعد شراع هنا وَرَد رإَجن "

 جلس حَنها واْنظار جمَعها لد عادت للجحدَك به بَنما كان

مركزاً علً الملم الذٌ كان َحركه بَن أصابعه وكؤنهنظره   

 َسجمطع لنفسه لحظة صمت لصَرة لبل أن َرمَه من َده

 ولال بجمود

 " اجركه َدخل واجركونا لوحدنا "



 فجحرن الجمَع حَنها بالججابع مؽادرَن فٍ صمت وكؤنهم َخشون

 وحشة المكان الواسع بعد خروج أجسادهم الكفَلة بملبه بموة

 حضورها مهما اجسع حجً لم َعد موجوداً فَه سوي الجالس خلؾ

 المكجب الفخم وكؤن كل واحد منهما َُكمل اِخر َفرد ذراعَه

 بَنما جرجاح ساعدَه علً طاولجه كؤسد ٖ َلَك ؼَره بعرَنه

 ونظره ُمرجكز علً الباب المفجوح وعلً الذٌ أصبح َمؾ أمامه

إشارة فهمها فوراً فؤؼلمت ما أن ؼادر آخر رجاله وأشار له بَده  

 َده الباب دون أن َلجفت له وججمد مكانه ما أن لال الذٌ لست

 نظرجه الحادة ولد مٓ صوجه الجهورٌ المبحوح صمت

 المكان الواسع

 " إن كنت هنا لطلب رإَجها فٗ ججعب نفسن َا رعد "

 شد علً فكَه بموة وجمدم خطوجَن لٓمام ولال بجمود

افك علً هذا وما جبت ْجله ولن أفعلهاأعلم بؤنن لن جو "  " 

 وجنفس بعمك حَن طال صمجه وكؤنه َنجظر فمط أن َمول ما لدَه

 وَؽادر ، إن كان علَه جهنبة شمَمجه علً أمر فسَكون إرجاعها

 ً  لمطر شاهَن الماضٍ بكل صفاجه فإن كان لد أصبح َبجسم أحَانا

حظةفها لد صار ذلن من الماضٍ اَضاً ، لال بعد صمت ل  

 " جبت أسالن عن أمر واحد أرَد جوابه "

 ً  وجابع حَن لم َعلك بؤٌ شٍء أَضا

 والدٌ لبل وفاجه بدلابك فمط طلب رإَجها وٖ أحد َعلم للَوم ما "

 دار بَنهما وٖ َعلم أحد أَضاً بؤنٍ كنت آخر من رآه لبل موجه

 " ولَس هٍ

اشعر باهجمامه لما َمول من الجراب حاجباه الطوَٗن شدَد  

 السواد فجنفس بعمك مجدداً ولال



 " طلب أمراً لم أفهمه حجً الَوم .. ٖ سببه وٖ الؽرض منه "

 واشجدت لبضجاه بجانب جسده وكؤنه َفرغ أٌ انفعال فَهما

 وكلماجه جخرج بجمود بَنما نظراجه لم جفارق العَنان

 السوداء الحادة

 لال سَعود ابن شاهَن اِن وعلَن أن جعدنٍ بؤن جرجعها له "

 " وٖ جسمح بطٗلها منه ومهما كانت اْسباب

 ونظر بجرلب وضربات للبه ججعالً للذٌ أدار مملجَه جانباً َبعد

 نظره عنه دون أن َحرن رأسه ودون أن ججحرن شفجاه بكلمة

ربه وَهجم له ؟واحدة فعلم بؤنه َجولع ذلن أو َعلمه ! أو لم َسجؽ  

 فسحب نفساً عمَماً آخر لصدره ولال

 ٖ أفهم لما أراد ذلن وأخذ منٍ عهداً به ! ومولن من أن ما "

 " دار بَنها وبَنه َشبه اْمر ذاجه

 جحركت حَنها َد الجالس أمامه وطرلت أصابعه علً اْوراق

 جحجها فٍ حركة مجناؼمة ونظره علَها وكؤنه ٖ َسمعه أو ٖ َهجم

َمول أو ٖ َرَد المول كما َُجزم ؟ وذان ما جعل نبرجه جنجمل بما  

 للجدَة ولال

 ما الذٌ حدخ وكان َحدخ فٍ الخفاء وَعلمه والدٌ وٖ نعلمه "

 " نحن عنه َا مطر ؟

 " رحمة هللا علَه "

 كان ذان فمط ما همست به الشفجان الجادة وٖزال َبعد نظره عنه

علم حَنها بؤنه لن َجَب ْنهفاشجدت لبضجاه بجانب جسده بموة و  

 رجل ٖ َؽَر لراراجه كما عرفه دابماً فمال بضَك خرج

 عن سَطرجه

 من حمنا أن نعلم فهٍ شمَمجنا وإن لم ججرٌ دماإنا فٍ "



 " عرولها

 ً  نظر له حَنها صارخا

 " هٍ من باعت هذا وأنكرجه ولست أنا "

اجهجعلجه كلماجه جلن َججمد بصمت ولَس بسببها فمط بل وكلم  

 ً  الجٍ خرجت بعدها بؽضب َرمٍ بسبابجه جانبا

"  ً  " ولَس وحدكم بل ومن ججرٌ دماإهم فٍ عرولها أَضا

 عاد لشد لبضجَه بموة كما فكاه اللذان برزا بوضوح وخرجت

 الكلمات منه جامدة جمود الصخر

 " ما الذٌ حدخ جعلها ججصرؾ هكذا ؟ ثمة سبب بالجؤكَد "

 " ْنها حمماء وبٗ عمل "

 أبعد نظره عنه ما أن وصلجه جلن الكلمات الصارخة وشعر بها

 كصفعات لوَة لوجهه ، وكما جولع لم َنجهٍ اْمر عند ذلن ولد

 جابع بحدة وبعد أن ضرب الطاولة جحجه بمبضة َده

 جحكم فمط ودون أن جسؤل ورفضت فٍ كل مرة أن أجحدخ "

 " ْجحول ْحمك مثلها وبسببها

سكون مرَب وكؤن أحدهما جرن لنفسهوجلً كلماجه جلن صمت و  

 مجاًٖ لَحرر أنفاسه الؽاضبة وجرن له اِخر مساحة لَسجمبل

 سإاله الجالٍ وهو َرفع نظره به مجدداً ولال بجمود

 " ما الذٌ سَحدخ اِن "

 وحدلت عَناه بفضول فٍ الذٌ لال مباشرة وبجمود

 " ما أرادجه بالطبع "

ه َجولع ؼَر ذلناجسعت عَنا رعد بذهول للحظات وكؤن  

 وهمس بصعوبة

 " ! هل وافمت علً المضَة "



 ولؾ حَنها ورفع رأسه بشموخ ولال ببرود وكلمات مجؤنَة

 " نعم وإن حكم الماضٍ بما جرَد فهٍ طالك "

 اجسعت عَنا رعد حَنها وخرج عن هدوبه مجدداً وصرخ بانفعال

 " ما هذا َا مطر ! أنت جسبمها بالطٗق هكذا "

ظرة لاسَةلال بحزم ون  

 " لم أفعل "

 وكان صراخ رعد مصاحباً لرده الؽاضب َشَر له بسبابجه

 بل فعلت وحَن سَحكم هو بطٗلها سجكون طلمجها حسب "

 " كٗمن هذا

 وجلمؾ أنفاسه الؽاضبة بوجه محمر وٖزال َنظر للعَنان الحادة

 والنظرة المشجعلة فٍ جمود وجناسك ؼرَب ! وخرجت الكلمات

همن بَن أنفاس  

 " مجً سجكون جلن الجلسة َا مطر ؟ "

 وحَن لم َصدر عنه أٌ رد ولد اكجفً بالنظر لعَنَه بجمود بَنما

 جمسن َده الَمنً ساعد الَسري خلؾ ظهره صرخ

 مجدداً وبانفعال

 ٖ جكن مجحفاً فٍ حمها هكذا َا ابن شاهَن فهٍ لها حموق "

 ً  " كبالٍ شعبن جماما

 " ما هو أجحاؾ فٍ نظرن َا رعد ؟ "

 ً  كانت صرخجه مماثلة وإن لم َجؽَر فٍ ولوفه وٖ مٗحه شَبا

 وكؤنه َخرج من للب صخرة صماء ولد عاد للصراخ فٍ

 وجهه مجدداً 

 " جحدخ ما َكون ؟ "

 وكان جواب رعد الصمت بَنما ٖزالت أنفاسه المجسارعة جعبخ



السوداء المفجوحة بجفاصَل صدره العرَض من جحت السجرة  

 واحمر جفناه وعَناه ججسع ما أن لال الذٌ ضرب بمبضجه علً

 صدره وكؤنه درع من فوٖذ وصوجه الؽاضب َمٓ المكان

 إن كان ؼرضها بما فعلت إصابجٍ فٍ ممجل فمد فعلجها وأصابت "

 " هدفها بدلة

 ازداد ارججاؾ جفنَه كما احمرارهما وارجفعت لبضجه أمامه ودون

ه وكؤنه َنوٌ جحطَم نفسه بها فلم َشعر بؤنه ثمة عبارةشعور من  

 لاسَة لد َسمعها من رجل كجلن ! وما كان سَكون لها الجؤثَر

 ذاجه لو سمعها من ؼَره فهو اعجراؾ َؤبً رجال الحروب أدٖء

 به فكَؾ إن كان زعَم جلن الفبة من الرجال ؟

اجهجحركت مملجاه مع حركة الذٌ ؼادر طاولجه وجحركت خطو  

 الثابجة نحوه نظراجه الموَة كصمر محلك فٍ السماء لم جفارق

 عَنَه بَنما أصابت كلماجه عمك للبه ما أن لال بجمود

 وهو َججازه

 سنجرن المضاء َمول كلمجه كما أرادت وسَسرٌ كامل حكمه "

 " علً الجمَع وهٍ أولهم

 وأؼمض عَنَه ما أن ضرب الباب الموجود خلفه بموة وجركه

فٍ مكان بدأ َشعر به َضَك رؼم اجساعه وارجفعت أصابعهوحَداً   

 المرججفة لربطة عنمه وأبعدها عن مجري جنفسه بحركة ؼاضبة

 وانهار جسده عند أول كرسٍ اسجطاع الوصول له وحضن رأسه

 بَدَه بَنما اسجند مرفماه علً ركبجَه َنظر لٓرض جحجه وآخر

 كلماجه جلن ٖزالت جضرب أذنَه حجً اللحظة واؼمض عَناه ببطء

 وهو َهمس

 " لَرحمن هللا َا ؼسك إن كان سَعالبن بالمانون ذاجه "



* 

* 

* 

 شد خصره بَدَه َرالب العمال الذَن َحملون لطع الحجارة من

 اْرض لَرموا بها ِخرَن أعلً شاحنة كبَرة لوضعها هنان بعد

لحجرَة المدَمة من مكانها وأصبحت أرضأن اخجفت جلن الببر ا  

 منبسطة جؽطَها أجربة رطبة ٖ دلَل علً وجوده السابك سوي

 جلن المطع الكبَرة من الحجارة المكومة فٍ المكان والجٍ سجخجفٍ

 . أَضاً بعد لحظات

 نظر ناحَة الذٌ ولؾ بجانبه ولال ببرود َرالب ما َفعلون

اتأخشً أن اخجفابه هو ما سَجلب الشبه "  " 

 أشار شعَب بَده نحوهم ولال بضَك

 " ببر لدَمة وأزلناها لما سجكون هنان شبهات ؟ "

 ً  حرن عَسً رأسه وٖزال نظره علَهم مجمجما

 " اجمنً هذا فعًٗ  "

 فحرن الوالؾ بجانبه رأسه مجؤففاً لبل أن َنظر لجانب وجهه

 وهمس بكلمات حادة

ل هذا منذ أشهربماإها هو ما بات خطراً اِن وأنا طلبت فع "  

 " لكن شمَمن ذان ٖ َفعل إٖ ما َرَد

 وكان جعلَمه الصمت الجام ٖزال نظره علً ما َفعل عمالهم

 بالججابع لبل ان َمول بجمود

 " مجً لال الطبَب بؤنه َمكنه مؽادرة المسجشفً ؟ "

 جمجم شعَب ببرود جرالب نظرجه الضَمة وجهه

 " علَه البماء لَومَن آخرَن "



 ً  أدار وجهه حَنها ونظر له ولال َشَر برأسه جانبا

 جفاهم مع والدجن إذاً فهٍ ٖ ججولؾ عن مطالبجٍ بؤخذها له "

 " كلما رأجنٍ

 كان شعَب من نظر لما َحدخ أمامه حَنها ولال بجمود

 سجراه حَن َكون هنا وأخبر أنت شمَمجان بؤمر الضَوؾ "

ام لهم منذ اللَلةوسَحمل العمال الذبابح للمنزل ٔعداد الطع  " 

 ونظر له وهو َجابع بؤمر

 ولم بأشراؾ علَهم بنفسن والجؤكد من جلبهم لكل ما جحجاجان "

 " من السوق

 شد شفجَه بعدم رضا واشار بَده جانباً ولال بضَك

 وحجً مجً سَؤكلون وَنامون هنا ؟ كَؾ سجعلم مجً َكون "

 " ولت جلن المحاكمة ؟

عَنَهابجسم بسخرَة وهمس َنظر ل  

 وضعت من َرالب مبنً المحكمة كما منزل وزَر العدل ولن "

 َكون ثمة ما هو أسهل من معرفة ولجها وٖ جنسً بؤنها لَست

 " أٌ جلسة عادَة لَجم وضع ولت بعَد لها أو جؤجَلها

 وعاد بنظره للحجارة الجٍ بدأ َمل عددها بشكل ملحوظ ولال

 بجدَة َرفع حاجبه اَْسر

َكون ولجاً كافَاً لنكون هنانوساعجان فمط س "  " 

 حرن عَسً رأسه موافماً ولال َنظر لجانب وجهه

 " ٖ جنسً إذاً بؤنه لَس لجلن المحكمة باب واحد فمط "

 ً  ورالبجه نظراجه وهو َجحرن من مكانه وَسَر أمامه مجمجما

 " أعلم .. افعل أنت فمط ما طلبت منن "

ً وؼادر مبجعداً نظراجه ججبعه وحرن رأسه بإ َماءة خفَفة هامسا  



 .. إن فوجنا هذه الفرصة فلن نحصل علً مثَل لها َا شعَب "

 " ٖبد وأنن واثك جماماً من هذا

* 

* 

* 

 رمً حجر آخر من َده بحركة كسولة فجدحرج ْسفل الجبل

 مصدراً صوجاً خفَفاً فٍ السكون حوله سوي من صوت الرَح

 وبعض العصافَر الجٍ بدأت بالعودة ْعشاشها بَنما نظره َهَم

 فٍ الفضاء الواسع بشرود ٖ شٍء حوله وأمامه سوي الودَان

 الرطبة والجٗل المؽطاة بالحشابش الخضراء والملَل من اْزهار

 البرَة ججرالص مع الرَح لد امجدت فٍ مجموعات مجفرلة حجً

 . أرض الجبل الصؽَر جحت لدمَة

حجراً آخر جبع العشرات لبله بذات الحركة اِلَة وكؤنه رجل رمً  

 آلٍ مبرمج ٖ َفارق الججهم مٗمحه كما حدلجاه الرمادَة الجامدة

 جمود الصخور حوله وذات اْحداخ جدور وجكرر نفسها فٍ رأسه

 لكن بحركة عكسَة منجظمة .. ما حدخ معه الَوم وأهمه اخجفاء

ً  جلن الممرضة ولٓبد واكجشافه الماسٍ بؤنهما جارجان أَضا  .. 

 موت زوجة والده وسجن والده وانضمام شمَمَه لمابمة

 مسإولَاجه .. لدومه للجنوب وزواجه الؽرَب وفرحجه المبجورة

 بؤنه سَإسس عابلة له أخَراً زوجة ججفهم ظروفه وأبناء َربهم

 لَكونوا ما َرَدون هم عكس ماضَه جماماً .. وعاد لسبب لدومه

أساساً لمنزلهم المدَم لشمَمجه لمعاناجهما والجٍ هَبت لهللجنوب   

 أمنَاجه الحمماء بؤنها مرحلة عذاب طوَلة وانجهت أخَراً بالرؼم

 من كل ما خلفجه فٍ نفسَهما لَكجشؾ أنه والهموم والخذٖن ٖ



 . َفجرلان أبداً 

 رفع حجر آخر ورماه بعَداً بطول َده وكؤنه َرجم كل جلن

المججابعة والجٍ ٖ َمكنه نسَانها وٖ إخراجها الذكرَات والمآسٍ  

 من للبه ْنها السبب فٍ كل ما وصل له وما سَصَر إلَه كرجل

 فاشل ٖ َعرؾ من الحَاة سوي الُحمك وحسن النَة وٖ َُفلح

 . لشٍء ؼَر أعمال من ٖ شهادة لدَهم

 اسجؽفر هللا بهمس أجش ونظر لساعجه لبل أن َنظر ؼرباً حَخ

مس الباهجة خلؾ الجبال البعَدة وبدأ لون الشفكجوارت الش  

 َجسلل واضحاً للسماء فولؾ ونزل بخطوات سرَعة لجذب

 اْرض لجسده وجوجه ناحَة سَارجه أخرج السجادة الجٍ َحجفظ

 بها فَها وصلً المؽرب أوًٖ ٖ َُسمع فٍ ذان الصمت الشدَد

 الواسع سوي صوجه الجهورٌ لجٗوجه لَّات بجؤنٍ وجكبَراجه مع

 كل حركة خٗل الركعات الثٗخ الجٍ ما أن سلم منها ؼادر من

 هنان َمود سَارجه بشٍء من السرعة عكس ولت لدومه لهذا

 ً  المكان جردد شفجاه جسابَح ما بعد الفروغ من الصٗة مجوجها

للمبانٍ المدَمة المجراصة ناحَة البلدة المجكونة من لسمَن لسم  

 جنجهٍ بؤحَاء أفضل منها حاًٖ ولسم للمزارع الجٍ اجخذت مساحة

 واسعة ٖ َمكن للنظر إدراكها وٖ من مكان مرجفع ججوسطها

 . منازل مالكَها مجفرلة وبعَدة

 جوجه بسَارجه لجلن الناحَة وبدأت عجٗجها العالَة جخجرق

ل الواسع الذٌ َمثل منزلهطرلاجها الجرابَة حجً ظهر له المنز  

 جزءاً منه .. المنزل الطَنٍ الذٌ جم ججدَده بشكل كامل عدا

 الجزء الذٌ َخصه منه وإن كان خضع للصَانة أَضاً لما اسجطاع

 العَش فَه وكل ما َخشاه أن َفمده َوماً ما لَصبح بٗ مؤوي



 . َمكنه جحمل جكالَؾ أجرجه

انه الجام لمكالمةضرب بكفه علً جبَنه َوبخ نفسه علً نسَ  

 أوَس والذٌ أخبره منذ الصباح بؤنه َنجظره هنا لبل مؽادرجه

 لحوران لكن انشؽاله بنمل ابن ؼَلوان ثم خبر فرار جلن الممرضة

 . مع عابلجها أنساه كل ما كان َرَد فعله

 أولؾ سَارجه أمام باب المنزل وأخرج هاجفه واجصل به فوراً 

زله وهو لادم ، وبعد رنَن دامفهو لم َري سَارجه أمام باب من  

 لعدة ثوانٍ فُجح الخط وكما جولع وصله صوجه البارد مباشرة

 " لما ٖ جضبط ساعجن جَداً أو جنظر لمؽرب الشمس "

 لم َسجطع منع اٖبجسامة الخفَفة الجٍ جسللت لمٗمحه المججهمة

 ولال معجذراً 

نسَتأنا آسؾ حماً َا أوَس ولسماً أنٍ ؼادرت فٍ اسجعجال و "  

 " اْمر جماماً ... المعذرة منن

 وصله صوت جنهده الواضح لبل أن َمول

 " حسناً ٖبؤس سنجحدخ صباح الؽد "

 فجح باب السَارة ولال وهو َنزل منها

 " هل سجبَت اللَلة فٍ حوران ؟ "

 لال ذان من فوره

 " ٖ .. أنا فٍ الطرَك اِن نصؾ ساعة جمرَباً وأصل "

 لال وهو َؽلك باب السَارة

 " سؤنجظرن إذاً ونجحدخ عّما كنت جرَد أن ننالشه "

 وجنهد بعمك ما أن وصله صوجه الهادئ

 اجرن اْمر للؽد فسؤكون موجوداً فٍ أباجَر .. كٗنا مجعب اِن "

 " وبحاجة لٓكل والراحة



 حرن رأسه موافماً وهمس

 " حسناً كما جشاء "

 ً  وجابع من فوره محرجا

 " وأعجذر مجدداً َا أوَس "

 وشعر باٖرجَاح ما أن وصله صوجه مخجلطاً بابجسامة صادلة

 " ٖ جهجم لٓمر َا صدَمٍ .. نلجمٍ فٍ الؽد "

 همس مودعاً له لبل أن جججمد أطرفه وججسع عَناه ونظراجه

 المسجؽربة جنجمل ؼرباً وأرهؾ سمعه وكؤنه َرَد الجؤكد من

حرن فٍ ذان اٖججاه لكنه جراجعسماعه لجلن الخطوات وكان سَج  

 فٍ لراره ٖزالت نظراجه الؽابمة جحدق فٍ جلن الجهة جحدَداً حَخ

 صهرَج المَاه والسالَة جحفها أشجار السرو المجراصة من

 الخلؾ فٍ صؾ طوَل والجٍ َجم اسجخدامها لصد الرَاح الموَة

 المؽبرة عن المزروعات واْراضٍ الزراعَة َنجظر أن َجكرر

ت مجدداً لكن ٖ شٍء سوي صوت حفَؾ أوراقالصو  

 .! اْشجار العالَة

 ولؾ مكانه للحظات ولم َدخل منزله َرَد الجؤكد من شكوكه

 ومرت الدلابك مجعالبة وٖ شٍء َُسمع حوله حجً كان سَسجدَر

 مججهاً لباب المنزل لكنه جولؾ مكانه وؼضن جبَنه باسجؽراب

بصدمة حَن جكرر صوتَنظر لذات الجهة لبل أن ججسع عَناه   

 الخطوات مجدداً وكانت وكؤنها جبجعد علً فجرات مجمطعة

 فاضطرب للبه وعادت خطواجه لحثه علً الجحرن هنان والجؤكد

 من هوَة ذان المجسلل فٗ وجود ٌْ حَوانات هنا ولن جكون

 اْلدام إٖ لبشرٌ ! لكن عمله رفض مجدداً ففٍ جلن الجهة

 خمسون مجراً فمط ما َفصل أرض أوَس عن أراضٍ أولبنَ 



 الوحوش وهو وعده منذ اسجؤجر لدَه وعمل معه هنا بؤنه لن

 َمجرب من اراضَهم أو َدخلها وهذا حال عّماله أَضاً جلن الجهة

 محرمة جماماً علَهم ججنباً ٌْ مشكٗت معهم ولكٍ ٖ َعطوهم

َرَن بحجة َمدموهاالفرصة لسلب أرضه منه كما فعلوا مع الكث  

 . لمشاَخ المري وٖ أحد َمكنه معارضجهم حَنها

 شد لبضجاه بموة وٖزال َنظر لجلن الجهة بنظرات جبدلت للؽضب

 بسبب عجزه عن الركض هنان وأمسان بعنك ذان الشخص ،

 وانجملت نظراجه لباب منزله وجعالت أنفاسه وهو َجذكر حدَخ

سجؽفراً هللا بهمس فَكفَهأوَس هنا سابماً وحرن رأسه بعنؾ م  

 . حجً هذه النمطة ٖ َنمصه المزَد للَوم

 فجح باب منزله ونظر مرة أخَرة لجلن الجهة الساكنة جماماً ثم دخل

 مؽلماً إَاه خلفه وجمدمت خطواجه نحو الداخل .. كان السكون َعم

 المكان ٖ صوت كرة ٖ صراخ وضحكات وعلم فوراً بؤنهما نابمان

فهذا لَس ولت نومونظر لساعجه   !. 

 نظر ناحَة المطبخ ما أن صدر من جلن الجهة صوت حركة خفَفة

 وولع نظره فوراً علً الجٍ ولفت أمام بابه ، كانت جنظر له

 بصمت بَنما أشاح هو بوجهه ونظره عنها سرَعاً وكؤنه َخفٍ أٌ

 مشاعر جظهر فَهما .. أٌ ؼضب وكراهَة منها لبل نفسه وجمنً

أَضاً ولم جسجَمظ حجً الصباح أن وجدها نابمة  . 

 " !! جؤخرت َا َمان "

 كان صوجها حزَناً للماً كما نظراجها له بَنما ٖزال هو َججنب

 النظر لها أصابعه جشجد علً المفجاح فَها بموة ومٗمحه ٖ َكسر

 جمودها سوي الحدة فٍ حاجبَه المعمودان فوصله جبرَرها

 بصوت حزَن



 شمَمان لم َجولفا عن السإال عنن وبكً جاد كثَراً َظنن "

 " رحلت أَضاً وجركجهم حجً ؼلبه النعاس ونام

 عم الصمت المكان حجً َبست العَنان الخضراء الحزَنة من

 انجظار أٌ جعلَك منه لَنالض جولعاجها وهو َرفع نظره لعَنَها

بجمودوإن كانت نظرة لاسَة جعبر عّما كان َرَد لوله حَنها   

 نملت نوح ؼَلوان لمسجشفً إحلَل بعدما حاول أحد سكان "

 " البلدة لجله

 ارجفعت َدها لصدرها وشهمت مصدومة فلم جكن ججخَل َوماً أن

 َججرأ أحد علً الجفكَر فٍ فعلها ! وججاوزت اسجؽرابها فٍ أن

 َكون هو من أسعفه بصدمجها اْخري فؤن َحكٍ لها ما حدخ معه

انجهً منذ جلن اللَلة ! لكنها لم جكن جعلم بؤنوفعل أمر اخجفً و  

 لهذا سبب أَضاً وبؤنه كان سبًَٗ لكلماجها الجالَة حَن

 لالت بجرلب

 " ! ومن هذا الذٌ َفعلها "

 فاسجدار ناحَجها بكامل جسده حَنها وارجسمت ابجسامة ساخرة

 علً شفجَه ولال َنظر لعَنَها جحدَداً 

عً فجروالد ممرضة فٍ مشفً المرَة جد "  " 

 ولم َسجؽرب الشهمة الجٍ كجمجها حَنها بَن اضلعها كٍ ٖ جخرج

 ولال بابجسامة مابلة لم جعبر عن النار المشجعلة داخله كما

 نبرجه الباردة

 " جعرفَنها بالجؤكَد فهٍ الجٍ عاَنجن ولت الحادخ "

 جلعثمت وانعمد لسانها للحظات لبل أن جحرن رأسها كالمنومة

سجطَع نكران ذلن بَنما انجظر هو أكثر منه وبؤنجوما بنعم فلن ج  

 جعجرؾ بؤنها كانت جسكن بالمنزل المٗصك لمنزلهم لكنه َعلم



 أَضاً بؤنه عبثاً َنجظر وبدأت خَاٖت صوت الخطوات فٍ الخارج

 جهاجمه مجدداً ولم َكن َعلم بؤن نظراجه كانت ججحدخ نَابة عنه

ٖ أحد َسمعها ،وبؤنها أوصلجها للهاوَة جصرخ وهٍ جهوٌ و  

 وجدلت الدمعة الَجَمة من رموشها ما أن اسجدار مولَاً ظهره لها

 وجحرن باججاه الؽرفة الجٍ دخلها ضارباً بابها خلفه بموة أرججؾ

 جسدها الذٌ انجفض بؤكمله ودخلت المطبخ راكضة كجرَان

 دموعها فوق وجنجَها حجً الجصمت بجداره وجركت العنان

 لعبراجها جلصك وجهها به بَنما جضربه بكفها وكؤنها جسججدَه

 النطك وإخبارها بما علَها فعله فها هٍ شكوكه أخذجه لجلن

 الحادثة والجمرَر الذٌ أخبرجه به فجر وزورجه وبالجؤكَد سجنجابه

 الشكون حول اْمر وبؤن الحادخ لم َكن السبب بل أمر لبله

 . جخفَه عنه

ٍ صمت ومسحت عَناها بطرؾ أكمامكجمت عبراجها جشهك ف  

 فسجانها ما أن سمعت باب الؽرفة َُفجح ثم صوت خطواجه جٗه

 صوت باب الحمام الحدَدٌ فجوجهت نحو لدر الطعام وأشعلت

 النار جحجه وبدأت جعد الصَنَة وجضع الزَجون والخبز فَها جمسح

 عَناها كل حَن جمنع جسلل أٌ دمعة أخري منهما ، وما أن سُخن

ساء سكبجه فٍ طبك عمَك ووضعجه فٍ الصَنَة وحملجهالح  

 برفك وجوجهت ناحَة الؽرفة بخطوات حرصت لجكون سرَعة

 ومجزنة ذات الولت كٍ ٖ َمع طعام عشاءهم من َدَها وكٍ

 جؽادر الؽرفة لبل خروجه فحَن وصلجها كان بابها مفجوحاً كما

نتأن شمَماه جالسان كلَهما فجلن الضربة الموَة للباب كا  

 . سجحٍَ مَت ولَس جولظ طفًٗ من نومه

 كانا منشؽٗن بهاجؾ بسَط الشكل والذٌ علمت سرَعاً بؤنه



 اشجراه لنفسه بَنما اسجثناها هٍ وجراجع عن كٗمه السابك

 بشراء واحد لها أَضاً ولن َفعلها بالجؤكَد بعد أن أصبحت مشوهة

 . وامرأة مشبوهة فٍ نظره

لصَنَة لربهما وحَخ سَجلسمٓت الدموع عَناها ووضعت ا  

 بالجؤكَد وهمست ببحة وهٍ جوزع الخبز فَها بحركة سرَعة

 " ٖ جمربا الحساء فهو ساخن حجً َعود َمان "

 وؼادرت من فورها دون أن جسمع أٌ جعلَك منهما ولن ججولع

 ً  ذلن مع انشؽالهما الفضولٍ مع الهاجؾ وإن كان بسَطا

ها عند نهاَة الجدارومخجصراً ، عادت للمطبخ وجلست مكان  

 جحضن ركبجَها لصدرها وجنظر للفراغ بشرود حزَن جسجمع

 لصوت الباب ثم خطواجه ثم إؼٗله للباب اِخر فرفعت رأسها

 عالَاً ججكا به علً الجدار خلفها وامجٓت عَناها بالدموع جشعر

 بها وكؤنها عشرات اْبواب جُؽلك بَنهما وٖ َمكن فجحها مجدداً ،

 وكم جمنت لحظجها أن كان لها مكان جذهب إلَه فشهامة هذا الرجل

 وحدها الجٍ منعجه من طردها للشارع حجً اِن ومإكد لن جسمح

 له كرامجه كرجل بؤن َؽفر لها ما فعلت إن علم بالحمَمة كاملة

 .. وباعجراؾ منها لكنها كحَوان شرَد ٖ أصل وٖ عابلة لها

ونوا عابلجها وٖ هٍٖ هٍ ابنة من جحمل اسمه لَك  

 ابنة من اعجرؾ بؤنها من صلبه لججدهم سنداً لها فٗ شعَب

 وإخوانه َرَدونها أو َعجرفون بها وٖ أوَس الذٌ َكرهها

 أضعاؾ كرههم لها ، أما والدجها فٗ جنجمٍ لهذه البٗد بؤكملها

 . وجركوها هكذا كرَشة ججماذفها الرَاح حَخ جشاء

ساعدَها وهمست باكَة بحرلةدفنت وجهها فٍ ركبجَها و  

 َا رب إن كنت جعلم أن موجٍ خَراً لٍ فخذنٍ إلَن فٗ مكان "



 " َمبل بٍ ؼَر لبرٌ

* 

* 

* 

 <َجبع ـــــ

4الفصل السادس والعشرون   

 

* 

* 

 ؼادرت ؼرفجها ولبلها سرَرها بعد أن جافً النوم عَنَها رؼم

عر بكلمحاوٖجها الفاشلة لساعات ، وكَؾ لها أن جنام وهٍ جش  

 ذان الؽضب َؽلٍ فٍ عرولها وصوًٖ لرأسها من كل شٍء ومن

 الجمَع وحجً من نفسها ، وصلت باب الؽرفة وممصدها اْساسٍ

 وحركجه نحو الداخل ببطء حجً ظهر لها جسد النابمة هنان

 وجؽّضن جبَنها باسجؽراب ما أن ولع نظرها علً وجهها وعلً

 وجنجَها المحمرجان بشدة واْنفاس الجٍ كانت جخرج مجٗحمة

 من بَن شفجَها المرججفة والعرق الذٌ كان َجصبب من جبَنها

 مما جعل خصٗت من ؼرجها جلجصك به وبجانب وجهها فدفعت

 الباب بموة وجوجهت نحوها بخطوات مسرعة ورؼم جَمنها من

ا جولعت كانتظنونها إٖ أنها ٖمست جبَنها براحة َدها وكم  

 ساخنة للؽاَة فؤزالت اللحاؾ من علً جسدها بحركة واحدة

 سرَعة وضربت براحة َدها علً وجنجها بخفة منادَه

 " مارَه "



 لكنها لم جسججب لها أو جفجح عَنَها رؼم جكرارها لضربها

 ومناداجها حجً ارججفت شفجاها أكثر وخرج همسها المجعب

 المجمطع ولم جفجح عَناها بعد

مٍ .. أبٍأ "  " 

 فعادت لضرب وجهها مجدداً لابلة برجاء حزَن

 " افجحٍ عَنَن مارَه أرجون "

 وكانت النجَجة ذاجها ٖ شٍء سوي همسها الحزَن المرججؾ

 والمنادٌ لهما وجرجَها بؤن ٖ َجركاها فعلمت بؤنها ؼاببة عّما

 حولها جماماً وبؤن حرارجها سجكون وصلت لمرحلة الحمة الشدَدة

ت الؽرفة بخطوات راكضة حجً كانت فٍ بهو المنزل المظلمفؽادر  

 الساكن جماماً واججهت َساراً وممصدها ؼرفة والدَها لكنها ؼَرت

 رأَها فجؤة كما اججاهها ذان حَن جذكرت ما حدخ سابماً وحَن جم

 نملها للمسجشفً بسبب الحادخ الذٌ جعرضت له وأَن انجهً بها

بة أسعافات المعلمة علً الجداراْمر فكانت وجهجها الجدَدة عل  

 سحبت كرسَاً وصعدت لها فلن َفعل لها اْطباء أفضل مما

 . سجفعله هٍ

 أخذت منها ما جحجاجه وعادت بخطوات راكضة باججاه الؽرفة وما

 أن دخلجها جوجهت نحو الجٍ ٖزالت علً ذات الحال الذٌ جركجها

ند طرفهعلَه فوضعت ما فٍ َدَها علً السرَر الذٌ جلست ع  

 مٗصمة لجسدها وسحبت َدها وساعدها الساخنان بشدة

 ووضعجها فٍ حجرها ولامت بربط الحزام المطاطٍ الخاص حول

 ذراعها وعممت باطن مرفمها لبل أن ججهز الحمنة وجحمنها ببطء

 فٍ ورَدها نظرها َنجمل بَن ما جفعل َداها وجؤلم جلن المٗمح

 بحركة طفَفة حجً انجهت وولفت حَنها وجخلصت من الحمنة



 وؼادرت الؽرفة مجدداً وبذات الخطوات الراكضة حافَة المدمَن

 ووجهجها هذه المرة المطبخ والذٌ خرجت منه بعد لحظات

 لصَرة سبمها صوت ضجَج واضح فٍ الداخل جحمل فٍ َدَها

جها علًإناء به ماء بارد ومنشفجان صؽَرجان وعادت للجٍ وجد  

 حالها سوي أن هذَانها المجمطع لد جولؾ فجلست بمربها ولم

 ججولؾ عن جؽََر المنشفة باْخري حجً عادت حرارجها لمسجواها

 الطبَعٍ فجنهدت حَنها بارجَاح ومسحت َدها علً وجهها جنظر

 بحزن لمٗمحها المجعبة ولد انجظم جنفسها ونامت أخَراً ، وكم

ؼَر والدَها فٍ عالمها أٖ واعٍ وٖ آلمها أنها لم جنادٌ أحداً   

 ! حجً ذان الرجل الذٌ كانت مجعلمة به حد الجنون

 انحنت نحوها ولبّلت جبَنها وؼطت جسدها باللحاؾ الخفَؾ

 جدعوا هللا هامسة بحنك أن َنجمم من كل من آذاها وَري بؤنه ٖ

 أحد لها َردعه عن فعل ما َرَد بالرؼم من أن ما فٍ للبها ٖ

جلن المواصفات سوي شخص واحد جكرهه كل َوم أكثر َطابك  . 

 مسحت بعدها الماء الذٌ جناثر منها علً اْرض وحملت كل ما

 جبمً هنان وأعادجهم مكانهم لبل أن جعود للؽرفة مجدداً جؤكدت

 بؤنها بخَر ونابمة فعًٗ وؼادرت حَنها مؽلمة الباب خلفها بهدوء

لد مضً علً ولجه وعادت لؽرفجها ، صلت الفجر الذٌ كان  

 لرابة النصؾ ساعة حَنها لكن الشمس لم جشرق بعد وفشلت

 مجدداً فٍ أن جحصل وإن علً الملَل من النوم عَناها جنظران

 للسمؾ كمطة وحَدة فٍ الظٗم وفكرة واحدة جسَطر علً عملها

 وهٍ أن جكون مكانها اِن وجُظلم وجُضام وٖ أحد َهجم ْلمها

لها ْنه ٖ أحد لها َمول لهم جولفوا عنوجُهمل من الجمَع حو  

 . فعل ذلن



 نظرت جهة النافذة المجوارَة خلؾ سجار سمَن ولد بدأ النور

 َجسلل خفَفاً بَن فجحاجها وجنهدت نفساً عمَماً ججذكر لوم والدجها

 الدابم لوالدها فٍ طفولجها جُحمله ذنب جحوَلها لرجل بدًٖ من

 ً  امرأة فكان جعلَمه فٍ كل مرة بؤنه ٖ َرَد ٖبنجه أن ججؤلم َوما

 حَن ٖ ججد من َمؾ أمامها وَحمَها فهو رزق بها ولد بلػ

 الخمسَن عاماً وعلمت اِن بؤنه فعل الصواب جماماً ، بَنما شارن

 الجمَع فٍ جعل مارَه فجاة حساسة ضعَفة جحجاج دابماً لمن َمؾ

حجً بات الجمَع َمرر عنها دون معها وَردع الخطر عنها  

 احجرام لرؼباجها .. جمَعهم وحجً جَم الفجً ووالدجه المجوفاة فٍ

 رأَها َحملون الذنب ذاجه بل وأكثر من البمَة فلو أنهم علموها أن

 جدافع عن نفسها بدًٖ من حماَجها والدفاع عنها لما كان َسجطَع

لً ما ٖأٌ شخص اِن كسرها أو جرحها أو حجً إكراهها ع  

 جرَد خاصة ذان الرجل الذٌ َجحكم بها وكؤنها دمَة لعب فٍ

 َدَه َؤخذها حَن َشاء وَرمَها خارج منزله وحَاجه مجً

 . وكَؾ َشاء

 رمت اللحاؾ عن جسدها وجلست حَن أعلنت َؤسها مجدداً فٍ أن

 َجؽلب النوم علً عَنَها وعملها لبلهما وؼادرت ؼرفجها مججهة

ا فجحت الباب بهدوء ونظرت للنابمة كماللؽرفة المرَبة منه  

 . جركجها فَبدو أن خافض الحرارة لد جعلها جنام وهذا جَد

 دخلت مؽلمة الباب خلفها وسحبت كرسٍ طاولة الجزََن وجلست

 علَه لربها جنظر لمٗمحها النابمة بسكَنة رؼم احمرار جفنَها

رَبةوجورد وجنجَها وشعرت بالحَرة فهل َمكن لهذه المٗمح الب  

 والملب الطَب أن ججؽَر لو أنها جربت فٍ بَبة مخجلفة ؟

 ! أم أنها ججسدت مع جكوَن جسدها ومٗمحها الجمَلة



 !كَؾ لها أن جكون النمَضان حَنها بَن مٗمحها وشخصَجها ؟

 أبعدت نظرها عنها وجنهدت بؤسً مجمجمه

 " كان بإمكانها لول كلمة ٖ علً اْلل "

شعرت بثمل جفنَها معلنان رؼبجهما فٍوابجسمت كالبلهاء حَن   

 النوم فارجمت بنصؾ جسدها علً السرَر أمامها واجكؤت بجانب

 وجهها علً ساعدَها مؽمضة العَنَن فَبدو أنها لم جسجطع النوم

 . ْنها ابجعدت عن مصدر أفكارها

* 

* 

* 

 رجبت اْطباق فٍ الصَنَة ونظرت ٖبنجها الجٍ جلبت كوب

 العصَر من الثٗجة ووضعجه فمالت وهٍ جنظر له

 " لو أنن وضعِت لها إبرَماً صؽَراً أفضل من هذا "

 فاسجعجلجها وهٍ جرفع الصَنَة كٍ ٖ جفسد مخططها لابلة

 جججنب النظر لها

 " هذا كٍ ٖ جشربٍ منه أمٍ فهو بارد "

 أخذت الصَنَة منها رؼم عدم الجناعها لكنها أطاعجها ممجنة أن

ت لسانها فٍ فمها وهما جطبخان طعام العشاء علً ؼَردس  

 ! العادة حَن جكون جلَلة فٍ اْمر

 وخرجت بالصَنَة جدعو هللا فٍ للبها أن َرَح للب ابنجها جلن

 وَهدَها الصواب كٍ ٖ جكون نهاَجها فٍ هذه الحَاة سَبة بسبب

هالسانها وسواد للبها .. ولن جلوم أحداً ؼَر نفسها ْنها من ربج  

 مدللة رؼم للة حَلجهم ذان الولت لكنها اعجادت أن جنال كل ما

 جرَده وإن كان فٍ َد ؼَرها ولم َكن فٍ نَجها سوي جعوَضها



 عن فمدها لوالدها فكانت جحرم نفسها من كل شٍء كٍ جشجرٌ

 لها ما جرَد وجعمل بَدَها وٖ جنام اللَل بطوله لججنٍ الملَل من

ا الجٍ ٖ جنجهٍ كٍ ٖ جحرمها أٌالمال ثم جصرفه علً طلباجه  

 شٍء َوفره الرجال لبناجهم وٖ جري فٍ عَنَها نظرة كسَرة ْنها

 ٖ جملن مثله ، وحَن خطبها عمَر عاملها ذات المعاملة وجعلم

 السبب ْنه أحبها فعًٗ وجؽاضً عن كل عَوبها ولم َجؤخر

داً زواجهما لولت سفره إٖ بسبب شروطها الجٍ لم جكن جنجهٍ أب  

 وهو شاب فٍ بٗد حروب بالكاد جمع الدرهم فوق اِخر ودون

 مساعدة من والده وبنً منزًٖ مسجمًٗ له وكلما نهجها ؼاضبة لال

 ً  مبجسما

 ( اجركَها جطلب ما جرَد عمجٍ )

 وظهرت الحمَمة الماسَة عند أول منعطؾ واجههما ومن لبل أن

 َجزوجا ، واكجشفت بشكل أوضح نجابج جربَجها السَبة لها حَن

 جزوجت بعد رحَله ولم جهجم كما جخلت عن زوجها ذان عند أول

 مشكلة واجهجه ولم جهجم أَضاً ولم جمؾ بجانبه كؤٌ زوجة صالحة

 ججذكر له حسن معاملجه لها وأنه لم َحرمها شَباً كانت ججلبه

دوره بالنسبة لهاأمواله فحَن اخجفً المال انجهً   . 

 صعدت عجبات السلم جنهٍ كل أفكارها جلن فلوم نفسها لن َجدٌ

نالت عمابها وهٍ جراها جخطا كل َوم ممجنعة فٍ شٍء ولد  

 جماماً بؤنها علً صواب بَنما جعانٍ هٍ وَٗت ؼضبها أٖ مبرر

 . فٍ نظرها

 ابجسمت وجؽَر كل مزاجها ذان ما أن وصلت لٓعلً وولع نظرها

المجكبة بالعرض فوق اْرَكة جنظر لشاشة الجلفاز الضخمةعلً   

 المعلمة علً الجدار ججكا برأسها علً مسندها وجدلت َدها وجهاز



 الجحكم فَها نحو اْسفل جحركها بعشوابَة وبدت فٍ فسجانها

 اْصفر الجمَل كمطعة حلوي .. فمن هذا الذٌ َري أن المرأة إن

لَؽَر نظرجه جلن بالكلَة بلؽت الثٗثَن عاماً كبرت فلَؤجٍ  !. 

 ما أن جمدمت بضع خطوات ناحَجها وشعرت بوجودها حجً جلست

 مسرعة وولفت وجوجهت نحوها بخطوات واسعة وأخذت الصَنَة

 منها لابلة بإحراج

 " أجعبت نفسن عمجٍ "

 فمالت جنظر لها مبجسمة وهٍ جسَر بها بالٍ المسافة

بدونن وما الجعب ونحن نعد الطعام إن معن أو "  " 

 لالت مبجسمة جضع الصَنَة الكبَرة علً الطاولة

 " سلمت َدان وٖ جعَدَها مجدداً  "

 ضحكجا معاً بَنما أمسكت جلَلة بَدها ولالت جسَر بها

 نحو اْرَكة

 " سججناولَن الطعام معٍ فلن آكل كل هذا وحدٌ بالجؤكَد "

 جلست حَخ أوصلجها ولالت مبجسمة

م معن لكن لَس لكثرجه بل ْجؤكدبالجؤكَد سؤجناول الطعا "  

 " من أنن جناولت عشاءن بشكل جَد

 فضحكت ولالت وهٍ جسحب الكرسٍ لججلس ممابلة لها

 من حسن حظٍ أنٍ جركت والدجٍ هنان فٍ العمران "

 " ْجدها هنا

 وجلست جنظر لها مبجسمة بصدق َوثك كل كلمة لالجها فهذه

 المرأة فعًٗ َمكنها أن جكون والدة لكل شخص َعرفها وَجعرؾ

 علَها ولوٖ سلون ابنجها ناحَجها لكانت من نفسها نزلت ولضت

 َومها معها جطبخان وججحدثان وججسامران بدًٖ من مواجهة



 الجدران هنا فحجً الجلفاز جلست الَوم أمامه فٍ انجظارها فمط

 ً من عشاق الجلوس أمامه وكان ْنها جعلم بمدومها فلم جكن َوما  

 . َومها مزدحماً ولدَها دابماً ما جفعله

 ماجت ابجسامجها وارجفع نظرها لها ما أن لالت باسمة

 انجظرت عمَر أن َؤجٍ وججعشَا معاً لكن رجال مطر شاهَن "

 " ٖ َوفون بوعودهم للنساء أبداً 

نظرفؤخفت حدلجاها بإنسدال جفنَها الواسعان علَهما ولم جعلك ج  

 للكوب الذٌ وضعجه لها أمامها لابلة

 " هذا نعده نحن هنا فٍ المنزل وسَعجبن طعمه كثَراً  "

 ونظرت لها ولالت مبجسمة ما أن عادت جالسة مكانها جنهٍ

 ً  ما لالجه سابما

 " مإكد سجنجهٍ ظروؾ البٗد سرَعاً وسَجؽَر نظام عمله "

الؽرَب رفعت الكوب بَن َدَها ولالت ونظرها شارد فٍ لونه  

 ٖخجٗط الفواكه المجعددة فَه

 أنا أعلم جَداً بؤٌ رجل جزوجت فلن أجصرؾ كمراهمة صؽَرة "

 " جطالبه بالجواجد معها طوال الولت

 ابجسمت لها جلن العَنان الُمحبة ولالت صاحبجها مبجسمة

 " زادن هللا عمًٗ .. سبحانه من كملن به "

ا ورشفت منه رشفةابجسمت لها بامجنان ورفعت الكوب لشفجَه  

 صؽَرة ووضعجه مكانه ما أن لالت الجالسة أمامها

 " ٖ جشربٍ العصَر فمط فجمجلا معدجن علَن أن جؤكلٍ أَضا "

 ابجسمت ولالت

 " طعمه رابع فعًٗ  "

 حركت رأسها ولالت باسمة



 " أجل فبثَنة جبدع فٍ إعداده منذ أعوام "

 ماجت ابجسامجها فٍ رد فعل ٖ إرادٌ وشعرت بذان اٖنمباض

 الؽرَب كلما رأجها أو سمعت اسمها أو حجً جذكرجها وخرج

 السإال دون شعور منها حَنها وهٍ جرفع نظرها بالجٍ بدأت جضع

 اللحم أمامها

 " منذ مجً وهٍ مطلمة ؟ "

 جنهدت الجٍ اسجبدلت صحن الخضار لَصبح أمامها ولالت

ودة عمَر فهو من سعً ٔجبار زوجها علً أن َطلمهابعد ع "  " 

 " ! أجبره "

 همست بجلن الكلمة الَجَمة فٍ صدمة ولالت الجٍ رفعت

 نظرها لها

 نعم فهو جزوج علَها ثم اشجرط بمابها إن أرادت أبنابها "

 ْنه َرَدهم معه ورفض جطلَمها كٍ ٖ جنال حضانجهم

 " حسب المانون

همستحركت رأسها فٍ ذهول و  

 " ! وكَؾ اسجطاع إجباره دون جنازل "

 حركت جلن كجفَها ولالت جرفع الملعمة

 بالجراضٍ فعمَر اسجطاع أن َعلم بذكاء الرجل أن الطرؾ "

 اِخر َمكن الجعامل معه بالحسنً ، وكان ذان أَضاً َدرن بؤنه بعد

 عودجه لم جعد بثَنة المرأة الجٍ ٖ سند لها ومإكد خشٍ علً

َإذَه وهو رجل مطر شاهَن الممرب فجفاهما علً نفسه من أن  

 " أن َطلمها وَنال حمه فٍ رإَجهما دابماً ودون دفع نفمجهما

 وابجسمت بسخرَة وهٍ جرفع الطعام لفمها لابلة

 لو فكر للًَٗ فٍ أنه َشبه زعَمهم فٍ عدله ما كان خاؾ من "



 " رد فعله حَال رفضه

أشارت لها وهٍ جمضػ كانت جحدق فَها بجفكَر وابجسمت ما أن  

 الطعام لجؤكل فرفعت ملعمجها وبدأت فٍ اْكل وإن كان ذهنها

 منشؽل جماماً بما لالت حجً أنها لم جكن جعلم ما أكلت جحدَداً ، ولم

 جسجطع نهاَة اْمر منع السإال الذٌ خرج مجحرراً منها

 " !ولما جطلما بما أنه حسن خلك ؟ "

 كانت جعلم بؤنه سإال ؼَر ٖبك وكؤنها جمول لها ابنجن هٍ السَبة

 بما أنه لدَهما أبناء ، وجولعت أن ججد أعذاراً لها كؤٌ أم جخجل

 فمط من لول الحمَمة وهٍ من ربت جلن اٖبنة لكنها حطمت جمَع

 جولعاجها حَن لالت بعد جنهَدة طوَلة وبنظر شارد

ا العالم دون أن جمجلن كل ماابنجٍ جكره فكرة أن جعَش فٍ هذ "  

 ججمناه وجرَده وانجكاسة زوجها المالَة فالمت المشاكل بَنهما مما

 جعله َجزوج بؤخري وَعَشان شبه منفصلَن كلَاً ٖ َدخل المنزل

 سوي لرإَة أبنابه وكانا َجشاجران أَضاً فٍ جلن الزَارات وجعذّر

 " عن زواجه بؤخري أنه لم َعد َطَك العَش معها

عت نظرها بها وهٍ ججابع بحزنورف  

 ثم بدأ َجحدخ عنها بسوء وأنها كانت كذلن طوال سنوات "

 " زواجهما وأنه كان َسكجها بماله فمط

 أخفضت رأسها وشعرت بالندم وهٍ جري أحراج فٍ مٗمحها

 كما الحزن فٍ عَنَها الجٍ هربت بهما منها ورفعت نظرها لها

 مجدداً ولالت

ً  ٖ َحك له لول ذلن " عنها ولو كان صحَحا  " 

 ونظرت لها باسجؽراب ما أن جبدلت مٗمحها لٗبجسام فجؤة ولالت

 لم َكن ثمة ما َمنعه سوي عودة عمَر والذٌ لال عبارة "



 واحدة فمط حَنها

 إن أرادت هٍ الطٗق منه فعلَه فعلها وإن كانت مخطبة وٖ "

 " َعجمد بؤنه ٖ أحد وسند لها ولوالدجها

ا بحزن وهٍ جٗمس صدرها بَدها ونظراجها جهَمولمعت عَناه  

 للفراغ ولالت

 كان رحمة من هللا لنا فما كانت لجسجطَع وٖ إعالة ابنَها إن "

 " هو طلمها وجركهما لها

 وابجسمت بحزن وهٍ جنظر لعَنَها مجدداً مجابعة

 وجعهد بؤن َهجم بٍ وبها وأبنابها وها نحن نجماسم معه حجً "

 " منزله وحَاجكما الخاصة

 شعرت بؽصة فٍ حلمها وندم لاسٍ لجضاَمها سابماً منهم ومدت

 َدها وأمسكت بَدَها اللجان كانت جضمهما فٍ حجرها ولالت

 كَؾ جمولَن هذا عمجٍ فالمنزل لكم أنجم عابلجه أنا امرأة جلبجها "

 " كلمة رجال وجؽادر بكلمة واحدة منه كما ججلب أخري

مسن بكفها ذانلالت مسرعة ج  

 " ٖ فرق هللا بَنكما َوماً بنَجٍ "

 وابجسمت بحب مجابعة

 " عمَر َسجحك امرأة مثلن ولن َجد أفضل منن أبداً  "

 ابجسمت لها ممجنة وهٍ جبعد َدها ولالت وبكل صدق رؼم كل ما

 جراه من ابنجها جلن

 أجمنً من هللا أن َعوضها خَراً مما فمدت فالرجل بالفعل إن لم "

هللا فلن َخاؾ سوي أهل الزوجة أما إن لم َجد من َخافه فسَظلمها دون جراجع َخؾ  " 

 لالت الجالسة أمامها بضحكة صؽَرة

 وهل سجهجم المرأة لعوض بعد أبنابها ؟ سجكرس نفسها "



 " فمط لجربَجهم

 وأشارت بَدها للطعام لابلة

 " ... هَا مدٌ َدَن وكلٍ من كل هذا "

بعةواشارت للكوب أمامها مجا  

 " وأرَدن أن جشربٍ كوب العصَر كامًٗ  "

 ضحكت ولالت

 " لن أنام اللَلة بسبب الجخمة "

 ضحكت ولالت جرفع ملعمجها مجدداً 

 " بل سجنامَن نوماً هانباً وَسجعَد جسدن عافَجه "

* 

* 

* 

 نزل مؽلماً باب السَارة خلفه وولؾ ونظره علً الملؾ المطوٌ

 فٍ َده َشعر بؤنه َحمل أسراراً أبعد من لدرات خَاله البشرٌ

 فحَن اجصل به عمَر وطلب ممابلجه فٍ مكجبه كان َعجمد أنه

 سَجحدخ معه بخصوص والد َمان ولم َكن َجولع أبداً أن َكون

 رسول خاله إلَه وأنه َحمل له فاجعة ولَس مفاجؤة وهو َخبره

الؽد مجعمدَن إخباره بؤنه سَكون فٍ مبنً محكمة حوران عصر  

 بذلن اللَلة فمط مع الجوصَات المجكررة منه حجً كانت جكاد جصل

 للجهدَد بؤن ٖ َعلم أحد وٖ من عابلجه بؤمرها وبموعدها جحدَداً 

 لججوالً علَه الصدمات ما أن علم سَجرافع نَابة عن من ! ثم

 ً  صاحب الدعوة ثم سبب المضَة .. وكان َشعر وكؤنه َسمع كٗما

  َخرج من شفجٍ الجالس ممابًٗ له خلؾ مكجبه بل وكؤنه َمولٖ

 ً  ! أموراً أخري وهو َسمع صوجاً مؽاَر جماما



 فكَؾ لمن جَخرج حدَثاً ومهما كان ممدار جفوله أن جكون أول

 ! ججربة عملَة له لضَة كهذه

 كانت سجكون من أسهل المضاَا علَه لو لم َكونا هما صاحبا

خاله َرَد خسارة المضَة بدفعها نحوه اْسماء فَها فإما أن  

 لدراسجها فٍ لَلة واحدة فمط أو أن اْمر من السرَة والخطورة

 .!أن َرفض جسلَمه لشخص ٖ َنجمٍ له وَسجؤمنه علَه ؟

 اشجدت أصابعه علً الملؾ واْوراق فَها وهو َجذكر كلمات

 عمَر الجادة َنظر لعَنَه جلن النظرة الموَة الجٍ ٖ َري أحداً 

 َجمنها سوي خاله ورجاله

 ثمة أمر مهم علَن معرفجه َا أبان فؤنا نفسٍ ٖ أعلم ما بداخل )

 هذا الملؾ وٖ أٌ رجل من رجاله ولم َكن أمامنا إٖ السمع

 والطاعة لثمجنا به فإن كان بإمكانن أن جبات اللَلة مفجوح العَنَن

 ( جحرسه فافعل ذلن

َبدو أنها كانت السببوعلم حَنها بؤنه َحوٌ أسراراً كبَرة   

 وراء خروجهم جمَعاً من البٗد ! أمور كان مجبراً علً إخفابها

 عنهم هم أنفسهم ومن الجفوا حوله ْعوام لم َدفعهم وفاإهم له

 وثمجهم به وٖ لمجرد سإاله لما نحن هنا ولما جحكم صنوان

 . ! البٗد بَنما وافمت لبابل الحالن

 زفر نفساً طوًَٗ من بَن شفجَه خرج من عمك ضَاع أفكاره

 وجحرن من مكانه مبعداً نظره عنه ووجهجه باب المنزل فعلَه أن

 َكون أهًٗ للثمة الجٍ ُمنحت له علً الرؼم من جهله لهدؾ خاله

 منها ! هل لَكسب المضَة وَجم إلؽاء طلب الطٗق أم فمط جوضَح

حوال أن َمارس ما درسه وجعلمهمسبباجه ؟! وعلَه فٍ جمَع اْ  

 . والمرار اْخَر للماضٍ وحده َحكم فَه بعدل مطلك



 دخل المنزل مؽلماً الباب خلفه بَنما نظره علً المججمعَن عند أحد

 الصالونات و كانوا بثَنة وَمامة الجٍ جولٍ الباب ظهرها جمرآن

 شَباً فٍ كجاب مفجوح بَنهما علً اْرَكة وججلس لربهما والدجه

 الجٍ كانت جمسن ابنجها الصؽري ذات الثٗثة أعوام والجٍ جبدو

 نابمة وكانت وحدها الجٍ جنظر ناحَجه فابجسم لها ابجسامة َعلم

 أنها جفهمها جَداً فلم َدخل المنزل أو َنزل من شمجه فٍ مرة

 وكانت َمامة هنا فٍ الطابك السفلٍ ولَست مرافمة لها إٖ فٍ

 .  جكون بعَدة عن مكانها بالجؤكَدالنادر جداً ٖضطرارها وٖ

 جحركت خطواجه ونظره ٖزال علَهم ودس َده الحرة فٍ جَبه

 ً  وصفر بشفجَه نحوهن ونادي مبجسما

 " َمامة "

 فارجفع جسدها المنحنٍ للًَٗ جهة الكجاب كما رأسها وهٍ جدَره

 نحوه وجنظر له كما هو حال شمَمجه ووالدجه الجٍ هو مولن من

لحسَة اسجنفرت جمَعها لحظجها ، فلم َسجطع كجمأن مجساجها ا  

 ضحكة صؽَرة خرجت منه بسبب نظرجها جلن وأخرج َده من

 جَبه وفَها لطعة الشكوٖجه الموجودة فَه ورماها نحوها بموة

 فمفزت مبجسمة لجلمطها ورفع رأسه نحوهم ولال بمكر

 ٖ جعطٍ منها لجلن المبَحة فثمنها أؼلً منها بؤكملها لكنها "

 " ٖ جساوٌ رإَة ابجسامجن هذه

 وؼمز لوالدجه ضاحكاً وهو َجوجه ناحَة السٗلم وصعد لشمجه من

 فوره بل ولؽرفجه جحدَداً وأؼلك بابها خلفه ووضع الملؾ من َده

 علً الطاولة ونظره علَه وهو َفجح أزرار لمَصه العلوَة َجذكر

مجهكلمات عمَر عن حراسجه له فهو لن َنام فٍ كل اْحوال لث  

 بؤن ما سَحمله بَن أوراله سَفمده النوم َْام ولَس لَلة



 . واحدة فمط

 جولفت َداه بعد زرَن وثالخ نصؾ مفجوح ونظر لباب الؽرفة الذٌ

 فُجح بدون طرق وللشخص الذٌ ما كان لَجولع ؼَره بالجؤكَد فعاد

 بنظره لَدَه وهو َواصل فجح اْزرار لابًٗ ببرود

 كل ما فٍ اْمر لوح شكوٖجه أمٍ ٖ داعٍ ٖججَاح "

 " المكان وجعنَفٍ

 لكنها لم جهجم لكٗمه وهٍ جدخل الؽرفة وجؽلك بابها بموة ولالت

 جنظر له ببرود

 أعلم أنن ٖ جؤخذ اْمر أكثر من جسلَة ٔؼاظجٍ .. وبالرؼم من "

 " أنٍ ربَجن وأعرفن جَداً لكنٍ لن أنكر خوفٍ علَها منن

ن لد فجح آخر زر حَنها فؤمسن خصره من جحت الممَصكا  

 ولال بضَك

 علَن أن جحددٌ نوع هذا الخوؾ أمٍ فإن كان من أن "

 أُفسد طباعها فهٍ إهانة لن ألبلها منن أبداً وإن كان خوؾ

 من أن أنظر لها كزوجة فعلَاً اِن وأفعل ما َحلو لٍ فهذه

 " أشد وأعظم من جلن

برودها السابكحركت رأسها ولالت بذات   

 جَد فها أنت إذاً جعلم وجدرن بؤن كٗهما جرَمة َرفضهما "

 " عملن لبل مبادبن

 نزع لمَصه ورماه علً السرَر بإهمال مجمجماً بضَك

 " أجل كونٍ مطمبنة "

 جنهدت حَنها بحنك ولالت

 " ولست هنا من أجل ذلن "

 ضَك عَنَه وهو َنظر لها ولال



 " خطة جمَلة َا ابنة الشاهَن "

 حركت رأسها بَؤس منه ولال

"  ً  " بل ْخبرن بؤنن من سَؤخذ َمامة وبثَنة للمدرسة صباحا

 نظر لها نظرة أعَدٌ فلم أسمع فمالت بجدَة جججاهل كل ذلن

"  ً  " وسجرجعهما نهاَة الدوام المدرسٍ أَضا

 وكان ذان ما جعله َنطك برفض محجج

 ولما وثمة سابك لدَكم عجوز هرم بالكاد َري الطرَك "

 " لَوافك شروطن

 وجابع بضَك وجملك ومن لبل أن جعلك

 ثم كَؾ وثمت بؤبان هكذا فجؤة ولم ججركَها سابماً وٖ جذهب "

 " ! للسوق معٍ

 وهددها بسبابجه كٍ َجهرب مما َعلم ما َكون

مٍ فلنإن كنِت صدلِت كٗمٍ السابك فها أنا أُحذرن أ "  

 " أضمن نفسٍ

 وكان جهدَدها جاهزاً أَضاً جنطك به عَناها لبل لسانها

 بل سجفعلها وَومَاً حجً َنجهٍ العام الدراسٍ ورؼماً عن "

 ً  " أنفن وبثَنة معها لن جفعل شَبا

 نفض َدَه ولال بضَك محجج

 أمٍ باهلل علَن أٌ جرَمة فٍ حمٍ هذه ! لن أكون ممَد الحركة "

من المدرسة كل َوم وفٍ ولت محدد ٖ َمكنبسبب إحضارهما   

 " الجؤخر عنه

 لالت هٍ بحدة حَنها

 لست مجبراً علً مؽادرة الحمَراء وإن حدخ ذلن فَمكنن "

 " فعلها بعد الظهر



 اسجدار جانباً وجؤفؾ َضرب َدَه ببعضهما لبل أن َنظر لها

 ولال بضَك

اِن ؟كان السابك من َؤخذ بثَنة َومَاً وْعوام فما جؽَر  " ! " 

 لالت من فورها

 " جؽَر أن خالن مطر من أمر بهذا "

 نظر لها باسجؽراب هامسا

 " !! خالٍ "

 لالت بجدَة

 نعم وجحدخ معٍ بنفسه وكان رافضاً بالكلَة خروج َمامة وٖ "

 للمدرسة وطلب أن جدرس فٍ المنزل وججمدم لٕمجحانات فمط

 لوٖ أن أصررت علَه وأخبرجه بمدي رؼبجها فٍ الذهاب لها

 خاصة مع ظروؾ عابلجها الحالَة فمد جساعدها فٍ ججاوز

 " حزنها والجفكَر فَهم

 وسكجت لبرهة جنظر لعَناه المحدلة فَها باسجؽراب لبل أن ججابع

 فوافك وإن مرؼماً واشجرط أن ٖ َوصلها لمدرسجها وَعود بها "

رجال العابلة وٖ أحد ؼَرن فبالرؼم من للمنزل شخص ؼَر  

 " إخبارٌ له عن سابمنا الذٌ َعمل لدَنا من أعوام لكنه رفض

 " !! ولما "

 همس بجلن الكلمة الَجَمة َنظر لعَنَها بجفكَر فحركت

 كجفَها ولالت

 ٖ أعلم ْنه لم َجبنٍ سوي بؤن الفجاة أمانة فٍ عنمٍ "

 " وأن نحرص جَداً علً حماَجها

نظره عنها ومرر أصابعه علً لفا عنمه َفكر أو َحاول أنأبعد   

 َُحلل السبب وراء حرصه الشدَد علَها وهو ٖ َعرفها ! حجً أن



 زوجة والدها الجٍ حاولت إحرالها سابماً ماجت ! هل َخشً علَها

 من لاجل جلن المرأة ؟ نظر لها ما أن لالت بجدَة وكؤنها

 جمرأ أفكاره

فسَر ذلن بل أن ننفذ ما طلب ْنٍ مثلهوعلَنا أن ٖ نحاول ج "  

 بل وأكثر منه ٖ أرَدها أن ججؤذي وأظنن مثلٍ جماماً كٍ ٖ جواجه

 " ثمة صدَمن بن بالخذٖن

 لو كان فٍ وضع ؼَر هذا ْجحفها بجعمَب مما َحبه للبها لكنه

 اكجفً بؤن شد شفجَه المطبمجان بضَك ولم َعلك بَنما لم جهجم

ب الؽرفة ولالت وهٍ جؽادرهٍ بكل ذلن وفجحت با  

"  ً  " علَن أن جكون جاهزاً عند الثامنة صباحا

 نزع الممَص الداخلٍ مجؤففاً ورماه علً السرَر أَضاً وؼادر

 باججاه الحمام وبعد أسرع حمام عرفه فٍ جارَخه جوجه للخزانة

 لبس بنطال رَاضٍ ولمَص أسود طبعت علَه أثار مخالب نمر

الرطب بؤصابعه لٓعلً بحركة باللون اْبَض ورجب شعره  

 سرَعة وهو َجلس أمام الملؾ الذٌ سَطر علً جفكَره منذ

 . علم بؤمره وبات بَن َدَه

 سمً باهلل وهو َفجح ؼٗفه وكؤنه َخشً علً للبه مما سَمرأ

 فَه لكنه لم َنظر لٓسطر أمامه بل للهاجؾ الثابت بجانبه ورفع

 السماعة وضؽط أحد اْزرار وأزال أصبعه ما أن فُجح الخط

 ولال من فوره

 " أرَد كوباً كبَراً من الشاٌ "

 ً  وصله صوت المرأة الخمسَنَة سرَعا

 انجهً الولت الذٌ جسمح فَه السَدة بإعداد أٌ شٍء كما "

 " ٖ َمكننٍ جلبه لن



 جؤفؾ ولال بضَك

لفعلٍ هناسؤنزل أنا ْخذها سَدجٍ فؤنا الخادم ا "  " 

 وصله صوجها المحرج مباشرة

 " ٖ أسجطَع سَدٌ فسجؽضب السَدة جوزاء منٍ "

 أؼلك الخط بضربه للسماعة مجمجماً بحنك

 " ! ما هذا المعسكر "

 ولم َضؾ المزَد ْنه َعلم ما َكون رأٌ والدجه وبؤنه َملن فٍ

 مطبخ شمجه كل ما َحجاجه ٔعداده بنفسه فللخادمات ولت محدد

ود هنا كما للمطبخ ولت معَن جنجهٍ فَه أعمالهن وَعلم إنللصع  

 هو نالش واعجرض ما سَكون جعلَمها

 ( هم لَسوا عبَداً لدَن ولهم الحك فٍ الراحة كؽَرهم )

 ً  رفع اْوراق بَد واحدة وحركة ؼاضبة مجمجما

 " ٖ أعلم كَؾ لم َجم اخجَارها كسفَرة للنواَا الحسنة ؟ "

اْوراق بَن َدَه ولم َعد َبحخ عن ضالجه وانشؽل سرَعاً بجملَب  

 بَنهم فجمَعها كانت جحمل الوصؾ ذاجه ونظراجه المندهشة ججنمل

 بَن اْسطر حجً بات َسمع صوت ضربات للبه كالطبول فٍ

 ً  أذنَه وارجفع نظره المصدوم عنها للفراغ هامسا

 " !! َا إلهٍ ما كل هذا "

* 

* 

* 

 نزل من سَارجه مؽلماً بابها وصعد عجبات الباب الرخامَة وما أن

 فجح باب المنزل ودخل حجً لابلجه عمجه مبجسمة وعلً ؼَر العادة

 وجدها مسجَمظة وَعلم جَداً لما فابجسم لها بدوره ولم َكن َجولع



 أن جمابله بؽَر نظرات اٖسجهجان والضَك لكنها أَضاً لالت

 ما جولعه

؟ عدت مبكراً  "  " 

 ً  كانت جذكره بالولت الذٌ َعرفه جَداً ففرد َدَه ولال مسجسلما

 " لو كان اْمر بَدٌ لعدت لبل هذا الولت لكنٍ لم أسجطع "

 لالت بعجاب محب

 من المفجرض أن ٖ َكون هذا ولت وصولن دابماً ولَس الَوم "

 " فمط فٗزلت ٖ جعود إٖ مجؤخرا من ولت خروجن فجراً 

موافماً ولم ججرن له المجال لَجحدخ مجابعة ججنهد َحرن رأسه  

 أنت جزوجت من أَام للَلة فمط وجلَلة ٖزالت عروس لججركها "

 " وحدها هنا طوال الَوم .. هذا خطؤ فٍ حمها وحك نفسن بنٍ

 جنهد بعمك ورفع َده جانباً لابًٗ 

 معن حك عمجٍ لكنٍ كنت مجبراً والزعَم مطر كان خارج "

الت علَناالبٗد والمشاكل جو  " 

 لكن عذره وجوابه ذان َبدو لم َمنعها ولد لالت بضَك

 مجؤكدة من أن ابن شاهَن نفسه َجرن لعابلجه مجسعاً من ولجه "

 وأنت جزوجت حدَثا فؤلل ما كان علَن نَله كمكافؤة أسبوع

 " إجازة جكون فَه مع زوججن وإن فٍ المنزل

َمكنه فعل ؼَرأخفض نظره وحرن رأسه موافماً لكل ما جمول وٖ   

 هذا وٖ لول المزَد وشرح الحمَمة الؽاببة عنها فبماإه من عدمه

 هنا سَان فلن َفعل شَباً سوي الجلوس فٍ ؼرفجه وحَداً ، وْن

 اْمر باخجَاره فعلَه الصبر والصمت فمط ، نظر لها ولال مؽَراً 

 مجري الحدَخ

 " هل جناولت عشاءها ؟ "



 فابجسمت أخَراً ولالت

 " نعم ولم أنزل حجً جؤكدت من أنها أكلت حجً شبعت "

 جعلجه كلماجها َصاب بالعدوي منها وظهرت ابجسامة صادلة

 علً شفجَه وهمس

 " شكراً لن عمجٍ "

 ٖمست َدها ذراعه ولالت مبجسمة بحب

 " ٖ داعٍ للشكر بنٍ فهٍ جسجحك أكثر من هذا بكثَر "

بجسمةولمعت عَناها بمشاعر حمَمَة وهٍ ججابع م  

 لم جري عَنٍ من فٍ روعة حدَثها وأدبها وحٗوجها .. كان "

 " زواجن بها أكثر لرار صابب اجخذجه فٍ حَاجن

 ضحن بخفوت ونظر لمفاجَحه الجٍ بدأ َحركها فٍ َده ولال

 " المهم أن أسجحمها عمجٍ "

 خرجت منها شهمة صؽَرة دون صوت ولالت

ا زوجاً أفضل مننوكَؾ ٖ جسجحمها ؟! لن ججد هٍ وٖ ؼَره "  

 " ولو جابت البٗد بؤكملها

 رفع نظره لها حَنها ولال بضحكة

 " هذا ْنٍ ابن شمَمن "

 ابجسمت وأصابعها جشد علً ذراعه ولالت

 " ٖ بالطبع فشمَمٍ نفسه لم َنجب مثلن "

 وارجخت أصابعها وطبطبت َدها علً جلن الذراع وجابعت

ً هَا اصعد لزوججن ولجرجاح ٖ حرمنٍ هللا "  "  من رإَجكما معا

 ابجسم وهمس وَده جمسن بَدها َرفعها لشفجَه

 " وٖ حرمنٍ منن َا أمٍ الجٍ لم أعرفها "

 ولبّلها لبل أن َمسن رأسها وَمبله بَنما اؼرورلت عَناها



 بالدموع وشفجاها ٖزالت جهمس بدعواجها له وجمنً لها لَلة

ا أن وصلسعَدة وهو َصعد السٗلم لَواجهه الصمت الجام م  

 لٓعلً فاججه لباب ؼرفجها من فوره والجرب منه حجً أمسن

 ممبضه ولم َسمع أٌ صوت َخرج من هنان فؤداره ببطء وفجح

 الباب بحركة الل بطباً فواجهه الهواء البارد وكؤنه فجح باب

 ثٗجة ! نظر باسجؽراب للنابمة جولَه ظهرها بَنما ٖ َظهر من

 جسدها المؽطً بلحاؾ خرَفٍ خفَؾ سوي شعرها البنٍ الطوَل

 خلؾ رأسها ! دخل الؽرفة ونظره علً جهاز الجكََؾ واسجؽرب

 درجة البرودة المنخفضة فَه فهو لم َراها جسجخدمه طَلة اَْام

 الماضَة والطمس لم َصبح حاراً بعد ! سحب جهاز الجحكم

 ً  الخاص به مجمجما

لبردأجنوٌ لجل نفسها من ا "  ! " 

 أطفؤه كلَاً وجوجه نحوها بحركة دابرَة حول السرَر حجً لابله

 وجهها وكانت نابمة َخفٍ أؼلب مٗمحها كفها الذٌ كانت جضع

 ظهره علَه وامجدت َده لها وٖمس برفك أطراؾ أناملها وكانت

 باردة كالجلَد فؤبعد َده خشَة أن جشعر به وجوجه للنافذة أبعد

َر هواء الؽرفة وٖ َفهم كَؾ لم جشعر بكلالسجابر وفجحها لَجؽ  

 !! هذا البرد وجسجفَك لجطفبه ! حجً أن حرارجها لَست مرجفعة

 نظر ناحَجها مرة أخَرة وجحرن باججاه باب الؽرفة لَولفه بعد

 خطوجَن صوت رنَن هاجفها فنظر ناحَجه باسجؽراب لبل أن َنظر

د مجدداً لساعجه وللولت فَها ! وما أن جولؾ الرنَن حجً عا  

 فالجرب منه ونظر له من دون أن َحركه من مكانه وانعمد حاجباه

 باسجؽراب وهو َري الرلم الؽَر مدون بؤٌ إسم ! نظر ناحَجها

 ولجسدها الذٌ لم َجحرن رؼم رنَنه المرجفع لبل أن َنظر ناحَجه



 حَن عٗ رنَنه مجواصًٗ للمرة الثالثة علً الجوالٍ ! كانت لدماه

مدم نحوه كما َداه لمعرفة سبب هذا اٖجصال وفٍجحثه علً الج  

 هذا الولت لكن عمله رفض اٖنصَاع فهو جزوجها وَعلم جَداً 

 من جكون وكَؾ كانت ولن َسمح للشَطان باللعب بعمله فمثلما

 اسجخدمه بحكمة وهو َخجارها علَه أن َحكمه فٍ أٌ أمر َمس

 . ثمجه بها

بما َفعله فالجمَع ُمعرضجحرن باججاه باب الؽرفة ممجنع جماماً   

 لمثل جلن المكالمات المجهولة وعلَه أن َثبت لنفسه لبل أن

 . َثبت لها بؤنه أحسن اٖخجَار

 وما أن ٖمست َده ممبض الباب لَؽلمه بعد خروجه جولؾ ونظر

 ناحَجه ما أن عٗ رنَنه معلناً وصول رسالجَن مججابعجَن هذه

 المرة فنمل نظره بَنها وبَنه وبدأت جلن الوسوسات جخجرق حاجز

 عمله السمَن بؤنه ٖ َعرفها وأنها جنام هنا وحدها جرفضه ومجبرة

 علً الزواج منه وبؤن اْخٗق لَست الصورة الحمَمة ٌْ

 شخص نراه لنحكم علَه ، كانت أصوات ججداخل وجخجرق عمله فٍ

ون اْولً وجفوز بالسَطرة علًجزاحم كل واحدة منها جرَد أن جك  

 عمله فاشجدت أصابعه الطوَلة علً الممبض النحاسٍ وكؤنه

 سَكسره وحرن رأسه بموة وأجبر َده علً سحبه خلفه وهو

 َخرج مجعوذاً من الشَطان بهمس خافت فعٗلة لم جكن الثمة

 . عمادها اْساسٍ ٖ جسجحك جضََع الولت من أجلها

لن َمس هاجفها وٖ للجؤكد ؼداً من وألسم فٍ لرارة نفسه بؤنه  

 فحو الرسابل ولن َرالبه أَضاً فحجً مكالماجها السابمة رالبها

 ْنها كبالٍ عابلة شمَمها ذان جم مرالبة هواجفهم جمَعاً حجً

 ولت معرفة مكانه بَنما جكفل هو برلمها رافضاً أن َموم الفرَك



 . الفنٍ المخصص بذلن وانجهً اْمر بعثورهم علَهما

* 

* 

* 

 فجحت عَناها ببطء جشعر بجصلب مرَع فٍ ظهرها وهٍ جحاول

 رفع رأسها ونست للحظات أنها نابمة فٍ ؼَر سرَرها وؼرفجها

 . حجً جلست جمد َدَها لٓمام بؤنات صؽَرة مجؤلمة

 ٖ جعلم كم من الولت نامت لكنها لم جنم كثَراً حسب اعجمادها ،

ا أن وجدت عَناهانظرت ناحَة النابمة لربها وابجسمت م  

 مفجوحجان جنظر لها ججوسد ذراعها بَنما جضطجع علً جانبها

 ولالت جبعد شعرها خلؾ أذنَها

 " كَؾ جشعرَن اِن ؟ "

 وابجسمت رؼم الجعاسة فٍ مٗمح الجٍ همست ببحة وهٍ جبعد

 نظرها عنها

 " الحمد هلل "

 فولفت ولالت وهٍ جججه لنافذة الؽرفة

 " وأنا واثمة من أنن مارَه الموَة ذاجها "

 وانشؽلت بفجح النافذة بعدما أبعدت السجابر عنها ولم جري الجٍ

 شردت نظراجها للفراغ مبجسمة بحزن ابجسامة سرعان ما جبدلت

 للسخرَة من نفسها وحالها واعجمادها بها فهٍ لم جري نفسها

وَحب جمَع َوماً لوَة وٖ سَدة نفسها كما جرَد جمَع النساء  

 . الرجال فَهن

 كانت جمول لها زهور فٍ الماضٍ

 لَست المرأة الموَة الجٍ جصرخ وجعاند وججوالح بلسانها )



 السلَط إنها الجٍ جمؾ كلما ولعت وجساند نفسها كلما انكسرت

 وجنظر لٓمام مهما سحبها الماضٍ للوراء .. إنها الجٍ جشرق مع

 ( شروق الشمس وجبكٍ وحدها فٍ الظٗم

 لكنها لم ججد نفسها فٍ كلَهما ٖ هٍ الجٍ جؤخذ حمها بلسانها

 وَدها وٖ هٍ الجٍ جساعد نفسها علً جخطٍ آٖمها وٖ حجً

 . ماضَها

 مسحت عَناها لبل أن جفكر فٍ ذرؾ أٌ دمعة وجلست ببطء جسند

 نفسها بمرفمها حجً اسجوت جالسة وأبعدت خصٗت ؼرجها عن

فَها ونظرت للجٍ جوجهت نحوهاوجهها لٓعلً جمرر أصابعها   

 وكانت جرَد لول شٍء ما لوٖ أولفها صوت الباب الذٌ انفجح بعد

 طرلجَن مججالَجَن فنظرجا كلَهما للجٍ أصبحت جمؾ أمامه ولالت

 بابجسامة جنظر لمارَه جحدَداً 

 " ها هٍ ساندرَن ٖ ججذمر أخَراً بسبب َوم أجازة "

سم ابجسامة علً مٗمحهافحاولت بكل ما جملن من لوة أن جر  

 الجعَسة المجعبة وإن لمجاملجها بَنما فجحت ابنجها فمها فٍ صدمة

 صامجة وكانت سججحدخ لوٖ لاطعها أمر آخر هذه المرة وكان

 صوت جرس باب المنزل وجبادلت ووالدجها نظرة صامجة فكل

 واحدة منهما جعلم سلفاً من سَكون هذا الزابر عند الصباح

 . الباكر

هٍ إٖ لحظات وولؾ الحارثة عند باب الؽرفة نظر لزوججهوما   

 ثم ابنجه وفٍ صمت لبل أن َنظر للجٍ لال لها بهدوء

 " شاهر َرَد رإَجن مارَه "

 فؤشاحت بنظرها عنه ونظرت أمامها وكل ذان الحزن والجعاسة

 فٍ العَنان بلون الذهب جبدلت لجمود لم َفت اًَّا منهم مٗحظجه



 وكان لدَها المزَد وهٍ جهمس ببرود

 " أخبره بؤنٍ ٖ أرَد رإَجه "

 جبادل ثٗثجهم نظرة صامجة مسجؽربة لبل أن َجخلل صمجهم ذان

 الصوت الرجولٍ الهادئ الذٌ جسلل من الباب

 " المعذرة منكم أَمكننا أن نكون لوحدنا "

 فنظر ثٗثجهم للذٌ أصبح َمؾ أَضاً عند باب الؽرفة بَنما كان

 نظره هو علً الجٍ ٖزالت جنظر للفراغ أمامها بجمود جكجؾ

 ذراعَها لصدرها فؤشار الحارثة لهما برأسه وما أن كانت

 ساندرَن سججحدخ أشار بسبابجه علً شفجَه َنظر لها بجهدَد

 فجحركت بخطوات ؼاضبة ججبعه ووالدجها خلفها وكان لكل واحد

ا ابجسم له الحارثةمنهم نظرة أهداها للوالؾ مكان عبورهم فبَنم  

 مومبًا برأسه نظرت له زوججه نظرة اسججداء صامجة فهٍ جراه

 أملهم اْخَر ٔنصاؾ الفجاة المسكَنة ، وكانت نظرة الشمراء

 ً  اْصؽر سنناً مخجلفة جماماً نظرة جعلجه َبعد نظراجه عنها سرَعا

 وكؤنه َهرب من مواجهجها حجً كان الجمَع فٍ الخارج فؤؼلك

ها ونظر للجٍ ٖزالت علً وضعها وحالها السابك ودسالباب حَن  

 َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه السوداء بَنما اجكؤ بظهره علً الباب

 خلفه وسحب لصدره نفساً عمَماً لبل أن َمول بهدوء وجؤنٍ

 " ٖ َمكنن لومٍ مارَه فهو من لرر وأنِت من وافك لراره "

عَنَها وإن لم جنظر ابجسمت شفجاها بسخرَة وعاد اْلم ٖججَاح  

 ناحَجه وهمست

 " أكان لدَا خَارات أخري ؟ "

 اشجدت لبضجه وٖزالت سجَنة لجَبه َحرن أصابعه وهو َمبضها

 بموة ولال ونظره لم َفارق جانب وجهها الممابل له



 " أخبرجن بؤنن لادرة علً الرفض دون أن جخبرَه برفضن "

 نظرت ناحَجه بحركة لوَه ولالت بضَك بالرؼم من لمعان

 عَنَها بؤسً

 وكان سَفعل ما للت أنت بؤنه لن َملن خَاراً ؼَره .. هل لن "

 " أن جخبرنٍ ما سَكون خَاره ذان ْخجار ؟

 أنزل رأسه وسحب نفساً عمَماً لصدره لبل أن َحرره لابًٗ 

 " لمد أحرق الشمة لبل أن َخجفٍ البارحة "

مجٓت عَناها بالدموع وجمَع جلن الصور لجدمَره للمكانفا  

 ججزاحم أمامها وهمست بؤسً وبحة بكاء نظرها علً الذٌ ٖزال

 َنكس رأسه لٓسفل

 سَفعل ذلن بالجؤكَد فؤنا فٍ نظره أصبحت نجسة وكل ما لمسجه "

 ً  " َداٌ هنان بات نجسا

هورالبت من خلؾ الدموع السجَنة فٍ عَنَها الذٌ حرن رأس  

 بؤسً وهمس دون أن َرفعه

 " ! أنا لم أجولع هذا "

 اشجدت لبضجاها فٍ حجرها وسالت أول دمعة من طرؾ رموشها

 نزوٖ لمماش بَجامجها ولالت بجعاسة ظهرت فٍ كل شٍء

 وأولهم صوجها

 وما الذٌ ججولعه من رجل اكجشؾ بؤن زوججه خانجه فٍ ؼَابه "

 " وبعٗلة كاملة مع رجل ؼَره

 " !! ماذا "

 رفع نظره لها بدهشة حَنها ولم َسجطع الجفوه بؽَر جلن الكلمة

 وٖ أن َحرن جفناه لَرمش بهما َنظر للعَنان الجٍ جسالطت منها

 الدموع بَنما صرخ صوجها ببكاء



 " وما كنجم ججولعون منه ؟ ما الذٌ كان سَفهمه مثٗ ؟ "

وخرجلال والذهول لم َفارق مٗمحه بعد بَنما اشارت َده جانباً   

 صوجه حاداً 

 لَس ذان ما أردناه وجعلمَن ذلن جَداً فلما لم جوضحٍ "

 " له اْمر ؟

 ضربت َدها فٍ حجرها ولالت ببكاء ؼاضب

 .. أنا لم أسجطع وٖ الجحدخ معه ْجمكن من الشرح "

 " ..ثم ما كنت سؤلول ؟

 وجابعت من فورها بجملك وإن كانت الدموع جؽطٍ وجنجاها

 " ألول له انجظر ْشرح لن خطجنا فؤنت ججاوزت جولعاجنا ؟ "

 حرن رأسه بذهول شارد وهمس

 " َاٖ الهول "

 فمسحت وجنجاها بظهر كفها بحركة لوَة ولالت بحدة جشَر

 بسباجها نحو اْسفل

 " أخبر زعَمكم ذان اِن بؤنٍ أرَد العودة للوطن "

 ً  حدق فَها باسجؽراب هامسا

 " ! جعودَن للوطن "

 مٓت الدموع عَناها ولالت جشَر لنفسها

 " ألَس من حك جثمانٍ أن َجم دفنه فٍ موطنه "

 لال مباشرة وببرود

 " لن َوافك "

 صرخت محججة

 " ! ولما "

 " ْنه الصواب مارٌ دفنست "



 حدلت فَه بذهول بَنما كانت مٗمحه جامدة جماماً كما نظرجه

ارت علَه منذ دخلت هذهلعَنَها َذكرها بحمَمة كلماجه جلن وما ص  

 البٗد فاشجدت أصابعها فٍ لبضة واحدة ولالت برفض

 " َمكنه فعلها إن أراد ولن َعلم عن وجودٌ هنان أحد "

 حرن رأسه برفض ولال بهدوء

 اْمر لَس فٍ رإَجن هنان بل ما سجعلمه عابلة مارٌ "

 " باخجفابن

لربجَهاجعالت حركة صدرها مع أنفاسها وكؤنها جبحخ عن الهواء   

 وحركت رأسها برفض وهمست بصوت كبَب والدموع ججكدس

 فٍ عَنَها

 أنا ٖ َمكننٍ البماء هنا .. ٖ َمكنكم جعذَبٍ بهذه الطرَمة "

 " المشَنة

 وانسابت دمعة جدَدة فوق وجنجها ولالت بؤسً جضرب بسبابجها

 علً صدرها

 ٖ أرَد رإَجه وٖ أن أري النظرة الجٍ أجولعها فٍ عَنَه لما "

 " ٖ َرحمنٍ أحد

 عاد وأنزل رأسه واؼمض عَناه بموة وألم لبل أن َحرن رأسه

 مجنهداً باسجسٗم وكؤنه َهرب من العَنان الجٍ جعذبه بحزنها

 وبراءجها لبل عجزه عن فعل شٍء من أجلها

سفرن أَضاً أٌ أن لرار هو من َملن جمَع أورالن وجوازٌ "  

 " سفرن بَده وحده

 ضربت لبضجها علً فخذها ولالت بؽضب محجج

 " دمرجم ما بَننا وربطجم مصَرٌ به إذاً ؟ "

 رفع رأسه ونظر لعَناها الدامعة المحمرة المجهدة والجٍ ججعلن



 جنهار دون حدَخ ولال بحزن

حرصناٖ َمكنن إلماء اللوم علَنا مارَه فؤنا واثك من أنن أ "  

 " جمَعاً علً سٗمجه لَما كنت وافمِت علً ذلن

 لالت مباشرة

 " ودورٌ انجهً وأرَد أن أؼادر "

 حرن رأسه برفض هامساً بملة حَلة

 " لَس اْمر بَدن وٖ بَدٌ "

 جماطرت الدموع من عَنَها مجدداً وصرخت ببكاء جضرب

 بمبضجها جهة للبها

ره واٖشمبزاز فٍماذا أفعل بهذا ؟ كَؾ جرَد أن أري الك "  

 " ! عَنَه ؟ كَؾ َمكننٍ العَش بعد اِن

 وحَن أخفض عَنَه َخفٍ اْلم والعجز فَهما بل والنظر لها

 والذٌ َشعر به َدمٍ للبه صرخت مجدداً وبانهَار باكٍ

 " أنا أكرهكم ... أكرهكم جمَعكم "

 أطبك جفناه َشعر بكلماجها كنصل سكَن حاد مزق للبه وجحركت

ل بهدوء حزَن وٖزال َججنب النظر لها ٖ َعلم َهربشفجاه ولا  

 منها أم من نفسه

 وأنا ٖ َمكننٍ مبادلجن ذات الشعور مارَه وجبت أرَد أن آخذن "

 " معٍ لشمجٍ

 " مارٌ دفنسنت ٖ جمرب لن إن نسَت "

 جحمل كلماجها الماسَة جلن وإن كانت جحكٍ الوالع ولَس الرفض

 ، وما أن رفع نظره لها حجً واجهجه بالمزَد لابلة بؽضب وإن

 مٓت الدموع وجنجاها

 حَنما َطلمنٍ إبنن وهذا ما سَحدخ لرَباً بالجؤكَد أرَد أن "



 " ارحل من هنا ولٓبد

 شعر بكلماجها كشاحنة عمٗلة صدمجه بموة جسحمه جحت عجٗجها

جحرَرها منهوحرن رأسه وكؤنه َرفض فكرة أن َفعلها وَفكر فٍ   

 وفسخ عمد الزواج الذٌ جمسن به ْعوام ومنذ كانت طفلة وهٍ

 بعَدة عنه ولال ما هو مرؼم علَه ولَس ممجنعاً به

 " ٖ َمكننا فعل هذا دون موافمجه وموافمة الزعَم مطر "

 وؼادر جاركاً الباب مفجوحاً وسار فٍ الممر المصَر ججبع خطواجه

 الكسَرة كلماجها الصارخة ببكاء

 " أرَد الرحَل عن هذه البٗد وٖ أرَدكم ... ٖااا أرَدكم "

 حجً وصل لمن كانوا َمفون فٍ انجظاره نظرات ثٗثجهم علً

 عَنَه الحزَنة بَنما ٖزالت كلماجها الصارخة ببكاء مإلم جصلهم

 كسهام مسمومة لاجلة

 " أرَد الرحََََل .. ٖ َمكنكم لجلٍ أكثر مما فعلجم "

نظره وكؤنه َرفض إظهار مشاعره لحظجها بَنما فؤبعد الحارثة  

 .. مٓ الحزن عَنٍ زوججه جنظر حَخ مصدر ذان البكاء الموجع

 وكان الؽضب المكبوت من نصَب ساندرَن جكاد لبضجاها أن

 ججمزق من شدها لهما بَنما نظرها علً شخص واحد وهو الذٌ

م ومنجحرن مججازاً لهم َججنب النظر ٌْ واحد منهم َجلمً اللو  

 الجمَع وفٍ صمت .. لومها ولومهم ثم لوم ابنه حَن َعلم

 . الحمَمة وسَدفع ثمن الحفاظ علً سٗمجه وؼالَاً جداً 

 خرجت الكلمات منه هادبة جعاكس داخله ما أن لال وهو َجوجه

 نحو باب المنزل

 إن جاء ْخذها فٗ جمنعوه وإن ؼَّرت رأَها فٍ رفض طلبٍ "

 " فمنزلٍ مفجوح لها



 وؼادر بهدوء مؽلماً الباب خلفه وجرن صمت موحش ٖ َجخلله

 سوي صوت البكاء المكجوم بعَداً عنهم معلناً انهَار المرأة

 الصامدة منذ دخلت منزلهم البارحة فجحرن الحارثة حَنها َجر

 خطواجه ووجهجه ممر ؼرفجه نظرات ابنجه ججبعه لبل أن جنظر

َبة ولالت بحدةلوالدجها المحدلة فٍ الفراغ بمٗمح كب  

 " ! ما معنً هذا "

 فحركت رأسها بعجز دون أن جرفعه وٖ أن جنظر لها فصاحت

 جضرب اْرض بمدمها بؽضب

 " أَن رد الفعل الذٌ سَفعله كما للِت البارحة ؟ "

 نظرت لها حَنها وأشارت بَدها ناحَة باب المنزل ولالت بضَك

 " وما الذٌ فعله والده ؟ "

نظر لعَنَها جحدَداً لالت بحدة مماثلة ج  

 " وكان أبٍ سَفعل شَباً إن جماعس والده أم نسَِت ما للجه ؟ "

 وحَن لم َصدر عنها إٖ الصمت وجعلم بؤنها لن جسجطَع لول أٌ

 شٍء همست جنظر لعَنَها باشمبزاز منهما

 " لَسجمروا فٍ جبنهم هذا حجً الموت "

 " سااااندٌ "

ججراجع أو جخاؾ وإن ما كانت صرخجها المهددة جلن لججعلها  

 أشبعجها ضرباً هذه المرة ولَس صفعة وحَدة فجراجعت للوراء

 خطوة ولالت من بَن أسنانها

 " الحل لدَا إذاً ولجفعلها النساء "

 واسجدارت بموة مؽادرة لوٖ أولفجها َد والدجها الجٍ الجفت

 أصابعها حول ذراعها مولفة إَاها وأدارجها نحوها لابلة

وَن فعله ساندٌ ؟ما الذٌ جن "  " 



 سحبت ذراعها منها بحركة عنَفة صارخة

 ما عجزجم عنه جمَعكم بالطبع وما سَجعل ذان الجبل "

 " الجلَدٌ َحجرق

 وؼادرت باججاه ممر ؼرفجها مجابعة صراخها الؽاضب

 " علَه أن َمس النجوم لبل أن َفكر فٍ أخذها ٌْ مكاٍن كان "

 واخجفت عنها خلؾ ذان الممر فضربت َدَها ببعضهما مجمجمه

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل "

* 

* 

* 

* 

* 

 دخل المنزل المظلم والساكن جماماً وكؤنه عاد مهجوراً أو ٖزال

 فهو حاله فٍ أؼلب اْولات فكَؾ فٍ ولت مجؤخر هكذا ؟

 أصدر صوت إؼٗله للباب صدي مرجفع فٍ المكان الواسع

ت خطواجه ناحَة ممر مكجبه من لبل أن َفكر فٍ الصعودوجحرك  

 لؽرفجه ، فجح الباب وأشعل النور الذٌ عّم المكان الساكن البارد

 وجوجه نحو أدراج طاولة مكجبه وفجح أحدها ووضع اْوراق فَه

 وأؼلمه بضربة واحدة وارجفع نظره للجسد الذٌ مٓ الباب

ه عدة خطوات نحوالؽارق فٍ الظٗم الجزبٍ ولد جمدم صاحب  

 الداخل َنظر لعَنَه فٍ صمت فؤبعد نظره عنه وهو َبعد َده

 وَسجوٌ فٍ ولوفه ودس َدَه فٍ جَبٍ بنطلون بذلجه وهو

 َسجدَر نحوه وما أن اخجرلت كلماجه الجادة صمت المكان

 " سؤعود لبرَطانَا وسؤخذ ابنجٍ معٍ َا مطر "



بع بنبرة أكثر جدَةلم َسمع منه أٌ جعلَك ولم َنجظر ذلن وهو َجا  

 " وجَما إن أرادت الذهاب معنا فعلً الجمَع احجرام لرارها "

 عم الصمت المكان للحظات لبل أن َجحدخ من انجظره أن َفعلها

 حَنها جحدَداً 

 " ولما جؤخذ ابنجن معن ؟ "

 ضربت أصابعه علً صدره ولال بحدة

 " ْنها ابنجٍ .. هل سآخذ أذن من أحد فٍ ابنجٍ ؟ "

 " وجَما ابنجٍ "

 لالها له بحدة مماثلة وصوت لوٌ َذكره بحمولهما المجساوَة

 بَنما كانت نظرات دجً الثابجة مكانها جثبت بؤن صمجه اللحظٍ

 كان ْن عمله َعطَه فرصة اسجَعاب ما سمع لبل أن َنفض َده

 بموة لابًٗ باحججاج ؼاضب

 " هل سجمنعها إن هٍ اخجارت والدجها ؟ "

سرَعاً وبحزم وثمة فالت لوة نبرجه جلن وكان جوابه  

"  ً  " ابنجن اخجارت المانون فلنري إن أعطاها الحك فٍ هذه أَضا

 ٖذ الوالؾ هنان بالصمت نظراجه الؽابمة وحاجباه المعمودان

 بموة فمط ما عبّر عن دواخله بَنما عجز لسانه عن مجابهجه

الحك فٍوهو َواجهه بالمانون الذٌ لجؤت له ابنجه أن َعطَها   

 أخذ جلن أبنة منه مما أعجزه عن الرد للحظات علً الذٌ لال

 ً  مجدداً وسبابجه جشَر نحوه لبل أن ججحرن جانبا

 ولعلمن فمط عمٍ فهذه الجٍ جرَد جركها والذهاب جاءت هنا "

 " وطلبت أن أمنعن من اٖبجعاد عنها

 اشجدت لبضجاه بجانب جسده بموة ولال بجمود

هاأنا ٖ أرَد جرك "  " 



 " جرَد أخذها مثًٗ ؟ "

 أشعلجه النبرة الساخرة فٍ صوجه وهو َمول جلن الكلمات وإن

 كانت بعَدة كل البعد عن المزاج الساخر فجعالت أنفاسه

 ولال بحدة

 جَما لها زوج وإن أرادت ذلن ووافك هو ٖ حك لن فٍ "

 " أن جمانع

 ً  لابله بالحدة ذاجها صارخا

بلجن وعلَهم اٖبجعاد عنه وعلَهومطر شاهَن هو من دمر عا "  

 " جركهم ألَس كذلن ؟

 ٖد ذان بالصمت ولم َعلك بَنما صرخ مطر بؽضب

 " أهذا ما جرَد لوله ؟ "

 جحدخ حَنها وبجمود جام

 " أنت جإذَهما جحت مسمً الحماَة َا مطر "

 ابجسم بسخرَة وحرن رأسه وكؤنه َسمع ما ٖ َمكن اسجَعابه

 وأشار لنفسه ولال

 " ! أضعت عمرٌ من أجل كل ذلن وأصبحُت المٗم اِن "

 لال الذٌ خرجت الكلمات من صمَم ألمه ولد أشار أَضاً لنفسه

 بل أنا المٗم الحمَمٍ فٍ نظرن دابماً ْنٍ الماجل "

 " ألَس كذلن ؟

 وأنزل َده بموة َمبض أصابعها ولال بجمود

 " وأنا سؤجحمل نجابج فعلجٍ "

والؾ بجانب طاولة مكجبه َفمد الجحكم فٍكلماجه جلن جعلت ال  

 ً  انفعاٖجه مجدداً وصرخ بؽضب ولد رمً بَده جانبا

 " بعد ماذا ؟ بعد ماذا َا دجً الحالن !؟ "



 وأشار له بسبابجه َحركها ناحَجه صابحاً بنبرة لوَة

 هل سجهرب من ماضَن بفرارن بهما من هنا ؟ هل سجكون "

أولبن الؽَلوانََن ؟طوق النجاة لن ولهما إن وصل لكم   

ً  وكانت نبرة دجً بذات الموة وإن لالها بصوت ألل ارجفاعا  

 " لن أجخاذل عن حماَجهما "

 ضربت َده حَنها علً خشب الطاولة بجانبه بموة ولال

 " إذاً فسلطجن علً ابنجن فمط "

 لال دجً بضَك

 " هل سججبر جَما إن هٍ أرادت الرحَل ؟ "

 لال من فوره وبحدة

جمرر هذاهٍ لن  "  " 

 ٖذ دجً بالصمت لبرهة ولبل أن َمول ببرود ونظرة جحدٌ

 إن اخجارت البماء معن فلجفعل لكن إن هٍ لررت الرحَل فعلَن "

 " أن ٖ جمنعها

 ورالبجه نظراجه وهو َسجدَر بجسده جانباً َداه فٍ جَبٍ بنطلونه

 بَنما أنفاسه جخرج كإعصار َعلو معها صدره العرَض وَنزل

رد فٍ الفراغ جحجه فمال بحزمونظره شا  

 " هو العدل َا مطر "

 اسجدار نحوه حَنها بحركة واحدة وضرب بمبضجه ناحَة

 ً  للبه صارخا

 "الموجود هنا لَس محرن دبابة عمٍ "

 جعلجه كلماجه جلن َفرغ كامل انفعاله فٍ لبضجَه المشدودجَن

 بجانب جسده ولال بما اسجطاع جلبه من هدوء

 ٖ أرَد ٔبنجن أن جطالب المضاء َوماً هٍ اْخري "



 " لججحرر منن

 " لن جفعلها ابنجٍ "

 لالها بموة وثمة عَناه الؽابمة بؽضب أسود لم جفارق عَنا الذٌ

 جمجم ببرود

 " ٖ جراهن َا مطر "

 فمال من فوره وبنبرة لوَة واثمة َشَر بسبابجه بعَداً 

ن لضاءبلً وما أن جمرر أمراً سؤنفذه دو "  " 

 أومؤ له بحركة لوَة من رأسه ولال وهو َسجدَر مؽادراً 

 " ٖ جنسً هذا إذاً  "

 ً  وؼادر ما أن انهً عبارجه جلن خلؾ الظٗم والسكون مخلفاً صمجا

 موحشاً آخر أشد لسوة وبرود جخلله سرَعاً صوت اصطدام جمثال

 الحصان الخشبٍ اْسود الصؽَر باْرض بسبب الذٌ ضربه بَده

وؼضب من فوق الطاولة بجانبه بموة  . 

* 

* 

* 

 نظرت للصندوق المخملٍ بَن َدَها لبل أن جرفع نظرها للباب

 أمامها ولاومت جرددها وَدها جمجد له فهٍ لن جكون هنا بعد َوم

 ؼد ، ٖ جنكر بؤنها اعجادت علً وجودها بَنهم وإن لم َدم إٖ َْام

ادت زَارجها لهاللَلة .. بل اْحري وصفه بالساعات لكنها اعج  

 بكوب الحلَب والطعام الذٌ ججبرها علً جناوله وعلً رإَة

 الوجه الجمَل والعَنان الفاجنة وجلن اٖبجسامة الساحرة وإن كانت

 جري الحزن واْسً فٍ جمَع معانَها وجشعر بالحزن فعًٗ لذهابها

 وهو اْمر المسلّم به وكم ججمنً لها السعادة فلَست سوي امرأة



 ُكسر للبها وفمدت أحٗمها وجؽربت وسط عابلجها إن كانت علً

 . خطؤ أم علً صواب

 لم جطرق الباب خشَة أن جكون نابمة وجفسد نومها فهٍ بحاجة

 لكل دلَمة منه اللَلة لذلن أمسكت بممبض الباب وأدارجه ببطء

 ودفعجه بحركة ألل بطباً حجً ظهر لها السرَر والضوء الخافت

جها لو طرلجه أوًٖ ولد ولع نظرها علً الجالسةحوله وجمنت لحظ  

 فوق السرَر والجٍ مسحت عَناها سرَعاً وهٍ ججلس مسجوَة

 وجُنزل لدماها الحافَة لٓرض بَنما لامت َدها بجشؽَل الزر

 لربها لابلة

 " جفضلٍ َا خالة "

 وعم نور أصفر خفَؾ كامل جلن الجهة مصدره أضواء خفَة جؤخذ

ر أظهر جمال شمَمة الحور الجالسةهَبة لوس فوق السرَ  

 بفسجان الذٌ بالكاد ؼطً ركبجَها وبدون أكمام لد كشؾ ذراعَها

 وساعدَها اْبَضان وهامت عَناها وهٍ المرأة مثلها فٍ ذان

 ! الجمال الربانٍ وحارت كَؾ ٖمرأة كهذه أن جكون جعَسة باكَة

اءجُجزم أن كل من َراها َجملكه ذات الشعور بؤنها أسعد نس  

 اْرض وأن لها زوجاً إن طلبت منه النجوم لنثرها بَن كفَها وما

 كانت جري امرأة جلَك بذان الرجل فٍ كامل البٗد مثلها أبداً لكن

 ! ما أؼرب حَاة ولصصها

 جمدمت خطواجها نحوها لابلة بإحراج

 " المعذرة منن خفت أن جكونٍ نابمة فلم أطرق الباب "

 ً  نظرت لها ولالت سرَعا

ؾ جمولَن هذا َا خالة فالمنزل منزلنكَ "  " 

 لكنها جولفت فجؤة وماجت ابجسامجها جنظر للشعر الذٌ جناثر علً



 ذراعَها وبالكاد وصل طوله لمرفمَها وهٍ الجٍ جذكر ذان الشٗل

 الحرَرٌ شدَد السواد جَداً طوله َججاوز وركَها ! ولم جراه

لم جكن بحجابهامفجوحاً فٍ المرات الجٍ دخلت فَها الؽرفة هنا و  

 إٖ نادراً ولم جنجبه له أبداً ! ارجفعت َدها له جٗمسه بجانب رأسها

 بَنما نظرها علً العَنان الجٍ جخفَها جفناها المسدٖن لٓسفل

 جلمع رموشها الكثَفة فٍ النور الخفَؾ بسبب بماَا الدموع الجٍ

 ً  ٖزالت جبللها وها لد علمت مجً َكون صمودها ذان هشا

 وضعَفاً ، وجساءلت كَؾ لعملها أن َمارن هذه الكسَرة الوحَدة

 الحزَنة بمن بنت مملكة كاملة جؤسست بؤَدٌ نساء جعَسات

 جردجهن الحَاة من كل شٍء لَصبحن اْعمدة الموَة لجلن المملكة

 حجً كانت حدَخ العالم بؤكمله كؤول مدَنة جكون مملكة للنساء

ٖ حصر لها ، امرأة اخجارها فمط جدعم كل لضَاهن ونالت جوابز  

 أعظم رجل فٍ البٗد .. رجل جحدخ العالم ْعوام عدَدة عن

 جوحَده لبلد ممزق مشجت نخرت الحروب اْهلَة هَكله حجً

 الجذور لجكون زوجة له مجحدَاً بذلن كل الحدود والعادات والجمالَد

 ! ولدمها لمبابله رؼم نسبها لصنوان حَنها كشرَكة له

جؽلب علً نبرجها الهادبة الحنون لالت بحزن  

 علَن أن جكونٍ لوَة بما َعادل لرارن َا ؼسك كٍ ٖ َكون "

 " سبباً فٍ انكسارن ولٓبد

 وشعرت بمبضة لوَة اعجصرت للبها حَن خرج همسها المرججؾ

 من خلؾ خصٗت الشعر الحرَرٌ الذٌ انسدل كسجار بَنهما

 ٔنزالها لرأسها

 " اشجمت ٔبنجٍ "

عَنَها بؤلم وشعرت بحرلة الدموع فَهما ولد ؼطتفؤؼمضت   



 مملجَها كسجار زجاجٍ ما أن فجحت عَنَها ونظرت للجٍ جابعت

 بذات الهمس الموجع ولم جرفع رأسها وٖ نظرها

 لم أكن أجخَل َوماً أنٍ أحبها أكثر من الكاسر الذٌ ربَجه "

 " ! فٍ حضنٍ

ٓسفل بَنماوخجمت عبارجها جضم َداها لصدرها ٖزالت جنظر ل  

 سمطت دمعجها جلمع فٍ النور الخافت لَجشربها لماش فسجانها

 الناعم وجابعت بحرلة وَعْبرة ظهرت بوضوح فٍ

 همسها الباكٍ

 " أشعر بنار فٍ داخلٍ كلما جذكرت سنوات عَشٍ بدونها "

 واخجنك صوجها بعبرجها وسمطت دمعة أخري وهٍ ججابع

 " ٖ َمكننٍ جخَل فكرة ابجعادها عنٍ مجدداً  "

 مسحت َدها علً شعرها مجدداً وخرجت كلماجها الحزَنة مجؤنَة

 " هذا شعور طبَعٍ بنَجٍ منبعه اْمومة "

 وجابعت وابجسامة حزَنة جزَن شفجَها

 وابنجن أصبحت شابة وهٍ من سجرفض اٖبجعاد "

 " عنن صدلَنٍ

الجٍ ٖزالت ٖ جظهر لها ولدورالبت بحزن مٗمحها الباكَة   

 ارجفعت َدها لوجنجَها جمسح الدموع عنهما وخرج همسها

 المبحوح الحزَن

 " والدٌ أَضاً سَكون ؼاضباً منٍ "

 وعاد اْلم الباكٍ لصوجها المجكسر مجابعة

 " أنا ٖ أرَد أن أخسر عابلجٍ بسبب لحظة ضعؾ "

زالت َدها جٗمسلالت الجٍ لمعت عَناها بالدموع مجدداً بَنما ٖ  

 الشعر الحرَرٌ برلة



 من َحبن َعذرن َا ؼسك جؤكدٌ من ذلن .. وحده من َحبن "

 " َمكنه ذلن

 رفعت رأسها ونظرت لها ولالت بؤسً وعَنان دامعة

 شعرت بالخذٖن منهم وأنا أراهم فٍ جلن الصور ، لم أسجطع "

 " لحظجها أن أفكر فٍ أٌ شٍء

ا رأسها علً كجفها ومسحتضمجها بذراعها لحضنها برفك َجك  

 َدها علً شعرها وهمست بحزن عمَك

 " أراح هللا للبن َا ؼسك .. أراح هللا للبن بما َحبه وَرضاه "

 ورالبجها باسً حزَن وهٍ جبجعد عنها سرَعاً جمسح عَناها بموة

 لبل أن جرجفع َداها لشعرها وأبعدت ؼرجها عن وجهها وجمعت

لصندوق جحجها والموضوع فٍشعرها للخلؾ فاشجدت َدها علً ا  

 حجرها وشعرت بالجردد لبل أن جمده لها لابلة

 أرَدن أن ججذكرَنٍ بها فملبٍ َمول بؤنن جفكرَن فٍ مؽادرة "

 " البٗد بعد َوم ؼد

 وكما جولعت فمد أخذجه منها دون أن جنفٍ ظنونها جلن وفهمت

 اِن لما جبكٍ شولها ٔبنجها وشعرت بملبها َجمزق علَها فمن

 الطبَعٍ لمن فٍ مثل وضعها أن جفكر فٍ اٖبجعاد ْبعد مكان

 !لجمنع نفسها بالنسَان .. وحار للبها ما الذٌ ججمناه لها ؟

 واكجفت بؤن رالبجها فٍ صمت ولد همست جشكرها لبل أن جرفع

 ؼطابه ومٓت الدموع عَناها وهٍ جري الحذاء الصؽَر

رت لها ما أنالمصنوع بالَد .. كان كمطعة فنَة جمَلة ونظ  

 لالت مبجسمة

 " هدَة من جدجه وإن كانت لبل أوانها فَبدو أنها لن جراه "

 وانجظرت منها مجدداً أن جنفٍ شكوكها لكن اْمر لم َكن َحجاج



 ذلن ولد لالت مبجسمة بامجنان

 " كم هٍ هدَة رابعة "

 ابجسمت لها ولم جسجطع لول ؼَر الذٌ عجزت عن إخفابه أكثر

ً  وجلن اٖبجسامة جخجفٍ من شفجَها جدرَجَا  

 " ؼسك أنِت لن ججركٍ ابنجن بالجؤكَد ؟ "

 وشعرت بؤلم لاسٍ فٍ للبها وهٍ جري لمعان الدموع فٍ عَنَها

 بَنما لم َفارق نظرها الحذاء بَن َدَها فمالت بحزن وَدها جمسح

 علً شعرها مجدداً 

 هٍ أَضاً عانت ألم فرالن والعَش بدونن وسَكون هذا لاٍس  "

ً علَ ها مثلن جماما  " 

 لالت الجٍ جؽلب اْلم علً نبرجها وؼشت سحابة دموع رلَمة

 مملجاها الواسعة ونظرها لم َفارق ما جشعر بنعومجه كالحرَر

 بَن َدَها

"  ً  لو كنت مكانها لكنت اخجرت ومهما كان الخَار لاسَا

 " لكنها لن جفعل

 وحركت رأسها بؤسً حزَن مجابعة

.. هٍ ٖ جشبهنٍ وٖ جشبه هٍ لن جخجار أَّاً منا "  

 ً  " والدها أَضا

 أبعدت َدها عنها ولالت بحزن

 " ٖ أحد َمكنه اٖخجَار "

 نظرت لها حَنها ولد سمطت دمعة أخري من طرؾ رموشها

 وكان المماش الناعم ممبرجها وخرجت كلماجها مجؤثرة بالعبرة

 الجٍ ٖزالت جسجنها باسجماجه وسط أضلعها

 بل جمَعنا نخجار حَن نكون مجبرَن علً ذلن لكنها لن "



 " جفعلها أبداً 

 حدلت فَها باسجؽراب وهمست

 " ! هل جخجار زوجها علَكما "

 أبعدت نظرها عنها للفراغ أمامها وحركت رأسها هامسة بؤلم

 " ...ٖ أعلم لكنها كانت مخجلفة دابماً مسجملة و "

ن ٖزالت نظراجها الدامعةٖذت بالصمت للحظة لبل أن ججابع بحز  

 الحزَنة جهَم فٍ الفراغ

 لم أجولع مطلماً أن َعَدها لٍ امرأة ٖ جحجاج منٍ سوي كلمة "

 " ابنجٍ وٖ جعطٍ سوي كلمة أمٍ

 لالت الجٍ ابجسمت بحزن

 " شولجنٍ للجعرؾ علَها "

 نظرت لها ولالت بضَك

 " ! صنع منها امرأة لبل ولجها .. أٌ إجرام هذا "

َدها الجٍ ٖزالت جمسن بالصندوق الصؽَر وشدت علَهاأمسكت   

 ولالت جنظر لعَنَها الحزَنة الدامعة

 " أنت بنفسن للت بؤنها ٖ جشبهه أٌ أنه لَس من فعل ذلن "

 حركت رأسها لابلة بضَك مجؤسٍ

 وهذا ما َدفعنٍ للجنون كلما فكرت فٍ اْمر أو صدر "

 " عنها رد فعل أكد لٍ ذلن

ن ولالتابجسمت لها بحز  

 هٍ ابنة الشاهَن .. هٍ مزَج من فردَن من ذات العابلة "

 فمط .. جدها شاهَن وجدها دجً والدها مطر شاهَن ووالدجها

 " ؼسك وجدة والدجها ابنة الشهبان فلن جكون أٌ فجاة

 سمطت دمعة أخري من رموشها المشبعة بها ولالت بهمس باكٍ



 جشَر لنفسها

 " هٍ ُحرمت من كلَنا لم نربها وٖ جفعل الجَنات كل ذلن "

 نظرت لها بصمت للحظة ولالت

 " هل جشككَن فٍ حبها لن َا ؼسك ؟ "

 " أبداً  "

 لالجها سرَعاً جحرن رأسها برفض فٗمست َدها برفك لابلة

 " إذاً ٖ ججركٍ للشَطان مجاًٖ لَجٗعب بؤفكارن "

ةوجابعت من فورها بابجسامة حزَن  

 للبن فمط لم َجمبل فكرة أن جنشؤ بعَداً عنن .. فكرة أن "

 " الرضَعة الجٍ ُحرمِت منها لم جرجع لن لبل هذا الولت كطفلة

 امجٓت عَناها بالدموع الجٍ لم ججولؾ عن السباحة فَها ولالت

 بعبرة مكجومة

 " وهٍ طفلة ... إنها بالكاد بلؽت الخامسة عشر "

 لالت الجٍ ابجسمت

مخجلفة كما جمولَن .. هٍ جشبه جدجها الجٍ جزوجت فٍ لكنها "  

 السادسة عشر من دجً الحالن وجدجن الجٍ جزوجت فٍ

 " سن أصؽر من ذلن من شاهَن الجد نفسه

 وابجسمت بحنان ولالت وهٍ جنمل نظرها فٍ مٗمحها الفاجنة

 أنِت فٍ سنها كانت النسوة فٍ البٗد جحكٍ عن حسنن "

طفلة ، كان الجمَع َعلم عنن ومن لم َري ابنة شراع صنوان كان َدفعه ولبالجن كامرأة لَس ك
 " الفضول لذلن

 ورالبت انسدال جفنَها دون أن جعلك بشٍء وأمسكت َدها بكلجا

 َدَها ولالت

 " هل َمكنن وصؾ مشاعرن اججاه والدن دجً ؟ "



 ً  رفعت نظرها لها ولالت سرَعا

 " ٖ ... أحبه كثَراً فمط "

التابجسمت لها ول  

 " هل سؤلِت نفسن كَؾ َري هو جلن المشاعر ؟ "

 وكان جوابها أن حركت رأسها نفَاً فمسحت بكفها علً َدها الجٍ

 ٖزالت جمسكها بَن َدَها ولالت

 " ماذا إن كانت جشبه نظرجن لمشاعر ابنجن "

 حركت رأسها برفض مجدداً لكنها واجهجها بعكس ذلن وما هٍ

 أكَدة منه لابلة

 " إنها الفجوة ذاجها َا ؼسك فهل جعلن جشعرَن بذلن ؟ "

 أشارت لنفسها ولالت بؤسً حزَن

 " هم سبب كل هذا .. هم من صنعوا كل ذلن ولَس ؼسك "

 وجكدست الدموع الحارة فٍ عَنَها وخرج صوجها ببحة بكاء

 ٖ وجود له وهٍ جشَر بَدها لنفسها مجدداً 

ثم وابنجٍ جإخذ لمد ماجت روحٍ وشمَمٍ الكاسر َموت "  

 " منٍ دون وجه حك ومات والدٌ شراع وجرن روحٍ ممزلة

 وحركت رأسها بموة والدموع جشبع رموشها الكثَفة ولالت

 ببكاء مكجوم

 ! لما لم َخبرونٍ عن وجود والدٌ الحمَمٍ "

 " ماذا كان سَحدخ إن علمت ؟

 وجسالطت حبات المَاه النمَة من طرؾ رموشها ولالت ببكاء

م َؤخذنٍ ووالدجٍ معه وجركنا لرجل ؼرَب عنّا ْجلمًلما ل "  

 أول طعنة لاسَة فٍ حَاجٍ وأنا أعلم مصادفة أنهم لَسوا

 " عابلجٍ ؟



 وجحررت عبرجها الباكَة وهٍ ججابع بؤلم

 لما لم َجرن لٍ ذان الرجل ابنجٍ أو أخذنٍ معها ؟ "

 " لما لجل روحٍ بهما معاً ؟

روحركت َدها وهٍ ججابع ببكاء مرَ  

 ثم وبعد كل هذه اْعوام وبدًٖ من لملمة روح ؼسك الممزلة "

 لعشرات اْجزاء ٖ جنجهٍ مؤساجها بل جُعاد بصَػ أخري أشد

 لسوة مطالبة ومن الجمَع بجؤدَة دورها الجدَد دون رفض ولم

 " جمانع .. فما الذٌ َنجظره الجمَع منٍ ماذا ؟

وجعوضربت بطرؾ أصابعها علً صدرها هامسة ببكاء م  

 " لمد جعبت ... ألسم أنٍ جعبت "

 مٗت الدموع عَنٍ الجٍ مسحت َدها علً ظهرها لابلة

 ببحة وحزن

 " ٖ جمسٍ علً نفسن َا ؼسك من أجل ابنن بنَجٍ "

 ورالبجها بحزن وهٍ ججكا علً الوسابد المكدسة علً ظهر

 السرَر جحضن الحذاء الصؽَر الذٌ جلبجه لها ولد أؼمضت

 عَناها وٖزالت أنفاسها جندفع لصدرها بموة فربجت بَدها علً

 ذراعها وولفت وؼادرت دون أن جضَؾ أٌ شٍء وجركجها

 لحزنها جحضن ما لم َُذكرها بطفلها كما أرادت هٍ بل بطفلجها

 الجٍ ودعجها منذ أعوام طوَلة دون أن جراها وٖ أن جسجنشك

وة لجعاَش ندمهارابحجها وُسلبت معها أمومجها منها وبكل لس  

 ْعوام وفٍ كل ثانَة أنها لم جراها ولم جحضنها وإن لمرة واحدة

 ومهما كانت لسوة فرالها لها بعدها فكانت سجكون ارحم من

 . خَارها الماجل حَنها

 اشجدت َداها علً لطع المماش الصؽَرة فٍ حضنها أكثر وهمست



 ببكاء موجع سالت معه دموعها من بَن رموشها المطبمة

 " أحبن بنَجٍ "

 ولم جكون جعلم بؤن نداء للبها الخفٍ ذان لد اخجرق المسافات

 حطم الحواجز الجلَدَة وجسالطت معه لساوة الزمن وأن جلن

 ً  الشفاه الزهرَة الحزَنة للنابمة فوق وسادجها لد همست أَضا

 وصاحبجها جؽمض عَناها الدامعة بحزن

 " أحبن أمٍ "

* 

* 

* 

ا علً الذٌ اضجع فوق السرَر مجنهداً أؼلمت باب ؼرفجها ونظره  

 بعمك جنهَدة جحاكٍ جعبه الشاق مع مهام مركزه الجٍ باجت ٖ

 جناسب عمره ورؼم ذلن ٖزال َجمسن به حجً َخرج الوطن من

 . عنك الزجاجة الحالٍ كما َصفه

 الجربت منه وجلست علً حافة السرَر بَنما كان لد أؼمض هو

 عَناه َجمع كفاه فوق صدره وكانت جعلم بؤنه لم َنم بعد فؤبعدت

 نظرها عنه لَدَها فٍ حجرها ولالت

 " أَمكنن إَماؾ المضَة فٍ الؽد َا عمبة "

 وكما جولعت فما أن نظرت له وجدجه َنظر لها ولم َعلك بؤٌ

 شٍء مما كانت جنجظره فمالت

 " ... أعلم بؤنن رجل عادل ولن جرفض لجوأها لن لكن "

 لاطعت نفسها وحركت رأسها بضَاع ولالت بحزن

 ٖ أعلم لما أشعر بؤنها سجكون نمطة بداَة لندم الكثَرَن "

 " وأنت منهم



 حدق فٍ عَنَها بصمت للحظات ولال

 ولما أندم ولسُت سوي لاٍض َسجمع وَحكم بما َُعرؾ عنه فٍ "

 " المضاَا المشابهة ؟

 حركت رأسها وهمست بضَاع

كن للبٍ ٖ َخطا أبداً ٖ أعلم ل "  " 

 نظر للسمؾ فوله ولال بهدوء

 " ٖ أحد َمكنه إَمافها ؼَر صاحبة الدعوة ومطر شاهَن "

 " ! مطر شاهَن "

 همست بذلن مسجؽربة فمال وٖزال نظره لٓعلً

 نعم وهل ججولعٍ مثًٗ أن أوامره لَست سارَة علَا "

 " ودون نماش

 همست بذهول

 " ! ولم َفعل "

بفضول شفجاه الجٍ جحركت بكلمة واحدةوانجظرت   

 " البجة "

 أمسكت فمها بَدها جنظر له مصدومة من الفكرة الجٍ لم جخطر

 ببالها ابداً ولالت ما أن اسجوعبت ذلن

 " هل ْنه َرَد هذا ؟ "

 وكان همس الذٌ أؼمض عَنَه ببطء

 " ٖ أعلم "

 فجنهدت بؤسً جنظر للفراغ بحزن وجعلم بؤنه ثمة احجماٖت كثَرة

 َمكنه لولها لها والجفكَر فَها لكنه لم َفعل مما َعنٍ أنه َنفَها

 جمَعها فذان الرجل كان بإمكانه جطلَمها دون داعٍ لكل هذا خاصة

 ! بعد أن علم عن أمر المضَة فلما ٖ َطلمها وَخجصر كل ذلن



الدعوة سَجم رفضها ؟ أم أنه مجؤكد من أن  

 ! لكن لما ٖ َولؾ كل شٍء إذاً وبؤمر واحد منه كما لال زوجها

 ! أم َرَدها أن جنال ما جرَد وبالطرَمة الجٍ أرادت

 هو َمنع جمَع عابلجها من الوصول لها ومن معرفة موعد "

 " المضَة

 نظرت بصدمة لصاحب جلن العبارة والصوت الرجولٍ المرجخٍ

كان ٖزال مؽمضاً عَنَه وكؤنه َفصل نفسه فٍالمججهم والذٌ   

 عالم خاص به لَرمَها بالفواجع جباعاً وهمست بعدم اسجَعاب

 " !هل َخشً أن َمنعوها بالعذول عن لرارها ؟ "

 همس بصوت عمَك

 " ٖ أعلم "

 حدلت فَه بضَاع وها هو َرمٍ بها لدوامة اْلؽاز الجٍ ٖ حل لها

ً مجدداً وكؤنه َخجبر لدرات ذكا بها ! لكنها لَست كما َجخَل أَضا  

 لذلن لالت

 كَؾ ٖ جعلم وأنت من سبك وجرافعت وحكمت فٍ آٖؾ المضاَا "

 المشابهة منذ كنت شاباً وحجً صرت لاضَاً لبل أن جصبح

 " ! وزَراً 

 فجح عَنَه حَنها وجنهد بعمك َحدق للسمؾ بصمت لبل أن َنظر

 ناحَجها ولال

ر عمل المحاربَن ؟ومن هذا الذٌ َفهم كَؾ َفك "  " 

 ً  وحرن َدَه من فوق صدره مجابعا

 " وكَؾ إن كان ذان العمل مطر شاهَن ذاجه ؟ "

 أومؤت برأسها بحزن جوافمه وأكمل عملها نَابة عنه

 عمل من وحد به بٗد كاملة لججحول من أرض جرداء ٖ جفوح :



 منها سوي رابحة الدماء لمدن ومبانٍ وناطحات سحاب ، وشبان

 َنالون الشهادات العلَا بدٖ من الجشرد والسرلة والنهب عبر

 حدود وهمَة صنعها سافكوا الدماء أنفسهم ، وجبدل الجهل بالعلم

 بالمدارس والجامعات ، والجوع والفمر والجشرد لمطاعم ومماهٍ

 وْكبر بٗد مصدر للحبوب ، الفوضً والنهب والسرلات ْول

ط ممابل الؽذاء من دون لرار دولٍبٗد َموم بإلؽاء اجفالَة النف  

 لجصبح من الدول المصدرة له بدًٖ من الجٍ َجم سرلجه منها جحت

 . بنود لوانَن جابرة أو بدونها

 لكن ما جخشاه أن ٖ َجنٍ للب جلن المرأة الجابهة بَن مشاعرها

 وعابلجها وكبرَابها من كل هذا سوي الخسران واْلم فٗ جسجرد

للبها كؤنثً فؤلسً أنواع الندم هو ذان الذٌ كرامجها كامرأة وٖ  

 جسببه المرارات المجسرعة ، وحَن ٖ َكون بإمكاننا إصٗح ما جم

 . إفساده جكون الكارثة اْعظم

 رفعت نظرها له ولد عاد ٔؼماض عَنَه لكنها لم جرحمه من

 أسبلجها بعد ولالت بفضول وجرلب

 " ومن الذَن َمكنهم الجواجد فٍ الماعة ؟ "

 لال بضحكة مرجخَة وٖزالت عَناه مؽمضجان

 " لن جفكرٌ فٍ حضور الجلسة بالجؤكَد "

 ضحكت أَضاً ولالت مبجسمة وهٍ جندس بجانبه جحت

 اللحاؾ الناعم

 " لن جسمح لٍ بالجؤكَد لكنت فعلت "

 ً  نظر ناحَجها ولال مبجسما

 " ما أحب النساء لحشر أنوفهن "

 لالت بضحكة جنظر لعَنَه



نه فضول طبَعٍهذا َسمو "  " 

 لال بابجسامة مابلة

 أخبرٌ فضولن إذاً أن ٖ َجعب نفسه فٗ أحد ؼَرٌ والمحامَان "

 " وموكٗهما َُسمح لهم بالدخول

 همست بفضول

 " سَكون موجوداً ؟ "

 نظر عالَاً مجدداً ولال بصوت مرجخٍ َؽمض عَنَه ببطء

 ٖ أعجمد فلم َعطٍ المحكمة العلم بذلن وما كان لَكلؾ "

 " محاٍم َنوب عنه

 همست من فورها بذهول

 " ! َنوب عنه "

 لم جسمع منه أٌ جواب أو جوضَح وأنفاسه جعلو لبل أن جنجظم

 وعلمت فوراً بؤنه نام ولن ججد جواباً لسإالها ، اجكؤت علً

لاٖهذراعها وشردت فٍ جانب وجهه جفكر فٍ كل ما   . 

 لمد حاولت وبكل الطرق الممكنة لدَها أن جعدلها عن لرارها دون

 أن جذكر لها ذلن مباشرة كٍ ٖ جشعر بؤنها ؼَر مرحب بها هنا

 أو جعجمد بؤنها جخشً علً زوجها من الخوض فٍ اْمر لكن جرح

 ذان الملب َبدو أكبر من أٌ لوي للجسامح لد جإثر علَه وها هٍ

 ً وأملها اْخَر فشلت مع زوجها أَضا  . 

 نامت علً ظهرها جنظر للسمؾ المظلم فولها بحزن وهمست ب

 َا رب ( وهٍ جؽمض عَنَها وجمنت من للبها أن َخطا حدسها )

 . هذه المرة وَنجهٍ َوم ؼد علً خَر

* 

* 



* 

 فجحت عَنَها وأؼلمجهما سرَعاً بسبب نور الشمس المجسلل من

كت بؤنها نامت منذالنافذة المفجوحة وجلست مسرعة حَن أدر  

 البارحة ولم جصلٍ الفجر فؽادرت السرَر جسجؽفر هللا بهمس

 وشعرت بدوار خفَؾ فور ولوفها وسندت نفسها بمد َدها للجدار

 بَنما جخللت أصابع َدها اْخري خصٗت ؼرجها وحركت رأسها

 بشكل خفَؾ وٖ جفهم ما َحدخ معها وكَؾ نامت هكذا كالجثة

ا ٖزالت جشعر بؤن جفناها سَؽلمان منالمَجة ! والؽرَب أنه  

 ! نفسَهما

 .. جحركت نحو باب الحمام بخطوات كسولة ججثاءب دون جولؾ

 جوضؤت وخرجت سرَعاً ونظرت للنافذة جفكر فٍ الذٌ سَكون

 ! فجحها بالجؤكَد فكَؾ دخل وؼادر دون أن جشعر به

 وما أن وصلت للباس الصٗة الخاص بها ولفت جنظر باسجؽراب

 لجهاز الجحكم الخاص بجهاز الجكََؾ الموضوع فوق الطاولة

 ولَس فٍ مكانه المخصص ورفعت رأسها له عالَاً فهٍ لم جمم

 ! بجشؽَله فلما َؽَر مكانه ولم َشؽله

 جنهدت مسجؽفره هللا بهمس وفرشت سجادجها وصلت ما فاجها

 وجلست مكانها شفجاها جردد الجسابَح مع حركة إبهام َمناها علً

ابعها جحاول طرد أٌ أفكار جنجابها خٗل ذلن سوي فَما ججمجمأص  

 به شفجاها حجً انجهت وولفت حَنها ونزعت لباس الصٗة

 وجوجهت لهاجفها لجري الساعة فَه وكم من الولت نامت لكنها لم

 جنظر لها بل للرسابل الموجودة علً شاشجه واجسعت عَناها

 بذهول وهٍ جمرأ كلماجها

ة أو كان لٍ جصرفاً آخر معنأجَِب َا جلَل )  ) 



 ( جعلمَن جَداً ما َمكننٍ فعله بن )

 إن وصلت لزوجن وأخبرجه بالحمَمة فلن جلومٍ إٖ )

 ( نفسن حَنها

 أمسكت فمها بَدها بصدمة ونظرت ناحَة الباب المؽلك ٖ شعورَا

 جشعر بجسدها بؤكمله َرججؾ حجً لم جعد سالاها جحمٗنها فانهار

ر لربها جمسن الهاجؾ بكلجا َدَها وعادتجسدها علً السرَ  

 نظراجها للجنمل بَن أسطر جلن الرسابل جشعر بؤنفاسها ججولؾ مع

 ! كل كلمة فَها وٖ جفهم معنً هذا ومصدره

 أزالت الرسابل من واجهجه ونظرت ٔشعار المكالمات وما أن

 !! فجحجه ُصدمت لرإَجها لذات الرلم ولد اجصل بها منجصؾ اللَل

نظرها عنه للفراغ أمامها بشرود ومٗمح شاحبة لمأبعدت   

 َؽادرها الذهول بعد ولد سمطت َداها فٍ حجرها وكؤنها فمدت

 الجحكم بها وهمست شفجاها بذهول

 " !! ما هذا "

 وشعرت بجنفسها َضَك وضربات للبها ججعالً حجً شعرت

 بحرارة شدَدة جججاح جسدها فمن هذا الذٌ َهددها هكذا وهٍ

 الجٍ عاشت سنوات عمرها كاملة جضع ثمة أهلها بها نصب

 عَنَها وجفكر بهم أكثر من جفكَرها فٍ نفسها ولم جفعل أمراً 

 ! واحداً مشَناً َمكن جهدَدها به

 ! ولم َكن لدَها وٖ أعداء لد َفكر أحدهم فٍ ابجزازها اِن

 وأٌ حمَمة هذه الجٍ َهدد بإخباره بها ؟

ت َمَناً ما أن سمعت باب الؽرفةرفعت رأسها سرَعاً ونظر  

 بجوارها َُفجح فوثبت والفة علً طولها وجحركت نحو الباب دون

 جراجع أو جفكَر ، صحَح أنها منذ جزوججه جنجظر جلن اللحظة الجٍ



 جعلم أنها آجَة ٖ محالة وهٍ خروجها من هنا مطلمة لكن لَس

هذامجهمة فٍ عفجها وجربَجها وعلَها أن جكون اْسبك له من   

 المجهول فلَست جإمن بجلن اْفعال الجٍ جلجؤ لها النساء فٍ أؼلب

 الموالؾ المشابهة وهٍ الصمت عن المصَبة حجً ججحول لكارثة

 رؼم أن معالججها فٍ ولجها كانت سجكون ألل ضرراً ومهما وصل

 مبلػ ذان الضرر ، فهٍ كانت زوجة لرماح شراع سبعة أعوام لم

لبلها عرفت شاباً واحداً لم جكن بَنهماجحدثه فَها وٖ بالهاجؾ و  

 أٌ عٗلة سوي ثٗخ رسابل بكلمات للَلة علً لصاصات ورق

 ووعد مبجور كان ثمنه عمرها وعمر رماح معها ، كان لد خطبها

 لبلها ورفضه والدها ولجها ْنه ٖ َملن عمًٗ وٖ منزل ولم

 ججواصل معه بعد سفره أبداً سوي من مكالمة واحدة وبعلم

جرجَب من رماح وكان َوم سفره ذانو  . 

 فجحت الباب ونظرت ناحَة الذٌ رفع نظره من الساعة الجٍ كان

 َكمل إؼٗلها أمام باب ؼرفجه فشدت َدها علً الهاجؾ فَها بموة

 جحارب أٌ جردد َعَمها عن لرارها ذان وجحركت خطواجها نحوه

 جشجع نفسها بؤن رد فعله وهو َعلم منها سجكون ألل ضرراً 

 . فهٍ لم جفعل شَباً جخشً منه

 كانت خطواجها مرججفة جشعر بها كومَض كهرباء فٍ رأسها

 ! فٗزالت جشعر بذان الخدر والوهن الؽرَبان

 ورؼم كل ذلن سارت نحوه جلن الخطوات الملَلة بثبات حجً كان ٖ

 جفصلهما سوي خطوجان ومدت الهاجؾ له دون أن ججحدخ فنمل

 نظره بَنه وبَن عَنَها ولم َعلك .. لم َسؤل ولم َّدعٍ

 اٖسجؽراب أَضاً وهو َرفع َده له واندهش فمط لعدالة هللا فهو

 انجصر علً نفسه البارحة وجعل ثمجه بها جسبك جهوره كرجل



 فكانت المكافبة بالمثل وخٗل ساعات فمط لجبادله الثمة بؤخري

ن َكون هَناً لما جعلجه َّطلعمثلها ومولن بؤن ما جرَده أن َراه ل  

 علَه وٖ َفعل ذلن سوي البرٌء الواثك جماماً من براءة نفسه

. 

 أخذه منها ونظر بحاجبَن معمودَن لكلمات جلن الرسابل َمرأها

 الواحدة بعد اْخري لبل أن َنظر لها ولال باسجؽراب

 " من هذا ؟ "

 همست من فورها جنظر لعَنَه

 " ٖ أعلم "

رب عاشجها مع نفسها ومع جلن العَنان كٍ ٖ جبجعدكانت ألوي ح  

 وجهرب وإن خجًٗ منه فجظهر بمظهر الجبان الذٌ َخفٍ أكثر

 مما َُظهر وحاولت الجحكم فٍ أنفاسها ولد لال ونظراجه

 المسجؽربة ٖ جفارق عَناها

 " هل حدخ هذا من لبل وفٍ أٌ ولت سابك ؟ "

الؽرفة وأؼلمه حركت رأسها نافَة دون حدَخ فاسجدار لباب  

 هامساً بعبارة واحدة

 " لن َنجو بفعلجه "

 وأخرج هاجفه من جَب سجرجه وؼادر باججاه السٗلم وهو َمول

 ً  لمن َبدو فجح الخط سرَعا

 " سؤرسل لن رلماً وأجصل به أرَدن أن جحدد مولعه فوراً  "

 فاجكؤت بكجفها علً الجدار بَن ؼرفجَهما حَن شعرت بعجز كبَر

كثر وثمل كبَر فٍ جفنَها جحمد هللا فٍ سرها أنه لمعن الولوؾ أ  

 َخن جولعها بَنما لال من جابع نزوله بخطوات سرَعة لابًٗ 

 بؤمر حازم



 ما أن أجصل جحدد المولع فوراً وأبلؽوا شركة اٖجصاٖت "

 " أرَد معلومات جامة عن مالكه

 وؼادر باب المنزل مؽلماً إَاه خلفه وثمة عَنان جرالبه من خلؾ

 عمود السٗلم الشبه حلزونٍ جسمع كل ما لال وهو َؽادر

 فؤخرجت هاجفها سرَعاً وبحركة مرجبكة بسبب سرعجها أخرجت

 الشرَحة الجٍ أضافجها له مإخراً وكسرجها بَن أصابعها نصفَن

 لبل أن جرمَها فٍ سلة المهمٗت لربها وؼادرت بخطوات

جٍ جفوح منهمسرعة ناحَة باب المطبخ ورابحة الخبز الطازج ال  

 وهٍ جهنا نفسها علً ما ظنجه نجاحاً لخطجها وهمست لنفسها

 بابجسامة انجصار

 " لم جرٌ شَباً بعد من بثَنة "

 وابجسمت بسعادة لوالدجها الجٍ نظرت لها باسجؽراب ولالت وهٍ

 جسحب الكرسٍ وججلس

 " أجحدخ مع نفسٍ أمٍ "

لم جهجم هٍفحركت جلن رأسها بَؤس منها وعادت لما جفعل بَنما   

 لكل ذلن وأمسكت الملعمة ولامت بدهن الخبز بالجبن جدندن بلحن

 خافت ووضعجه فٍ الطبك لرب إبنجها الجٍ كانت منشؽلة بثٗخ

 لطع مكعبات كبَرة أمام َدَها الصؽَرجان جموم بجركَبها وفكها

 . دون ملل

* 

* 

* 

 فجحت باب الؽرفة ونظرت بضَك للنابمة فوق سرَرها بالعرض

لم شَباً عّما حولها وجحركت نحوها وهزت كجفها بموةٖ جع  



 لابلة بسخط

 " هَا بثَنة اسجَمظٍ إنها السابعة "

 وجؤففت جمسن وسطها بَدَها حَن انملبت للجانب اِخر مجمجمه

 بضَك وصوت خدر

 " َمامة أجركَنٍ أنام للًَٗ فنصؾ ساعة َكفٍ ْكون جاهزة "

َن بعد الفجر وجافاهاوما سجمول هٍ الجٍ لم جنم سوي لساعج  

 النوم طوال اللَل ؟ وٖ جعلم من شدة حماسها أم جوجرها الرهَب

 وجفكَرها فٍ أول َوم لها فٍ حَاجها جري فَه مدرسة وطالبات

 بل وفجَات فهٍ لم جعرؾ حَاجها سوي اْؼنام والدجاج وأعمال

 المنزل ، حجً الزَجات البسَطة الجٍ كانت جمام فٍ بلدجهم كانت

 محرومة من الذهاب لها ، وإن جاء ضَؾ ما لزَارة زوجة والدها

 جمنعها من مؽادرة الؽرفة ورإَجه فالجصرت حَاجها علً عابلجها

 . الصؽَرة جلن وعالمها علً منزلهم ومزرعجهم

 لالت وهٍ جؽادر باججاه باب الؽرفة المفجوح

 " سؤخبر أمٍ إذاً بما للجه "

ٍ ؼادرت السرَر صارخةوجولفت مبجسمة لبل أن جلجفت للج  

 جحذرها واججهت نحو حمام الؽرفة ججؤفؾ وججمجم دون جولؾ

 وأؼلمجه بموة خلفها فحركت كجفَها مبجسمة وعادت باججاه ؼرفجها

 وجؤكدت من أنها أخذت كل ما جحجاجه ثم أؼلمت حمَبجها ووضعت

 كلجا حزامَها علً كجؾ واحد وعادت باججاه ؼرفة بثَنة الجٍ

بها اٖبَض الجدَد جالسة علً طرؾ السرَركانت جلبس حذا  

 فولفت عند باب الؽرفة جنجظرها حجً انجهت وجوجهت نحو

 حجابها اْبَض الجاهز لبل أن جمؾ أمام المرآة جلبسه ولرصت

 خدَها وهٍ جمول مبجسمة ناظرة لصورجها فَها



 " وأخَراً مجنفسنا الوحَد المدرسة "

وجهت نحو الوالفةوجحركت نحو حمَبجها ضاحكة ورفعجها وج  

 جنظر لها مبجسمة وؼادرجا معاً جنزٖ سٗلم الطابك بزٌ

 واحد ذا اللون اْزرق الؽامك والممَص اْبَض الناصع

 ٖ جظهر منه سوي أكمامه الطوَلة والحجاب اْبَض وهو الزٌ

 . المخصص لجمَع الطالبات ضمن المرحلة أعدادَة

ا لفز واخجصار عجباتنزلت بثَنة جسبمها ٖعجَادها منذ صؽره  

 ذان السلم الرخامٍ بَنما ضحكت هٍ جحاول اللحاق بها ، وما أن

 كانجا فٍ اْسفل وبَنما كانت نظرات بثَنة مصوبة نحو الباب

 الزجاجٍ الفجوح لجسبمها له أَضاً انحرؾ مسار نظرات َمامة

 ناحَة الجٍ خرجت من جهة المطبخ ولوحت لها مبجسمة وبادلجها

بابجسامة حنون جبدلت للحزن ما أن اخجفت من أمامهاجلن الجحَة   

 مؽادرة المنزل جدعو هللا أن َحفظها لجراها امرأة رابعة كما

 . جرَد وججمنً

 بَنما نزلت هٍ عجبات الباب واججهت للسَارة الجَب بلون

 الكرامَل المجولفة علً بعد خطوات منه وكانت حَنها بثَنة لد

 فجحت الباب اْمامٍ وجلست بَنما اججهت هٍ للباب الخلفٍ

 وجلست خلفها جماماً ونظرت للذٌ خرج من الباب ذاجه َنظر

 لهاجفه فٍ َده وهو َنزل عجباجه َلبس لمَص بلون الزَجون

 ً  وبنطلون جَنز أسود اللون ولالت بثَنة بضحكة جنظر ناحَجه أَضا

لنا مسجمبًٗ ظننجه سَجؤخر مجعمداً لَجهرب من إَصا "  " 

 وجابعت بصوت منخفض جمسن ضحكجها ٖلجرابه منهم رؼم أنه

 لم َرفع نظره عن الهاجؾ

 كان َفعلها حَن َجؽَب السابك ٌْ سبب فٗ جطلب منه والدجٍ "



 " إَصالٍ خوفاً من فعلها مجدداً وإضاعة َوم دراسٍ كامل

 ً  ضحكت َمامة بَنما كان هو لد فجح الباب وجلس حَنها مبجسما

 لبل أن جموت جلن اٖبجسامة ما أن نظر للجالسة فٍ الكرسٍ

 المجاور له ولال ببرود

 " ما أعلمه أن الزوجة ججلس فٍ اْمام ولَس الشمَمة "

 ابجسمت له ابجسامة مجسعة ولالت

 " أوامر المَادة العلَا "

 ضَك عَنَه بحنك ولال

 " وماذا أعطجن من أوامر أخري ؟ "

لالت بمكر وهٍ جفرد أصابعها جعد لهرفعت لبضجها فٍ وجهه و  

 " أن أري وأسمع وأجكلم "

 جنفس فٍ وجهها بضَك ولام بجشؽَل السَارة الجٍ جحركت بهم

 من فورها ونظر نحوها ولال ببرود

 " ومجً جمرضَن فٍ العادة وججؽَبٍ عن المدرسة ؟ "

 ضحكت كثَراً ولالت

"  ً  " أمرض نعم لكن لم أؼب َوما

لبل أن ججبدل نظراجه للشن فمالت بعبوسحدق فَها باسجؽراب   

"  ً  " كانت والدجٍ جعطَنٍ الدواء لًَٗ وجرسلنٍ للمدرسة صباحا

 حرن رأسه َنظر للطرَك الجٍ دخلجه السَارة لبل أن َرممها

 ً  بطرؾ عَنَه مجمجما

 " أشم رابحة كذب فٍ الموضوع "

 ضحكت ولالت

 " سجري بنفسن وججؤكد "

 " جباً لن من شمَمة "



 همس بها من بَن شفجَه وسَارجه جججاز أشارة لبل أن ججبدل

 للحمراء فضَمت عَنَها وهٍ جنظر له ولالت

 " ماذا للت ؟ "

 رفع سبابجه ولال ونظره علً طرَك

 " .. للت ولت أنصراؾ أجدكما لرب الباب "

 ً  وجابع بجهدَد َشَر بإبهامه للخلؾ بَنما نظراجه جرممها جانبا

ان َحدخ فٍ الماضٍ حَن اضطر َٔصالن أنٖ أرَد لما ك "  

 " َجكرر وألؾ أنجظر نصؾ ساعة لجخرجٍ لٍ

 لوحت بَدها لابلة بضَك

"  ً  " لَس حباً فٍ البماء لكن للضرورة أحَانا

 نظر فٍ المرآة أمامه ولال للجٍ ٖزالت جنظر للخارج حَخ

 نافذجها وكؤنها جري الشوارع والطرلات ْول مرة

ما كانت جفعل لبل انصرافكما اجفمناَمامة جخبرَنٍ ب "  " 

 وأجاه الرد سرَعاً بصوجها الرلَك الباسم

"  ً  " حسنا

 ابجسم بمكر َنظر للجٍ كانت جرممه بضَك لبل أن جلجفت للخلؾ

 لابلة للجٍ ٖ جظهر لها جَداً 

 " أنا من سَعلمن لول كلمة ٖ "

 ضحن أبان ولال والسَارة جمؾ أمام بوابة المدرسة الجٍ كانت

 جدخلها الطالبات

 " علمجها لبلن أن جطَع زوجها "

 نظرت له ولالت بمكر

 " وٖ شٍء أسهل من جعل الزوجة ججمرد علً زوجها "

 ججعدت مٗمحه لال بضَك



 " ! أنِت فٍ الثالثة عشر أم الثٗثَن "

 أشارت بسبابجها لصدؼها جعنٍ عملها وضحكت بمكر فشد شفجَه

 بضَك وما أن كانجا سجنزٖن لال وهو َدخل َده فٍ جَب لمَصه

 " انجظرٌ َا َمامة "

 وأخرج ورلة نمدَة واسجدار بنصؾ جسده نحوها ومدها لها

 فنظرت لها دون ان جؤخذها وفٍ صمت فلوح بها أمامها

 ً  ولال مبجسما

 " خدٌ هَا لجشجرٌ ما جشابَن "

سمة فؽمز لهافمدت َدها بجردد وأخذجها وهمست جشكره مبج  

 باسماً ونظر لشمَمجه والجٍ كانت جنمل نظرها بَنهما فٍ ذهول

 ولالت ما أن اسجمر نظرها علَه جفرد أصابع َدَها أمامه

 " ! عشر جنَهااات "

 رفع رأسه ضاحكاً لبل أن َنظر لها ولال

 " ! من َران ٖ َصدق أنن إبنة الشعّاب "

أمام أمسكت خصرها بَد ورفعت سبابة َدها اْخري  

 وجهها ولالت

 " لم جعطنٍ َوماً لرشاً واحداً  "

 ابجسم بسخرَة ولال َرممها بطرؾ عَنَه

 " أوامر المَادة العلَا "

 جؤففت فٍ وجهه ونزلت وضربت الباب خلفها بموة وجوجهت

 ناحَة باب المدرسة الحدَدٌ الكبَر المفجوح بخطوات ؼاضبة

 وَمامة من خلفها منادَه

 " بثَنة انجظرٌ "

َنما كانت ثمة حافلة كبَرة ولفت أمام الباب وأخفجها عنهاب  



 فولفت جنجظرها عند البوابة حجً وصلت من بَن جموع الفجَات

 الٗجٍ ؼادرن الحافلة حجً وصلت عندها ولالت بؤنفاس ٖهثة

 ومٗمح مذعورة

 " أٖ جعلمَن بؤنٍ ٖ أعرؾ أحداً هنا ؟ "

 وبخت نفسها وهٍ جري الجوجر والخوؾ علً مٗمحها الجمَلة

 فهٍ نسَت بؤنه َومها اْول فٍ المدرسة بل ورإَة كل هذا العدد

 من الفجَات ومكان ؼرَب عنها ، شدجها من َدها ولالت

 ً  جدخٗن معا

 " كل هذا بسبب زوجن "

 وجابعت بضَك وهما جججازان الممر الحجرٌ المموس الواسع

ً ٖ أعلم  " كَؾ سؤجحمله عاماً كامًٗ ذهاباً وإَابا  " 

 بَنما كانت نظرات َمامة ججفحص كل شٍء حولها .. الساحة

 الواسعة الملَبة بالطالبات واْحادَخ بَن الضحن والصراخ

 المنادٌ .. مبنً المدرسة الكبَر المرجفع .. النافورة الحجرَة

 الضخمة المجولفة وأحواض النباجات المحَطة بها وشعرت

 . بجوجرها َزداد وجمنت أن عادت للمنزل اِن

 نظرت للخلؾ ولمكان سَارة أبان الخالٍ منها وخشَت أن جسخر

 بثَنة منها إن لالت ذلن وبؤنها جرَد المؽادرة فجمسكت أصابعها

 بَد بثَنة أكثر وشعرت برؼبة كبَرة فٍ البكاء كطفلة ججرن

شٍء حولها والدجها وجذهب للمدرسة فٍ َومها اْول جشعر بكل  

 . مخَؾ والجمَع حَوانات مفجرسة مإذَة

 " بثَََنة "

 جولفت مع جولؾ السابرة معها شبه ملجصمة بها واسجدارت معها

 حَخ الصوت اْنثوٌ الصارخ خلفهما وكانت فجاة فٍ ذات طول



 بثَنة جركض نحوهم ولد صرخت لها وهما جحضنان بعضهما بموة

ن ، وما هٍ إٖ لحظاتاسجدارجا بسببها فٍ مكانهما ضاحكجَ  

 ووصلت أخري راكضة أَضاً ولفزت جحضنهما معاً وجداخلت

 كلماجهن مع ضحكاجهن حجً ابجعدن عن بعضهن وكل واحدة

 جضرب اْخري علً كجفها وججبادلن اْسبلة واْحادَخ

 الضاحكة حجً لالت بثَنة

 " ! وأَن هٍ البطرَك لم جصل معكما "

لت ضاحكةنظرت الوالفة أمامها للخلؾ ولا  

"  ً  " ! ؼادرنا الحافلة معا

 وضحكن ثٗثجهن ما أن وجدن ضالجهن فجاة بدَنة بزٌ مدرسٍ

 كبَر جمضػ وهٍ جحرن فكاها بموة وجبحخ عَناها الخضراء

 الواسعة فٍ المكان ورأسها َسجدَر مع جحركها لٓمام بَنما جمسن

 فٍ َدها رؼَؾ خبز كبَر ملفوؾ بورق لصدَر ، وما أن ولع

 نظرها علَهن حجً ابجسمت وركضت ناحَجهن بخطوات ثمَلة حجً

 ولفت أمامهن ولالت ٖهثة وبفم ممجلا

 " ظننت بؤنكن فٍ الداخل من دونٍ "

 لالت بثَنة جشَر للرؼَؾ بَدها

 " ماذا سجؤكلَن فٍ الفسحة َا شرهة "

 ابجسم فمها الصؽَر بالممارنة لوجنجَها الممجلبجان

 والمجوردجان ولالت

ضرت معٍ اثنانأح "  " 

 ضحكن جمَعهن وهٍ معهن عدا الجٍ سحبجها بثَنة من َدها

 نحوهن ولالت

 " أعرفكم بزمَلجنا الجدَدة َمامة "



 ابجسمت بحَاء وهٍ جبادلهن السٗم بَدها وشعرت بلسانها انعمد

 ولم جسجطع وٖ لول كلمة جرحَب واحدة ججارٌ كلماجهن السرَعة

ت إحداهن جنمل نظرها بَنهماالباسمة الجٍ ؼمرنها بها ولال  

 " وماذا جمرب لن َا بثَنة ؟ "

 وما أن كانت سججحدخ عٗ صوت الرنَن المرجفع وكان مصدره

 مبنً المدرسة فجحركن جمَعهن حَخ بدأت الطالبات بالججمع

 ولالت بثَنة جسحبها معها راكضجَن

 " أسرعٍ ٖ نرَد أن ننظؾ حمامات المدرسة كعماب "
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 انجظر السكرجَرة الجٍ مرت من أمامه جحمل أورالاً فٍ َدها حجً

 خرجت وأؼلمت الباب خلفها ونظر حَنها لوالده والجالس خلؾ

 مكجبه ولال ما هو هنا من أجله جحدَداً 

 " ماذا سجفعل اِن بشؤنها ؟ "

 لال الذٌ لم َرفع نظره عن اْوراق َملبها بَن َدَه

 " ٖ خَار أمامٍ سوي إرجاعها للمصح "



 نظر له بذهول لبرهة ولال

 " لن َمبل ولاص بهذا وهو َربط اللَل بالنهار من أجل المضَة "

 وحرن رأسه بَؤس وجنهد بعجز حَن لم َسمع منه أٌ جعلَك ولال

 " هل جحدثت معه ؟ "

رماها جانباً لابًٗ بضَكجمع اْوراق و  

 " وهل بات بشراً َمكن الجحدخ معه ؟ "

 جنهد مؽمضاً عَنَه ونظر له ولد فجح الدرج َفجش فَه ولال بصبر

 " هو كان دابماً بمنزلة ابنن ٖ حفَدن "

 رفع نظره له ولال بضَك َشَر بَده

 كان ذلن حَن كانت كلمجٍ ٖ ثانَه لها لدَه وحَن كان َدرن أن "

عل وألول َصب فٍ مصلحجه الُمْطلمةما أف  " 

 كان سلطان من أشار بَده حَنها لكن جانباً وهو َمول بجدَة

 وجوجر العٗلة بَنكما لن َوصلنا ٌْ حل وأخشً أن َجطور "

 " اْمر لما هو أسوأ

 لال الذٌ لم َفارق الضَك صوجه كما مٗمحه الماسَة وبعد أن

 ضرب الدرج المفجوح بَده بموة َؽلمه

 أنا لست طفًٗ ْجشاجر معه وإن باجت أفكاره كما أفعاله "

 " جُنسب لٓطفال

 ً  لال الوالؾ أمامه والضَك َسَطر علً نبرة صوجه أَضا

 لما ٖ جحجرم لراراجه وإن كانت ضد رؼبجن فهو "

 " لم َعد طفًٗ ؟

 وكان ذان ما جعله َشجعل أكثر ولال بؽضب

"  ً  " ! كَؾ جحجرم أمراً أنت جراه خاطبا

 حرن رأسه بَؤس منه وإن لم َجركه َسَطر علً عزَمجه ولال



 بحدة َشَر بَده بعَداً 

 جلن الفجاة السبب فٍ كل المشاكل بَنكما أبٍ وأخذها للمصح "

 لن َزَد عٗلجكما إٖ فجوراً وأخشً أّن رد فعله هذه المرة لن

 " َكون كالسابك أبداً 

جالس خلؾ مكجبه علً طوله ولال بانفعال ؼاضبولؾ ال  

 " وجركها لحبل المشنمة هو الحل برأَن ؟ "

 ً  حرن رأسه برفض ولال والهدوء َعود لصوجه جدرَجَا

 " ...ولاص َمول بؤنه ثمة شخص ثا "

 لاطعه الذٌ صرخ َشَر بَده له

 هذا ما َموله ولاص لكن ما جموله هٍ مخجلؾ جماماً والمضاء "

عجرافها لَسجمع لكٗم ابننلن َجرن ا  " 

 رفع َدَه جانباً ولال بجدَة

 وماذا إن وصل للماجل الحمَمٍ وإن كانت جرفض "

 " ذكر اسمه ؟

 وشد شفجَه بموة ما أن لال الوالؾ خلؾ مكجبه بحدة

 َشَر لصدؼه

 " ٖ أفهم أٌ عمل جفكر به هذا َا سلطان "

إهانجه بَنما فؤشاح بوجهه بعَداً عنه أنفاسه جخرج بموة وابجلع  

 جابع ذان صراخه المنفعل

 من هذا الذٌ دخل ولجل وؼادر ولم َراه أحد وجمَعنا سمعنا "

 " ! صوت إطٗق النار وركض الحراس لجلن الجهة من فورهم

 نظر له حَنها ولال بلهجة لوَة َشَر له برأسه

 أٖ جصدق أنت ما َمول ولاص ؟ هو َملن أكثر من دلَل "

 " علً وجود شخص آخر



 فصرخ وهو َشَر له بسبابجه لبل أن َرمٍ بها بعَداً 

 " سَكون أنت أو إحدي زوجاجن أو أبنابن حَنها "

 وجابع بحدة وسباجه جحولت للطاولة جحجه َضرب بها علَها

 والجمَع أثبجوا مكان جواجدهم وحجً الخادمات والحرس "

 " فمن سَكون ؟

 " ! ماذا عن اْدلة "

 لالها بموة وثبات وانجظر بشؽؾ جعلَك الذٌ لال بحدة

 " ! ولما جصمت هٍ عن لاجل جُمدم نفسها للسجن بدًٖ عنه "

 أسكججه عبارجه جلن جماماً وإن مكرهاً أَضاً ْنها والع وجابع

 ذان من فوره وبنبرة أشدُّ حدة ولوة

 نحن نري اْشَاء بمنظور مخالؾ لما َنص علَه المانون "

علم ذلن جَداً وأكثر منّا وبؤن المضاء ٖ ججحكم فَهوابنن َ  

 " العواطؾ وٖ َؤخذ بؽَر اْدلة الثابجة

 أخفض نظره َنكس رأسه لٓسؾ ولبضجاه جشجدان بموة بجانب

 جسده بسبب الحمابك الجٍ ٖ مهرب منها ، وبالرؼم من كل ذلن

 رفعه مجدداً ونظر له ولال بإصرار

وسَجد الماجل أنا أثك سَطلب اٖسجبناؾ فٍ كل مرة "  

 " فٍ إبنٍ

 ونظر بؤمل كسَر للذٌ لم َهجم بكل ذلن وهو َضرب الطاولة جحجه

 بَده بموة وصرخ لابًٗ 

 لَفعل ما َرَد لكن بماء زَزفون خارج المصح لَس فٍ "

 صالحها وعلَه أن َمجنع أو َوافك مكرهاً أنا ٖ أنجظر رأَه

 " وٖ موافمجه

وَعلم جَداً عوالب كل هذا وَكره جنهد َحرن رأسه بعجز وَؤس  



 الوصول لما َجولع وَخشً فمال ودون َؤس وبنبرة حاول أن

 ً  َجعلها أكثر اجزانا

 ٖ أرَد لٓمور أن جصل ْن َجرن المصر وَؽادره لٓبد "

 " وأعرفه َفعلها

 وجنفس بضَك بسبب الذٌ عاد للجلوس علً كرسَه الجلدٌ لابًٗ 

 بٗ اهجمام

 " كل ما أرَده أن جكون موجوداً واجرن البالٍ لٍ "

 جعله ذلن َشد لبضجَه بموة أكبر وكان َشعر بؤلمهما أهون من

 كل ما َشعر به حَنها وفٍ للبه جحدَداً ولال بصعوبة وكلمات

 مجؤنَة

 " أنا لست علً اسجعداد ْن أخسر ابن آخر من أبنابٍ "

ْوراق الجٍ أخرجها منوكما جولع فلم َهجم الجالس أمامه َملب ا  

 الدرج سابماً لكل ما لال وهو َرفع َده نحوه دون أن َنظر له

 لابًٗ بجمود

 أجرن اْمر لٍ َا سلطان وعلَن العودة لمشروع "

 " الجزَرة اِن

 ٖذ بالصمت للحظات لبل أن َرفع رأسه وَنظر له من علَاء

نوكؤنه َثبت له لبل نفسه عزمه علً ما َرَد لوله وإن كا  

 ٖ َنظر له ولال بجمود

 " علَن البحخ عن ؼَرٌ أنا لن أؼادر مجدداً وٌْ مكان "

 رفع رأسه ونظر له حَنها ولال عالداً حاجباه بموة

 " ؼَرن من جحدَداً جمصد ؟ "

 لال ببرود

 ٖ أعلم وٖ أهجم ولن أجرن عابلجٍ وأبنابٍ مجدداً فهم أحوج "



اداجهإلٍ من أٌ مشروع ومهما كانت سجكون إَر  " 

 وكما جولع بل وكان مجؤكداً اشجعلت جلن العَنان بؽضب أسود

 ظهر سرَعاً فٍ صوجه الؽاضب ولد أشار بَده جانباً وبحركة

 لوَة ؼاضبة

 " بعد كل هذا الطرَك الذٌ لطعناه واْموال الجٍ لمنا بدفعها ؟ "

 جمسن بجمود مٗمحه ولال بذات البرود المعاكس ٖشجعال

 الممابل له

كنن بَع أسهمنا فٍ المشروع وسججد الكثَرَن ممنَم "  

 " َرحبون بذلن

 صرخ ذان مباشرة

 " وَضَع كل الجعب والجهد الذٌ بذلناه ؟ "

 وجابع من فوره وبضَك

 " كل هذا لعابلجن وأبنابن أَضاً أنا لن أعَش ْسجفَد منه "

 جنهد نفساً عمَماً ولال بؤلم

 وعابلجٍ الجٍ ججحدخ عنها لن نجد منها أحداً علً هذا الحال "

 فرواح الوحَد الذٌ بات َُدَر أعمالنا معنا ولن أسجؽرب أن َحذو

 ً  " حذو ولاص لرَبا

 لال الذٌ وضع َده بموة علً اْوراق الجٍ لم جسرق اهجمامه

 وبنبرة جادة لوَة َنظر لعَناه

ره ولم أسجؽربولاص كان َمجلن شخصَة مسجملة منذ صؽ "  

 لراره حَن اجخذ حَاة عملَة خاصة به ورؼم كل ذلن كان بمثابة

 المسجشار المانونٍ لنا دابماً وإن كان َرفض جماضٍ

 " ممابًٗ لكل ذلن

 ً  وجابع بذات النبرة الجادة َشَر برأسه جانبا



 ضرار ٖزال صؽَراً ودراسجه سجنجهٍ َوماً وَجد ما َإمن "

من لبله مسجمبله كما شمَمه رواح  " 

َُمنع الذٌ همس والمهر َظهر بوضوح فٍ عَناه لكن كل ذلن لم  

 " ونجَب ؟ "

 ولم َفجه مٗحظة العَنان الجٍ اخجفت خلؾ جفنَها وهو َسدلهما

 علَها َنظر لَده فوق اْوراق جحجه لكنه لم َجولع اَضاً ما لاله

 حَنها بجمود وما أن رفع نظره له

ؤننا أعطَناه فرصة كبَرة وماٖ َحجاج اْمر أن أذكرن ب "  

 " انجهً اْمر له

 فٗذ بالصمت مكرهاً َشد شفجَه بموة َخفٍ ألمه وانكساره بَنما

 جابع والده جلده وبمسوة

 لم جنسً بالجؤكَد الخسارة الجٍ جسبب لنا بها وما كانت "

 " نجابج أفكارن

 لال واْسً ٖزال َسَطر علً عَنَه وصوجه

ما طلبت منن منحه جلن الفرصة ، وكانأنت جعلم أكثر منٍ ل "  

 " محماً حَن لال بؤنه المسجثنً عن كل شٍء

 لال ضرار بحدة

 ْنه كان فاشًٗ فٍ دراسجه وفٍ كل شٍء .. الججارة ٖ مكان "

 " فَها للعواطؾ َا سلطان والدلَل أجان حَن اجبعت عواطفن نحوه

 أبعد نظره عنه بسبب لسوة الحمَمة الجٍ ٖ َمكنه جمبلها فٍ كل

 اْحوال بعد أن فمده ولال بحزن عمَك وٖزال َججنب النظر له

 واسجمصابه لم َكن حًٗ البجة بل زاد اْمور جعمَداً واشجد "

 " كرهه لشمَمه

 وأؼمض عَنَه ما أن صاح الجالس هنان بحدة



ذلن ولَس أنا فلما ٖ جعَدالذنب عند السبب اْساسٍ فٍ  "  

 " اْمور لمسبباجها

 رفع نظره له حَنها وفمد السَطرة علً انفعاٖجه أَضاً وهو َراه

 َبرر لنفسه طوال الولت ولال بحدة

 ولن نلوم والدجه وحدها فٍ هذا فموجه جعلنٍ أدرن الكثَر "

 " مما كنت أخطا فَه وما اخطؤنا فَه جمَعنا

دموعاً رلَمة جمٓهما واخجنك صوجهولمعت عَناه بؤسً حزَن و  

 هامساً بوجع َشَر لنفسه

 " جمنَت لو َرجع لَوم واحد للحَاة ْعجذر منه علً اْلل "

 وأوٖه ظهره َمسن عَناه بؤصابع َده َمنع جلن الدموع من

 الجسرب منها َشعر بالعجز الجام عن إلناع نفسه بما َمول والده

مسحهما بموة واسجدار نحوهوكبحها عن الشعور الماجل بالندم ف  

 ولال بجدَة

 لذلن لن أؼادر من هنا مجدداً ولن أجرن أبنابٍ ولن أفعل ما "

 " َدفعهم لٕنجهاء لنهاَجه أبداً 

 لال الذٌ نظر له بمسوة

 " وما معنً هذا ؟ "

 لابل سإاله الموٌ ذان بموة نظراجه له حَنها وبؤن لال وبكل جدَة

جلن وعلَن جزوَجها له بما معناه أن ولاص َحب ابنة عمه "  

 " أن نجَب جوفٍ

 ولم َسجؽرب النظرة المجسعة الجٍ لابل بها الجالس هنان كلماجه

 بل وصرخ َشَر له بَده

 ما هذا الجنون َا سلطان ! الفجاة جنجظرها ثٗخ لضاَا اِن "

 " ولم جشفً نفسَجها بعد



 وكان ذان ما جعله َشجعل أَضاً ولال بانفعال َدافع عن رأَه

 لكنه َرَدها وعلَن جزوَجهما وإن لَوم واحد .. ٖ ججركها فٍ "

 " نفسه أبٍ

 ولال آخر كلماجه بما َشبه الرجاء لكن الذٌ ولؾ علً طوله

 مجدداً لابل كل ذلن بؤن لال بحدة َشَر لرأسه

جسمع البجةٖ أعلم إذا فهمت ما ألول أم ٖ  "  ! " 

 ابجلع إهانجه مع رَمه الجاؾ ولال بجمود َخفٍ خلفه أٌ

 مشاعر أخري

 " لَست حجة أبٍ فؤنت زوججها لنجَب وهٍ كذلن "

 صرخ من فوره

 " كان خطباً ولن َجكرر مجدداً  "

 شعر بكلماجه جذبح روحه وهو َرفض ما َعلم جَداً بؤنه سَكون

نسبب فمده ٔبنه اِخر ولال بؤسً وخذٖ  

 لو كانت إبنة عابلة أخري لفعلت المسجحَل لَوافموا لكنٍ لن "

 أجرجً جده لَمنحه أول شٍء َجمناه وَطلبه منه فٍ حَاجه وهو

 ً  " الذٌ لم َعصٍ له أمراً َوما

 وما أن أنهً كلماجه جلن أوٖه ظهره وجحرن من مكانه مؽادراً 

 فؤولفه صوجه اِمر

 " سلطااان "

ووصلجه كلماجه الحادة من خلفه فجولفت خطواجه لرب الباب  

 " لن جُحب ولاص أكثر منٍ وأنت والده "

 اسجدار نحوه وما أن كان سَمول بؤنه كان َظن ذلن لكنه اكجشؾ

 العكس سبمه ولد لال بجدَة

 هذه المضَة سجفجح ملفات المضاَا السابمة وسجُجمع لها هنا "



انجمَعها ولن َُسمح بمحاكمجها إٖ هنا أو فٍ بٗدها هن  " 

 حدق فٍ عَنَه بصمت للحظات وكؤنه َجرجم ما سمع للجو ولال

 ما أن اسجوعب كل ذلن

 " أرجعها هنان إذاً وسنعمل بكل جهدنا وإن لجخفَؾ الحكم "

 لكنه لابل الجراحه ذان بابجسامة ساخرة وهو َحرن رأسه ولال

 " ما أسهل أن ججمنً ذلن لكن جطبَمه مسجحَل "

 نظر له بعَنَن جملإها الحَرة ولال ذان ما كان َعلمه بؤنه َنجظره

 منه وهو الشرح والجوضَح بَنما ٖزالت نبرة صوجه جادة لوَة

 سَكون محكوماً علَها بالسجن المإبد هنا وبالمصاص والموت "

 شنماً هنان فؤٌ الخَارات الثٗخ جخجار لها إن أضفت المصح

 " النفسٍ لهم ؟

لجفكَر فَه ألسً من أجابة علَه فحرن رأسه فٍكان سإاًٖ ا  

 حَرة وعجز َشعر بالضَاع وٖ َمكنه جحدَد ما سَكون مجدَاً من

 عدمه ومن رأَه الصواب ومن المخطا ! وهمس بؤسً

 " ما نفع ما َفعله ولاص إذاً ؟ "

 لال بجمود

 " أن ٖ َلوم نفسه مسجمبًٗ فمط "

للبه جعلجه َؽمض عَناهكانت كلماجه جلن كسكَن حاد ؼرسه فٍ   

 وَسحب الهواء بموة لصدره وهمس َزفره بموة

 " ... ٖ َمكن هذا "

 وفجح عَنَه ونظر له ولال بؤمل كسَر

 " لما ٖ نؤمل فٍ أن َفعلها ؟ "

 وكانت النجَجة كسابمجها وهو َواجهه بالوالع المرَر وبجمود

 وكؤنها لَست حفَدجه ومن لحمه ودمه



"  ً وهَبة محلفَن كاملة أَضاً وللسبب ذاجه فشل الكثَرَن سابما  

 " ْنها جصر علً أنها الفاعلة

 ضرب كفَه ببعضهما َحرن رأسه بؤسً بَنما جابع ذان َذكره بما

 حاول نسَانه من أجل ابنه

 " لن َحمٍ المانون مذنباً َعجرؾ علً نفسه َا سلطان "

 فؤومؤ برأسه بحزن َبعد نظره عنه للفراغ أمامه واعجرؾ مجبراً 

 وإن بَنه وبَن نفسه وإن لم َجمبلها للبه وهٍ الحمَمة الماسَة

 فحجً الفاعل َوصَه محامَه بؤن َنكر ِخر لحظة لَجد له ثؽرة

 ما َنمذه بها ، واسجدار للباب مجدداً وإن بخطوات كسَرة ولال

 وهو َفجحه

 أنا لست مسإوًٖ عّما سَصل له اْمر إذاً وسؤجولع كل "

 " شٍء منه

 وؼادر مؽلماً إَاه خلفه وجرن الذٌ انهار جسده علً الكرسٍ

 جمسن َداه بطرؾ الطاولة أمامه ولد نظر للهاجؾ فولها لولت

 لبل أن جمجد َده له ورفع سماعجه لابًٗ بجمود

فُرنسبٍأوصلَنٍ بالدكجور  "  " 

* 

* 

* 

 دخلت ؼرفجها مؽلمة الباب خلفها ورمت حمَبجها الخاصة بعملها

من شعورها بالجعب خاصة وأنها جؽادر المطار َوم وعلً الرؼم  

 أجازة بعد الظهَرة إٖ أنها أخرجت هاجفها من جَب سجرجها أوًٖ 

 لبل أن جسجحم أو جنام وٖ حجً أن جؤكل ، جربت اٖجصال به مجدداً 

 وما أن عٗ صوت المجَب اِلٍ رمجه نحو السرَر بؽضب فها هو



ٍ أنه خارج بٗده وسَكون فٍَؽلك هاجفه الَوم أَضاً مما َعن  

 رحلة بالجؤكَد وٖ جعلم هل من حسن حظه أن َخجفٍ حجً َهدأ

 ؼضبها مما حدخ أم هو حسن حظها هٍ أن ٖ َظهر له اهجمامها

 بحفل الزواج منه ؟

 لكن هذا من حمها وكؤٌ فجاة أخري وإن حفل بسَط هنا فٍ أحد

 . الفنادق ججمع فَه عابلجها وأصدلابها

حجفل اِن ورواح شمَمه مَت من أَام للَلة فمط ؟لكن كَؾ ج  

 حجً عمجها وعٗلجهم الشبه منمطعة بسبب خٗؾ والدها معها

 جبمً عمجها وهو ابن زوجها أٌ ٖ احجرام لذان الرجل الذٌ َكون

 نسَباً لوالدها بذلن ، وٖ احجفال هنان أَضاً وكؤنه ٖ َمكنهم

 !! الجؤجَل لبعض الولت

 وشعرت بؽضبها َزداد بسبب صمت والدَها وعدم احججاجهما

 أو رفض أٌ أمر جمرره جلن العابلة وعادت للمربع ذاجه والذٌ

 . ٖ مخرج منه وٖ حل له

 جؤففت جبعد كل جلن اْفكار من رأسها وجوجهت ناحَة الحمام

 لججولؾ خطواجها فجؤة ونظرت ناحَة باب الؽرفة الذٌ فُجح بعد

جَن ولالت والدجها مبجسمةطرلجَن مججالَ  

 " ساندرَن هنا وجرَد رإَجن "

 همست باسجؽراب

 " ! ساندرَن "

 ونظرت للساعة علً الجدار وكؤنها ججؤكد من الولت ففٍ العادة

 هٍ ٖ جخرج للجنزه أَام العطلة فٍ هذا الولت ولم جخرجا معاً منذ

 ولت طوَل ! لالت وهٍ جججه نحو الخزانة

ج لهاسؤؼَر مٗبسٍ وأخر "  " 



 لكن ذلن أَضاً لم َحدخ بسبب الجٍ دفعت الباب ودخلت لابلة

 " ٖ .. ٖ جؽَرٌ ثَابن "

 وابجسمت للجٍ كانت جمؾ عند الباب جنظر لها باسجؽراب ولالت

 " شكراً لن َا خالة سؤجحدخ معها هنا "

 فؽادرت جلن من فورها مع الجواء شفجٍ ساندرَن وهٍ جنظر

اَضاً ولالت بعبوس لكنانة الوالفة جنظر لها  

 " ! بالرؼم من أنٍ ؼسلت لدماٌ عشر مرات لبل مجَبٍ "

 فلم جسجطع كنانة إمسان ضحكجها الجٍ خرجت فٍ لهمهة عالَة

 وأؼلمت ساندرَن الباب ولالت جنظر لها بضَك

 ما المضحن فٍ اْمر؟ والدجن َبدو ٖ جحبنٍ ودون أٌ "

 " ! سبب منطمٍ

لم جعد جسجطَع الجحكم بهلالت جلن من بَن ضحكها الذٌ   

 " كان علَن إخبارها بهذا "

 رممجها بحنك ولالت جمسن وسطها بَدَها

 " ...حمماء أنِت ووا "

 لاطعجها بجهدَد

 " هَه ساندٌ لن أسمح لن بإهانة والدجٍ "

 رمت َدها نحوها دون اهجمام ولالت

 " دعَنا من كل هذا اِن وهَا سنخرج ْمر مهم "

 حدلت فَها باسجؽراب ولالت

 " !وما َكون هذا اْمر الذٌ َلزم أن أكون فَه بثَاب عملٍ ؟ "

 نظرت للباب خلفها لبل أن جعود بنظرها لها ولالت

 بصوت منخفض

 " سنذهب لنورثود "



 لالت واسجؽرابها َجبدل للذهول

 " ! وماذا نفعل هنان "

 لالت موضحة أكثر

كَة هنانألصد نورثود ممر البحرَة المل "  " 

 " !! ماذا "

 اجسعت عَناها بصدمة وهٍ جهمس بجلن الكلمة وجابعت بصوت

 مرجفع ما أن اسجوعبت ما سمعجه

 ما الذٌ جرَدَنه من البحرَة الملكَة وكَؾ سجدخلَن "

 " ! هنان َا حمماء

 همست لها بضَك وهٍ جحرن َدها

 " أخفضٍ صوجن ٖ أرَد أن جسمعنا والدجن وجخبر والدجٍ "

جها بطرؾ عَنَها مجمجمه بشنرمم  

 " ساندٌ .. ماذا ورابن هذه المرة ؟ "

 أمسكت خصرها بَدَها ولالت بحنك

 " ٖ شٍء ... ثم ما لصدن بهذه المرة ؟ "

 لالت كنانة من فورها وبجمود جكجؾ ذراعَها لصدرها

 " ْنه لن أفكار مجنونة دابماً وٖ جفكرَن فٍ العوالب أبداً  "

لت بمهرابجسمت بسخرَة ولا  

 " وما معنً حَاة الجبناء المملة ؟ "

 حدلت فَها باسجؽراب لابلة

 " ماذا جمصدَن بهذا ؟ "

 جؤففت فٍ وجهها ولالت بضَك

 " ما بن كنانة كلما للت شَباً .. ماذا جمصدَن "

 ولالت آخر كلمجها جملدها وهٍ جلوٌ لسانها مجعمدة وما أن



 رأت الضَك فٍ عَنٍ الجٍ كان واضحاً أنها سجعلك علً

 ما لالت سبمجها لابلة

 " علَنا أن ندخل هنان ْمر مهم جداً كوَنو "

 لالت الجٍ حركت رأسها بعدم اسجَعاب

 وما َكون هذا اْمر الذٌ َجعلن جفكرَن فٍ دخول ذان "

 " ! المكان

 ولوحت بسبابجها نحوها مجابعة

ندٌ بؤنه ممر للعملَات المشجركة بَن لَاداتوما ٖ جعلمَنه سا "  

 اْسطول البحرٌ والموات المسلحة البرَطانَة ولوة الناجو

 " أللَمَة أٌ أنه لَس معرضاً فنَاً َدخله كل من َشاء

 حركت رأسها بسخط لجشرح بؤنها جعلم عن كل ذلن والجربت منها

أتبنصؾ دورة حول السرَر وأجلسجها علَه وجلست أمامها وبد  

 جحكٍ لها بشبه همس ما حدخ وما جرَد فعله بحماس جارة

 وؼضب واسجَاء جارة وحزن جارة أخري وهٍ جسجمع لها بمشاعر

 مجملبة أَضاً بَن الصدمة والدهشة واٖسجؽراب حجً انجهت فمالت

 بعدم اسجَعاب

 " ! عمٍ شاهر لال ذلن فعًٗ  "

 لالت من بَن أسنانها المطبمة بؽضب

عل شَباً فسؤجنأجل وإن لم أف "  " 

 لالت الجٍ لم َؽادرها اٖسجؽراب بعد

 " وما الذٌ لالجه مارَه وما لررت ؟ "

 " ٖ أعلم ولم أسؤلها "

 لالت جلن الكلمات بؤسً وجابعت من فورها بحزن

 لم أسجطع مواجهجها الَوم وٖ النظر فٍ عَنَها ولم جؽادر "



 " هٍ الؽرفة

حَاجها وهٍ الجٍ جعرفها حدلت فَها وكؤنها جراها ْول مرة فٍ  

 وجعرؾ شخصَجها جَداً وهمست

 " ! ولما "

 لالت بؽَظ وهٍ جمسن لمَصها لرب َالجه وكؤنها سجمزله

 عن جسدها

 أشعر بالخزٌ من جخاذلهم معها والسماح لذان المجحجر بفعل "

 " ما َرَد وسؤري مصَرٌ فٍ عَناها ما أن أنظر لهما

 حدلت فَها بصمت لبرهة ولبل أن ججمجم ببرود

 " ٖ جمارنٍ رواح بجَم "

 وكان ذان ما أشعل فجَل ؼضبها فلوحت بَدها لابلة بؽضب

 جمَعهم مجشابهون وإن شعر الرجل بؤنه ٖ ظهر لوٌ َمؾ "

 " خلفن سَعاملن معاملة بهَمة

 شدت شفجاها جطبمهما ونظرت لَدَها فٍ حجرها ولم جسجطع لول

ٖ مجادلجها وهٍ جمارن نفسها بما لالت فها هما والداهاشٍء و  

 أَضاً َسَران علً الطرَك ذاجه .. وشعرت باْلم فٍ للبها من

 فكرة أن جواجه الظلم من ذان الرجل مسجمبًٗ وٖ أحد َمؾ فٍ

 وجهه وَساندها ضده ، رفعت عَناها الجٍ سَطر علَها اْلم

 ولالت بؤسً حزَن جنظر لعَنَها

مَن أَن َكمن الخطؤ ؟أجعل "  " 

 وخفت صوجها المجؤسٍ وهٍ ججابع

"  ً  " فٍ أن جمبل عابلجن بجزوَجن لمن ٖ َناسبن اججماعَا

 لالت بضَك

 " نحن لم نجبر أحداً كنانة هما من جزوجانا رؼم رفضنا لهما "



 لكن ذلن لم َؽَر مولؾ الجٍ لالت جواجهها بوالعها

ونه فٍ أٌ أمر َرَدههل َمكنن إنكار أن عابلجن ٖ َنالش "  

 " هو أو عابلجه ؟

 زمت شفجَها بمهر ولم جسجطع نكران ذلن فكل ما َموله زَر

 النساء ذان ٖ َعارضانه فكَؾ إن جحدخ والده أو جده ؟

 واعجرفت فٍ لرارة نفسها بؤنها محمة فإن كان اْمر معاكساً لكان

 َهز ذنبه كالجرو وٖ َجرء علً لول شٍء ، جنهدت بضَك جمد

 شفجَها بعبوس ورؼم ذلن لالت بكلمات سرَعة جادة

 لكن مارَه جملن ثروة ضخمة وانظرٌ ما َفعل بها كجلة "

 " الؽرور ذان ؟

 حركت رأسها بَؤس منها ولالت

 " رواح َحبن ساندٌ وهو ٖ َشبه جَم لجمارنَه به "

 شخرت بسخرَة لبل أن ججمجم

 " !! َحبنٍ "

بعشوابَةوجابعت من فورها وبضَك جحرن َدها   

 ابن عمجن ذان َحب جمَع شمروات الكرة اْرضَة وهو علً "

 اسجعداد لشراء ماكون فضابٍ إن علم بؤنه ثمة أخرَات فوق

 " المرَخ

 حركت رأسها بَؤس مجدداً بَنما جابعت الجٍ لم َنجهٍ ما لدَها بعد

 كل من ججرٌ فٍ عرولهم دماء الهازان خونة ومجعالَن ، علَن "

أن زوجن من صنوان ووالدجه من الحالن أن جحمدٌ هللا  " 

 حدلت فَها باسجَاء ولالت

"  ً  " وأنا من الهازان ووالدٌ وشمَمٍ أَضا

 رمت َدها نحوها ببرود لابلة



 " ... أنِت امرأة وشمَمن لم نري أفعاله بالنساء "

 وجابعت جمسن ضحكجها ولد جؽَر مزاجها فجؤة

ة الؽسلأما والدن فَبدو أن دمابه جطهرت من كثر "  

 " بالماء والصابون

 ولم جسجطع منع نفسها من الضحن رؼم لولها معجذرة بسبب الجٍ

 أمسكت خصرها جنظر لها بضَك

 " لسماً بؤنه َسجحك وساماً َا كنانة "

 لالت جنظر لها باسجَاء ما أن أنهت ضحكها

ها أو نسخر منهاهذا ْنه َحبها وجمَعنا كذلن فهٍ جعانٍ مرضاً َحجاج لمراعاجنا ٖ أن نكره "  " 

 جنهدت بضَك ولالت

 لم ألصد إهانجها لكنن جعلمَن جَداً بؤنها ٖ جحبنٍ وما الذٌ "

 " كانت جموله عنٍ

 لالت بعدم الجناع

 كان ذان فٍ طفولجنا لكنها اِن لم جمانع َوماً صدالجٍ بن "

 ً  " وٖ خروجنا معا

 أمسكت خصرها بَدها ولالت جنظر لها بنصؾ عَن

 " هل طلبت منن َوماً دعوجٍ لمنزلكم بالرؼم من أننٍ صدَمجن الممربة ؟ اعجرفٍ بالصدق كنانة "

 جؤففت ولالت ساخطة

 " أنِت هنا لجحللٍ شخصَجها ساندٌ ؟ "

 جذكرت فجؤة ما لم جنساه أساساً وولفت ولالت

 بل ْذهب فوراً لنورثود فٗ َمكننٍ انجظار َوم آخر والدماء "

هكذا جؽلٍ فٍ عرولٍ  " 

 رفعت نظرها معها ولالت بجردد

 " هذا جنون ساندٌ أنا ٖ َمكننٍ الدخول إلً هنان "



 شدت شفجَها بضَك ولالت جشَر لجسدها بسبابجها

 " إنزعٍ ثَابن ْلبسها أنا إذاً وجولٍ أنِت مهمة إشؽال الحراس "

 حدلت فَها بذهول ولالت

رة جحملوهذه اسوأ من سابمجها .. ثم البطالة فٍ السج "  

 " صورجٍ فمن أَن لن بالشعر اْسود ؟

 لالت من فورها وبحزم

 لهذا أنِت من علَها الدخول فؤنا ابن عمن ذان َعرفنٍ "

 " أما أنِت ٖ

 لالت بجشكَن

 " ومن أَن جؤكد لن بؤنه لن َجعرؾ علٍ ؟ "

 جنهدت بضَك ولالت

 " هل لن أن جخبرَنٍ ما هٍ آخر مرة رآن فَها ؟ "

ولالت ببرودكورت شفجَها   

 لولٍ ما هٍ اْولً لجكون هنان أخَرة فؤنا لم ألجمٍ به منذ "

 " رأَجه ووالدٌ َحدثه لبل أربعة أعوام ولم َكن هو َرانٍ حَنها

 لالت مبجسمة

"  ً  " ممجاز فهو ٖ َعرؾ من جكونَن وإن رآن سابما

 نظرت لها بجفكَر للحظة لبل أن جمؾ ممابلة لها ولالت

 " أنا لست ممجنعة وعلَن إَجاد طرَمة أخري لفعل ما جرَدَن "

 عبست مٗمحها ولالت

 " لم أجولع البجة أن ججخاذلٍ فٍ مساعدة مارَه َا كنانة "

 وجابعت من فورها بضَك

 " الَوم هٍ والدور ؼداً علً إحدانا "

 جنهدت بحزن ولالت



نع نفسٍأنا ٖ أرفض مساعدجها بل وأرَد ذلن لكن ٖ َمكننٍ م "  

 " من الجفكَر فٍ عوالب اْمر إن حدثت مشكلة ما هنان

 لالت من فورها جشجعها

 " لن َحدخ شٍء فٗ أحد َعرفن فٍ ذان المكان "

 نظرت لها بضَاع فؤمسكت بَدها وسحبجها معها ولالت وهٍ جججه

 بها ناحَة باب الؽرفة

اتمارَه جسجحك كل هذا ولنثبت ْنفسنا لبل الجمَع أننا لادر "  

 " علً الولوؾ وحدنا

* 

* 

* 

 وضعت آخر كجاب فٍ حمَبجها وأؼلمجها ثم لبسجها حول جسدها

 وأصبحت بهذا مسجعدة ْول َوم دراسٍ هنا بل وفٍ حَاجها كاملة

 جمرَباً فهٍ لم جذهب لمدرسة بشكل نظامٍ َوماً وكانت

 اٖمجحانات فمط جخضع لها فٍ مدارس ججؽَر كل عام وممنوع

بؤٌ أحد وَجم امجحانها فٍ مكان مسجمل عن بالٍ عنها أحجكان  

 الطلبة كما ممنوع عنها الخروج إٖ للضرورة ومرات للَلة جداً 

 جلن الجٍ خرجت فَها للجنزه وكانت ْماكن لَست عامة وٖ َوجد

 ً  فَها الكثَر من البشر حجً اعجادت أن ٖ َكون هذا الجرفَه نظاما

 . فٍ حَاجها َفجمده عملها وٖ للبها

 ولفت أمام المرآة ججؤكد من حجابها وكانت جرجدٌ الزٌ الخاص

 بمدرسجها وكان عبارة عن سجرة طوَلة جصل لركبجَها وبنطلون

 بذات اللون الرصاصٍ وذات المماش أَضاً وكان لها مجموعة

 ازرار مجمابلة فٍ صفَن جبدأ من الصدر نزوًٖ لخصرها وشرَط



 وردٌ اللون مجصل بَنها َنجهٍ بعمدة جمَلة عند نهاَجهم فٍ

 اْعلً وكانت السجرة بحماٖت عرَضة وٖ أكمام لها بَنما جحجها

 الممَص المخصص أَضا وباللون الزهرٌ وأكمام طوَلة جنجهٍ

 بثٗخ ازرار جحمل لون الزٌ المدرسٍ وحجاب زهرٌ

لعَنان الواسعةأَضاً أظهر جمال بشرجها ولون وجنجَها لجبرز ا  

 والمملجان الزرلاء جحَطها رموش كثَفة كفراشة جطَر فوق

 . زهرة برَة جمَلة

 فردت ذراعَها ونظرت لجسدها وكؤنها ججؤكد من أن الصورة هنان

 مطابمة للوالع ولم َعجبها أن كان مبرزاً لجفاصَل جسدها هكذا ،

 نظرت للمرآة مجدداً وجمجمت بعبوس

فٍ جمدَر لَاسٍ لبل إرساله َبدو أن هنان من اخطؤ "  " 

 جنهدت بملة حَلة وجوجهت لباب الؽرفة وؼادرجها فٗ َمكنها

 جؽََره اِن وٖ لوانَن المدرسة جسمح بارجداء ؼَره وسججحدخ

 معهم عن اْمر الَوم ، ارجسمت ابجسامة صؽَرة علً شفجَها

 ما أن وصلت بهو المنزل ولابلها صمر فارداً ذراعَه لها ولال

سامة مرحةبابج  

 " ما كل هذا الحسن ؟ "

 لوحت بَدها نحوه لابلة وهٍ جسَر َساراً وبعَداً عنه

 " كله ثوب مدرسٍ .. َا لكم من منافمَن أنجم الرجال "

 وجابعت سَرها َرافمها صوت ضحكجه وجعلم بؤنه هنا َٔصالها

 فبالجؤكَد لن َرضً والدها بؤن َصحبها أحد الحرس كما كان

باب ؼرفة جدها وطرلت علَه لبل أن جفجحه فٗ وَٖزال ، وصلت  

 َمكنها الذهاب دون رإَجه وإن كانت لن ججؽَب سوي لساعات

 للَلة وجمنت أن رأت والدها أَضاً لكنه َخرج من لبل أن



 . جشرق الشمس

 ابجسمت بحزن وهٍ جنظر لمفاه منشؽل فٍ فن المذَاع المدَم

نها كانت ونَسهواَجه المحببة الجٍ طالما حكا لها عنها وأ  

 وحدجه هنان لبل أن َسافر والدها وججحول حَاجهم لجنود َعملون

 فٍ الخفاء ، ما أن شعر بها ورفع رأسه والجفت ناحَجها ركضت

 نحوه وحضنجه من ظهره َلجؾ ساعداها حول عنمه ولبّلت خده

 ولالت بحب

 " صباح الخَر "

 لبّلت شفجاه إحدي َدَها الملجفجان حوله ولال بهدوء

 " صباح النور "

 وجابع ولد عاد لما َفعل رؼم أنها لم جبجعد عنه

 " كَؾ اٖسجعداد ْول َوم دراسٍ ؟ "

 ابجعدت عنه حَنها لابلة

 " جَد جداً  "

 وكورت شفجَها من ورابه فمد لالت ذلن كاذبة فهٍ لم جشعر بكل

 جلن المشاعر الجٍ كانت ججولعها وٖ بالجوجر الطبَعٍ الذٌ َرافك

وللمرة اْولً لمكان لم جزره َوماً فلم َكن لدَها وٖذهابها   

 صدالات ولم جخجلط بالطلبة سابماً وٖ بفجَات فٍ مثل عمرها .. ٖ

 جعلم بسبب مربَجها جلن والجٍ ؼرست فَها أموراً كثَرة وكانت

 نافذجها للعالم الذٌ لم جكن جخجلط به أم ْن مشاعرها جبلدت

 ً  ! جماما

َكون ذات النسبة ٖ أرَد لمعدلن أن "  " 

 ابجسمت لعبارجه الجٍ لطعت أفكارها وٖزال منشؽًٗ بما َفعل

 ولالت جنظر لمفاه



 " ٖ بالطبع فلَس ألل من أمجَاز "

 اسجدار نحوها مجدداً والجفت ذراعه حول ظهر الكرسٍ ولال

 بشبه ابجسامة

 سَكون اْمر مخجلفاً عن نظام دراسجن السابك لكن وجود "

ن سَساعدن كثَراً الكاسر مع  " 

 ابجسمت وحركت كجفها ناحَجه جنظر له من فوله وؼمزت له لابلة

 " أنا ابنة الشاهَن أم نسَت ؟ "

 ضحن وعاد لٓجزاء الصؽَرة المجناثرة علً الطاولة أمامه ولال

 " ٖ لم أنسً بالجؤكَد ولد َكون وجودن هو المفَد له "

 ضحكت ولبّلت خده مجدداً وودعجه مؽادرة الؽرفة وماجت جلن

 اٖبجسامة ما أن أصبحت وحَدة جسَر فٍ الرواق المصَر فهٍ

 جعلم بؤنها جُجبر نفسها علً ذلن كما جولن بؤن الجمَع َشبهها فٍ

 هذا َحاولون فمط جخفَؾ ألم بعضهم بإظهار مشاعر مخالفة

ؤنهما بخَر وأحَاء أما أحٗملدواخلهم ، لذلن علَها أن جفكر فمط ب  

 طفولجها جلن فمد جنازلت عنها وأعلنت هزَمجها فٍ حربها مع

 الوالع المرَر وبات علَها الجخلٍ عن جلن اْحٗم الطفولَة فلن

 جؽَر ألدار هللا حسب رؼباجها وهذا هو لدرها الذٌ اخجاره لها

 . وعلَها المبول به

جه لبل َنظر لهاوصلت حَخ صمر والؾ َنجظرها وَنظر لساع  

 ولال مبجسماً َشَر بَده ناحَة الباب

 لَس ْنه مسموح لن الَوم بالوصول مجؤخرة جضَعٍ "

 " الولت فٍ الجنزه هنا

 مدت شفجَها بعبوس فضحن وحضن كجفَها بذراعه ولال وهو

 َسَر بها نحو باب المنزل المفجوح



 " هَا َا مدللة العابلة فكلها ساعات للَلة وجكونَن معه "

 وما أن ججاوزا باب المنزل وأصبحا فٍ الخارج لال صمر بضحكة

 وهو َشَر بَده للسَارة السوداء المجمدمة نحوهم

 " ها هو سبب دٖلن اِخر وصل "

 ضربجه بمرفمها محرجة وضحن هو ولال بصوت مرجفع للذٌ فجح

 باب سَارجه فٍ اْسفل ونزل منها

ت ْجعب نفسٍلو أنن أخبرجنٍ عن نواَان الخبَثة ما كن "  " 

 فعاد المرفك اٖنثوٌ لوكزه مجدداً مما جعله َضحن مرة أخري

 بَنما علمت نظراجها هٍ بالذٌ نظر لها فور نزوله ولد سند

 ساعده بباب السَارة المفجوح وماجت ابجسامجها وهٍ جراه َنزل

 بنظره لجسدها لبل أن جظهر عٗمات عدم الرضا علً مٗمحه فٍ

لجنجبه لها لوٖ جركَزها علَه ولد جؽَرت لمحة صؽَرة ما كانت  

 للجمود فجؤة وهو َرفع نظره للذٌ لال له َرممه ببرود

 " ولو أنن أنت أخبرجنٍ ما أجَت "

 نظر لها صمر حَنها مبعداً ذراعه عن كجفَها ففؽرت فاها بذهول

 لبل أن جمول محججة

 " ٖ لن ججرن الخَار لٍ بالجؤكَد "

 فضحن ورفع َده معلناً هزَمجه لابًٗ للوالؾ فٍ اْسفل ٖزال

 َسند ساعده بباب سَارجه

 " سؤلحك اججماع الوزارة إذاً  "

 لال ذان من فوره

"  ً  " انجظرنٍ هنا سنؽادر معا

 ولم َجد صمر ولجاً لَعلك بسبب صوت الدراجة النارَة الذٌ ارجفع

لشجَرات علًبجدرَج سرَع وهٍ جمجرب منهم وظهرت من بَن ا  



 الممر الحجرٌ العرَض بلونَها اْحمر واْسود جلمع جحت ضوء

 الشمس وكؤنها خرجت من مكان شرابها للجو حجً جولفت أسفل

 السٗلم أَضاً ونزع الجالس فولها خوذجه المشابهة لها فٍ اللون

 ونمل نظره بَنهم لابًٗ بابجسامة

 " ما سر هذا اٖججماع هنا ؟ "

مت له بحب خالطه الكثَر من اٖشجَاق فشعورهاوؼمز للجٍ ابجس  

 بارجباطها الروحٍ به ٖ َمكنها جفسَره وٖ الجعبَر عنه ، ضحن

 حَنها صمر ولال وهو َنزل العجبات الملَلة العرَضة واججاهه

 للسَارة الجٍ ٖزال َمؾ صاحبها خارجها

 " َبدو أننا سنؽادر اِن "

وهو َدور حول سَارجه وججنب نظرات لاسم الباردة الجٍ جبعجه  

 وَركبها ونظر بعدها ناحَة الكاسر ولال بهدوء ومٗمح خالَة

 من أٌ جعبَر

 " لن أوصَن بالطبع "

 فؤشار له بإبهامه مبجسماً بَنما جلس هو فٍ كرسَه مؽلماً الباب

 علً صوت صمر الذٌ لال بضحكة

"  ً  " الخاسران علَهما المؽادرة معا

 نظر له ولال ببرود

 " أنا ألرب لها منن وهو ألرب لها منٍ "

 ابجسم وهمس َرممه بنظرة ماكرة

 " ! لرابة الدم جمصد أم أمر آخر فهمجه "

 ججاهله وهو َسجدَر بسَارجه بَنما نظره علً المرآة الجانبَة

 والنازلة عجبات السلم بخطوجَن اخجصرت فَها عجباجه المرجفعة

ٍ عند دراجة الكاسرحجً اخجفت عنه ٖبجعادهم بَنما ولفت ه  



 لابلة بحماس

 " سنؽادر بها !؟ "

 ً  لال من فوره مبجسما

 " بالطبع ولن ججخَلٍ حجم المجعة "

 ابجسمت بحماس لبل أن جخجفٍ ابجسامجها ولالت

 " وماذا عن الحرس ؟ "

 ً  أشار برأسه للمكان الذٌ جاء منه ولال مبجسما

خارج جاءتسجرافمنا سَارة جنجظرها واحدة مشابهة لها فٍ ال "  

 " معٍ فكل ما علَن هو نسَانهم

 وجابع وهو َنزع خوذة اخري وَمدها لها

"  ً  " وهذه سجخفٍ مٗمحن نهابَا

 أخذجها منه ولبسجها وضحكت لابلة وهٍ جعدلها فوق رأسها

 " إنها أخؾ مما جخَلت "

 ضحن ولال

 " ْنه علَنا أن ٖ نحكم علً ظاهر اْمور .. هَا اجلسٍ خلفٍ "

طلب منها علً الفور ولال وصوت المحرن َعلو فٍ فعلت ما  

 صمت المكان ما أن أعاد جشؽَله

 " جمسكٍ بٍ جَداً  "

 فؤحاطت ذراعاها خصره وجحرن به من فوره ولال بضحكة

 وصوت مرجفع لجسمعه وهو َشك بهما أحواض الحدَمة المنسمة

 " لو كانت والدجن هنا لمطعت رأسَنا "

مة عَنَها وعاد شعورهاابجسمت بحزن ومٓت دموع رلَ  

 باٖحجَاج لها فٍ هذا الَوم جحدَداً لَكون آخر صوت سمعجه

 البارحة ونامت علَه هو صوجها وكلماجها المشجعة لها وأن جكون



 أول شخص رأجه الَوم وآخر شخص أَضاً وهٍ جودعها ، هٍ لم

 جعد طفلة بالجؤكَد لكن ثمة أمور كان َجب أن جججازها وهٍ طفلة

 . بَنما جعَشها اِن

 ازاحت كل جلن اْفكار عن رأسها بعدما همست بخفوت حزَن

 " أحبن امٍ "

 واكجفت بها كرباط بَنهما وإن كان من طرفها فمط رؼم َمَنها من

 مشاعر جلن اْم ناحَجها وشهمت بضحكة ما أن لفزت بهما

 الدراجة عند عجبة الباب النصؾ دابرَة ووصلها صوت الكاسر

بضحكة وهو َسجدَر بها نحو الطرَكلابًٗ   

 " لم جرٌ شَباً من الحماس بعد "

 وكان اْمر كما لال جماماً اججَاز السَارات بحركة سرَعة وجخطٍ

 ً  مطبات الطرق دون جخفَؾ السرعة أمر حماسٍ وجنونٍ أَضا

 وفهمت لما جرفض والدجها أن َموده ولما هو مجؤكد من أنها لن

فٍ أحد المنزلَن بسبب جهوره جسمح لهما إن كانت موجودة  

 . فٍ السرعة

 دخل بها بوابة المدرسة المفجوحة ما أن وصٗها وأولفها داخلها

 بحركة دابرَة فنزلت حَنها وأزالت الخوذة لابلة وهٍ جرمَها له

 " أنا الجٍ لن أركب معن مجدداً  "

 ً  ضحن ولال وهو َنزل أَضا

 " ! لم أعرفن جبانة هكذا "

ضع حزام حمَبجها فوق كجفهالالت بضَك جعدل و  

 ٖ لم أخؾ لكن الحرس سَخبروا والدٌ عن لَادجن "

 " المجنونة بالجؤكَد

 كان فناء المدرسة خاٍل جماماً فجمَع الطٗب أصبحوا فٍ فصولهم



 منذ نصؾ ساعة جمرَباً ، نظرت للمبنً المابع أمامها بطوابمه

سمتالثٗخ وشكله النصؾ دابرٌ ججخلله أعمدة حجرَة لد ل  

 عجباجه لثٗخ ألسام مججاورة وكان كما رأجه فٍ اٖنجرنت البارحة

 ً  . جماما

 أبعدت نظرها عنه للذٌ جحرن نحوها وسارت باججاه باب المدرسة

 الداخلٍ وهو بجانبها ولال ببرود وهما َصعدان عجباجه العالَة

 " كان علَهم اسجمبالنا عند الباب الخارجٍ عدَمٍ الذوق "

 لم جسجطع إمسان ضحكجها ولالت

 " هل سجدفع لهم ماًٖ أكثر من ؼَرن مثًٗ ؟ "

 نظر ناحَجها وهما َسَران نحو الداخل ولال بجعالٍ مجعمد

 َكفَهم شرؾ أن َدرس حفَد شراع صنوان وابنة مطر شاهَن "

 " لدَهم ... إنها شهادة شرؾ لمدرسجهم سججلب لهم طلبة أخرون

 ضحكت مجدداً ولالت

ً و " اثك جماما  ! " 

 جمجم ببرود َسَر معها فٍ اٖججاه الذٌ سلكجه

 " سجرٌ بعَنَن "

 وجولؾ فجؤة ونظر حوله ولال ما أن نظر لها ولد ولفت جنجظره

 " هَه إلً أَن جؤخذَننا ؟ "

 لالت جمسن ضحكجها بَنما أشارت بَدها َساراً 

 " أدارة من هنا "

 حدق فَها ببٗهة لبل أن َمول بجملك

ٍ أٌ حلم رأَجهاوف "  ! " 

 لربت وجهها منه وحركت رأسها لابلة

 " فٍ اٖنجرنت َا ذكٍ "



 اجسعت عَنها لبل أن َجمجم ببرود

 " َا لن من خبَثة "

 أمسكت بذراعه وسحبجه معها وسارا معاً لابلة

 وجرَدنا أن نمؾ ننجظر من نسؤله عنها أم نبحخ فٍ كل "

 " هذه الممرات المجشعبة ؟

باب ُعلمت بجانبه علً الجدار ٖفجة مسجطَلة الشكلوصٗ حَنها ل  

 ( ذهبَة اللون وصؽَرة ُكجب علَها بخط أسود أنَك ) أدارة

 فجركت ذراعه وهمست مبجسمة وهٍ جججازه

 " أرأَت ؟ "

 فلحك بها من فوره مجمجماً ببرود

 " ! هذا َومن اْول فٍ المدارس أم أنا "

 ودخٗ لؽرفة واسعة أرضَجها مؽطاة ببساط أحمر اللون وعند

 النافذة الكبَرة كان َوجد مكجب أسود كبَر وخزانجان ضخمجان لد

 ؼطجا الجدران الجانبَان إحداها زجاجَة معجمة جماماً واْخري

 ملَبة بكإوس وجوابز وشهادات شرؾ وكان َجلس خلؾ طاولة

عمر أمامه ججلس امرأةالمكجب رجل فَما َمارب السجَن من ال  

 ججاوزت اْربعَن عاماً وهما مدَر المدرسة وزوججه وناببجه

 واللذان ولفا معاً ما أن دخٗ ملمَان الجحَة علَهما ولال الوالؾ

 خلؾ مكجبه مبجسماً وإن كانت شخصَجه ٖ جدل علً جلن البشاشة

 " جشرفت مدرسجنا بؤن جكونا من ضمن طلبجها "

كزها مرفك الكاسر وهمس لها بخفوتابجسما له بإحراج وو  

 أما كان علً والدن أو عمه أو أحد أعمامٍ أن َكونا معنا "

 " بدًٖ من هذا أحراج لنا ولهما ؟

 وكزجه هٍ بمرفمها هذه المرة لَصمت فارجفع حاجباه وهو َنظر



 لها ما أن لالت مبجسمة

 نعجدر علً لدومنا وحَدَن فوالدٌ وعمٍ صمر فٍ اججماع مهم "

 " وخالٍ رعد ٖ َمكنه الجؽَب عن جلسة البرلمان الَوم

 لالت الوالفة أمام مكجب زوجها مبجسمة

 ٖ َحجاج اْمر أن َجعبوا أنفسهم فمد وصل إخطار من وزارة "

 " الجعلَم بجواجدكما هنا الَوم

 وجحركت من مكانها واججازجهما لابلة

 " جفضٗ معٍ ْوصلكما لفصلَكما "

رة وهما خلفها علً بعد خطوات وهمس الكاسروؼادرت باب أدا  

 للسابرة بجانبه ببرود َمرب رأسه منها

 " لَس ثمة شٍء ٖ جفلحن فَه إٖ حمل السٗح "

 امسكت ضحكجها ورممجه بطرؾ عَنَها وهمست بمكر

 " ْننا ٖ نحجاجه لمجلكم "

 نظر لها بصدمة ولال بعَنَن مجسعة

 " َا وَلٍ "

 ً  أمسكت ضحكجها بَدها بَنما رفع هو رأسه عالَاً كما كفَه هامسا

 " حمداً هلل ... اللهم أجرنا "

 وصلت بهم بعد السَر فٍ رواق طوَل بؤبواب مؽلمة لباب ُكجب

 علً لوحجه الذهبَة ) أول ج ( ودخلت مع الكاسر بَنما انجظرت

مرجَما فٍ الخارج ْنه أحد الفصول المخصصة للذكور ، وْن أ  

 فصل المدارس بَن الذكور وأنات كٌل لوحده صدر ممربة بداَة

 العام الدراسٍ كان من الصعب جنفَذه هذا العام وجم جؤجَله للعام

 المادم لحصر عدد الطٗب فٍ كافة مدن البٗد وعدد المدارس

 واْساجذة والمعلمات كٍ ٖ َكون هنان أٌ خلل واكجفوا هذا العام



ً بفصلهم فٍ الفصول ال دراسَة فمط لَدرس أناخ معاً والذكور معا  

 بَنما كان لهم فناء مشجرن كما ساحات الرَاضة واْماكن

 . الجرفَهَة

 ولفت جنظر من أحد النوافذ الكثَرة الممجدة علً طول الممر

 ممابلة ْبواب الفصول الموصده وكان مطًٗ علً ساحة رَاضَة

ا هنا وكانتواسعة مضاءة بشكل ممجاز وانبهرت من وجوده  

 بَضاوَة الشكل وواسعة وعلمت حَنها بؤن مبنً المدرسة لم َكن

 نصؾ دابرٌ كما جولعت بل بَضاوٌ الشكل ومإكد فٍ كل طابك

 جحجل هذه المساحة فٍ المنجصؾ مكاناً ممَزاً كهذا بَنما النوافذ

 محمَة جماماً لجكجم أٌ أصوات جصدر من هنان وعلمت حَنها لما

رة فٍ عاصمة البٗدجؤخذ كل جلن الشه  . 

 الجفجت للجٍ خرجت مؽلمة الباب خلفها ولالت مبجسمة

 " جؤخرت ؟ "

 حركت رأسها بالنفٍ هامسة

 " ٖ أبداً  "

 وسارت خلفها ولد عادت بها من حَخ جاءوا وسارت بها فٍ

 اٖججاه اِخر للطابك فعلمت بؤن جلن الفصول سجكون جمَعها

ات المعلمة فٍ اْرولة الجٍللذكور ، كانت عَناها جرالب اللوح  

 َمرون بها حَخ كان نصؾ جدرانها السفلٍ مؽطً بطبمة من

 الخشب الٗمع المضلع والنصؾ العلوٌ زَنجه لوحات بعضها

 لنشاطات طٗبَة وأخري لصور مبارَات وجسلم جوابز وكل شٍء

 كان نظَفاً مرجباً حجً أكالَل اْزهار اٖصطناعَة المنجشرة فٍ

 الزواَا ٖ جوجد بها وٖ لمحة ؼبار وٖ واحدة منها جحركت

 . من مكانها



 وصٗ لممر مشابه للذٌ كانا فَه وكؤنه نسخة عنه سوي فٍ أن

 مكان اْبواب والنوافذ معاكس له لجصبح نوافذ الجانبَن مجمابلة

 وولفت حَخ جولفت مرافمجها أمام أحد اْبواب وطرلجه بمفصلها

ل وجبعجها هٍ بعد نظرة منها لها للخلؾلبل أن جفجحه وجدخ  

 مبجسمة ووجدت نفسها داخل ؼرفة ٖ جخجلؾ عن جلن الممرات

 الجٍ سلكجها خلفها ؼَر أنها احجوت علً مماعد خشبَة جدَدة

 وفجَات بذات زَها ولفن علً الفور جمَعهن كما المعلمة الجٍ

مدَر ،ؼادرت مكجبها الصؽَر عند الزاوَة والفة باحجرام لناببة ال  

 كانت المماعد عبارة عن ثٗخ صفوؾ كل صؾ به ثٗخ مماعد

 وكل ممعد ججلس علَه طالبجان عدا ممعد واحد كانت ججلس علَه

 طالبة واحدة علمت بؤنه مكانها الشاؼر ، نملت نظرها سرَعاً علً

 أجساد الفجَات الوالفات وعلمت حَنها بؤنهم لم َخطبوا فٍ جحدَد

جمدَرهم لرؼبات الطالباتلَاسها بل أرسلوه حسب   

 ! أو لم جفهم لما

 لفت نظرها واحدة كانت جرجدٌ حجاباً مخجلفاً كان كبَراً َؽطٍ

 كامل صدرها من اْمام وَصل طرفاه لخصرها كما َؽطٍ كجفَها

ومٗمحها الجٍ وذراعَها وٖ َظهر منه سوي وجهها الدابرٌ  

لم جكنشعرت بارجَاح ؼرَب لها سرَعاً ! كما أن سجرة زَها   

 . جظهر جفاصَل خصرها

 نظرت للوالفة بجانبها والجٍ لالت جنظر للطالبات أمامهم بَنما

 أشارت َدها لها

 " أعرفكم بزمَلجكم هنا ابنة الزعَم مطر شاهَن واسمها جَما "

 ابجسمت لها أوًٖ وٖحظت أنها ججنبت لول اسمها كامًٗ و َبد

نظر لهن وما أناحجراماً ٖسم والدها وابجسمت أكثر وهٍ ج  



 لالت إحداهن مبجسمة

 " مرحباً بن بَننا ابنة زعَمنا "

 حجً جوالت عبارات الجرحَب بعدها بكل أدب ودون فوضً كل

 واحدة جنجظر السابمة لها أن جصمت وؼادرت حَنها مرافمجها الجٍ

 جلبجها إلً هنا معجذرة لجواصل المعلمة حصجها والجٍ نظرت لها

 ولالت جشَر بَدها ناحَجهن

 " َمكنن اخجَار مكان لن "

 فنظرت ناحَة الممعد الشاؼر وكانت لججلس فَه بكل جواضع دون

 أن جؽَر شَباً هنا بمزاجها وٖ ججرح زمَلجها وشرَكجها فَه لكنها

 جبعت اخجَار للبها ونظرت ناحَة الفجاة صاحبة الحجاب المحجشم

 والزٌ الواسع ولالت

المماعد بمرب النافذة كما أكره أن اجلس فٍ أولأنا أفضل  "  

 " الصؾ كٍ ٖ أُضاَك من جكون خلفٍ وجسجحٍ من لول ذلن

 وكانت بذلن لد اخجارت ممعد جلن الفجاة دون أن جُحرج نفسها وٖ

 ججرح أحداً ، فابجسمت جلن برحابة وْنها لم جكن ججلس فٍ جانب

جنمل الجالسة بجانبهاالممعد المحاذٌ للنافدة علمت بؤن المعلمة س  

 وذان ما حدخ فعًٗ حَن لالت

 " رجاء انجملٍ هنان فضًٗ  "

 فابجسمت الجٍ لالت وهٍ جرفع كجابها

 " إسمٍ نجٗء "

 فضحكن الطالبات ضحكات مكجومة بَنما ضحكت المعلمة لابلة

 وهٍ جنظر لها ولد أخذت حمَبجها مؽادرة الممعد

لجؤكَدسؤحجاج لبعض الولت لحفظ أسمابكن با "  " 

 جحركت حَنها جَما من مكانها حجً وصلت للممعد الذٌ اخجارجه



 وجلست واضعة حمَبجها أمامها ونظرت للجالسة بجانبها

 ولالت مبجسمة

 " اعجذر إن أبعدت صدَمجن "

 ابجسمت صاحبة المٗمح البرَبة الجمَلة ولالت

ومٖ أبداً فهنا ٖ أحد َعرؾ اِخر ْننا فٍ السنة اْولً والَ "  

 " اْول وكل واحدة ممن جرَهن هنا جاءت من مدرسة مخجلفة

 اومؤت برأسها مبجسمة وهمست لها

 " حمَمة اْمر أردت فمط الجلوس بجانبن "

 ً  شع وجهها بابجسامة حمَمَة وأكثر عمماً وهمست أَضا

 أنا سعَدة حماً بذلن ولن أجصور كَؾ سَكون شعور والدٌ "

 " حَن أخبره

 حدلت فَها باسجؽراب فجابعت مبجسمة

 كان مجخوفاً جداً من هذه المرحلة الدراسَة والمدارس "

 المخجلطة بعد المرحلة أعدادَة ووالدجٍ هٍ من اخجارت هذه

 " المدرسة وأصرت علَها

 همست باسجؽراب

 " ! ولما الجخوؾ "

 وجبعت نظراجها الجٍ أبعدت نظرها عنها لَدَها علً طاولة الممعد

بل أن جنظر لها مجدداً ولالتل  

 والدٌ رجل مجدَن كثَراً كان َرَد أن أدرس هذا العام فٍ "

 المنزل حجً َجم جطبَك المانون الجدَد بفصل الطلبة الذكور عن

 " أناخ فٍ المدارس الثانوَة

 ابجسمت لها بحب شعرت بؤنه اسجوطن للبها ناحَجها مما جعلها

 جبجسم أَضاً ولالت



ججصورٌ سعادجه بمرار الزعَم مطر وعودجه ولدلَس لن أن  "  

 لال حَنها بسعادة : ها لد جاء من سَفرض شرع هللا علً

 " الجمَع

 وجابعت مبجسمة بسعادة

 لمد كسر لاعدة أن الدسجور الذٌ َحدده الشعب هو ما "

 " َحكم البٗد

 ابجسمت لها بحب وشعرت بحسن اخجَارها لها وبالفخر الكبَر

الرجل وإن كان ثمة الكثَر َعارضون الجمَد بمبادئْنها ابنة ذان   

 شرَعجهم لجحكمهم لكن ثمة من هم أكثر منهم بكثَر َنجظرون فمط

 من َحمك لهم هذا كوالد هذه الفجاة ، كما جَفهم معنً وسبب

 جخوفه فالمدارس اٖبجدابَة كما أعدادَة ٖ اخجٗط بها بالرؼم من

 ! أنه َفجرض بؤن َكون العكس إن مثًٗ ُسمح بذلن

 ولهذا َبد اخجارت والدجها هذه المدرسة اْكثر انضباطاً كما

 . اْعلً جكالَفاً فٍ البٗد

 نظرجا كلَهما للمعلمة الجٍ لالت مبجسمة جنظر لهما

 " َكفَكما هذا الجهامس كجعارؾ وعلَنا أن نرجع لدرسنا "

ر لٓخري لبل أن جنظرا لها وما أنفضحكجا بصمت كل واحدة جنظ  

 كانت سججحدخ حجً عٗ صوت رنَن جرس مصدره مكبر صوت

 صؽَر معلك فٍ أحد زواَا الفصل معلناً انجهاء جلن الحصة

 فجوجهت لطاولجها لابلة بضحكة

 " سنضطر ٔعادة ذات الدرس فٍ الحصة المادمة "

 ولالت وهٍ جرفع كجابها وحمَبجها

علَه فٍ المنزل وسؤكمل بالٍ الشرح أرَدكم أن جّطلعوا "  

 " حصجنا المادمة



 وؼادرت مؽلمة الباب خلفها وكان لدي الطالبات حَنها خمس

 دلابك لبل دخول المعلمة اْخري فولفت واحدة جمسح اللوح

 الملٍء باْرلام وانشؽل البمَة بجؽََر كجب الحصص واْحادَخ

ت واحدة ججلسالمجفرلة بؤصوات منخفضة نوعاً ما بَنما الجفج  

 عند اول ممعد فٍ المنجصؾ ناحَة جَما ولالت بابجسامة مشاكسة

 جشبه شخصَجها الواضحة

 " ! أنِت حماً ابنة الزعَم مطر أم مزحة هذه "

 واجبعت عبارجها بضحكة جنظر للجٍ ابجسمت لها وجابعت بضحكة

 " ْخبر عابلجٍ بهذا عند عودجٍ فلن َصدلونٍ أبداً  "

لالت الجالسة فٍ الممعد الخلفٍ لذات الصؾاخجلطت ضحكاجهن و  

 ً  جنظر لها أَضا

 " ! لم أكن أجولع أبداً أن جكونٍ هكذا "

 نظرت لها باسجؽراب ولالت

 " ! ماذا كنِت ججولعَن "

 ؼادرت ممعدها ولالت ضاحكة وهٍ جسَر بَن صفٍ المماعد

 رافعة انفها لٓعلً

 " جولعجن هكذا "

 فعدن للضحن جمَعهن وهٍ معهن ولالت

 " ولما وجمَعنا بشر ؟ لم َربنٍ والدٌ علً هذا "

 وجابعت مبجسمة جنمل نظرها بَنهن

 " ثم كل واحدة منكن والدها مسإول كبَر وذو نفوذ بالجؤكَد "

 لالت الفجاة البشوش الجٍ بدأت الحدَخ مبجسمة

نا معلَس الجمَع فؤنا عمٍ من جكفل بجكالَؾ دراسجٍ ه "  

 " ابنجه وهٍ جسبمنٍ بعام



 لالت الجالسة بجانبها

 " أنا والدٌ عضو فٍ البرلمان وهو َعرؾ خالن رعد جَداً  "

 ابجسمت مومبة لها برأسها ولالت

 " سعَدة حماً بمعرفجن "

 لالت أخري

 " حدثجنٍ ابنة عمٍ عن طالبة فٍ صفهم ابنة وزَر الجربَة "

 وججعدت مٗمحها مجابعة

ا مؽرورة وٖ ججحدخ معهن وجشعرن بالمرضلالت بؤنه "  " 

 ضحكن علً حدَثها ولالت إحداهن جنظر لجَما

 " لد جخجل من نفسها حَن جران "

 ولالت الجالسة بجوار جلن

 " أنِت جمَلة للؽاَة سمعت أن والدجن فاجنة كثَراً  "

 وضحكت وهٍ ججابع

 " سجكونَن حدَخ طلبة السنوات المجمدمة "

ا وهٍ جبجسم بخجل وعلمت مدي الصوابوضحكن جمَعهن عداه  

 . فٍ لرار والدها وصدق مخاوؾ والد الجالسة بجانبها

 لالت المدعوة نجٗء جنظر لها باسجؽراب

 " ! عَنان زرلاء "

 نظرت لها ولم جعرؾ كَؾ جصوغ جوابها فٗ َمكنها لول الحمَمة

 وبؤن جدجها خماصَة فحجً والدجها وجدجها منسوبجان لمبابل

 ؼزَر فٍ صنوان والجٍ جؤخذ سمات الحالن ، جنفست بارجَاح حَن

 عٗ صوت الجرس مجدداً وجلست كل واحدة منهن معجدلة وما

 . هٍ إٖ لحظات ودخلت المعلمة اْخري لجبدأ حصجهم الجدَدة

* 



* 

* 

 <َجبع ــــ

6الفصل السادس والعشرون   

 

* 

* 

ها حمَبجهدخل وأولؾ الخادمة الجٍ كانت جسَر أمامه ومد ل  

 وبعض الملفات بَنما جرن الكَس البٗسجَكٍ فٍ َده لابًٗ 

 " خذَها لجناحٍ "

 فسارت من فورها ناحَة السٗلم وهو خلفها ، وبَنما جولفت هٍ

 رحلجها عند أول طابك وصلجه جابع هو طرَمه حَخ السٗلم اِخر

 والمسجمل عن سابمه وجوجه ناحَة الممر الخاص بجناحها من

مل كَس الطعام الذٌ أحضره من أجلها وبصعوبة وجدفوره َح  

 ولجاً لَجرن مبنً النَابة وكان علَه المجٍء فلن َجركها حجً

 المساء دون أن َطمبن علَها علً اْلل فعمله مع لضَجها وهو

 هنان بَنما للبه هنا، وإن أصبح هنا جرن عمله َفكر هنان فعلَه

جه فسَفعلها وإناٖعجماد علَه وعلً نفسه وإن رفضت مساعد  

 لزم اْمر أن َعود لموطنهم هنان وَبحخ عن رإوس الخَوط

 . والعمدة اْساسَة فٍ مكانها اْصلٍ

 أدخل رمز الباب ودخل ما أن فُجح أمامه وولؾ َنظر لها حَخ

 خانت جولعاجه وكانت ججلس علً اْرَكة جولٍ ظهرها للنافذة

لجلوسها نوراً  الزجاجَة المحمَة والجٍ أبعدت سجابرها لجعطٍ  



 لوَاً َٗبم ما جفعله ومنشؽلة به جماماً وهٍ جمسن دفجرها وجرسم

 ولد أشعت خصٗت شعرها الجٍ دمجت لون الذهب بلون العسل

 برَماً جمًَٗ وإن كانت ججمعه لٓعلً بمشبن كبَر بَنما كانت

 عَناها َشوبها بعض أرهاق الواضح وإن لم جنظر ناحَجه إٖ أن

 بشرجها بدت أفضل حاًٖ وَبدو ساعدجها الحبوب علً اٖسجرخاء

 ونامت جَداً فحَنما ؼادر فٍ الصباح الباكر كانت نابمة ولم

 جسجَمظ بعد جلن المرة ْنه جرن الباب بَنهما مفجوحاً طوال اللَل

 . ولم َنم سوي لساعجَن جمرَباً بعد صٗة الفجر

ظره لم َفارلها كما لموضع الكَس من َده علً الطاولة بَنما ن  

 َسجطع الجحكم فٍ اٖبجسامة الجٍ ارجسمت علً مٗمحه لبل

 شفجَه فهذا أَضاً لم َجولعه فما َعلمه عن الفنانَن وأصحاب هذه

 الموهبة جحدَداً ٖ َمكنهم الرسم فٍ جمَع أحوالهم مما َعنٍ أنها

 اججازت ذان الَوم بالفعل وعادت كما كانت وَعرفها بالرؼم من أن

 انصَاعها السابك له وخوفها ولجوبها له جحدَداً كان سَكون أمراً 

 ما كان لَجولع الحصول علَه لكن لَس معها هٍ بالجؤكَد فذان كان

 َعنٍ بؤنها لَست بخَر البجة وبؤن مرحلة فمدها لد بدأت

 ً  . جدرَجَا

 أخذجه خطواجه نحوها وولؾ خلؾ كجفها َنظر لخطوط للم

ن جمال واجسعت ابجسامجه وهو َريالرصاص ماذا صنعت بها م  

 المٗمح المرسومة بوضوح ٖبجعاد َدها حَنها وهمس

 " !! هذه مارَه "

 كان بإمكانه جمََزها سرَعاً وإن كان الرسم ؼالباً َخجلؾ للًَٗ عن

 الوالع لكن موهبجها الفرَدة لم َري مثًَٗ لها فهٍ جصنع ظًٖٗ 

مت بؤحد برامج الرسمبالخطوط وجعطٍ نجَجة مبهرة وكؤنها ُرس  



 الحدَخ عبر أجهزة مخصصة لجكون الرسوم ألرب للوالع ولَس

 ! بملم رصاص فمط

 لم َجولع أبداً أن َسمع صوجها وهو َصله بهدوء ؼرَب وكؤنها

 جحدخ نفسها شاردة الذهن ونظرها لم َفارق الوجه المرسوم علً

 ورلة الدفجر بَن َدَها

مه .. هكذا كان َمولإنه الوجه الذٌ َعشك الفانون رس "  

 " السَد رَلَش

 نمل نظره لما َظهر له من مٗمحها ولرموشها الجٍ جظهر له

 وعلم بؤن ذان سَكون من علّمها الرسم أو من صمل موهبجها

 بخبرجه الطوَلة وعاد بنظره لذان الوجه واٖبجسامة البرَبة

 ً  ولال مبجسما

"  ً  " إنها فجاة لطَفة حما

 ونظر لها مجدداً وما أن همست بسخرَة

 " لم جشوهها أفعال البشر "

 الجصمت نظراجه بما َظهر له من مٗحها ولال بشرود حزَن

 ارجسم علً جماطَع مٗمحه الرجولَة

 ٖ أوافمن الرأٌ فمارَه عاشت طفولة جعَسة َجَمة اْبوَن "

 " مع عم لاسٍ

 ً  وجنهد بعمك ولد نظر لرسمجها مجدداً مجابعا

 ثم جركها جَم ووالدجه من لبله لجصبح وحَدة وعانت ْعوام من "

 نظرات الجمَع لها كامرأة مشوهة وؼَر عفَفة وبالرؼم من كل

 " ذلن لم جموت براءة للبها الجٍ انعكست علً كل شٍء فَها

 اؼلمت دفجرها بحركة واحدة واخجفت جلن المٗمح المرسومة

 ببراعة ولالت ببرود



ن لها شَباً ولم ججؤذي ممن أحبجهم ومن علّمتأولبن ٖ َعنو "  

 آماًٖ كبَرة علَهم حَنها سججلوخ بسببهم وجصبح نسخة

 " أخري عنهم

 جنملت نظراجه بَن بشرة وجنجها ورموشها لشعرها الٗمع الجمَل

 رجوعاً لعَنَها الجٍ ٖ جظهر له ولال بجؤنٍ

؟وماذا عّمن جشوهت للوبهم بسبب أفعال من ٖ َحبونهم  "  " 

 ولفت واسجدارت نحوه وكان َعلم بؤنه أصاب حمَمة وضعها

 حَنها وما فهمجه هٍ جَداً وأكدجه كلماجها الباردة جنظر لعَنَه

 ذلن ْنهم كانوا السبب فٍ لجل من َحبون ، أفمدوهم كل "

 اْشَاء الجمَلة الجٍ جربطهم بهم ولٓبد وهذا ما لم

 " َحدخ معها

ها الباهجة ولال ما لم َعد َمكنهجنملت نظراجه بَن زرلة عَنَ  

 إمساكه أكثر من ذلن

 " أنا لم أفعل كل ذلن َا زَزفون وجكرهَننٍ ؟ "

 " أنا ٖ أكرهن "

 لالجها مباشرة وأبعدت نظرها عنه سرَعاً وكؤنها جهرب من كلمات

 لسانها فشّد لبضجاه بجانب جسده بموة ولال

 " ! وٖ جحبَننٍ .. فؤَن أكون مثًٗ  "

 وانجظر بشؽؾ أن ججحرن الشفاه الزهرَة المطبمة أو حجً أن

 جنظر له العَنان المحدلة فٍ الفراغ بعَداً عنه لعله َفهم ما َوجد

 فَها لكن شٍء من ذلن لم َحدخ فؤجبرجه كلماجه علً الخروج

 مجدداً وبنبرة عمَمة

 " ... مولن من أنن ٖ جملكَن مناطك رمادَة َا زَزفون "

مَماً وكؤنه َشجع نفسه علً المضٍ وجمبلوسحب نفساً ع  



 الحمابك وجابع وهو َزفره

 " إما أبَض أو أسود "

 اشاحت بوجهها عنه هذه المرة واسجدار جسدها نصؾ دورة

 وكؤنها جخفٍ شٍء ما فٍ جلن العَنان الجمَلة بَنما جحركت

 شفجاها اخَراً وهمست بجمود

 " لن نعَد ما للناه سابماً َا ولاص "

بها جمزق لنصفَن وجبدلت نظراجه للحزن وأومؤشعر بمل  

 ً  برأسه هامسا

 " أنِت امرأة ٖ جملن شَباً جهبه لرجل "

 نظرت لعَنَه حَنها نظرة طوَلة لم َجولعها كما لم َفهمها ؟

 ! لم َسجطع لراءجها وٖ جفسَرها

 نظرة أنهكجه جماماً انجهت بؤن همست شفجاها بجمود

 " ها أنت لم جنساه "

ججازة له ما أن أنهت كلماجها جلن وجركجه والفاً مكانهوجحركت م  

 كمنزل مهجور َمؾ شامخاً بَنما جبن جدرانه شولاً للدؾء للحنان

 لٓضواء وْصوات ضحكات من َفجمدهم وٖ َجدهم ، وأؼمض

 عَنَه ما أن سمع صوت باب الؽرفة وهٍ جؽلمه خلفه وجنفس

 بعمك لبل أن َفجحهما ونظر ناحَة الباب الموصد بحزن

 وهمس بؤسً

 " وماذا لو كنت رجًٗ َرَدن بجمَع حاٖجن َا زَزفون ؟ "

 حرن رأسه مسجؽفراً هللا بهمس وجحركت خطواجه أَضاً لكن

 باججاه الكَس الذٌ كان لد وضعه علً الطاولة وأخرج لوالب

ل الرابحة الشهَةالطعام الموجودة داخله ووزعها فولها لع  

 المنبعثة منها ججعلها جؤكل ولو للًَٗ فعلَه اٖسجحمام والمؽادرة



 . فوراً ْنه ثمة أمور كثَرة علَه الذهاب للندن للمَام بها

* 

* 

* 

 ولفت بهما سَارة اْجرة عند بداَة الشارع كٍ ٖ َنال سابمها

 مخالفة لجولفه لرب باب المبنً الذٌ َمصدانه وفجحت حَنها

اندرَن الباب ونزلت وكنانة جبعجها لابلة بجذمرس  

 " ٖ أفهم لما لم نؤجٍ بسَارجن ؟ "

 ً  اسجدارت نحوها ولالت بضَك جشَر بَدها جانبا

 " ْنٍ لن أجد مكاناً ْركنها فَه أم ٖ جرٌ الشارع أمامن ؟ "

 نظرت حَخ الشارع الطوَل خلفها وٖ مكان لجمؾ فَه سَارة

ها ما أن لالت بضَكبالفعل وعادت بنظرها ل  

 علَن أن ججولفٍ عن الجذمر َا كنانة أو عودٌ للمنزل وسؤدخل "

 " لذان المكان وحدٌ وبؤٌ طرَمة كانت وإن ُسجنت

 لالت باسجَاء مبررة

 " ما كنت ْكون هنا لو أنٍ أرفض هذا ومهما فعلتِ  "

 أمسكجها من َدها وسحبجها معها لابلة

ً إذاً جحركٍ بسرعة وبدون حدَخ ٖ "  "  طابل منه لنعود سرَعا

 جبعجها منصاعة وٖ خَار أمامها ، هٍ جرَد المساعدة فعًٗ لكنها

 مجخوفة وٖ جسجطَع إنكار وٖ رفض هذا الشعور الذٌ ٖ سلطة

 لها علَه وكان علَها الموافمة علً مهمة الدخول لهذا المكان

جرَدْنها لن ججمكن أبداً من إلهاء الحارسان كما سجفعل هٍ وٖ   

 فعًٗ أن جرجدٌ بذلجها نَابة عنها كٍ ٖ َجم طردها من المطار إن

 جسبب اْمر بمشكلة ما وأمسكوا بها رافضَن وجودها فٍ الداخل



 . وإن اججازت الحراس

 ارجفع نظرها للبناء الشاهك الذٌ كانجا جمران أمام السَاج

 الحدَدٌ المحَط به وذُهلت من ارجفاع طوابمه واجساعه حَخ كان

 بواجهة حجرَة ورؼم عبورها البوابة الحدَدة خلؾ الجٍ ٖزالت

 جمسن بَدها وجمودها إٖ أن نظرها لم َفارق ذان الصرح الضخم

 العالٍ حجً شدجها َمَناً بخطوات سرَعة وكادت جمع وهٍ جركض

 خلفها فٍ اججاه لم ججولعه وولفت بها خلؾ أحد أشجار الزَنة

حَنها جشَر لها بسباجها للمكان المحَطة بالبناء وهمست ساندرَن  

 الذٌ َظهر لهما من بَن اْوراق الخضراء

 " ممجاز إنهما اثنان فمط .. هنان أرأَجهما ؟ "

 حركت رأسها إَجاباً دون أن جعلك بشٍء ونظرت لها ما أن لالت

 جنظر لعَنَها وبنبرة جادة

 سؤنفذ الجزء اْول من الخطة وما أن َنشؽٗ ججسللَن مسرعة "

هنانمن   .. " 

 وجابعت جشَر بسباجها

 جسَرَن بمحاذاة الجدار من هنا وجصعدٌ العجبات من هذا "

 " اٖججاه أَضاً وجدخلٍ اجفمنا ؟

 نظرت لها ما أن أنهت حدَثها ولد أومؤت لها موافمة فمالت ببرود

 جمسن خصرها بَدَها

 علَن فعل ما للت وفٍ الولت المحدد فهمِت َا كنانة أم جحركَن "

ن كالدجاجة فمطرأس  " 

 ضربجها علً كجفها بالحمَبة فٍ َدها هامسة بضَك

 " فهمت َا أنثً الثعلب "

 ولم ججولع لط ضحكجها حَنها وجحركت من هنان جؽادر مخبؤهما



 لابلة بضحكة

 " اجفمنا َا دجاجة "

 فشدت شفجَها بضَك جرالبها وهٍ جمجرب من هدفهما المرَب

 ! منهما وهٍ جصعد العجبات بكل ثمة وكؤنها ربَس ذان المكان

 أمسكت ضحكجها وهٍ جحارب جلن اْفكار وعلَها أن جعجرؾ بؤنها

 أشجع منها بكثَر بل ولن ججخَل أن جراها جبانة َوماً وفٍ أٌ

 مولؾ كان ، إنها لم جعرؾ واحدة مثلها ومنذ طفولجها مجمردة

بار ملٍء باْشوان السامة ،شجاعة ولوَة ولها لسان َشبه الص  

 عادت لكجم ضحكجها بؤسنانها جرالبها ولد وصلت لهدفها

 وكالمجولع جماماً أسرع الحارس لمنعها بمد َده وذراعه بَنها

 وبَن الباب وكانا مسلحان كٗهما لكن سٗح كل واحد منهما مثبت

 فٍ مكانه ولن َسجخدمه ضدها بالجؤكَد وهٍ امرأة وعزٖء بل

حساباً عسَراً علً هذاُسَحاسب   . 

 عادت جمسن ضحكجها بَدها هذه المرة وهٍ جراها ججشاجر معه

 رافضة اٖبجعاد ولد صرخت ما أن دفعها بَده وضربجه بالحمَبة

 فٍ َدها بمفزة علً رأسه وهذا ما جعل ؼضبه َزداد وفٍ كل

 حركة منه كانت جصرخ به وكؤنه َجحرش بها وجضربه مجدداً 

نها وازداد ضربها العشوابٍ بالحمَبة فٍ َدهافجََدخل رفَمه حَ  

 وجداخَل صوت صراخها مع صوجهما المرجفع بؽضب وانسجمت

 هٍ مع ما َحدخ وكؤنها جنجظر أن جري ما سَنجهٍ له اْمر لبل

 أن جمفز من مكانها ما أن صرخت جلن من بعَد

 " جحرن هَا أَها اْحمك "

الجٍ كانت جعزؾ فؤسرعت خطواجها المرجبكة بسبب ضربات للبها  

 كطبول حرب وصعدت العجبات الملَلة ملجصمة بالجدار وركضت



 باججاه الباب دون أن جفكر فٍ النظر نحوهما ومعرفة إن شعرا بها

 . أم ٖ وٖ ولت لدَها لذلن فإن أمسن بها فسجعلم حَنها

 ولم جصدق نفسها حَن وجدت لدماها جركضان داخل الممر الطوَل

دد بخطوط ذهبَة وٖ أحد َركض خلفها وٖببساطه اْحمر المح  

 َنادَها أو رصاصة ما اخجرلت ظهرها مما َعنٍ أنها نجحت فٍ

 أول وأصعب جزء من المهمة ، أو ذان ما كانت ججخَله وخطواجها

 ججباطا وهٍ جنظر حولها فالمكان عبارة عن ممرات مجداخلة ولن

 .! جعرؾ وجهجها المحددة حَنها

 اخجبؤت ملجصمة بؤحد اْبواب ما أن سمعت بعض اْصوات وازداد

 خوفها واضطرابها حَن أدركت بؤنهم لادمون نحوها ففجحت الباب

 خلفها ودخلت دون جفكَر فَما سَكون موجوداً خلفه فعلَها أن ٖ

 ً  جمابل أحداً لبل أن جصعد ْحد الطوابك العلَا فسجكون أكثر أمانا

ا وجثَر الشن حولهاهنان من أن َجدوها هن  . 

 نظرت للورلة بَن َدَها وللرسم الجوضَحٍ الذٌ كانت ساندرَن

 جشرحه لها طوال رحلة لدومهما إلً هنا وكَؾ َمكنها الوصول

 لوجهجها المطلوبة ومدت شفجَها بعبوس فٗ َبدو اْمر بهذه

 . السهولة علً أرض الوالع مع معلومات مجموعة من اٖنجرنت

جمجم بشفجَها وهٍ جحسب عدد اْبواب فٍحركت سبابجها ج  

 الورلة لبل أن جصل للمصعد وعدد الممرات واجسعت عَناها

 بصدمة جلجها شهمة مكجومة ما أن اخجفت الورلة من بَن َدَها

 فجؤة وارجفعت نظراجها الذاهلة للجسد أمامها باللباس الخاص

 بضباط البحرَة جشعر بكل شٍء َدور حولها وجسدها جصلب

ل خشبٍ مملجاها فمط جنظرت للعَنان الزرلاء أمامها جحفهاكجمثا  

 رموش بلون الذهب وحاجبان بنَان عابسان وابجلعت رَمها



 بصعوبة ما أن اخجرق صمت المكان والضجَج المرجفع فٍ اذنَها

 صوجه اٖنجلَزٌ الحاد

 " !ما الذٌ جفعلَنه هنا ومن جكونَن ؟ "

طارت أدراج الرَاحوجطاَرت جمَع الكلمات من لاموسها كما   

 خطجهم البدَلة فٍ حال جم أمسان بها هنا فٍ اْسفل وأن ججحجج

 بؤنها مبعوخ من المطار وسَفكر فوراً فٍ اٖجصال بربَسها هنان

 بالجؤكد فكانت جعلم بؤن اِخر لن َمول بؤنه ٖ َعلم بوجودها بل

 سَلعب الدور الذٌ رسمجه له وسَجرن اسججوابها حجً َكونان

 ً وذان ما كانت جعرفه عنه طوال سنوات عملها معهم هنان ، معا  

 لكن اِن وهو َمسن الخارطة ؼرَبة الشكل بَن َدَه فلن َفكر

 أساساً فٍ جصدَمها لَجصل بهم ومن شدة حمالجها لم ججؤكد بؤن

 الؽرفة خالَة فعًٗ وانشؽلت بمن هم فٍ الخارج عن الجدلَك فَما

سجنجهٍ للسجن بالجؤكَدأصبحت فَه .. َا لها من حمماء و  . 

 فجحت فمها وأؼلمجه عدة مرات دون أن َصدر عنها أٌ صوت

 ! فهٍ لم جعطٍ لعملها إجابة لَمدمها للسانها فما عساه سَمول

 كانت ججزم بؤن نهاَجها لد حانت فحجً لول الحمَمة لن َفَدها فٍ

 .. شٍء ولد َعجمدون أنها جاسوس ما وهنا جكمن الكارثة

 وشعرت برؼبة كبَرة فٍ البكاء كطفلة صؽَرة جنمد نفسها بذلن

 . من كل مولؾ مشابه

 " هذه زوججٍ وهٍ هنا من أجلٍ "

 نظرت بصدمة وحركة سرَعة من رأسها ناحَة الوالفان عند

 النافذة بعَداً بل وللذٌ جمدمت خطواجه نحوهم َدَه فٍ جَبٍ

لرؼبة السخَفةبنطلون بذلجه الخاصة بالطَران وشعرت بؤن جلن ا  

 بالبكاء جدنو منها أكثر فلم جكن ججصور أن َكون حجم الكارثة أكبر



 من كل هذا ! ٖ بل لد جموست شفجاها فعًٗ كطفلة جنجظر طوق

 نجاجها الذٌ خرج لها من العدم فجؤة بَنما كان نظره هو مركز

 علً الضابط الذٌ اسجدار نحوه لبل أن َمول بجمود وَده جشَر

ا للجٍ أصبحت جمؾ خلفهبالورلة فَه  

 " هذه جكون زوججن ؟ "

 أؼمضت عَنَها بشدة جمسن فمها بَدها بَنما كان جسد الوالؾ

 أمامها َخفَها عن صاحب الصوت الجاد

 نعم وإجراءات الزواج جمت هنا وَمكنكم الجؤكد من هوَجها "

 " فٍ محكمة لندن

جها منمد له الورلة فٍ َده حَنها واسجدار نحو الجٍ هربت بنظرا  

 عَنَه الجٍ حدلت فَها لولت وكؤنه َحاول جخزَن مٗمحها فٍ

 عمله ٖسجخدامها فَما بعد والجؤكد منها كما حدق بجركَز فٍ

 اسمها الموجود فٍ البطالة المثبجة علً جَب سجرجها لبل أن

 َجحرن مججازاً لها وفجح الباب خلفها وؼادر وجبعجه خطوات أخري

رد الثالخ فٍ المكان بَنما كانتخرجت خلفه علمت بؤنها للف  

 نظراجها ملجصمة باْرض جماماً منحنَة الرأس لم جسجطع وٖ رفعه

 . وجعلم جَداً ما َنجظرها وما لد َفكر فَه الوالؾ أمامها اِن

 أؼمضت عَنَها الجٍ اخفجهما عنه ؼرجها الناعمة كما بعض

 الخصٗت من شعرها جعجصرهما بموة وشجمت حظها وساندرَن

 معه ، كان علَها أن ٖ جثك فٍ ذان الحظ السٍء الذٌ كان َولعها

 فٍ المشكٗت دابماً فكَؾ أن َججمع هو وجلن المجنونة معاً ؟

 حَن طال الصمت ولم جكن جسمع سوي أنفاسها المندفعة من بَن

 شفجَها بموة فجحت عَناها ببطء جبدل لٕجساع سرَعاً وهٍ جري

. الورلة الجٍ سلمها له ذان الضابطالورلة الجٍ كان َمدها لها .  



 ! لبل خروجه وها هو َعَدها لها وَبدو من دون أن َفجحها

 ً  !! واْؼرب دون جحمَك مسبك أَضا

 رفعت َدها ببطء وأخذجها منه ولبضت أصابعها علَها بموة وهٍ

 جُنزل َدها ورفعت نظرها لوجهه ولعَنَه وجمنت لو لجلت نفسها

منه طوال الولت لكن ما أن َصبح لحظجها فهٍ ؼاضبة ومسجاءة  

 أمامها وجنظر لعَنَه حجً جنهزم وجنهار جمَع دفاعاجها وجكجشؾ

 بؤنها فمط جشجاق له ، اعجراؾ لاسٍ وُمهلن لكنها الحمَمة وٖ

 . َمكنها خداع نفسها وإن خدعت الجمَع

 أنزلت رأسها ونظرت للورلة المجعدة فٍ لبضجها جهرب من عَناه

ن جمَع جفاصَله كما َبدو لكنها سرعان ماومن نظراجه بل وم  

 عادت ونظرت له حَن لال بذات نبرجه الرزَنة والخالَة من أٌ

 جعبَر لد جفهمه

 " أَن كانت وجهجن ؟ "

 وانحبست أنفاسها وهٍ ججاهد ٔخفاء صدمجها فهل َفعل هذا

 لَثبت لها أنها كانت مجسرعة دابماً فٍ الحكم علَه والموالؾ

ن هذا ثمة منه جصل ْن ٖ َسؤلها عّما جفعلجشهد ؟! فلن َكو  

 هنا ! أم َعجمد بؤنها مبعوخ من عملها والدلَل هٍ مٗبسها الجٍ

 جإكد بؤنها من المطار لصدت هذا المكان فوراً ؟

 كانت الجساإٖت جدور حولها فٍ حلمات مجواصلة بَنما ججمافز

َمةأجابات بعَداً عنها وجوصلت لمرار نهابٍ بؤن جمول الحم  

 كاملة وكان أول ما نطمت به منها هامسة

 " الطابك الخامس "

 ولم جسجؽرب نظرة الجفكَر الجٍ ؼاص بها فٍ عمك عَنَها من أن

 جكون وجهجها هنان جحدَداً ولبل أن َفكر فٍ أٌ سإال أو



 اسجفسار ججولعه نظرت لجَب بنطلون بذلجها وهٍ جدخل َدها فَه

 وأخرجت منه ورلة مطوَة ومدجها له لابلة ما َجولعه بالجؤكَد

 " لمكجب سكرجَر اْمَرال ؼَمسون "

 ورالبت بجوجس نظراجه علً الورلة فٍ َدها للحظات لبل أن َمد

 َده وَؤخذها منها وفاجؤها مجدداً وهو َدسها فٍ جَب بنطلونه

 دون أن َفجحها ! فشعرت بموجة ارجَاح ؼامرة فهٍ نجت من

 ! الهٗن بؤعجوبة ولمرجَن مججالَجَن هنا

 نجت من المبض علَها مجسللة ومن أنهَار الجام لعٗلجها مع

 من باجت زوجة له وجعلم بؤن مشاعرها اججاهه أعظم من أن

 جساعدها علً اججَاز خسارجه ومهما أنكرت ذلن ولن جسجطَع وٖ

 محو صورجه من مخَلجها ما عاشت وسجخرج الخاسر الوحَد

ن اللعبةم  . 

 أخفضت رأسها جشد أصابعها بموة ما أن اججازها مؽادراً من الباب

 ! المفجوح خلفها ولم َضؾ شَباً بل هو لم َمل شَباً لَضَؾ

 اسجدار رأسها للخلؾ وجموس حاجباها بحزن حَن ٖحت لها فكرة

 أنه سَنهٍ كل شٍء بالصمت ذاجه وجكون الضربة الماسَة لها

صراخه وحجً من معالبجهاواْلسً من ؼضبه ومن   . 

 جحركت خطواجها مسرعة وؼادرت الؽرفة أَضاً ونظرت فٍ كٗ

 اججاهٍ الممر الخالٍ جماماً لبل أن ججحرن فٍ اٖججاه الذٌ جاءت

 منه جكاد كفاها ججمزلان من ؼرسها ْظافرها فَهما بسبب لوة

 شدها لمبضجَها وكؤنها جفرغ كل انفعاٖجها فَهما وفٍ الخطوات

وَة الجٍ كانت جضرب بها اْرض بؽضب ولم جنظر أو جكجرخالم  

 لمن اججازجهم عدة مرات بلباس البحرَة الخاص فطرَمها اِن هو

 ً  الخروج ولن َعجرضها أحد بالجؤكَد وجُشن إن كانت جهجم أساسا



 . إن فعلوا

 ما أن وصلت البوابة الربَسَة اججازت الحارسان الموجودان

اْسفل جنجظرها والجٍ أمضت الولت هنان ووجهجها الوالفة فٍ  

 والفة هنان فٍ انجظارها وكلما نظر الحارس الذٌ هجمت علَه

 . ناحَجها أخرجت له لسانها فَمسن ضحكجه وَشَر لها بإبهامه

 بَنما نزلت كنانة العجبات نحوها بخطوات شبه راكضة وجباَنت

 نظرات ساندرَن لها بَن الفضول واٖسجؽراب حجً وصلت عندها

 واخجطفت الحمَبة من َدها اخجطافاً وانهالت علَها ضرباً بها

 مرددة بؽضب

 " جباً لن َا حمماء َا فاشلة َا ؼبَة "

 بَنما لم جسجطع هٍ جمالن نفسها من الضحن جحاول صد ضرباجها

 لرأسها وكجفها وحَخ وصلجها الضحكة الرجولَة المرجفعة بعَداً 

وال ولت ولوفها هنامصدرها بالجؤكَد الذٌ كانت جسخر منه ط  

 ْنه ٖ َسجطَع جرن مكانه وٖ ضربها بسٗحه وها لد انجممت

 . المدرة أٖهَة له منها

* 

* 

* 

 ما أن ؼادرت المعلمة حجً ولفت جمَع الطالبات وبدأن فٍ

 مؽادرة الباب الذٌ جركجه خلفها مفجوحاً فولفت هٍ أَضاً وبدأت

جٍ كانت ٖجزالبجمع أؼراضها ونظرت للجالسة بجانبها وال  

 جالسة مكانها ججمع كجبها ولالت لها مبجسمة

 " َعجبنٍ حجابن كثَراً  "

 ابجسمت فٍ خجل ولالت



 " أنا ٖ أخرج إٖ بشبَه له وٌْ مكان "

 اؼلمت حمَبجها بحركة واحدة ولالت جبجسم لها

 " سؤشجرٌ مثله إذاً  "

 ً  ضحكجا معاً ولالت الجٍ ولفت أَضا

ن َنجظرن ؟أران مسجعجلة أثمة م "  " 

 لالت مبجسمة وهٍ جعلك حزام حمَبجها علً كجفها

 " أجل إنه شمَمٍ "

 وؼادرت ملوحة لها بَدها وعبرت الممر الطوَل حَخ الطالبات

 اللواجٍ كّن َخرجن من اْبواب المفجوحة وصوت اْحادَخ

 والضحكات جمٓ المكان ، وما أن اججازت باب مبنً المدرسة حجً

 ً  شعرت بالسخونة ججدفك من لدمَها لرأسها ووجدت عالماً مخجلفا

 ً  جماماً عماّ جركجه خلفها هنان بل وما وجدجه ولت دخولهما صباحا

 حَخ كان فناء المدرسة الواسع ممجلا بالطلبة ولَس الطالبات

 فمط وبعضهم كان طوًَٗ جداً وجبرز معالم رجولجه إن فٍ

ات عصرَة جشبه جسرَحاتأجسادهم أو لحاهم المحددة بصَح  

 شعرهم الؽرَبة عند اْؼلب أو حجً خشونة أصواجهم المجداخلة

 من جهات مخجلفة وعلمت بؤن اْؼلب منهم سَكونون طلبة

 المرحلة النهابَة وشعرت باٖرجبان وهٍ جنزل العجبات المصَرة

 للباب لَس بسبب الججمعات المجفرلة فٍ كل مكان لطلبة أو

معاً فٍ بعض اْمكنة بل بسبب النظرات الجٍطالبات أو كٗهما   

 كانت جججه نحوها بالججابع جلَها الهمسات المجفرلة وجؤكدت من أن

 خبر وجودها هنا انجشر سرَعاً والجمَع بات َدفعه الفضول لرإَة

 . ابنة مطر شاهَن الجٍ ظهرت لهم من العدم فجؤة

ماءشعرت بحرارة وجنجَها جلسع جلدها وبحَاء فطرٌ جعل الد  



 الحارة جندفع نحوهما بموة وأدارت َداها حمَبجها فٍ حركة ٖ

 إرادَة جخفٍ جسدها بها وشعرت وكؤنها جسَر عارَة بَنهم بسبب

 النظرات الجٍ كانت جٗحمها وهٍ جحاول إَجاد من ٖ جعرؾ أَن

 ! َمكنها إَجاده

 " جَمااا "

ذٌالجفجت خلفها وشعّت مٗمحها بابجسامة جمَلة ما أن رأت ال  

 ركض نحوها ولد حضن كجفَها بذراعه ما أن وصل لها وسار بها

 باججاه المماعد الحدَدَة المخصصة للطلبة فٍ الطرؾ الشرلٍ

 حَخ جؽطَها عرَشة مموسة من النباجات المجسلمة ، وكان

 الوضع ذاجه فٍ كل مجموعة َمران من أمامها بسبب نظراجهم فها

شاهَنلد اججمع حفَد شراع صنوان وابنة مطر   . 

 نظر لها ولال مبجسماً ما أن جلسا

 " كَؾ كان نصؾ َومن اْول ؟ "

 لالت بضحكة

 " جَد وأنِت ؟ "

 شبن أصابعه خلؾ رأسه واجكؤ علً َدَه للخلؾ َنظر أمامه

 ً  ولال مبجسما

 أنا معجاد علً هذا ، ذات النظام وإن جؽَّرت اْمكنة أنتِ  "

 " هٍ الجٍ جخوضَن هذه الججربة المرَعة للمرة اْولً

 أبعدت نظرها عنه وحركت كجفَها لابلة

 وعندٌ لم َخجلؾ اْمر كثَراً فؤنا كنت أجابع دروساً عبر "

 " اٖنجرنت والنظام ذاجه شخص َشرح وأنت جسجمع له

 أدار عَنَه فمط نحوها ولال

 " لكن هنا َمكنن الجحدخ ولَس اٖسجماع فمط "



 أومؤت برأسها موافمة ولالت

 لكن الدروس جمَعها درسجها فٍ مرحلة سابمة ، النظام "

 " مخجلؾ من الناحَة الزمنَة

 أبعد َدَه واجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه منحنٍ الظهر ولال ورأسه

 ونظره نحوها

 بالجؤكَد سَكون كذلن ولهذا علَن مذاكرة دروس مجمدمة "

انجظارهمسَكون أفضل من جضََع الولت فٍ   " 

 لالت وهٍ جفجح حمَبجها

 " بالجؤكَد "

 اعجدل حَنها فٍ جلسوه وبحركة سرَعة ولال َنظر لحمَبجها

 وَدها فَها بصدمة مصطنعة

 هَه ماذا جفعلَن ! سؤهرب وأجركن إن اخرجِت طعام الفطور "

 " من حمَبجن كاْطفال

 ضحكت كثَراً ولالت وَدها ججحرن داخلها ونظرها علً ما جفعل

 " ٖ بالجؤكَد "

 وجابعت مبجسمة ولد نملت نظرها له

 ثم أنا ٖ أرَد أن أكون مصدر جسلَة للطلبة وٖ طعام فٍ "

 " حمَبجٍ اطمبن

 أبعد نظره عنها وحرن شفجَه باسجَاء لبل أن َمول ببرود

 " أردت دابماً المدارس العامة لكن الجمَع رفض بحجة سٗمجٍ "

 أؼلمت حمَبجها ووضعت َدَها فولها حَخ جسجمر فٍ حجرها

 ونظرت له لابلة

 " وما اٖخجٗؾ مثًٗ ؟ "

 أشار بإبهامه خلؾ كجفه لابًٗ 



 " أنظرٌ خلفن لجفهمٍ "

 نظرت ورابها فوراً وُصدمت لوجود اثنَن من الحراس َمفان

 خلفهما عند الجدار ولالت ونظرها ٖزال ملجصماً بهما

ما َسَر خلفٍ حَن وجدجنٍأكان أحده "  ! " 

 لال بضحكة ساخرة

 " بالطبع َا ذكَة "

 ضحكت كثَراً وعادت برأسها لٓمام فمال َنظر لها بضَك

 " وما المضحن فٍ اْمر َا بلهاء ؟ "

 رفعت َدها لشفجَها ولالت ضاحكة

 " ظننت أن الجمَع علم بؤنٍ ابنة مطر شاهَن لذلن َنظرون لٍ "

ه الجٍ خرجت مرجفعة ولاللم َسجطع إمسان ضحكج  

 " مإكد سَعلمون ذلن ووجود ذان المخَؾ خلفن أكد لهم هذا "

 لالت مبجسمة ما أن هدأت موجة ضحكها

 " ! وهل سَشكل هذا اخجٗفاً عن المدارس العامة "

 حرن كجفَه ولال وهو َرَح َده بطول ذراعه علً ظهر

 الكرسٍ خلفها

جماماً فؤولبن الطلبة ٖ لم أكن ألصد هذا لكن اْمر مخجلؾ "  

 َعَشون حَاة بسَطة جداً وأَام الدراسة ملَبة بالمرح

 " والممالب والجسلَة

 وجابع وهو َبعد َده وجشبن أصابع كلجا َدَه مفرودة لَشرح

 لها ولال

 " إنهم مجداخلون أكثر جَما جفهمَن هذا ؟ "

 أومؤت برأسها هامسة

 " نعم َبدو أننٍ فهمت "



 ججعدت مٗمحه ووضع َده علً عنمه ولال َنظر لعَنَها

 سجشعرَن باٖخجناق هنا إن لم ججدٌ صدَمة جشبهن كثَراً فهذه "

 " المدرسة ٖ َسجطَع دفع ألساطها أَّا كان

 وجابع من فوره َشَر برأسه أمامهما

 " أُنظرٌ لهذا "

 نظرت للشاب الذٌ عبر من أمامهما حَنها وكان َلبس الزٌ

ٍ المخصص للذكور البنطلون الرصاصٍ الؽامكالمدرس  

 والممَص اْبَض الناصع بؤكمام لصَرة وربطة عنك طوَلة بلون

 البنطال وكان من الُكثر الذَن َجخذون جسرَحة شعر ؼرَبة

 ووصلها صوت همس الجالس بجانبها بَنما نظرها كان َسَر مع

 ذان الشاب

عندهذا إن فعلت أنا مثله سجعلك والدجن مشنمجٍ  "  

 " باب المنزل

 وضحن ما أن أنهً عبارجه جلن واكجفت هٍ باٖبجسام بحزن ولم

 جسجطع الضحن علً الرؼم من أنه لالها بطرَمة مضحكة فعًٗ ،

 وكان وكؤنما شعر بما جشعر به بل ورآه فٍ مٗمحها ونظرجها فمد

 وصلها صوجه هدباً بلمحة حزن

َا جَما أما حَاجهاعلَن فمط أن جحبَها وجثمٍ بمشاعرها نحون  "  

 " .. فوحدها من َملن حك أن جمررها

 وجابع بنظرة جمعت الحب والحزن معاً محدلاً باْرض المعشبة

 جحت لدمَه

 " هكذا عرفجها دابماً وعلً هذا ربجنٍ "

 حركت رأسها وهمست بحزن جنظر للبعَد بشرود

 " آمنت واسجسلمت "



ً  فجنهد بعمك ولال َؽَر مجري الحدَخ ْنه َعلم بؤنها مثله جماما  

 جحاول جسلَة نفسها بجمَع اْمور الجٍ جبعدها عن الجفكَر فَما

 حدخ وما سَحدخ

 " ثمة مطعم صؽَر هنا هل جشعرَن بالجوع ؟ "

 حركت رأسها برفض ولالت

 " ٖ أعجمد أنه َوجد ولت كافٍ أمامنا "

 لال َمسن ضحكجه بَنما أشار برأسه خلفه بحركة خفَفة

سؤخبر أحد الحارسان هنان بطلباجنا كنت "  " 

 خرجت منها ضحكة سرَعة وفجحت حمَبجها مجدداً لابلة

 ٖ جخجلؾ عن صاحب الجسرَحة الؽرَبة ذان إذاً ولوٖ "

 " الخوؾ لفعلت مثله

 رممها بطرؾ عَنَه بضَك وجمجم

 " َا لن من مجحفة "

 لبل أن ججسعا بذهول وهو َنظر لما أخرججه من حمَبجها

جفًٗ ولال م  

 " ! ما هذه الجرَمة جَما "

 نظرت له بصدمة وسرعة فمال

 " الهواجؾ ممنوعة فٍ المدارس وجرَمجها خطَرة لدَهم "

 دسجه سرَعاً لابلة بارجبان

 " لم أكن أعلم "

 نظر حوله لبل أن َنظر لها لابًٗ 

 " ٖ جخرجَه إذاً وٖ جرفعٍ الصوت "

َك عَنَه وهوأومؤت برأسها موافمة وهٍ جؽلك حمَبجها فض  

 َمول بشن



 " !لما ججفمدَنه ها ؟ "

 نظرت له نظرة من لم َعجبه ما فهمه ولالت ببرود جمسن

 خصرها بَدها

 " ْري الساعة "

 أشار لرسؽها بعَنَه َرفع حاجبَه ولال بابجسامة ساخرة

 " ولما لم جرجدٌ واحدة فٍ َدن َا فمَرة َا معدومة ؟ "

جمسن خصرها النحَل بَدهازمت شفجَها بضَك ولالت وٖزالت   

 " ْنٍ نسَت "

 ؼمز لها ومرر أصابعه فٍ شعره الناعم المصفؾ لٓعلً بحركة

 بطَبة ولال بمكر

 " نسَِت أم حجة ؟ "

 لالت بضَك

 " ماذا جمصد ؟ "

 مال نحوها وهمس ولد ؼمز بعَنه مجدداً 

 " ألصد حبَب الملب لم َجصل كما َبدو "

 أبعدت نظرها عنه وجمجمت ببرود

 " ما أسخؾ أفكارن "

 لال باسجؽراب َنظر لعَناها ولمحة الحزن فَهما وهٍ جهرب

 بهما منه

 " ماذا بكما ؟ "

 همست من فورها وببرود

 " ٖ شٍء "

 لال ببرود أشد

 " أسخؾ جواب عرفه الجارَخ من البشر "



 نظرت له ولالت بضَك

 " ْنها الحمَمة "

 حرن رأسه ولال بابجسامة مجفهمة

لٍ ذلنٖ َبدو  "  " 

 فؤبعدت نظرها عنه وعلم بؤنه لد أصاب هدفه واثبت ذلن أن

 لالت بجنهَدة

"  ً  " أنا ٖ أعلم حما

 وحركت رأسها بضَاع ولالت جنظر للفراغ أمامها بشرود حزَن

 " أشعر أحَاناً بؤنه ٖ َثك فٍ مشاعرٌ نحوه "

 لم َجحدخ َجرن لها المجال لجمول ما َعلم بؤنها جكجمه فٍ للبها عن

 الجمَع واكجفً بالنظر لجانب وجهها حجً نظرت له ولالت

 ٖ أعلم إن كنت محمة أم ٖ لكنه جؽَر كثَراً بعد ما حدخ "

 " فٍ المسجشفً

 ً  حرن رأسه مجمجما

 " ٖ أعجمد ذلن "

 وجابع بهدوء ما أن أبعدت نظرها عنه للفراغ أمامها مجدداً 

 " أنا أراه فمط َرَدن أن جعَدٌ حساباجن وجفكَرن "

 نظرت له سرَعاً هامسة باسجؽراب

 " ! ولما "

 حرن كجفَه ولال

 ْنن صؽَرة َا جَما وٖزال أمامن الكثَر ولد جشعرَن َوماً ما "

 " مسجمبًٗ بؤنن جسرعِت وبؤنه لَس الخَار الصابب لن

 " ولماذا ؟ "

كجفه ولاللالجها سرَعاً وباسجَاء فحرن   



 " وّجهٍ هذا السإال لنفسن ولَس لٍ أنا "

 لالت بؤسً جنظر لعَنَه

 لو أنه شخص آخر ولم َكن من أنمذنٍ من الضَاع والموت "

 دون أن َعرؾ من أكون لكنت عذرجه ، ما كان ٌْ رجل أن َفعل

 " ما فعل ولد أُصَب وكاد أن َموت من أجلٍ

 وسحبت نفساً عمَماً لصدرها ولالت بحزن

 " ما الذٌ جبحخ عنه المرأة فٍ رجل ججزوجه ؟ "

 رفع حاجبَه ولال َمسن ضحكجه

 " ٖ أعلم لست امرأة "

 لالت بضَك وهٍ جمؾ مؽادرة

 " أنا الحمماء أجحدخ مع طفل "

 ولؾ أَضاً وجبعها لابًٗ بابجسامة

 " انجظرٌ َا كبَرة "

 لكنها لم ججولؾ وجابعت سَرها باججاه مبنً المدرسة حجً وصل

 لها وسار بجانبها وحضن كجفَها بذراعه ولبّل خدها لابًٗ 

 " آسؾ أمَرجٍ الجمَلة وها هو اعجذار أمام الجمَع "

 دفعجه عنها مبجسمة ولالت وهما َصعدان عجبات الباب

 " سنكون مصدر للشابعات هنا َا أحمك "

 ضحن ولال وهما َعبران باب المدرسة

من نكون بنفسن للجها سابماً بات الجمَع َعلم "  " 

 افجرلت عنه ولوحت له بَدها مبجسمة وهٍ جججه حَخ كانت جسَر

 بعض الطالبات فٍ مثل سنها وحَخ المسم المخصص لهن من

 الطابك لحظة ارجفاع صوت الجرس عالَاً معلناً نهاَة الدلابك

 المحددة والمجعارؾ علَها فٍ جمَع المدارس ، وما أن دخلت



 فصلها وجدت الفجاة الجٍ جشاركها الممعد فمط هنان فلم َؤجٍ

 البمَة بعد وكانت جمؾ عند حمَبجها فجوجهت نحوها مبجسمة وما

 أن وصلت الممعد فوجبت بها جُخرج حجاباً َشبه الذٌ جلبسه من

 حمَبجها وبذات اللون الزهرٌ أَضاً ومدجه لها لابلة بجردد َبدو

 جاهدت كثَراً لجخفَه

أرَد إعطابن إَاه لبل خروجن لكنن كنِت مسجعجلةكنت  "  " 

 نظرت له بذهول بَن َدَها ولم جعرؾ ما جمول حجً لالت الجٍ

 رفعجه نحوها

 هو جدَد ولم ألبسه سابماً ، اشجرجه والدجٍ من أجل جركه فٍ "

 حمَبجٍ كاحجَاط فمط إن احجججه وٖ أُخرجه منها أبداً وأجمنً أن

 " جمبلَه منٍ

وشعرت بروعة لماشه بَن َدَها وخفة وزنه أخذجه منها  

 ! وبرودجه ، صفات ٖ ججولعها وأنت جراه َؽطٍ جسدها هكذا

 ولالت مبجسمة بإحراج

 " شكراً لن َا شَماء هذه أجمل هدَة أجلماها "

 ابجسمت ولالت بسعادة

 هٍ ٖ جصل لمسجوي الهداَا وٖبنة الزعَم مطر "

 " شاهَن جحدَداً 

اب الذٌ جلبسهلالت وهٍ جنزع الحج  

 " بلً وأثمن من جمَع الهداَا "

 وما أن أبعدت حجابها عن شعرها حجً جحررت ؼرجها الناعمة

 وخصٗت للَلة ٖمست عنمها بنعومة ورفعت الحجاب فٍ َدها

 لابلة بضحكة صؽَرة

 " علَن مساعدجٍ لَكون جمًَٗ مثلن "



 دارت حول الممعد من فورها وأمسكجه منها لابلة بابجسامة

 " بل سجكونَن أجمل َمن لبست مثًَٗ له "

 ورالبجها وهٍ جبعد خصٗت ؼرجها لٓعلً لبل وضعه علَها جُمجع

 عَنَها بجمالها الذٌ ازداد كثَراً برإَجها لشعرها الحرَرٌ

 وذكرت هللا بحركة خفَفة من شفجَها بالدعاء الذٌ علَماها إَاه

ون لصد منهاوالداها لجموله كلما رأت شَباً خشَت أن جضره د  

 لشدة افججانها به ومدت َدَها جساعدها فٍ جثبَجه بالدبوس جحت

 ذلنها ولالت مبجسمة ما أن أبعدت َدَها

 " كم أنِت جمَلة به "

 ورالبجها بسعادة وهٍ جنظر له علً جسدها وججفمد حوافه الجٍ

 وصلت لمرفمَها بَنما نزل طرفاه لخصرها ولد لالت مبجسمة

 " لمد أحببجه كثَراً  "

 وجابعت وهٍ جنظر لجانب خصرها الذٌ لم َخفَه الحجاب الكبَر

 كما سؤطلب من أدارة لبل مؽادرجٍ جؽََر لَاس هذا الزٌ "

 " لواحد مجسع أكثر

 لالت الجٍ جلست مكانها مع بداَة دخول أول الطالبات للفصل

 هم فمط َفعلون ما َطلبه اْؼلب فإن أرسلوا ما ججحدثَن عنه "

لَعطوهم أصؽر منه ، وبهذا بات جمدَرهم للمَاس ْعادوه لهم  

 " واحد

 جلست مكانها لابلة

"  ً  " أنا ٖ أحب هذا ولن َوافك والدٌ علَه أَضا

 لالت مبجسمة ونظرها لم َفارلها

 " ! أنِت فجاة رابعة َا جَما ولم أجولع أبداً أن جكونٍ هكذا "

 نظرت ناحَجها ولالت بضحكة صؽَرة



؟ ماذا كنِت ججولعَن "  " 

 لالت وذات اٖبجسامة الجمَلة جزَن شفجَها

 هم سبك وأخبرونا بؤنن سجكونَن هنا خٗل الحصة وما أن "

 دخلِت مع المدَرة للت فٍ نفسٍ هذه وإن لم جكن ابنة الزعَم

 " مطر وحفَدة شراع صنوان سجؽجر علَنا بجمالها

 وضحكت ما أن عبست مٗمح الممابلة لها وكؤنها جوبخها فٍ

 صمت وجابعت مبجسمة

 حَن سؤلجن المعلمة أَن جرَدَن الجلوس جولعت أن جخجارٌ "

 ممعداً لن لوحدن وفٍ ممدمة المماعد لكن حَن اخجرت الجلوس

 " معٍ جؽَرت جمَع أفكارٌ عنن

 لالت الجٍ جموست شفجاها الجمَلة بعبوس

 " ! هل بدوت مؽرورة حماً حَن دخلت "

سامة الصادلة لم جؽادر شفجَهاحركت رأسها نافَة ولالت واٖبج  

 ٖ بل واثمة كثَراً وكؤنها لَست المرة اْولً الجٍ جدخلَن "

 " ! فَها هذا الفصل

 لالت بضحكة

 " لم أشعر بهذا "

 وضحكجا معاً لبل أن جعجدٖ فٍ جلوسهما ٖكجمال عدد الطالبات

 ودخول معلمة جدَدة أؼلفت الباب لبل أن جمول مبجسمة وهٍ

منجصؾ اللوح المعلك علً الجدارججحرن لجمؾ   

"  ً  مرحباً َا فجَات ... أنا اسمٍ علَاء وسندرس معا

 " مادة اْحَاء الطبَعَة كما جعلمن

* 

* 



* 

* 

* 

 نظرت ناحَة الباب الذٌ فُجح فجؤة وللوالؾ أمامه والذٌ انجظرجه

 لساعات جالسة علً اْرض جحت السرَر ججكا بظهرها علَه

لجها من جؤثَر جلن الحمنة جعلمت الدرسوجحضن ركبجَها فبعد إفا  

 جَداً وجلست هادبة ، وبعد عدة مطالبات برإَجه لم جُمابل بؤٌ

 أجوبة أضربت عن الطعام ْنها لن جنجظر ربَس البٗد أن َجد

 . ولت فراغ لزَارجها ْنه لن َجده لبل أَام إن لم َكن أسابَع

لن َؽلك عادت بنظرها للفراغ أمامها ما أن دخل وعلمت بؤنه  

 الباب فمالت بهدوء

 " أرَد العودة للندن "

 وصلها صوجه ونبرجه الجامدة ما أن ولؾ ممابًٗ لها

 لن جفكرٌ فٍ البحخ عنه َا ؼَسانة فسَكون أؼبً لرار "

 " اجخذجه فٍ حَاجن

 نظرت لحذابه اْسود الٗمع الممابل لنظرها َحفه لماش بنطلون

 بذلجه السوداء الفاخرة ولالت ببرود

 لن أبحخ عنه بالجؤكَد أنا ٖ أرَد أن أموت من أجل معرفة "

 " أمثاله

 وأشاحت بوجهها جانباً ولالت ما ٖ َمكنها المجاملة فَه

 وٖ الكذب

 أنا لن أموت وٖ من أجل كشؾ هوَجه فلست علً اسجعداد "

ٌّ كان  " لجمدَم جضحَة كجلن ومن أجل أ

م َصدر عنه أٌ جعلَك وٖزال والفاً مكانه رفعت رأسهاوحَن ل  



 ونظرت له هذه المرة ولعَنَه جحدَداً ولالت ببعض الهدوء

 أعلم بؤنن جراها أنانَة لكنٍ ٖ أسجطَع أن أكون مثلكم ، ٖ "

 " َمكننٍ جمدَم نفسٍ للموت لَعَش ؼَرٌ

 نطك حَنها ولال بجمود َشبه مٗمحه ونظراجه لها

عرن نحوٌ بعد الذٌ فعلجهأعلم بمشا "  " 

 أبعدت نظرها عنه لمدمَها علً اْرض وَداها جشجد حول ركبجَها

 بموة ولم جسجطع الجعلَك علً ما لال .. ٖ جبرأة نفسها وٖ ألرار

 بذنبها بَنما مارست هواَجها المعجادة وجهربت من الحدَخ عن

 اْمر لابلة

ه وسؤحجاج ْعوامأنا ٖ َمكننٍ العَش هنا فٍ بلد ٖ أعرف "  

 " عدَدة ْفهم لؽجهم جَداً وحَاجهم وَجمبلون وجودٌ بَنهم

 وسحبت نفساً عمَماً لصدرها وزفرجه لابلة

 أنا ٖ أشعر باٖنجماء له ْلرر لراراً كهذا وٖ جنسً بؤنن من "

 " وضع الخَار فٍ َدٌ

 " لم أنسً "

عدرفعت نظرها له ما أن همس بذلن بجموده المعجاد ولالت ب  

 صمت لحظة

 " وهنان أمر أخر "

 نظر لها بصمت فمالت مباشرة

 " أرَد أن أكون جَسٍ جدَدة هنان كما وجدت نفسٍ هنا "

" ٖ " 

 لالها مباشرة وبحزم فولفت علً طولها ولالت بضَك

 " ولما الرفض ؟ "

 لال بضَك مماثل



 أنا لم أخبرن بكل جلن الحمابك لجطالبٍ بالجحرر منٍ بحكم أنٍ "

 " ٖ ألرب لن

 كانت سججحدخ معجرضة لوٖ أولفجها إشارة واحدة من سبابجه

 وهو َرفعها بَنهما ولال بجدَة

 أَفهمجن جَداً من َكون عدون وأن اللعب معه َعنٍ الموت "

 " فكَؾ وأنِت ٖ جعلمَن هوَجه

 نفضت َدها لابلة بؽضب

 " ! وهل سؤعَش هكذا طوال حَاجٍ "

ة بحدةوأشارت له بسبابجها مجابع  

إذاً بؤن الجمرد َسرٌ فٍ دمابٍ النجسة علَن أن جعلم "  

 " وسَزداد اِن

 ؼادر جموده حَنها وصرخ بحدة

 " ٖ َحمل أحد النجاسة من أحد بل َصنعها بنفسه فمط "

 ولاطعها ما أن كانت سججحدخ لابًٗ بجهدَد

 " ٖ َمكننٍ جركن جبجعدَن عن ناظرٌ وإن كنِت هنان وأنا هنا "

فجَها بضَك وخرج السإال الذٌ أمضت ساعات جفكر فَهشدت ش  

 وٖ ججد جواباً ممنعاً له

 " ! ولما جحمَنٍ وموجٍ كان سَكشؾ لن عدون "

 ولم جنجظر جوابه طوًَٗ والكلمات الباردة كالصمَع جخرج من

 بَن شفجَه

 سبك وأخبرجن أنها مسؤلة إنسانَة وإنسانَجٍ ٖ جسمح لٍ "

 " بالجضحَة بدم بشر من أجل أٌ شٍء

 أشارت لنفسها ولالت باسجَاء

 وأنا سؤجحمل نجابج أفعالٍ فمط أُجركنٍ أكون أنسانة الجٍ "



 " أرَد فمد جعبت من العَش فٍ سجن لوانَن أرفضها

 لال بضَك

 لن ججحملَها وحدن َا ؼَسانة فاكجشاؾ وجودن معناه خطر "

هم أهم لدَا من نفسٍ ولنسَحدق بعشرات الرجال هنان أرواح  

 ً  " نعَد كل ما للناه سابما

 أشارت لنفسها مجدداً وصرخت لابلة باحججاج

 " لما أدفع أنا ذنب ذلن ! ما ذنبٍ إن كنت ابنجه ؟ "

 .. وٖذت بالصمت ججلمؾ أنفاسها وجبادٖ النظرات الصامجة لولت

 الولت الذٌ انجظرت فَه بشؽؾ أٌ جعلَك منه جعجبره أمراً 

َاً بالنسبة لها فإما أن ججحرر وجعَش الحَاة الجٍ كانت جرَدمصَر  

 وججمنً أو أن جُدفن هنا ولٓبد ، وجحدخ أخَراً ورحمها بَنما أشار

 لها بسبابجه مهدداً 

 سؤجركن جفعلَن ما جمولَن عنه ، سؤجولؾ عن دعمن رؼم أنه "

 وعد لطعجه لوالدجن لكنن سجكونَن مرالبة جماماً .. علَن معرفة

ن َا ؼَسانة والخطؤ والجهور ممنوعذل  " 

 لالت بضَك بالرؼم من أنها وصلت لمبجؽاها وحلمها منذ كانت

 مراهمة صؽَرة

 أخبرجن بؤنٍ لست علً اسجعداد للموت من أجل أحد وٖ "

 " بسبب أحد

 لم َعلك كما جولعت جماماً وجعرؾ عنه ما ٖ َراه مهماً ٖ َهجم

ذلن فمالت بجمود من بَن للجعمَب علَه وٖ َكلؾ نفسه عناء  

 أنفاسها الؽاضبة

 " وثمة أمر أخر "

 وفهمت من انعماد حاجبَه العابسان أساساً بؤنه سؤم منها ومن



 طلباجها بل وجواجده هنا مكرهاً بالجؤكَد لذلن لالت دون انجظار

 " أرَد رإَة جَما لبل مؽادرجٍ "

 وعلمت الجواب سرَعاً من مٗمحه لذلن لالت من لبل أن

 جسمع رفضه

 " لن آكلها فؤنت كنت جخاؾ علَها منٍ أعرؾ ذلن "

 لال من فوره وبضَك

"  ً  " وكنت محما

 حركت رأسها لابلة باسجَاء

 " !! ماذا جمصد "

 " جعلمَن جَداً ما ألصده "

 الجمجها كلماجه كما نظراجه الؽاضبة المخَفة بَنما جابع هو بؽضب

 دون أن َنجظر أٌ جعلَك منها

َؾ أطاعن للبن لدفعها للخطر من أجل نزواجن ؟ٖ أعلم ك "  " 

 لالت من فورها محججة وإن جبعثرت الكلمات منها

 " ... لَست نزوات كان ... كنت "

 وٖذت بالصمت حَن علمت بؤنها اخذت نفسها لما جهربت منه لبل

 للَل وجكفل هو بذلن َذكرها مجدداً 

 " المرص "

ه الموَة الؽاضبةأطبمت شفجَها وحاولت أن جهرب من نظراج  

 لكنها لم جسجطع وشعرت بها كؤؼٗل لَدت مملجاها وهمست نهاَة

 اْمر مسجسلمة

 " كَؾ علمت ؟ "

 وشعرت بسبابجه كرصاصة وجهت نحوها وهو َمول بحدة

 " أخبرجن بؤنن جحت نظرٌ َا ؼَسانة وسجسجمرَن "



 نفضت َدها لابلة بانفعال

الوحَد ٖسجرداده منٖ أنكر أننٍ أخطؤت لكنها كانت سبَلٍ  "  

 " ذان الرجل

 حرن رأسه مبجسماً بسخرَة وكؤنه َسجنمص أسبابها فمالت برجاء

 وإن صاَحبه الكثَر من الجردد

 " هٍ المرة اْخَرة فاجركنٍ أراها "

 أشاح بوجهه عنها وهٍ المرة اْولً الجٍ َفعلها منذ أصبح هنا

 فعَناه كانت جرسل حممها الؽاضبة نحوها طوال فجرة ولوفه هنا

 أمامها وفٍ جمَع حاٖجه وانفعاٖجه وجعلم جَداً بؤنه َجمنً خنمها

 ولجلها بسبب ما فعلت لكن مبادبه جلن الجٍ جحدخ عنها جمنعه ،

 لكن علَها الوصول لها فهٍ سبَلها لفعل ما جرَد ْنها مولنة

لن لالت مجدداً بؤنه لن َوافك علَه لذ  

 " أرجون َا مطر أجركنٍ أراها ِخر مرة فٍ حَاجٍ "

 نظر لها حَنها ورفع سبابجه أمام وجهه ولال بجحذَر

 " لن جعلم بؤٌ حرؾ مما لَل وٖ فحوي جلن اْوراق "

 حركت رأسها سرَعاً ولالت

 " ٖ بالجؤكَد "

 لكن اْمر لم َنجهٍ عند ذان الحد كما جظن وهو َهمس بجمود

عَناه جرممها بشنو  

 " لماذا جرَدَن رإَجها ؟ "

 كورت شفجَها باسجَاء وكانت جعلم بؤنه لن َثك بها وبصدلها أبداً 

 كما كان وٖزال فكجمجها فٍ نفسها لجحمَك ؼرضها ولالت باسجَاء

 " ْعجذر منها أٖ َحك لٍ ؟ "

 ً  أمال طرؾ شفجَه بابجسامة ساخرة مجمجما



 " عن ماذا جحدَداً ؟ "

شفجَها بضَك فذنوبها كثَرة فٍ نظره بالجؤكَد ولالت ما لمشدت   

 َعد َمكنها كجمانه ومهما كانت عوالبه

 أعلم بؤنن لن جوافك أن أري والدجها لكنُت طلبُت ذلن ْلول "

 " لها فمط بؤنها حمماء

 واجسع فمها بصدمة حانمة حَن جركها وؼادر وكؤنه ٖ َرَد سماع

جعلم أنها موافمة منه علً خروجهاالمزَد وجرن الباب مفجوحاً ل  

 من هنا معه فسارت باججاه الباب مسرعة لجدرن خطواجه الواسعة

 مجمجمه ببرود

 حمماء فعًٗ فمن ٖ َخون وطن بؤكمله ٖ َخون امرأة جكون "

 " زوججه

* 

* 

* 

 نظرت نحوها جالسجان فٍ الممعد الخلفٍ لسَارة اْجرة حَخ

 كانت جنظر من خٗل نافذجها للخارج ولم ججحدخ منذ ؼادرجا

 البحرَة الملكَة ، وما أن نظرت نحوها حجً أمسكت نفسها عن

 اٖنفجار ضاحكة فضربجها بالحمَبة علً كجفها مما جعلها جلجصك

 بالباب ولالت بضحكة مجؤلمة جمسن كجفها

اَكفٍ كنانة إنه َإلمنٍ حجً اِن من كثرة ما ضربجه به "  " 

 أشاحت بوجهها عنها ونظرت للخارج مجدداً فمالت باسجَاء

 " وما ذنبٍ أنا وما َدرَنٍ بؤنه سَكون هنان ؟ "

 لم جعلك كما لم جنظر ناحَجها فمالت جمسن ضحكجها

 " أخبرَنٍ ما حدخ مفصًٗ علً اْلل "



 وما أن نظرت ناحَجها نظرة ؼاضبة ورفعت َدها والحمَبة فَها

 مدت َدها لابلة

 " ٖ باهلل علَن لن أسؤل ولن أضحن مجدداً ألسم لن "

 وما أن عادت للنظر لنافذجها مجدداً حركت شفجَها بعدم

 رضا ولالت

 كنانة أنِت جعلمَن بؤنه ٖ ذنب لٍ فٍ هذا وما كنت ْجولع "

 " وٖ فٍ أحٗمٍ أن َكون موجوداً هنان

 وجؽَر مزاجها لٗبجسام فجؤة ولالت

دجه فبسببه سارت اْمور كما نرَدثم من الجَد أن وج "  " 

 نظرت لها حَنها ولالت بضَك

 " أجل سارت كما جرَدَن والنجَجة أن أُصبح أنا مطلمة "

 حدلت فَها بذهول ولالت

 " ولما مطلمة ! ما الذٌ لاله لن ؟ "

 جبدلت نظرجها لٓسً لبل ان جنفض الحمَبة فٍ حجرها لابلة

ِت جعلمَن جَداً معنً الصمت فٍالكارثة أنه لم َمل شَباً .. وأن "  

 " الموالؾ المشابهة ألَس كذلن ؟

 نظرت لها بصمت للحظات ولالت ببساطة

 حسناً وأنِت كنِت جرَدَن هذا دابماً فما علَن سوي جمبل ذلن "

 " بصدر رحب وعَش حَاجن كما كانت ولَرحل هو مع السٗمة

 نفضت حمَبجها مجدداً لابلة بمهر

 " ! وماذا أفعل بالؽبٍ المسمً للب "

 كورت شفجَها ولالت ببرود

 " إن كنِت جحبَنه فعًٗ فجلن مشكلة حمَمة "

 همست الجٍ لمعت عَناها بحزن



 لم أحب َوماً رجًٗ ؼَره ولن أحب مثله وبالرؼم من إلناعٍ "

 الدابم لنفسٍ بؤنه مكره علً الزواج بٍ وبؤنٍ ٖ أرَده وكبرَابٍ

ً أهم من مشا عرٌ إٖ أننٍ فاشلة حمَمَة واكجشفت الَوم ذلن بشكل أكثر وضوحا  " 

 شدت شفجها بؤسنانها جرالبها وهٍ جبعد وجهها ناحَة نافذجها

 جمسح عَناها بظهر كفها بموة جمنع الدمعة الَجَمة من

 النزول ولالت

 " أنا آسفة حماً كنانة وسؤعالج المشكلة كونٍ مطمبنة "

 نظرت لها سرَعاً ولالت

 " ٖ رجاًء ساندٌ َكفٍ حجً هنا "

 حدلت فَها بضَك ولالت

 " حمماء ماذا جمصدَن ؟ "

 وجابعت من فورها

 " أنا لن أفسد اْمر بل سؤصلحه "

 اشارت بَدها وكؤنها جولفها مكانها لابلة

 أُجركَنٍ أنا من َفسد ما جبمً منه كٍ ٖ َمع اللوم علَن "

 " بل علً نفسٍ

ت جنظر للخارج حَخ نافذجها وبصوتمدت شفجَها بعبوس وجمجم  

 ٖ َسمعه أحد ؼَرها

 " بل سؤجعله َندم أشّد الندم إن هو طلمن .. فلَفعلها وسَري "

 وما هٍ إٖ مسافة لصَرة وكانت السَارة لد جولفت أمام منزلها

 فنظرت لها وهٍ منشؽلة مع حمَبجها الجٍ كانت جفجش فَها ولالت

 " هَّا ا نزلٍ معٍ "

 مدت َدها ببعض النمود للسابك لابلة

 " لم َعد َمكننٍ جحمل ثَابٍ علً جسدٌ وأرَد أن أسجحم وأنام "



 حدلت فَها باسجؽراب لابلة

 " ! أٌ نوم هذا والشمس بالكاد شارفت علً المؽَب "

 وجابعت من فورها وما أن نظرت لها

نثم علَا أن أُثبت لوالدجٍ أَضاً بؤننا كنا معاً فهٍ أسوأ م "  

 " والدَن مججمعان فٍ هذا

 لالت معجرضة

 أنا مجعبة ساندرَن ولم آكل شَباً الَوم ولم أرجاح فارحمَنٍ "

 ً  " ووالدجن أنا من سؤجصل بها وأخبرها بؤننا كنا معا

 كشرت فٍ وجهها ولالت بجملك

 َا لن من ذكَة ..! هذا وحده دلَل كافٍ ٖجهامٍ بؤنه اجفاق "

طول لعودجٍ هذا الولتبَننا ولن أنجو من جحمَك م  " 

 وجابعت من فورها مججاهلة نظراجها الحانمة

 .. ثم ٖ جسجعجلٍ كثَراً علً اٖنفراد بنفسن والبكاء علَه "

 " أمامن اللَل بطوله

 وارجدت للخلؾ ملجصمة بالباب بخوؾ جمثَلٍ ما ان صرخت

 فَها بحدة

 " ساندٌ ٖ ججعلَنٍ أؼضب منن وأنت جعرفَن ؼضبٍ جَداً  "

فست بضَك ولالتجن  

 " كنانة حلفجن باهلل انزلٍ للًَٗ وسؤوصلن بنفسٍ "

 جؤففت نفساً طوًَٗ ونظرت للعجوز اٖنجلَزٌ الذٌ الجفت لهما

 للخلؾ ولال

 " لررا بسرعة آنسجاٌ رجاءً  "

 فجحت حَنها الباب ونزلت مسجسلمة وأؼلمجه بعدها ثم جوجهت

ا وإن لم َوصلهالنافذجه واعطجه أجرة إَصالها من هنا لمنزله  



 فَكفٍ أنه جحمل نماشهما فٍ صمت ولو كان أصؽر سنناً لكان

 . رماهما خارج السَارة من ولت ولوفه

 وبعد إصرار كبَر منها ولبوله للنمود ؼادرت سَارجه الجٍ كانت

 كحاجز بَنها وبَن الجٍ جوجهت ناحَة باب سَاج المنزل

 المنخفض لابلة ببرود

 " لو كنت مكانن ما أعطَجه نموداً وهو لم َوصلنٍ "

 حركت رأسها بَؤس منها ولالت ببرود مماثل جسَر خلفها داخل

 حدَمة المنزل

 علَن أن جؽَرٌ من طباعن هذه ساندٌ فزوجن وعابلجه "

 " َمجلكون أمواًٖ ٖ جُحصً وٖ جُعد

 الجفجت نحوها ما أن وصلت باب المنزل ولالت جلوح

سمةبَدها مبج  

 " ٖ بل سنعود معاً حّرجَن طلَمجَن نجسكع فٍ شوارع لندن "

 جنهدت بؤسً ونظرت جانباً بحزن فمدت شفجَها بعبوس وهٍ

 جراها ججاهد لجخفٍ ألمها لكنها سرعان ما عادت لطرد لومها

 لنفسها من عملها والجفجت ناحَة الباب ولالت وهٍ جؽرس

 مفجاحها فَه

دخل وأشرح له اْمرألحك علَن ٖ جرَدَن أن أج "  " 

 وفجحت المنزل ووصلها صوجها من خلفها لابلة ببرود

 " ٖ شكراً صدَمجٍ فلن أجرجاه وٖ أٌ أحد لَسجمر معٍ "

 اسجدارت نحوها بحركة واحدة ولالت مبجسمة جرفع إبهامها لها

 " رابع كنانة جعجبَننٍ هكذا فمن َرحل جهبنا الحَاة ؼَره "

أسها بَؤس منها فبمدر ما جعجبهاودخلت وهٍ ججبعها جحرن ر  

 شخصَجها فعلَاً جشعر باْسً علً ابن عمجها الذٌ َحبها بصدق



 ! وكل ما جسعً له هٍ وجرَده هو اٖنفصال عنه

 كانت والدجها فٍ اسجمبالهما وكما لالت وجولعت ساندرَن فمد

 نظرت لها نظرة ؼاضبة جعلم كٗهما جبعاجها لوٖ وجودها الذٌ

سرَعاً وابجسمت لها لابلةجعلها ججؽَر   

 " مرحباً كنانة ما هذه المفاجؤة السارة ؟ "

 ابجسمت من فورها لابلة بؤدب

 شكراً لن َا خالة وأعجذر ْنٍ كنت سبب جؤخر ساندرَن "

 " لهذا الولت

 لالت بابجسامة وهٍ جشَر بَدها نحو الداخل

 " ٖ بؤس بنَجٍ وجفضلٍ بالدخول ٖ جمفٍ هنا "

 فسارت ججبعها وجبادلت وساندرَن نظرة صامجة لبل أن جسحب جلن

 والدجها من َدها ناحَة المطبخ ولالت بصوت منخفض

 " كَؾ هٍ مارَه اِن ؟ "

 جنهدت بؤسً ولالت

 لَست بخَر أبداً فكلما دخلت علَها وجدجها شاردة الذهن "

 " وأكلمها وٖ ججَب كما لم جؤكل شَباً الَوم

صمت وجركجها دون أن جعلك وهٍ جرالبها أومؤت برأسها فٍ  

 باسجؽراب فلم جهاجم والدها كالسابك كما لم جعلك ؼاضبة وإن

 ! بالدعاء علً من جسمَه بالجمثال الفرعونٍ وهذا ؼرَب علَها

 حركت كجفَها ودخلت المطبخ بَنما عادت ساندرَن ناحَة الجالسة

 علً اْرَكة والجٍ ولفت ولالت ما أن رأجها

ٍ مارَه أَمكننٍ رإَجها ؟أَن ه "  " 

 ارجمت جالسة علً اْرَكة ذاجها ولالت ببرود

 " ٖ بالطبع فهٍ لَست لرد فٍ حدَمة َؤخذون اْطفال لرإَجه "



 اجسعت عَناها بصدمة وأمسكت خصرها لابلة بضَك

 " هٍ المرد أم أنا الطفل فٍ نظرن ؟ "

 نظرت لها فولها ولالت باسجَاء

حَنها بل هذا ما سجفهمه هٍ "  " 

 وجبدلت نظرجها للجدَة وهٍ ججابع

 " أنِت فعلِت من أجلها ما هو أهم بكثَر من رإَجها كنانة "

 جنهدت حَنها وجؽَر مزاجها بالكلَة وجمجمت آمله

 " أجمنً ذلن بالفعل "

 كان الضَك من نصَب ساندرَن حَنها وهٍ جهمس من

 بَن أسنانها

 " بلً ولن َكون اسوأ مما هٍ فَه "

رأسها موافمة لها وانحنت لحمَبجها ورفعجها منحركت   

 اْرَكة لابلة

 " انجهت مهمجٍ إذاً وعلَا الذهاب فبلؽَها سٗمٍ "

 ولم جنهٍ عبارجها إٖ وإمَلَا جججه نحوهما لابلة

 " أَن َا كنانة لن جؽادرٌ دون عشاء "

 نظرت لها باندهاش ولالت

 " .... ٖ داعٍ لهذا َا خالة وعلَا أن "

 لاطعجها وهٍ جمؾ أمامهما

 ٖ أعذار مطلماً وسؤجحدخ مع والدجن بنفسٍ وأخبرها ولن "

 " َجؤخر العشاء فهو شبه جاهز

 وما أن كانت سججحدخ معجرضة جفكر فٍ أنها سجبمً بهذه الثَاب

 ودون اسجلماء لساعات أخري سبمجها لابلة جمسن بذراعها

نفسه فملما نران وجكونَن معنالن جردَنٍ َا كنانة وسَوصلن عمن الحارثة ب "  " 



 أحنت كجفَها ولالت مسجسلمة بل وخجلة من ردها

 " كما جرَدَن َا خالة "

 ولفت حَنها ساندرَن وجحركت من مكانها ولالت مبجسمة جحرن

 أصابعها بَد مرفوعة

 " سؤؼَر ثَابٍ وأعود "

 فرممجها كنانة بضَك بَنما ضحكت هٍ وؼادرت باججاه ممر

خٗله لبل أن ججولؾ عند باب الؽرفة الجٍ عادتؼرفجها وسارت   

 مارَه لشؽلها مجدداً وجنهدت نفساً عمَماً ججذكر ما لالجه والدجها

 لبل أن ججابع سَرها نحو باب ؼرفجها الذٌ فجحجه ودخلت مؽلمة

 إَاه خلفها وؼَرت مٗبسها سرَعاً وجوضؤت وصلت المؽرب

أجل كنانة وأخذت لباس الصٗة معها جضعه علً ساعدها من  

 وؼادرت الؽرفة وفوجبت حَنها بباب الؽرفة اِخر َُفجح ببطء

 ونظرت للجٍ ولفت أمامه .. للمٗمح الحزَنة الشاحبة وللعَنان

 المجهدة والبراءة الذابلة وٖ جعلم حجً مجً سَمجلون هذا الملب

 .الجمَل بسبب الصدمات المججالَة والخذٖن المسجمر ؟

معة بدموع جرفض نزولها فٍ مشهد هربتكانت جنظر لعَناها الٗ  

 طوال الَوم من رإَجه جعلها جكره الجمَع وجؽضب منهم بشدة

 أكبر ولم ججحدخ ولَس لدَها ما جمول لٓسؾ جنجظر ما ججولعه

 جَداً وحدخ بالفعل ما أن جحركت الشفجان الجافة ببطء ووصلها

 الصوت الخفَض َشبه ذبول جلن المٗمح الجمَلة

 " أرَد ثوباً واحداً وِخر مرة ساندٌ "

 شعرت بحرلة شدَدة فٍ حلمها وكؤنه جولً المهمة عن بالٍ

 مشاعرها حَنها وحركت رأسها وكؤنها لم جسجوعب ما سمعت لبل

 أن جمول باسً



 " ! ما الداعٍ لمول هذا مارَه باهلل علَن "

 ورالبت فٍ حزن عَناها وهٍ جبعد نظرها عنها فجحركت نحوها

ً ولفت أمامها وأمسكت بذراعَها ولالت بحزم جنظر للعَنَنحج  

 الجٍ ٖزالت جبعدها عنها

 سجؽادرَن مارَه ولن َجحكم أٌ أحد منهم فٍ مصَرن مجدداً  "

 " فمط اصبرٌ لساعات للَلة

 وجابعت ما أن رفعت نظرها لها ورأت بعض اٖهجمام فَهما

ن لجذهبٍلن َوافك والدٌ وٖ والدجٍ خروجن اِن وٖ مكا "  

 إلَه وجوازٌ سفرن لدَه لذلن علَن اٖنجظار للًَٗ فمط وسَحدخ

 " ما جرَدَن

 أولجها ظهرها حَنها وعادت للؽرفة مؽلمة الباب خلفها دون أن

 ججحدخ وٖ أن جُعلك وٖ حجً أن جسؤل عن أٌ شٍء مما لالت

 ! وكؤنها فمدت اهجمامها بكل ما َربطها بالحَاة

رها المجهول درجة أن جفكر فٍ الرحَللم ججساءل وٖ عن مصَ  

 ! وٖ جعلم َْن فمط جبجعد عن جمَع من خذلوها وجخلو عنها

 جنهدت بحزن وجحركت من هنان عازمة أكثر علً جنفَذ ما خططت

 . له وإن كان ثمنه عماب طوَل اْمد من والدها فلن جهجم

* 

* 

* 

نهاما أن كانت فٍ الخارج ركضت نحو السَارة الجٍ ركبها وكؤ  

 جخشً أن َنسً أمرها وَؽادر وَجركها ، فجحت الباب المجاور له

 وجلست علً الكرسٍ بجنهَدة ارجَاح ولالت مبجسمة بانجشاء

 " ما أسوأ أن جكون مسجوناً فٍ مصح "



 ونظرت للذٌ حركت َده َد السرعة وجحرن بالسَارة ججبعهم

 سَارات المرافمَن له بالججابع دون أن َنظر ناحَجها وٖ أن َعلك

 علً ما لالت مٗمحه الرجولَة الجادة و حاجبَه العابسان َحفان

 عَناه السوداء المحدلة فٍ الطرَك أمامه بنظرة لوة وسَطرة كما

 عرفجه دابماً فؤبعدت نظرها عنه جرالب كل ما َمران به وكجفت

السَارة كانت جسَر عبر طرق داخلَة كانتذراعَها لصدرها وْن   

 سرعجها بطَبة نسبَاً فامجدت َدها لمسجل السَارة الحدَثة

 وحاولت جشؽَله لكنها كانت مخجلفة عن سَارجها سابماً وأبعدت

 َدها ما أن امجدت َده ْحد اْزرار وضؽطه بسبابجه مجمجما ببرود

 " ٖ اؼانٍ انجلَزَة ؼَسانة "

جنظر له بَنما عاد هو بنظره للطرَك وأعاد فمدت شفجَها بعبوس  

 َده للممود فعادت جكجؾ ذراعَها لصدرها ونظرت ناحَة نافذجها

 بَنما عٗ صوت الموسَمً مالباً صمت السَارة وكانت سجنظر

 ناحَجه شامجه بابجسامجها ْن اخجَاره أَضاً أخذه للموسَمً

  الصوتوالؽناء لكن ابجسامجها جلن ماجت فٍ مهدها ما أن عٗ

 الرجولٍ منشدا بنبرة هادبة رزَنة

 ... موطنٍ .. موطنٍ )

مالـٗل والجـالج  .. 

ناء والبهاءــوالس  .. 

انـــٍ ربــن .. فااااــٍ ربـــف  

اءـناء والرجـجاة .. والهـُاة والنـوالح  

ىانـــٍ هــن ... فاااىاـــٍ هــف  ). 

ر منوعادت بنظرها لنافذجها مجنهدة بعمك فهٍ جفهم الكثَ  

 الكلمات العربَة لكثرة زَاراجها ٖبنجه سابماً والجٍ كانت جفضل



 الحدَخ بالعربَة وكانت جُصر علً جعلَمها بعض الكلمات علً

 امجداد السنوات الجٍ عرفجها فَها كما أن مطر الحمها بدورات للؽة

 العربَة ْكثر من مرة وبسبب عنادها علً عدم الجعلم أعلن َؤسه

 . نهاَة اْمر

 أخذها عملها للجركَز علً الكلمات مجدداً بَنما جرالب عَناها

 المبانٍ واْسواق الججارَة

 ... هل أراااان هل أران )

 ً  ... سالماً منعماً وؼانماً مكرما

 ً  .. سالماً منعماً وؼانماً مكرما

 .. هل أران ... فٍ عٗن

 .. جبلػ ِسمان ... جبلػ ِسمان

 ( موطنٍََ .. موطنٍ

ات جرجبط مع ما كانت جراه ومنظر اْبراج العالَةوبدأت الكلم  

 للمدَنة جظهر مججمعة فٍ جانب واحد وجذكرت كلماجه عن كل ما

 فعله من أجل هذه البٗد وكَؾ كانت لبل أعوام وحاولت أن جرسم

 لها صورة للممارنة وجنفست بعمك جحرن رأسها فٗ َمكنها جصور

 . الفارق بالجؤكَد

هادئ الجمَل ٖخجراق الصمت مجدداً عاد الصوت الرجولٍ ال  

 ... موطنٍََ .. موطنٍ )

 .. الشباب لن َكل .. همه أن َسجمل

 .. أو َبََََد .. أو َبَد

 .. نسجمٍ من الردي .. ولن نكون للعدي

 ( كالعبَََد .. كالعبَد

 وجبادر لذهنها كَؾ أنه ورجاله َفعلون كل ما فعلوه من أجل



عند المماهٍ .. من أجل الجٗمَذ هإٖء المارة وأولبن الجالسَن  

 الصؽار الذَن كانوا َججمعون عند أشارة الضوبَة ٖججَاز

 الطرَك ومن أجل ابجسامة كل امرأة َطل رأسها من أحد شرفات

 الشمك العالَة لجحدخ أطفالها الموجودَن فٍ اْسفل َلعبون

 ضاحكَن ، وجساءلت هل َُمدر هإٖء كل ما فعلوه وَفعلونه من

هم ؟ هل هم علً اسجعداد لحماَة ظهر مطر شاهَن حَنأجل  

 َحجاجهم أم سَكونون من سَطعنه فَه دون جردد وجضَع جمَع

 جضحَاجه أدراج الرَاح ؟

 حركت رأسها مجدداً وكؤنها ججَب نفسها عن سإال ججولعه وهو

 اسجحالة اجخاذها لمرار مشابه إن كانت مكانه ولن جمجل سعادجها

 من أجل أناس لد ٖ َُمدرون حجم جضحَاجها ، وٖ أن جموت من

 . أجل أن جعَش أجَال لن جراهم

 أدارت رأسها ناحَجه وٖزالت ججكا به علً مسند الكرسٍ ولالت

 جنظر لنصؾ وجهه الممابل لها

 " هل أنت ربَس البٗد فٍ الولت الحالٍ ؟ "

" ٖ " 

ول وهٍ جسجوٌهمس بها مباشرة وبجمود فاجسعت عَناها بذه  

 جالسة ولالت

 " !! هٍ من دون ربَس "

 لال من فوره وبجموده ذاجه

 " أنا آخذ مكانه فمط وبشكل مإلت "

 حركت رأسها وفهمت بؤنه لد َجرن الحرَة للشعب أو أعضاء

 البرلمان عبر اٖنجخابات ٖخجَار ربَس لهم .. لكن ثمة خَار ثالخ

 خطر لها فجؤة فمالت بفضول



نت باخجَاره ؟هل سجموم أ "  " 

 نفا شكوكها جمَعها سرَعاً وبكلمات جادة بَنما نظره ٖزال علً

 الطرَك أمامه

 هذا ٖ َجدٌ نفعاً فٍ بٗد ٖزالت جعانٍ الجمسَم حجً اِن وإن "

 " اخجلفت المسمَات وسجكون نجَجة ذلن حرب مإكدة

 لالت باسجؽراب

 " ! لكن كان ثمة ربَس لها "

موة لبل أن َهمس بما َشبهوٖحظت اشجداد فكَه ب  

 الؽضب المكبوت

 " ذان كان بمعاهدات حمَرة لن أجركها ججكرر "

 حركت رأسها فٍ حَرة ولم جفهم ما َعنَه أو لم جهجم لفهمه

 وعادت بنظرها للطرَك أمامها لكنها سرعان ما عادت ونظرت

 له وسؤلت

 " وسجرشح نفسن لذلن ؟ "

" ٖ " 

 همس بها بجمود فمالت من فورها وباسجؽراب

 " ! ولما "

 لم َجؤخر عنها جوابه مجمجماً بها بالجمود ذاجه

 " ْنٍ ٖ أرَد "

 رفعت َدها ولالت باسجَاء

 " ! ولما وأنت فعلت كل ما فعلجه ْجلها وأجلهم "

 نظر لها وْول مرة منذ مؽادرجهما وحدَثهما ذان ولال بجدَة

أكون مسإوًٖ عن رعَجٍ َوم الحساب ولن ْنٍ ٖ أرَد أن "  

 " أضمن أنه لن َنام طفًٗ جابعاً أو مظلوم َعجز عن أخذ حمه



 حدلت فَه بعدم اسجَعاب للحظات ولالت بضَك جحرن َدها

 " وما عٗلة هذا بذلن ؟ "

 لال ببرود ولد عاد بنظره للطرَك أمامه

 " لن جفهم هذا امرأة جرفض أن جكون مسلمة "

ها بضَك وسمط ظهرها علً الكرسٍ خلفها ونظرتلوت شفجَ  

 للنافذة ولم جعلك علً ما لال جفكر فٍ إجاباجه لعلها جصل لفهم

 عبارجه اٖخَرة ولم َنجح اْمر واسجسلمت لفكرة واحدة نهاَة

 اْمر بؤنه أؼرب رجل لد َعرفه الجارَخ جؤجَه الفرصة لَحكم بٗد

 !! كاملة وَعَش السَد فَها وَرفضها

مامت فٍ جلسجها مجدداً وٖمست سبابجها ذات الزر الذٌاسج  

 لمسه سابماً وعم الصمت الجام المكان الضَك ما أن سكت الصوت

 الرجولٍ الذٌ كان لد بدأ بسرد اْخبار المحلَة ونظرت له ولالت

 ما جرددت كثَراً فٍ لوله

 أنا حماً آسفة علً ما فعلت .. وللمرة اْولً ألولها "

 " فٍ حَاجٍ

لالت آخر عبارجها جلن ببرود فكان جوابه أن جمجم ببرود مماثلو  

 " ٖ َهم "

 حدلت فَه بضَك ولالت

 " اعجذارٌ الؽَر مهم أم لولٍ لها ؟ "

 لم َعلك بشٍء وَبدو لم َهجم فجنفست بضَك ولالت بجرلب

 " ! لم أكن أجولع أبداً أن ٖ جعالبنٍ بسبب ما فعلت "

 ارجسمت ابجسامة ساخرة علً شفجَه فٍ أول جعبَر جراه له

 وجمجم مجدداً 

 " ْنه لن َفَد "



 رمشت عَناها باسجؽراب جنظر لجانب وجهه ولالت

 " لن َفَد فَما حدخ أم لن َفَد معٍ جمصد ؟ "

 جمجم ببرود َدَر الممود

 " كٗهما سواء "

عدةشعرت بالؽضب من عجزها عن فهم جواب له ٖ َكون َحمل   

 معانٍ فٗ جعرؾ كَفَة الرد علَه ! ورؼم ذلن لالت

 جرممه بجشكَن

 أخشً أنن جّدخر ذلن حجً عودجٍ للندن فٗ جنسً "

 " بؤننٍ اعجذرت

 وحَن لم َعلك علً ما لالت بشٍء شعرت بالخوؾ من جحمك ذلن

 فمالت بؤمل َحجضر

 " لن جفعلها َا مطر ألَس كذلن ؟ "

َؽادر فَه جموده وبروده الماجٗن نظر لها هذه المرة ولال بضَك  

 " ٖ .. ْنٍ ٖ أرَد عوالب سَبة جدَدة "

 نظرت له باسجؽراب فعاد بنظره للطرَك ولال بضَك أشد َشَر

 بسبابجه أمامه

 ْنن علمجنٍ درساً لاسَاً ؼَسانة وبؤنه معالبة النساء جعنٍ "

 " انجظار عموبة ألسً من طرفها

 " !! عموبة "

ة جنظر للذٌ لال بحدة َحرن َده دون أنهمست بها مصدوم  

 َنظر لها

 بالطبع فحَن عالبجن علً إرسال ابنجٍ للملهً اللَلٍ بالعَش "

 " مع شاهر كنعان كان ردن لاسَاً جداً أم ٖ جذكرَن أفعالن ؟

 وحرن رأسه هامساً من بَن أسنانه



 " النساااء ... أنجن أسوء من الحروب "

 رممجه بطرؾ عَنَها جضَمهما حانمة ولم جعلك ، لو َعلم ما جخطط

 له اِن بذهابها لمنزله ما سَمول ؟

 ججاهلت كل ذلن ولالت

 هل جعجمد بؤنٍ سؤسبب لن الضرر لمعرفجٍ لحمَمجن إن "

 " ! عالبجنٍ

 وانجظرت بفضول كلماجه الجٍ كما جولعت خرجت جامدة

 جمود الصخر

رَن البٗد حَنهالَما كنُت ْجركن جؽاد "  " 

 لالت من فورها

 " أنا لست بجلن الدناءة بالجؤكَد "

 نظر لها فٍ واحدة من المرات الملَلة النادرة ولال بحزم

 أجمنً ذلن فعًٗ َا ؼَسانة ولَس من أجلً بل من أجل عشرات "

 " الشبّان الموجودَن هنان والذَن ألبل اْذي لنفسٍ وٖ ألبله لهم

 لالت باسجَاء

ن أفعلها فارحمنٍ من السجن والجمََد المسجمر َا مطر رجاءً ل "  

 " أرَد أن أجنفس

 ولفت السَارة عند أشارة الضوبَة حَنها ونظر ناحَجها ولال

 بجهدَد رافعاً سبابجه فٍ وجهها

 " هٍ فرصة واحدة ؼَسانة مفهوم ؟ "

 وما أن كانت سججحدخ والضَك واضح علً مٗمحها سبمها َحرن

ها مهدداً سبابجه نحو  

 " اْولً واْخَرة َا ؼَسانة "

 عادت لجلوسها السابك بحركة لوَة ؼاضبة وجمجمت باسجَاء



 " سحماً لؽَسانة "

* 

* 

* 

 كانت نظراجها المندهشة جرالب الطالبجان اللجان جمفان فوق

 ممعدَن مججاورَن وجرلصان علً أنؽام ضربات إحداهن بَدَها

 علً أحد المماعد وجصفَك البمَة والؽناء الصارخ وكان هذا

 حالهم منذ بدأت الحصة الجٍ جؽَبت معلمجها وكانت الحصة

 اْخَرة لَومهم اْول ذان ولم َكن ثمة من َجلس مكانه عداها

 وطالبة واحدة ججلس فٍ كرسَها جمسن للما وجكجب فٍ كجاب

جلن المماعدكبَر مفجوح أمامها أما البمَة مججمعات حول   

 . والفجاجان الرالصجان دون جولؾ

 ولفت وبحثت بنظرها عن بثَنة الجٍ وجدجها جمؾ لرب باب

 الفصل جصفر بؤصابعها جنظر للعرض الرالص أَضاً وجسدها

 َجحرن معهما جضع حجابها علً كجفها كحال أؼلب الطالبات هنان

 ، وجولؾ كل ذلن الهرج والصراخ فجؤة مع سماع صوت صفَر

فع لادم من الخارج وركضن جمَعهن للجلوس مكانهن بَنمامرج  

 أخرجت بثَنة لطعة معدنَة ٖمعة من جَبها وانحنت برأسها

 خارج الباب ونفخت فَها بموة وارجفع صوت الصفَر عالَاً لبل أن

 جدخل راكضة وجلست مكانها وشدجها من َدها لججلس أَضاً لابلة

 " اجلسٍ أحدهم لادم "

دة وما هٍ إٖ لحظات ودخلت سَدة بلباسفجلست بحركة واح  

 رسمٍ أسود اللون كانت أكبر سناً من المعلمات الٗجٍ رأجهن

 الَوم وجمجلن نظرة عابسة مخَفة جمسن عصا لصَرة فٍ َدها



 ضربت بها علً اللوح بجانبها لابلة بحدة

 " من أَن كان َخرج كل ذان اٖحجفال ؟ "

ٍء ٖ َعلمنه لبل أننظرن لبعضهن وكؤنهن َسؤلن بصمت عن ش  

 جمؾ إحداهن لابلة

 " نحن أَضاً سمعناه اسجاذة وَبدو من الفصل المجاور "

 حركت جلن رأسها بوعَد واضح وَبدو أنه الجواب ذاجه جسمعه

 من كل فصل دخلجه واسجدارت ولالت وهٍ جضرب الباب

 بعصاها مؽادرة

 " ٖ أرَد أن أسمع صوجاً أو طردت الجمَع "

حجً انفجرن ضاحكات بَنما نظرات َمامة كانتوما أن ؼادرت   

 ججنمل بَنهم باسجؽراب وعٗ صوت رنَن الجرس عالَاً حَنها

 فجعالت صرخات الحماس وهن َؽادرن المماعد باججاه باب الفصل

 وولفت مع ولوؾ بثَنة وحملت حمَبجها وسرعان ما انضممن

 ً  . صدَماجها لهما وخرجن معا

 كانت الوحَدة الصامجة بَنهن وسط الممرات الملَبة بالطالبات من

 مخجلؾ اْعمار والجمَع وجهجه باب مبنً المدرسة المفجوح

 وخرجت معهن حَخ الساحة الجٍ كانت ممجلبة أكثر من ولت

 الصباح والجمَع َجحرن ناحَة الباب الربَسٍ للمدرسة فٍ

البعض اِخرمجموعات وفٍ أفراد .. البعض َسرع لَؽادر و  

 مسجمجع باْحادَخ والضحكات حجً كانت خطواجهم بالكاد ججحرن

 من مكانها ، وكان وضعها مع بثَنة وصدَماجها مشابهاً فهن فٍ

 حدَخ وضحن مسجمرَن حجً وصلن للمساحة الواسعة أمام باب

اِخر بَنما المدرسة ورأت سَارة أبان حَنها جمؾ عند الرصَؾ  

َده وابجسمت بسعادة دون أن جعلم أٌكان هو َنظر ْوراق فٍ   



 سبب لها سوي بؤنها سجعود للمنزل وجري المرأة الجٍ باجت جؤخذ

 . مكان والدجها حجً فٍ للبها

 ولفت مع ولوفهن بسبب الجٍ شهمت لابلة ونظرها عند

 بوابة المدرسة

 " ! بثَنة شمَمن الوسَم هنا لَؤخذن "

ابلةضحكت المعنَة باْمر وضربجها علً كجفها ل  

 " وسَكون هنا مرجَن كل َوم "

 وضحكت هٍ وصدَمجاها اْخرََن علَها ما أن أمسكت للبها

 ولالت بصدمة

 " ! كل َوم "

 لالت بثَنة جنظر لها بمكر

 " أجل لكن ثمة خبر سٍء أَضاً فهو جزوج "

 وانفجرن ضاحكات علً مٗمحها المصدومة سوي من َمامة الجٍ

علً الورلة فَها جخشً أن جمولنظرت لٓسفل َدها جنمبض بموة   

 بثَنة بؤنها هٍ زوججه وٖ جعلم لما أَضاً ! هٍ ٖ جملن كل هذه

 الجرأة الجٍ َمجلكنها فٍ الحدَخ حجً أنها لم جشارن بكلمة واحدة

 فٍ أحادَثهن منذ ؼادرن فصلهن الدراسٍ وجشعر بالخجل من

 جعلَماجهن إن علمن باْمر ، ولم جعد جسمع شَباً مما َملن ولم

 جشعر إٖ بَد بثَنة وهٍ جسحبها معها لابلة بضحكة لمن جركجهن

 خلفها َنجظرن الحافلة لجنملهن لبلدجهن

 " علَن البحخ عن ؼَره فمط "

 وولفت بها بجانب البوابة ولالت جنظر لعَنَها

اشجرَنا بها من مطعم المدرسةلن جخبرَه بؤننا أخذنا النمود و "  

 " لنا جمَعاً َمامة اجفمنا ؟



 نظرت لها بعدم الجناع ولالت

 " أنا ٖ َمكننٍ الكذب "

 لالت بضَك

 " ٖ جكذبٍ وٖ جمولٍ الحمَمة ٖ شٍء فٍ ذلن "

 نظرت لعَنَها بجفكَر ولالت

 " ! وكَؾ َكون هذا "

ً  سحبجها معها نحو الخارج ما أن عٗ صوت منبه سَارجه عالَا  

 وبجكرار مزعج َنظر نحوهما ولالت جعبر بها الرصَؾ

 نزوٖ للطرَك

"  ً  " أُصمجٍ فمط حسنا

 وركضجا جعبران الطرَك المزدوج نحو سَارجه وركبت كل واحدة

 منهما مكانها الذٌ جلست فَه صباحاً وما أن أؼلمت بثَنة بابها

 لربت وجهها من مكان الجكََؾ لربها واؼمضت عَنَها لابلة

 بانجعاش بَنما انطلمت السَارة مسرعة

 " كم هذا رابع "

 وساد الصمت المكان فبَنما انشؽلت هٍ بإنعاش بشرجها كانت

 الجالسة خلفها جنظر للورلة المفجوحة فٍ َدها بحزن ولم جرفع

 رأسها وٖ نظرها عنها بَنما الجالس خلؾ الممود كان َنظر

ا أن َوصلهماللطرَك بشرود كل جفكَره وحواسه مع وجهجه م  

 وهٍ حوران ومبنً المحكمة جحدَداً ، وذان ما فعله ما أن نزلجا

 أمام باب المنزل فؤدار سَارجه بموة وحركة كاملة من الممود بَدَه

 . وؼادر مسرعاً فبالكاد سَصل ولت بدء الجلسة

 بَنما دخلجا هما وخطوات بثَنة الراكضة جصعد العجبات ججبعها

 الخطوات البطَبة لَمامة والجٍ ما أن دخلت ونظرت للناحَة الجٍ



 جاءت منها جوزاء نحوهما جنظر لها جحدَداً ومبجسمة بحب حجً

 مٓت الدموع عَنَها وركضت نحوها وحضنجها وجؽلبت علَها

 عبراجها الباكَة فمالت الجٍ مسحت علً رأسها باسجؽراب

 " ! ما بن بنَجٍ هل كان َومن سَباً هكذا "

 ونظرت ناحَة بثَنة الجٍ حركت كجفَها بجنهَدة عمَمة ولالت

 لم جسجطع رفع َدها وحل المسابل الجٍ سؤلت عنها معلمة "

 " الرَاضَات من منهج العام الماضٍ

 وجابعت بحزن جنظر لها ٖزالت جبكٍ فٍ حضن والدجها

 لمد كجبت الحلول جمَعها فٍ ورلة وحجً المسابل الصعبة الجٍ "

طع حلها اْذكَاء منالم َسج  " 

 وهمست جشَر بعَنَها لَدَها

 " إنها فٍ الورلة لدَها "

 أبعدجها جوزاء حَنها وأخذت الورلة منها جنظر بحزن للمسابل

 المحلولة بنظام وجرجَب وعلمت بؤنها سجكون كجبجها بعد سإال

 المعلمة بولت ، نظرت ٖبنجها ولالت بضَك

نها جعرؾ الحل ؟ولما لم جمولٍ أنِت للمعلمة بؤ "  " 

 حركت كجفَها بملة حَلة ولالت

 خشَت أن جولفها وججوجر وجبكٍ فسجُلصك بها الطالبات حَنها "

 " الكثَر من اْلماب الجٍ لن ججخلص منها أبداً 

 جنهدت بملة حَلة ونظرت للجٍ ٖزالت جمسح دموعها الرافضة

 للجولؾ ومسحت علً رأسها المؽطً بحجابها الناعم

سمةولالت مبج  

 ٖ بؤس َا َمامة ٖ جحزنٍ صؽَرجٍ سؤذهب فٍ الؽد للجحدخ "

 " مع معلماجن جمَعهن



 ابجعدت حَنها بثَنة جضع َدها علً جبَنها جحرن حدلجاها فٍ

 حركة دابرَة مصدومة مما سمعت فهٍ ٖزالت جذكر اَْام الجٍ

 كانت جزور فَها والدجها مدرسجها فٍ اججماع اْمهات وما جعلمه

 . من معلماجها عن أفعالها وهذا العام َبدو سجكون هنان كل َوم

 بَنما من جركجها خلفها هنان كان كل اهجمامها منصباً علً الجٍ

 أصبحت هٍ من جمسح لها دموعها ولالت

 َكفٍ َا َمامة هذا أمر طبَعٍ فؤنِت جذهبَن للمدرسة ْول مرة "

كونَن أفضلفٍ حَاجن وسَصبح اْمر ألل صعوبة جدرَجَاً وسج  

 " طالبة فٍ البٗد بؤكملها

 ورالبجها بحزن وهٍ جومًء برأسها لبل أن جؽادر باججاه السٗلم

 بخطوات بطَبة جنظر لٓرض جحجها وجنهدت فٍ حَرة هل لرار

 إرسالها هنان كان صابباً أم ٖ ؟

 وإن كان جركها لجدرس فٍ المنزل وججمدم لٕمجحانات فمط هو

 الحل اْنسب ؟

ابها هنا سجَنة المنزل لرار خاطا ولن َصمل ذلنلكن بم  

 شخصَجها وَساعدها علً أن جكون المرأة الجٍ جرَد لها

 . أن جكون

 ؼادرت من مكانها باججاه المطبخ هامسة بحزن

 " لَحفظن هللا وَرعان َا صؽَرجٍ "

* 

* 

* 

 ما أن جولفت سَارجه لرب باب المنزل فجحت بابها ونزلت جنظر

لذٌ ما جولعجه هكذا لدَم الطرازعالَاً للمنزل ا  ! 



 صحَح أن عرالجه جعطَه هَبة وجماًٖ َؤسر النظر والملب لكنها لم

 ججولع لط أن ٖ َجخذ منزًٖ عصرَاً بما أنه َملن المال وأن َجمسن

 بالعَش فٍ منزل َبدو أنه احجضن وٖدة كل فرد من عابلجهم

 .! ومنذ جد الجد اْول

هنان وجبعجه جصعد به وجحرن مننظرت نحوه ما أن أؼلك با  

 العجبات العرَضة خلفه ونظرها َجفحص الباب المفجوح والذٌ هٍ

 واثمة بؤنه إن سمط علً أحدهم سَمجله مباشرة بسبب ثمله

 الواضح ! وما أن كانت فٍ الداخل انشؽل نظرها عن رإَة أٌ

 جفاصل أخري جحدق باللذَن خرجا من أحد الممرات حَنها

 وعلمت عن هوَة أحدهما سرَعاً بكل جؤكَد بَنما كانت ججهل

 اِخر واْصؽر سناً ، ولابلت نظرات دجً بشٍء من البرود

 وْنها لم جنسً اجفالها مع مطر والذٌ منعها من محاسبجه علً

 ما كان َخفَه عنها لم جسجطع معاجبجه بالطرَمة المٗبمة لها

د لاجلورؼم كل هذا لالت نَابة عن ذلن وببرو  

 " لن أسلم علَن بالجؤكَد ولست عماً لٍ من اِن وصاعداً  "

 كانت ججولع أٌ رد فعل منه أن َضحن كعادة شخصَجه أن َمول

 عناداً بؤنه ٖ َرَدها ابنة شمَك له أَضاً أو حجً أن َججاهلها لكن

 ما لم ججولعه لَط هو جعلَمة وهو َكجؾ ذراعَه لصدره لابًٗ 

 ببرود مشابه

فلسِت أول مشروع فاشل لٍ ٖ بؤس "  " 

 حدلت فَه باسجؽراب لبل أن جحرن َدها مجنهدة جدَر حدلجَها بعدم

 مباٖة وجمجمت

 " أعانن هللا َا مطر "

 وما أن أدار المعنٍ بكٗمها رأسه نحوها حجً ابجسمت وأبعدت



 نظرها عنه وجمدمت خطوة حجً كانت بجانبه ونظرها هذه المرة

نب دجً ورفعت حاجبها بجفكَر لبلَجفحص الشخص الوالؾ بجا  

 أن جٗمس ذلنها بسبابجها وإبهامها لابلة بعَنَن ضَمجَن

 " أنت من هذه العابلة بالجؤكَد لن ذات النظرة الؽرَبة "

 رفع المعنٍ باْمر حاجباه وأمال حدلجاه للوالؾ بجانبه والذٌ لال

 " هذا لاسم ابن شمَمجٍ نصَرة وزوج جَما "

ونظره َنجمل منها لمطر والذٌ كان َنظر لهولال آخر كلماجه   

 بجمود جام فكان رد فعلها أن فجحت فمها باجساعه جُعبر عن

 ذهولها ونظرت ناحَة مطر جمَل رأسها لٓسفل وٖزال فمها

 مفجوحاً بدهشة مبالؽة بشكل مجعمد ونظرجها له جمول

 ( ماااا هذااا )

 وبَنما أمسن دجً ابجسامة باجت شفجَه جشجاق لها فعًٗ نظر لاسم

 لٓسفل وأمال شفجَه بامجعاض وكؤنه َكره ما َجولعه جَداً وهو

 الجعلَك المعجاد لكل من علم سابماً بزواجها لكن ما لالجه حَنها

 كان مخجلفاً جماماً عن جولعاجه وهٍ جرفع سبابجها نحوه بحركة

كما كلماجها موجهة لمطركسولة ولالت ونظرها   

 أنا جرمٍ بٍ عند ذان الذٌ ججاوز اْربعَن من عمره وخط "

 " ! الشَب فٍ شعره وجزوج ابنجن من هذا الوسَم

 وكان جعلَمه الوحَد أن حدق فَها ببرود وظنت بؤنه ججاهلها حَن

 نظر ناحَة الوالفان علً مبعدة للًَٗ منهما أحدهما ٖزال َحاول

بسبب جعلَمها واِخر َحدق فَها بشٍء من الجحكم فٍ ضحكجه  

 اٖسجؽراب والصدمة الجٍ اجسعت معها عَناه حَن لال مطر َشَر

 برأسه ناحَجه

 " أجوافمَن علً الزواج منه مثًٗ ؟ "



 فخرجت من شفجَها شهمة لوَة ولالت بضَك

 لمد لررت أن ٖ أجزوج أبداً بما أن خَارٌ الوحَد "

 " عربٍ مسلم

منها ونظر نحوهما مجدداً ولال بجمود حرن رأسه بَؤس  

 " ألم جرجع جَما ؟ "

 رفع لاسم َده ونظر للساعة فَها لابًٗ 

 سجكون ؼادرت المدرسة من نصؾ ساعة أٌ أنها علً وشن "

 " الوصول اِن

 نظر له دجً ولال عالداً حاجبَه

 " ولهذا أنت هنا ! جحسب ولت وصولها بالدلة لجؽادر فَه ؟ "

مصدومة بَنما علت الضحكة اْنثوَة الرلَمة وكان رده نظرة  

 والجٍ لالت صاحبجها جحرن سبابجها نحوه ولد ؼمزت له

 " سجكون ذا طالع سٍء بزواجن من ابنجهم "

 فجنهد َحرن رأسه وهو َبعد نظره عنها ولسان حاله َمول

 ( ! ما هذا بحك هللا )

اتولطع كل ذان صوت الدراجة النارَة الذٌ الجرب منهم حجً ب  

 ً  واضحاً وما هٍ إٖ لحظات ووصلهم الصوت اْنثوٌ الرلَك لرَبا

 من الباب

 " سؤنجظرن ؼداً .. وداعاً وبلػ الجمَع سٗمٍ "

 ودخلت وعلً مٗمحها الجمَلة اٖبجسامة الجٍ ودعت بها شمَمها

 ولد شعت مع جورد وجنجَها بسبب حرارة الشمس الخفَفة لبل أن

 جذبل وجخجفٍ جدرَجَاً وهٍ جلجمٍ بؤول نظرات شدجها كانت

 للوالؾ بجانب جدها وهو لاسم وجذكرت نظرجه صباحاً بَنما

 جنملت نظراجه اِن علً حجابها فؤبعدت نظرها كما وجهها عنه ما



 أن نظر لعَنَها وانجبهت حَنها فمط للجٍ كانت جمؾ بجانب والدها

 ولالت بدهشة وسعادة

ةعمجٍ ؼَسان "  !! " 

 وركضت نحوها مسرعة وجبادلت جلن الحضن معها لابلة ضاحكة

 " اشجمت لن أَجها الفاجنة الصؽَرة "

 وأبعدجها عنها سرَعاً ولالت ولد جبدلت مٗمحها لٕشمبزاز وهٍ

 جنظر لحجابها

 " ما هذا ! ما هذه الخَمة البشعة "

 مدت شفجَها بعبوس لبل أن ججمجم بكلمات باردة

 "  جرَد أن َري الرجال جسدها كما شعرهاكل مسلمة ٖ "

 رفعت رأسها لابلة بجذمر

"  ً  " آه َا إلهٍ ابنة والدن حما

 ورممت بطرؾ عَنَها المعنٍ باْمر والذٌ كان َنظر بعَداً عن

 مكانهما وكؤنه َنجظر مرور الدلابك بفارغ الصبر لَخرج بها من

ادر لبل أن َحدخهنا وَرمَها بعَداً لكنها لم جؤجٍ ْجل هذا ولن جؽ  

 ما جرَد وما َجب أن َكون ورؼماً عنه ، نظرت للوالفة

 أمامها ولالت

 أنا هنا لرإَجن بالجؤكَد لكن لَس هذا السبب الوحَد لمدومٍ "

 " بل ْنه ثمة مكان علَنا الذهاب له معاً واِن فوراً 

 ونظرت خلفها فوراً ولماسم جحدَداً والذٌ كما جولعت كانت

ؤنه سَمفز علَها وَمجلها وكان سَعلك بالجؤكَدنظراجه جوحٍ ب  

 فمالت جشَر بسبابجها نحوه

 " أنت جصمت "

 وججاهلت نظراجه الؽاضبة ونظرت نحو مطر أوًٖ والذٌ كانت



 نظرجه كلها جهدَد واضح وكؤنه خمن أو َخشً أن جصدق ظنونه

 فابجسمت له ولالت

 علَن أن جعلم بؤنٍ أحبن كثَراً َا شمَمٍ وممجنة لن بمدر "

 " ما أنا آسفة

 وابجسمت له بحب وججاهلت نظراجه لها ونظرت للوالفة أمامها

 جنمل نظرها بَنهما باسجؽراب ولالت مسرعة كٍ ٖ َخنمها بَدَه

 حجً ٖ جكمل كٗمها

َا جَما وعلَنا أن نكون هنان موعد المحاكمة الَوم "  " 

 " ؼَساناااااا "

 نظر الجمَع رؼم صدمجهم بالخبر نحوه ما أن علت صرخجه

 الؽاضبة جلن والجٍ حمد هللا الثٗثة البالَن أنها لم جكن جخصهم

 خاصة مع النظرات المشجعلة فٍ عَنَه وجشنج عضٗت وجهه

 بسبب الؽضب المخَؾ المكبوت لكنها عكسهم جماماً وكما كانت

رت لجَما والجٍ نظرت لها بدورها نظرةدابماً ججاهلجه مجدداً ونظ  

 ضَاع وكؤنها جنجظر أن ججؤكد مما سمعت ومنها جحدَداً فحركت

 رأسها جإكد لها ما لالت فامجٓت العَنان الواسعة واٖحداق

 الزرلاء بالدموع وهمست شفجاها بارججاؾ

 " الَوم ؟ "

 أمسكت بذراعَها ولالت بجدَة جنظر لعَنَها الدامعة

ا أن نكون هنان فثمة ما علَا لوله وعلَن سماعهأجل وعلَن "  " 

 ونظرت سرَعاً ناحَة الذٌ كانت ججزم بؤنه سَمفز علَها وَؽرس

 أنَابه فٍ لحمها كنمر برٌ ثابر ولالت وإن كانت جدعٍ

 الموة لحظجها

 " لن جعجرض َا مطر فالمرار لكلجَنا "



ل بؤمرجركجها نظراجه الجٍ صوبها كرصاصة لاجلة ناحَة ابنجه ولا  

 حازم وصوت لوٌ

 " جَما اذهبٍ لؽرفجن "

 حدلت فَه العَنان الدامعة جنطك انكساراً وحزناً بَنما لم ججؽَر

 نظرجه جلن لها فؤخفضت نظرجها ونكست رأسها وهٍ جسجدَر

 . بجسدها ببطء جشعر بؤنها جدعس للبها فٍ كل حركة

 " عودٌ َا جَما "

 جولفت خطواجها فجؤة واسجدار جسدها ناحَجهم مجدداً وعّم المكان

 صمت مخَؾ جٗ صرخة دجً اِمرة جلن والذٌ لال بجدَة عالداً 

 حاجبَه َنظر لها مججاهًٗ الذٌ َعلم نظرجه له جَداً دون أن َكلؾ

 نفسه عناء رإَجها وٖ الجفكَر فَها

 " لولٍ ما لدَن وٖ جخشٍ أحداً  "

لمرججفة ونظرت له من بَن دموعها ثم للوالؾزمت شفجاها ا  

 بجانبه هنان والذٌ كان َشَح بوجهه جانباً َمبض َداه بموة

 وجعلم بؤنه َرفض الجدخل ججنباً لؽضبها فَما بعد وجَداً فعل فٍ

 نظرها ، لال دجً بلهجة لوَة َسرق نظرها مجدداً 

 " لن َحرمن أحد حرَة لول ما جرَدَن علً اْلل "

جه جلن َنظر لمطر والمحدق فَه بؽضب نظرة َفهمهاوخجم عبار  

 كٗهما وكؤنه َذكره بحدَثهما البارحة بل وبكٗمه جحدَداً وبؤن

 المرار لها حَن جكون فٍ موضع اخجَار فؤبعد نظره منه لها

 ولعَنَها الجٍ انسابت منها أول دمعة جشعر بها خرجت جسحب

موضع اخجَار بَنروحها معها .. هٍ الجٍ كرهت دابماً أن جكون   

 اثنَن من عابلجها ومن رفضت دابماً أن جشعر والدجها بؤنها فٍ

 طرفه ضدها وهذا ما جكره أن َفهمه والدها اِن وبؤنها فٍ صفها



 ضده وكان علَها أن جمول ما لدَها هذا ما فهمجه من نظرجه رؼم

 . لسوجها

 جحبه وفخورة به كما جحب الجٍ ُحرمت منها سنوات طفولجها

ها فٍ أحٗمها كل لَلة وَبست فعًٗ من جحمَك الحلم الذٌجرا  

 َجمعهم معاً كعابلة لطالما جمنجها وأرادجها لكن لَس أن جُحرم من

 . رإَة أحدهما مجدداً ولٓبد وهذا ما هٍ مولنة منه

 جحركت شفجاها ببطء جنظر لعَنَه بحزن وهمست بصوت مرججؾ

 " أرَد أن أذهب "

 وابجلعت ؼصجها وَعبرجها بل وحرلجها مع رَمها الجاؾ جنظر

 بعَنَن دامعة لعَنَه الجٍ أسدل جفنَه فولها َبعدها عنها وخشَت

 أن َكون ما جرفض حدوثه جحمك وفهم بؤنها جخجارها علَه فمالت

 بعبرة مكجومة

 أعلم بؤنها لن جسمح أن أراها بعد الَوم فاجركنٍ أجحدخ معها "

ٍ أرجونعن هذا فمط أب  " 

 وامجٓت عَناها بالدموع مجدداً هامسة برجاء باكٍ

 " .... هٍ ؼاضبة منٍ أرَد الجحدخ معها فمط وْخبرها "

 وجولفت كلماجها كما فارلت دمعة جدَدة رموشها الطوَلة حَن

 صرخ بؽضب

 .. لو كانت جرَدن وجحبن ما جركجن وهذا المنزل لها كما الجمَع "

والدها ْنها فٍ ؼنً عن الجمَع هناهٍ لم جحجرم أحداً وٖ   " 

 حركت رأسها برفض واْلم والحزن َرجسمان فٍ عَنَها الدامعة

 وما أن كانت سججحدخ معجرضة سبمها لابًٗ بؤمر ؼاضب

 َرفع سبابجه

 " أصمجٍ َا جَما وجولفٍ عن الدفاع عنها "



 ورمً بسبابجه جانباً مجابعاً بؽضب أشد

ٌ جسبب فٍ دمار حَاجها مراراً هٍ رفضت موت ابن شراع الذ "  

 بَنما ٖ جملن الشعور ذاجه ناحَجكما ، ؼادرت مع ابن خالجها جاركة

 حجً من اعجبروها شمَمة لهم ومنذ وٖدجها ولم َؽَرهم معرفة

 " حمَمة أنها ٖ جنجمٍ لهم

 وعاد وأشار بها للبعَد مجابعاً بذات الصراخ الؽاضب

الطرَك دون علمهمعبرت حدود ملَبة بالجنود ولاطعٍ  "  

 واسجمبلوها بكل حب ولم َحاسبها أحد منهم علً فعلجها جلن ،

 كانت السبب فٍ خٗؾ طوَل بَن اٖبن اْكبر ووالده وأشمابه ولم

 َلموا باللوم علَها َوماً بل كان لومهم بؤكمله علَه هو ، عاشت

 بَنهم طفلة مدللة وامرأة سَدة علً نفسها بل وعلَهم أَضاً وماذا

ن الممابل ؟كا  " 

 وصرخ بالحمَمة الجٍ كانت ألسً من شرحه لها

 نحن ولسنا العابلة الجٍ جسجحك حبها واحجرامها فماذا عنهم "

 هم ؟ إنها ٖ ججولؾ عن ممارسة هواَجها المحببة وهٍ كسر

 " الرجال لجبخ نفسها

 " وما الذٌ وجدجه لدَن ولدي الجمَع ؟ "

 كان صوت دجً الصارخ ما لاطع كل ذلن السَل الؽاضب لعبارات

 من كان الصمت الجام جعلَمه َْام علً ما حدخ بل وأضاؾ

 صارخاً بموة وسبابجه جشَر له

 " بل ما الذٌ فعلجه لكلَهما سوي الحزن والخَبات َا مطر "

 صرخت جَما جنظر له بعَنَن دامعة

 " ٖ جدٌ "

ا وَعلم جَداً ما سَكون لال بمسوةوما أن كانت سججابع حدَثه  



 " جولفٍ عن هذا َا جَما فؤنِت أكبر مثال علً ما ألول "

 وعاد لهجومه الؽاضب نحو من لم َكجفٍ منه بعد كما َبدو

 من الذٌ وجدجه ؼسك منهم ومنا حَن كسرجها َا مطر "

 " أجبنٍ ؟

 وجابع من فوره وبؽضب أشد مهدداً 

ات المصَر وإن أخذجهمالن أسمح لن بإَصال حفَدجٍ لذ "  

 " وسافرت بعَداً أحببت ذلن أم كرهت

 جحدخ المعنٍ باْمر أخَراً ولال بجمود ٖ َشبه اشجعال مهاجمه

 " أهذا ما لدَن لجموله ؟ "

بسبابجه فٍ منحنً بَنه لكن رده علَه كان صارخاً وبموة َشَر  

 وبَن البعَد

 " نعم أو جمَعنا سنلجؤ للمانون الذٌ جحمَه "

ت كلمات لاسَة صدمت الجمَع رؼم صمجهم سوي من الجٍ لمكان  

 َسجطع للبها جمبل ذلن ولالت باكَة جنظر له برجاء كسَر

 " ٖ جدٌ أرجون "

 كان المكان َعج بالضجَج رؼم صمت أؼلب الموجودَن فَه فبَنما

 كان جعلَك مطر الصمت الجام نظراجه ٖ جفارق العَنَن المشجعلة

 جمذؾ شفجاه كل جلن الحمم المسمومة نحوه وكؤنه َرد له ما لال

 عن ابنجه الند بالند كان صمت لاسم مخجلفاً َشعر بأحجراق فٍ

 جوفه وَجبر نفسه علً الصمت بَنما كانت نظرات ؼَسانة

 ملجصمة بالوالؾ لربها جحدَداً ورؼم ذهولها كانت جنجظر بفضول

إٖت مجدداً عن الجضحَاتولد عادت لها جلن اْفكار والجسا  

 !والجنازٖت والهبات دون ممابل وماذا َكون الثمن ؼالباً ؟

 وكانت جري الجواب أمامها َنطك فٍ صمت .. الصمت الذٌ لطعه



 دجً مجدداً صارخاً بحفَدجه هذه المرة دون شفمة لدموعها

 ورجاءاجها َذكرها بما لال جحدَداً عن ابنجه

"  ً َا جَما ولولٍ ما لدَن وواجهَه جولفٍ عن الدفاع عنه أَضا  

 " بحمَمة ما جرَدَن لوله دون مراعاة وٖ خوؾ

 وكان ذان ما جعل المعنٍ باْمر َشجعل ؼضباً وصرخ بموة َشَر

 له بسبابجه

 " جذكر هذا الَوم جَداً عمٍ وما للت فَه "

 وجحركت خطواجه نحو الباب لابًٗ بحدة

ججحول لٓفضل سَؽادر مطر شاهَن حَاجكم إذاً لعلها "  

 " من دونه

 " ٖ أبٍ "

 كان صراخ جَما الباكٍ أَضاً ما كسر الصمت الذٌ خلفجه كلماجهما

 الؽاضبة وخرجت خلفه باكَة وبخطوات راكضة لم جهجم وٖ

 لنداءات جدها وكلماجه الؽاضبة جنزل عجبات الباب الجٍ ٖ جنظر

وهو لها أساساً نظرها علً الذٌ بالكاد جراه من خلؾ دموعها  

 َفجح باب سَارجه وَركبها ومن جعلم جَداً بؤنه إن ؼادر من هنا

 لن َعود وبؤنها سجخسره أَضاً ولد َكون لٓبد .. بل وأٌ طعنة

 . لاسَة سَحملها فٍ للبه وهو َرحل من هنا

 ركضت ناحَجه كركضها الطوَل المإلم ْعوام نحو أحٗم طفولجها

خ المسجمبل الذٌ انجظرجهالجٍ لم ججركها َوماً كما لم جنلها حَ  

 بشوق جعد اَْام لجصل إلَه ولم جنله حجً اِن ، ولفت أمام

 سَارجه الجٍ كان َركبها ورفعت َدَها جانباً دموعها جسمٍ

 وجنجَها وكؤنها جمول له

 ( علَن لجلٍ لبل أن جفعلها وججركنٍ )



 كانت دموعها جنزل دون جولؾ وشهماجها َنجفض معها صدرها كل

 حَن كجلن الطفلة الجٍ عرفها لبل سنوات ووجد نفسه مجبراً علً

 رعاَجها وحَداً .. الطفلة الجٍ لم جفارلها حجً اِن ٖزالت ججلس

 عند أحد زواَا للبها جطالبها باكَة بكل ما حلمجا به سوَاً وبكل ما

 بات مسجحًَٗ اِن فمد دمر الكبرَاء أحٗمهما البرَبة جلن ومزلجه

دون أٌ رأفة بهما وبؤمنَاجهما الصؽَرةالجضحَات   . 

 انفجح باب السَارة ونزل منها والفاً علً اسجمامجه وحرمجها

 الدموع المجكدسة فٍ عَنَها جخرج دون جولؾ من رإَة جلن

 النظرة فٍ عَنَه كما ُحرمت ْعوام طوَلة منها ٖ جراها بالرؼم

ابمةمن أنها كانت جحضنها كل لَلة حَن كان َدخل ؼرفجها ن  

 وَجلس عند رأسها جٗمس َده شعرها الناعم َنظر لما جركت له

 محنات حَاجه وثمن الحلم الذٌ سلبه من نفسه لَهبه لشعب بٗد

 كاملة جذبحه كلما نظر لها لَولن فٍ كل مرة بؤن الثمن كان أعظم

 . مما لدمه ودفعه

 أؼمض عَنَه مبجسماً بؤلم ما أن ركضت نحوه وارجمت فٍ حضنه

سجمبلها من فوره جشجد ذراعه حول جسدها َضمها لصدرهالذٌ ا  

 بموة حَخ انسكبت دموعها وعبراجها ولالت باكَة

 " َمكننٍ العَش من دون أٌ رجل فٍ عالمٍ إٖ أنت أبٍ "

 واشجد نحَبها وهٍ ججابع دون أن جبعد مٗمحها عن صدره

 العرَض وٖ أن جنظر له

ن بدون ظهرأحبن أبٍ ٖ ججركنٍ أرجون ْنٍ من دون "  

 " أسجند له

 ً  اشجدت ذراعاه حولها أكثر وأشاح بوجهه ونظراجه الحزَنة جانبا

 وهمس مجعوذاً من الشَطان أصابع َمناه جنمبض علً لماش



 حجابها بموة َضم بكابها وكلماجها الجٍ ٖ ججولؾ عن جرجَه للعذل

 عن لرار جعلم بؤنه إن اجخذه فلن َجراجع عنه مهما طال الولت

حدخومهما   . 

* 

* 

* 

* 

* 

 أؼلك الملؾ الذٌ بات َحفظ أوراله عن ظهر للب وكل سطر فَه

 وبالجرجَب من كثرة ما لرأها اَْام الجٍ كان فَها سجَن منزل

 وزَر العدل وها لد حان الَوم الموعود والذٌ لم َكن َجخَل أن

 َشعر فَه بالجوجر هكذا ! مشاعر نسَها كمحاٍم ومنذ أعوام طوَلة

 حَن اعجاد أن َدخل المحاكم وَجرافع عن موكلَه حجً أنه لام

 بجدرَب عدة دفعات فٍ الجامعة لطلبة لم َدخلوا المحاكم من لبل

 َشعر هو بهذا الشعور الَوم ! حجً أن الطرؾ اِخر فٍ المضَة

 لن َكون موجوداً فلما َشعر بهذا الجوجر ؟! أهٍ الرهبة منه حجً

خصه ؟ أم أنه الشعور المهلن لكل محامٍ فٍ ؼَابه فمط ْن اْمر َ  

 !وهو الخوؾ من الفشل ؟

 رفع نظره للنافذة الطوَلة أمامه وللسماء المطلة علَها حَخ

 محكمة العاصمة الكبري والمكجب الذٌ وصلوه لبل ساعة جمرَبا

 ولبل أن َنفصل عنهم السَد عمبة وَؽادر المكان لاصداً مكجب

َري بؤنه السبب الربَسٍ ربَس المحكمة هنا وجركهما لصمت  

 . فٍ كل هذا الجوجر

 نظر وللمرة اْولً منذ جواجدهما هنا للوالفة أمام النافذة البعَدة



 ججكا بكجفها علً إطارها الخشبٍ بَنما جهَم نظراجها الشاردة

 للخارج جكجؾ ذراعَها لصدرها من َراها َظن بؤنها جمثال شمعٍ

ٍء الوحَد الذٌ كانٖمرأة جمَلة حزَنة النظرات لوٖ الش  

 َربطها بعالم اْحَاء وهو الحركة الخفَفة لشفجَها وهما جشجدان

 من حَن ِخر لرَب لَعبر عن مشاعر أخري مخجلفة فٍ داخلها

 جحاول للحظة السَطرة علَها بجمود مٗمحها وشرود نظراجها ولم

 . َجمنً لط أن َعلم ما جفكر فَه اِن جحدَداً 

بحزن وشرود وهو َجذكر جلن السنوات أبعد نظره عنها وابجسم  

 البعَدة .. الشوارع الجرابَة السماء الؽابمة الفجَة الراكضون

َحؾ والطفلة الفاجنة ذات الضحكة الخٗبة والشعر الشدَد السواد  

 كجفَها شدَد النعومة واللمعان .. عَنان كالبحر اجساعاً وكاللَل

 سواداً وأحداق كبَرة ٖمعة وبشرة ناعمة بلون الثلج وملمس

 كالحرَر .. كانت كالبدر كالمٗن مركز اهجمام الجمَع فٍ لعبهم

 ذان وكان َشعر بملبه َرلص كالحمامة الجٍ جحررت من سجنها

 فجؤة حَن كانت جخجار الجلوس فوق كجفَه ولت ركضهم ْنه كان

ماح ورعد أصؽر منهمأطول من وثاب ومن جبران حَخ كان ر  

 سناً وكان َجلمً الضربات الموجعة المجعمدة منهما وَجحملها بل

 وَضحن ٖ َفكر سوي بؤنه محور اخجَاراجها ذراعاها الصؽَرَن

 َحَطان برأسه وصوت ضحكاجها َشعر بؤنه َسمط فٍ للبه

 وَجعله َطرب فرحاً ، كما لم َنسً ذان الَوم الذٌ عاد فَه

لثانوَة واٖشهر العسكرَة أجبارَة حَنهاللمنزل بعد أعوام ا  

 كمانون ثابت لدخوله الجامعة فٍ ذان الولت ووجدها هنان مع

 شمَمجه جلَلة .. كانت الطفلة الصؽَرة الجٍ منعها شراع من

 اللعب معهم منذ بلؽت العاشرة من عمرها لد أصبحت شابة فاجنة



جحََه بل ٖ َجد أٌ كلمة لوصفها كما وصؾ شعوره حَنها وهٍ  

 بَدها من بعَد عند باب ؼرفة شمَماجه وججمدت عَناه علَها دون

 اسجبذان منه حجً أنه لم َعد َشعر وٖ َهجم بؤٌ أحد عداها

 ولَكجشؾ بؤن الحروب الضارَة بَن الفجَة الثٗخ سابماً ٖ مجال

 لمنعها من الظهور مجدداً وهم شبان فكانت محور مشاكله مع

ما شمَمها اْكبر جبران والذٌ علم ومنذشمَمه من والدجه وثاب ك  

 صؽره بؤنها لَست شمَمجهم واحجفظ بذلن فٍ نفسه لم

 . َعرؾ به أحد

 وَاٖ سخرَة اْلدار فالمرأة الجٍ كانت محور شجاراجهم

 وجنافسهم ْعوام ومنذ كانوا فجَة صؽار سلبها منهم رجل َعَش

كل سهولة ٖفٍ المطر اِخر من البٗد لَسرلها من بَن أَدَهم ب  

 شجارات ٖ انجظار وٖ نظر وحرمان ! وٖ َمكنه وصؾ شعوره

 فٍ الَوم الذٌ علم فَه بزواجه منها ، بل واْكثر سخرَة وما

 جعلهم مدعاة للشفمة بالفعل اكجشافهم بؤنها زوجة له منذ كانت

 طفلة َجسابمون علً حمل جسدها النحَل فوق أكجافهم َحلمون

 . بما هو حمَمة لؽَرهم

 واْسوأ من كل ذلن أنه ما أن علم بخبر طٗلها وعودجها لصنوان

 جرن جامعجه وركض َسابك منافسَه مجدداً كاْبله واخجار أن

 َجحدخ معها هٍ نفسها هذه المرة وفٍ الولت الذٌ كانت جحجفل

 فَه البٗد بجوحَدها وجنصَب شراع صنوان ربَساً لها وفجرة

كنه وصؾ ذان الشعور حَنظهور مملكة النساء للعلن وٖ َم  

 لابلت طلبه بما هو أشد لسوة من الرفض ولد اخجارت مواجهجه

 بالحمَمة الجٍ نطمت بها عَناها لبل كلماجها

 أنا لم أعد مجاحة ٌْ رجل َا لابد .. أنا امرأة بٗ للب َمكن )



 ( أن جهبه ٌْ كان

 ولم َنجهٍ اْمر عند ذلن بل واجهجه بالحمَمة اْشد صعوبة

سوة علً كلَهما حَنها لجمطع أمله ونهابَاً وهٍ ججابع ذبحول  

 نفسها لبله

 ( ٖ أُجزم بؤنه بإمكانٍ ججاوز جلن اْشهر الملَة َوماً ما )

 .. ولمعت عَناها بحزن حَنها ولرأ فَها حبها الشدَد لذان الرجل

 الحب الذٌ ٖ َمكنها وهبه لسواه بل ورأي فٍ جلن النظرة مالم

ل سنوات معرفجه لها وهو جرح الملب الؽابر وألمَراه فَها طوا  

 الحب الذٌ ٖ َموت وعلم حَنها بؤن انجظارها أو جعلَك اِمال

 علَها لَس سوي جضََع للولت كما خوض المنافسات

 والشجارات ْجلها ؼباء ٖ طابل منه فودعها بعَنَن حزَنة وهٍ

ه الكسَرججركه مبجعدة لبل أن جوجه له آخر عباراجها ونهاَة أمل  

 بها وجركت لكلماجها حرَة جمزَك للبه ودون رحمة

 لو كان ذان بإمكانٍ ما اخجرت ؼَرن َا لابد لكن الملوب حمماء )

 ( ٖ أحد َمكنه الجحكم بها

 أجل معها حك الملوب حمماء جعلم جَداً الطرَك الخاطا

 ! وجمودن له

 ! جعرؾ مسبماً مصَرن المحجم وجؽامر بن

 وعاد وسخر منهم ذان الرجل مجدداً وأشعل ناراً بَن من َجهلون

 بؤن من َجسابمون مجدداً للفوز بها لم َحررها منه أبداً ولم َجركها

 لهم وٖ ٌْ أحد بعده لَس فمط ْنه وفٍ الخفاء ثمة اجفاق مع

 والدها َمنع زواجها بل وْنها كانت زوجة له طوال الولت ،

ؽل نفسه ببناء المحامٍ الناجحفانسحب بصمت حَنها وأش  

 والرجل الموٌ وألنع للبه لبل عمله بؤنها شٍء لم ولن َكون له



 بسبب اعجرافها ذان والذٌ خصجه به لوحده وكؤنها جرفض أن

 َجعلك هو جحدَداً باْمل الكاذب ، وبالرؼم من كل ذلن رفض أن

 َخوض المؽامرة مع امرأة أخري كٍ ٖ َكجشؾ ٖحماً بؤنه ٖ

طَع وهبها مشاعراً جنجظرها وججمناها منه بَنما سَمؾ هوَسج  

 بذهول أمام للبه الذٌ واجهه وبكل والعَة بحمَمة أنه ٖ َمكنه أن

 َُحب أٌ امرأة مجدداً ، فعاش وحَداً كل جلن اْعوام َُفضل أن

 َكون كذلن علً أن َظلم امرأة ما معه وبسببه وَكون مصَره

ثٗخ مرات انجهت بالطٗقكمصَر شمَمه وثاب الذٌ جزوج ل  

 جمَعها أو كجبران الذٌ خسر الجمَع من حوله بسبب حربه

 . الطوَل من أجلها

 وحجً فٍ هذه اللحظات ورؼم ما َحدخ وبمرار منها ٖزال َري

 ما جخفَه خلؾ ذان الجمود فٍ عَنَها الجمَلجَن وبؤنها لن جججاز

لوالعها مشاعرها ناحَة الرجل الذٌ جعلها جؽفر له ما أن عاد  

 مجدداً وججخطً وحدجها وألمها وكبرَاإها لجركه لها كل جلن

 اْعوام ، كما أنه من الحمك أن َفكر أٌ رجل فٍ هذه البٗد

 .. كاملة أن َضع نفسه نداً له فٗ أحد َشبهه ٖ كان ولن َكون

 . َعجرؾ بهذا دون ُجبن أو جحاَل وٖ خداع لنفسه لبل ؼَره

ت من مكانها وْول مرة منذ وجودهمانظر ناحَجها ما أن جحرك  

 هنا ، وما أن انفجح باب المكجب علم سبب حركجها جلن وبؤنه لم

 َنجبه مع دوامة أفكاره العمَمة بؤن ممبضه جحرن وأن لفله أصدر

 صوجاً واضحاً ودخل السَد عمبة حَنها وأؼلك الباب خلفه ونمل

 نظره بَنهما لابًٗ 

الطرؾ اِخر وصل لحورانالماعة الخاصة جاهزة ومحامٍ  "  " 

 لبل أن َسجمر نظره علَها جحدَداً ولال بهدوء حذر



 " ٖزال بأمكان إَماؾ كل هذا بكلمة واحدة منن َا ؼسك "

 لكنها واجهت كل ذلن بثبات وإن كان َصعب لراءة أٌ شٍء فٍ

 نظراجها أو كلماجها حَن لالت

 " لم أفعل كل هذا وخسرت من خسرت ْجراجع "

 فؤنزل لابد نظره كما رأسه بَنما جنهد الوالؾ أمامها لبل أن

 َجحرن من مكانه لابًٗ 

 " إذاً اجبعانٍ لنصل لها مباشرة دون لفت أٌ انجباه "

 وؼادر جاركاً الباب مفجوحاً بعده وكانت هٍ أول الٗحمَن به جبعها

 الذٌ كان َنجظر بفارغ الصبر أن َنجهٍ هذا الَوم العصَب َجنمً

 .  فٍ لرارة نفسه أن ٖ َكون أطول من جولعاجهممن هللا

* 

* 

* 

 أخرجت مفاجَح باب المنزل من حمَبجها وفجحجه ججمنً أن ٖ ججد

 أحداً فٍ انجظارها بالرؼم من أن اجصال والدجها لبل مؽادرجها من

 هنان َعنٍ أنها سجكون فٍ اسجمبالها بكل جؤكَد وَنجهٍ الَوم

اندرَن فلم جسمح لها هٍ ووالدجهاالرابع بكارثة أخري سبهها س  

 بالمؽادرة كلما حاولت الولوؾ وكان علَها جناول العشاء والحلوي

 وشرب الشاٌ وجناول الفاكهة حجً اجصلت والدجها جذكرها بؤن ٖ

 ججؤخر أكثر من ذلن ، وعلً الرؼم من أنها ممجنة لهم ٔشؽالها

هنا منجصؾ بعَداً عن وحدجها فٍ ؼرفجها والجفكَر والحزن لجكون  

 اللَل منهكة جحجاج ْن جنام فمط إٖ أنها كانت مجعبة وبحاجة ْن

 جسجحم فهٍ من المطار لممر البحرَة لمنزل عابلة ساندرَن

 . مباشرة



 دست مفجاحها فٍ حمَبجها وأؼلمت الباب بهدوء وما أن اسجدارت

 بكامل جسدها وجدت من كانت ججولع رإَجها جالسة علً اْرَكة

من فورها والؽرَب فٍ اْمر أنها كانت جبجسم لها ولد ولفت  

 محطمة جمَع جولعاجها ! فؤلل ما كانت ججولعه وفٍ أفضل الحاٖت

 عجاب لصَر لجذكرها بؤنه علَها أن جعجذر مبكراً فٍ المسجمبل

 .! مهما كانت ُمحرجة منهم

 انحنت لحذابها ونزعجه ولبست اِخر المخصص لها من أجل

 المنزل وجوجهت نحوها ولبلت وجنجها هامسة بجعب

 " مساء الخَر أمٍ "

 وابجعدت عنها لكن جلن لم ججركها بل أمسكت بذراعَها ولالت

 بحنان ونظرة محبة

 " أسعدن هللا بنَجٍ فٍ كل ولت ومكان "

 حاولت أن جبجسم ابجسامة جعبر عن امجنانها لما لالت لكن

م جسجطع منع اٖسجؽراب منابجسامجها كانت مجشنجة مرجبكة ول  

 السَطرة علً نظرجها وهٍ جحاول لراءة العَنان الممابلة لها

 والنظرة فَهما ! لما ججمنً لها السعادة وجنظر لها هكذا وكؤنها

 !جودعها أو جرَد جخفَؾ فاجعة ما عنها ؟

 لكنها كانت سجكون جبكٍ اِن ولَس جبجسم هكذا إن كان ثمة

َمهامكروه أصاب والدها أو شم  ! 

 وانجفض للبها بموة حَن فكرت بؤنه لد َكون سبمها خبر جركه لها

 باجصال منه أو أنه جاء بنفسه وأخبر والدَها ولهذا هٍ جحاول

 إَصال رسالة لها مفادها أنها ذاجها فٍ للوبهم لم ججؽَر محبجهم

 لها ولجسجمبل الخبر بؤلل لدر من الصدمة ! جعالت ضربات للبها

ا وابجلعت رَمها بصعوبة جنظر لشفجٍ والدجهاحجً بلؽت حنجرجه  



 الجٍ جحركت أخَراً ورحمجها ولد أبعدت َدَها عنها لابلة

 بابجسامة لم ججولعها

 " ثمة زابر َنجظر فٍ ؼرفجن "

 لو كانت جري وجهها فٍ المرآة حَنها لدخلت نوبة ضحن

 هسجَرٌ علً شكلها الذٌ سجراه فَها وهٍ جفجح فمها ببٗهة ،

ذان فعًٗ فمد ضحكت والدجها لابلة وكان لها  

 إنه هنا منذ ولت العشاء وَنجظر فٍ ؼرفجن من أكثر "

 " من ساعجَن

 " !لماذا ؟ "

 كان ذان فمط ما اسجطاعت أن جهمس به وٖ جعلم عن ماذا كانت

 جسؤل جحدَداً ! وٖ َبدو لها أن والدجها علمت عّما حدخ الَوم وٖ

 أنه أخبرهم بمرار انفصاله عنها فهل َجركها مفاجؤة َخصها

 بها لوحدها ؟

 لالت الجٍ مسحت علً ذراعها مبجسمة

 آسفة بنَجٍ مإكد منزعجة من رإَجه لن مجدداً بثَاب عملن "

 " لكننا لم نكن نعلم بمجَبه أبداً 

 حركت رأسها بطرَمة آلَة مجمجمه

 " ٖ بؤس أمٍ "

كذا منذ منجصؾ النهار وانجهً ،وابجسمت بمهر فهو رآها ه  

 انجبهت من شرودها للجٍ دفعجها من ذراعها برفك لابلة بابجسامة

 هَا كنانة ما بن والفة هكذا فهو َنجظر منذ ولت طوَل "

 " وَرَد الجحدخ معن

 جحركت من مكانها وسارت بخطوات مجرددة ٖزالت جسجؽرب

خ معهاجصرؾ والدجها كما مجَبه وبماإه لهذا الولت لَجحد  ! 



 فهل حان الولت الحمَمٍ للمواجهة ولول الحمَمة وجلمٍ

 !الجوبَخ والعماب ؟

 ولفت أمام باب الؽرفة ونظرت جانباً حَخ الممر الذٌ ٖ وجود

 ْحد فَه ؼَرها لبل أن جعود بنظرها للخشب البنٍ المحروق

 أمامها وجنفست بعمك جشجع نفسها وأمسكت ممبضه وأدارجه

ت طمطمة انفجاحه وحَنها انجهً ولتببطء حجً سمعت صو  

 الجردد فهٍ أعلنت عن وجودها وَكفَها جصرفاً كالحمماء فكل ما

 علَها فعله هو لول الحمَمة جَمبلها أم لم َفعل جلن لَست

 مشكلجها .. سجبكٍ وججعذب وجكجبب َْام مهما كانت طوَلة

 . ثم جعود كما كانت وجججاز كل هذا وانجهً كل شٍء

نحو الداخل ما أن انجهت ُدفعة جشجَعها لنفسها والجٍدفعت الباب   

 جٗشت لٓسؾ وكالسراب ما أن ولع نظرها علً الذٌ كان

 َجلس عند طرؾ سرَرها المواجه للمكجبة الصؽَرة الجٍ جحجفظ

 فَها بكجبها المفضلة والضرورَة لعملها إن كان اِن أو حَن

 كانت جعمل كمضَفة سابماً َمسن كجاباً منهم فٍ َده ومنشؽل به

 . لبل أن َنجبه لها وَنظر نحوها

 كان ما َزال بلباس الطَران الخاص به وَبدو أنه من ممر البحرَة

 . جاء إلً هنا مباشرة لَكجشؾ أن رحلة جسكعها لم جنجهٍ بعد

ها الجٍأنزلت نظرها ما أن أطال الجحدَك فٍ عَنَها ونظرت لَدَ  

 أمسكجها ببعضها فٍ جوجر وألمت السٗم بهمس لم جصدق بؤنه

 وصله حجً سمعجه َرد علَها وهو َضع الكجاب من َده ، وندبت

 حظها جشعر بالجعاسة فها هو َجعل اْمر أكثر صعوبة علَها

 . مسجمبًٗ بجركه لذكراه حجً فٍ الؽرفة الجٍ جنام فَها

حرن نحوها واججازهارفعت رأسها ونظرت له ما أن ولؾ وج  



 وأؼلك الباب أوًٖ لبل أن جلجؾ أصابعه حول كفها لجشعرها

 بمشعرَرة جسرٌ فٍ جسدها بؤكمله وهو َسَر بها نحو الداخل

 أكثر وجرن َدها ما أن كانا لرب سرَرها وولؾ أمامها ونظر

 لعَنَها مباشرة وشعرت بالثوانٍ الملَلة جمجد ْعوام طوَلة وهٍ

شفجاه المحفوفة بشارب ولحَة خفَفجانجنجظر أن ججحرن   

 ورحمجها أخَراً وبالكاد اسجطاعت سماع صوجه المنخفض الرزَن

 مع صوت طبول للبها الجٍ كانت جضرب فٍ أذنَها

 " سنؽادر من هنا ؼداً َا كنانة "

 ً  اجسعت عَناها بدهشة ما أن اسجوعبت ما لال فهو لم َمل شَبا

مخَلجها بجؤلَفها وصدلجها من السَنارَوهات العدَدة الجٍ لامت  

 ! هٍ وكؤنها حمَمة

 لكن ما لاله أَضاً ٖ َمكن اسجَعابه بسهولة فكان أول ما جادت

 به شفجاها هو همس خافت خرج معه صوجها بصعوبة

 " !نؽادر إلً أَن ؟ "

 فهٍ فعلَاً لم جسجطع فهم ما َعنٍ ولما وأَن َؽادران وفٍ هذا

وازدادت دهشجها ما أن حرنالولت المَاسٍ وكؤنهما هاربان !   

 َده جانباً لابًٗ بنفاذ صبر

 " لموطنن ومنزلٍ بالجؤكَد أَن سَكون "

" ٖ " 

 لالجها سرَعاً مندفعة وجداركت نفسها ما أن رأت الؽضب َبحخ

 عن طرَمه فٍ عَنَه ومٗمحه ولالت بجوجر

 " ....أعنٍ لما أسجعجال هكذا فؤنا أ "

 ولم َجركها جنهٍ حدَثها وهو َمسكها من ذراعها وَسحبها نحو

 النافذة وأبعد السجارة للًَٗ ولال



 " أنظرٌ لطرؾ المبنً اْرجوانٍ المؽطً بالمرمَد هنان "

 انصاعت له وإن كانت ٖ جفهم شَباً ونظرت من خٗل الشك

 الضَك بَن لماش السجار السمَن وطرؾ النافذة المعدنٍ ججمنً

ن َبجعد عنها للًَٗ لجعرؾ ماذا جري وأَن فوجوده بمربهافمط أ  

 َوجرها بشدة فكَؾ أن َكون ظهرها َكاد َلجصك بصدره بَنما

 جحَطها ذراعه ٔمساكه بطرؾ السجارة بجانب وجهها جشعر

 بربجَها جشبعت بعطره الفاخر حد الثمل جكاد جسمط فٍ حضنه

حاذٌ للنافذةطواعَة لوٖ سندت نفسها بَدها علً الجدار الم  

 جماماً ، وكجمت أنفاسها ما أن شعرت بحرارة أنفاسه لرب أذنها

 وجانب وجهها وهو َهمس

 " هنان بجانب المبنً جماماً عند جذع الشجرة "

 جنفست بعمك ونهرت نفسها عن كل هذا الحمك فما َجحدخ عنه

 َبدو مهماً ، شهمت بصدمة ما أن رأت ما كان َجحدخ عنه وأنزل

ها فالجفجت إلَه ولالت هامسة بصدمة وكؤنه َسمعهماالسجار حَن  

 من كل جلن المسافة

 " ! من ذان "

 دس َدَه فٍ جَبٍ بنطلونه وحرن كجفه لابًٗ 

 " شخص وضع لمرالبجن بالجؤكَد "

 اجسعت عَناها بذهول ولالت

 " ! كَؾ ولما "

 ً  جنهد بضَك وأخرج َده من جَبه ولال َشَر بها جانبا

ها جَداً .. ولما ْنه ثمة دابرة حمراء حولنكَْؾ هذه جعلمَن "  

 " اِن بسبب جواجدن فٍ نورثود الَوم

 لالت والدهشة لم جفارق مٗمحها كما صوجها



 " !لكن ماذا فعلت ؟ "

 لال بضَك أشد

 " أنا من أرَد أن أسؤلن ما الذٌ فعلجه "

 شعرت بمؤزلها َزداد سوءاً ولم َعد َوجد فٍ لاموسها أٌ

 عبارات أخري جشجم بها ساندرَن وٖ نفسها معها فمالت

 معجرفة بجوجر

 " .... إنها الورلة الجٍ أعطَجن إَاها هٍ "

 لاطعها لابًٗ بجدَة

 أعلم ما الموجود بها كما أن ذان الضابط لم َراها فما الذٌ "

 " جحوَه الورلة اْخري الجٍ وجدها لدَن ؟

 ارججؾ صوجها ولالت وجوجرها َزداد

 " إنها ... إنها خارطة مبسطة لوصولٍ للطابك الخامس "

 ضرب جبَنه بكؾ َده ومرر أصابعه فٍ شعره الناعم لٓعلً مما

 جعلها جشد شفجها بؤسنانها جشعر بملبها جولؾ من الخوؾ وأجاها

 الدلَل حَن لال بضَك وَده لد اسجمرت عند لفا عنمه

كنانة ٖ جعلمَن حجم الكارثة الجٍ جولعَن نفسن بها "  " 

 ارجفعت َدها لصدرها ولالت بذعر

 " .... لماذا !! كل ما فٍ اْمر أنٍ ساعدت صدَمة لنا و "

 لاطعها لابًٗ بحدة

 " هل نسَِت أنِت زوجة من وخاله من َكون ؟ "

 وجابع بضَك َضرب كؾ َده بظهر اْخري وكؤنه َشرح لها

 والورلة فٍ َده

ة البرَطانَة وذانجحملَن خارطة داخل مبنً لممر البحرَ "  

 " الضابط علم عن اسمن ومن جكونَن بالنسبة لٍ



 اخجنك صوجها وحركت رأسها لابلة بضَاع

 " ! أنا ٖ أفهمن "

 لال من فوره وبجدَة

 إنها شبكة كبَرة وخطَرة كنانة جحارب البٗد وما حدخ الَوم "

 " جعلهم َشكون بن

 فمدت الكلمات كما فمدت صوجها بسبب الصدمة وهمست

 بصعوبة وذهول

 " ! لكنن كنت هنان "

 رفع َده جانباً ولال

 كنت هنان ْنه جم اسجدعاء طالم الطابرة الجٍ هبطت ذان الَوم "

 " جمَعهم ولَس وحدٌ

 أمسكت جبَنها بؤصابعها ونظرت لٓرض جؽمض عَناها بموة

 جشعر بؤنها جعَش فٍ صدمة ودوامة كبَرة ٖ جسجطَع الخروج

أن عادت ورفعت نظرها لهمنها ولالت بضَك ما   

 " ِلما أخبرجه عنا لَما كان سَعلم بؤنٍ زوججن "

 حرن رأسه ولال بنفاذ صبر

 وأجركهم َمسكوا بن كنانة هذا ما جرَدَن ؟ سجصَبَننٍ "

 " بالجنون

 لالت بجلعثم

 " .... لكن ... لكنٍ "

 وامجٓت عَناها بالدموع وهمست بصعوبة

 " وعابلجٍ ؟ "

 لال من فوره

ونون بخَرسَك "  " 



 حدلت فَه باسجؽراب لابلة

 " ! كَؾ وهم َرالبون المنزل وَشكون بٍ "

 لال من فوره

 سَخجفون باخجفابن أو سَرالبونهم َْام ثم َؽادرون ْنه "

 " ٖ صلة لهم بؤحد مهم

 وما أن كانت سججحدخ لاطعها لابًٗ بضَك

 " كنانة َكفٍ أسبلة فلن أسمح أن جنجهٍ حَاجن برصاصة منهم "

 " ! لما "

 همست بجلن الكلمة فٍ صدمة جنظر لعَنَه فجنهد بضَك ولال

 " ! هل سؤعَد كل ما للت لجفهٍ لما "

 سحبت الهواء لربجَها ولاومت دموعها باسجماجه كٍ ٖ جضعؾ

 أمامه ولالت بكل ما اسجطاعت من لوة وثبات ونبرة جامدة

 " بل لما ٖ جرَد وأنت سججخلص من اخجَار والدجن بهذا "

 نظر لعَنَها بصمت حجً اعجمدت بؤنه لن َجَب أبداً وخانجها

 جولعاجها ما أن لال بنبرة جشبه نبرجها بل أكثر جموداً ولوة

 " هل جسمح لن إنسانَجن بجركٍ أموت وأنِت ٖ جرَدَننٍ ؟ "

ها جعدو فٍ سباق طوَلابجلعت رَمها الجاؾ بصعوبة وضربات للب  

 وأرادت أن جمول : أنا ٖ َمكننٍ وٖ الجفكَر فٍ هذا ْفعله لَس

 بسبب إنسانَجٍ بل ْنٍ أحبن ، وجؤلمت من فكرة أن َكون جفكَره

 عنها بؤنها ٖ جرَده وكبرَاإها ٖ َسمح لها بجؽََر جلن الصورة

 فٍ عمله ْنه ٖ َبادلها ذات المشاعر وباعجراؾ منه ، لمعت

 عَناها بؤسً وهمست بما لم َعد َمكنها الجحكم فٍ خروجه بسبب

 أفكارها جلن جنظر لعَنَه

 " ٖزلت جراها ؟ "



 " !من هٍ ؟ "

 همس بها أَضاً وباسجؽراب ، ولم َجرن لها للبها الجرَح أٌ

 فرصة لجسجوعب أن صاحب جلن الكلمات نسٍ جماماً ما َكون

 ذلن ولالت باسجَاء

. من جكون مثًٗ ؟حبَبجن السابمة . "  " 

 ارجسم الضَك علً مٗمحه ولال َشَر لصدؼه بؤصابعه

 كنانة حلفجن باهلل جبعدٌ هذه اْفكار من دماؼن فهذا "

 " لَس ولجها

 زمت شفجَها جوبخ نفسها أكثر من اسجَابها منه وحمالجها لسإاله

 عن هذا اْمر وهٍ أصبحت زوججه فكل ما علَها فعله أن ججعله

أن جذكره بها طوال الولت كالبلهاء ، نظرت لعَنَهَنساها ٖ   

 بصمت ولد لال بجدَه

 " علَنا المؽادرة فمط وفٍ أسرع ولت جفهمَن هذا ؟ "

 همست والحزن َرجسم فٍ عَنَها

 " ... لكن "

 ً  وجولفت كلماجها ما أن لاطعها سرَعا

 ٖ جملمٍ بشؤنهم َا كنانة سَكونون فٍ مؤمن ومرالبَن من "

 " رجال خالٍ مطر أَضاً ولن َصَبهم أٌ مكروه بابجعادن

 شعرت بكلماجه جسحك للبها بدًٖ من أن جرسل اٖطمبنان له

 وهمست بصعوبة جماوم السإال لَخرج

 " وخالن من طلب مؽادرجٍ ؟ "

 " نعم "

 لالها مباشرة وعَناه جبحخ فٍ عَنَها عّما لم جفهمه أو لم ججد

ملبها َُسحك مجدداً وبمسوةمشاعر لجسجوعبه وهٍ جشعر ب  



 وهمست بحزن

 ".... أٌ أنن "

 وٖذت بالصمت جكجم كل ذلن فٍ للبها ما أن لاطعها لابًٗ 

 باسجعجال وَداه جمسن بذراعَها

 أٌ أنه علَن أن جكونٍ جاهزة فجراً وٖ جؤخذٌ معن سوي ما "

 " هو ضرورٌ واجركٍ كل ما َمكن شراإه بالمال

زالت مشاعرها الحمماء جخونها كلماسحبت أنفاسها بصعوبة وٖ  

 الجرب منها أو لمسجها َداه جشعر بملمسهما علً ذراعَها وكؤنه

 لَس ثمة لماش َفصلهما عنها وكرهت المشاعر الجٍ ظهرت

 واضحة فٍ عَنَها حَنها فسارع كبرَاإها لمولبجها ولالت بجرلب

 جؽطٍ كل ذلن

 " هل أخبرت والداٌ بما َحدخ ؟ "

ا ورحمها لابًٗ أبعد َدَه حَنه  

 " ٖ وٖ فابدة من معرفجهم سوي للمهم وجوجرهم "

 ولم جكن جلن الرحمة سوي مإلجة فمد أمسن هذه المرة بوجهها

 مما جعل مشاعرها جهوٌ للماع وججمدت كجمثال حجرٌ وأسرجها

 عَناه ولد لرب وجهه منها ولال بجؤنٍ

 " كل شٍء سَكون علً ما َرام كنانة أعدن "

لضربة الماضَة حَن لبل شفجَها لبلة واحدة سرَعةووجه لها ا  

 وؼادر باججاه الباب وكؤنه لم َفعل شَباً جاركاً ورابه جسد وللب

 َرججفان كسعؾ نخَل فٍ مهب الرَح وؼادر بخطوات واسعة

 ثابجة مؽلماً الباب خلفه وما أن وصل بهو المنزل نظر ناحَة

 الوالفة بعَداً فٍ الظٗم فابجسم وؼمز لها بعَنه َإكد لها ما كانت

 جشن فٍ ممدرجه علً فعله وهو إلناع ابنجها بالذهاب معه خٗل



 ساعات للَلة فمط فابجسمت من فورها وامجٓت عَناها بالدموع

 هامسة جرالبه وهو َؽادر باب المنزل الذٌ أؼلمه خلفه بهدوء

 " لَحفظكما هللا "

* 

* 

* 

 كانت سَارجه جججاز الطرَك الطوَل الممجد بَن لندن وبرَسجول

 بسرعة كبَرة َشبه مسارها الممجد وسط الظٗم أفكاره المجشابكة

 وكلمات الذٌ لابله هنان ٖزالت جسَطر علً عمله

(  ً  جَسجرها علً الماجل له سبب لوٌ بالجؤكَد وجفكَرن سلَم جماما

ماضٍ ومفجاح اللؽز لدفٍ أنه سَكون له صلة بما حدخ فٍ ال  

 َكون فٍ ذان الشخص وفٍ حال كان من جشن به فهذا لن َلؽٍ

 اجهامها بالجرَمجَن السابمجَن ووجود هذه المضَة اِن أمر ٖ

 َصب فٍ صالحن وٖ صالحها ْنن وإن أؼلمت ملؾ ممجل شمَمن

 بجمدَم الماجل الحمَمٍ للعدالة أو جنازلت عابلجن عن حمها فسَبمً

َمجان عادجا للطفو للسطح مجدداً وسجنال الحكم فَهماأمامن جر  ) 

 ضرب الممود بكفه بؽضب َشد أسنانه بموة وأداره َمَناً حَخ

 الطرَك الذٌ اجبعه وسَوصله لمصرهم لدخوله المدَنة اِن َشعر

 بجمَع اْبواب جُؽلك فٍ وجهه فهو بنً آماًٖ كبَرة علً لمابه

علً وجود لاجل حمَمٍ لشمَمهبذان الرجل وبالرؼم من أنه وافمه   

 ؼَرها إٖ أنه لجل أمله الوحَد فٍ أن جكون الثؽرة الجٍ َمكنه

 . إبطال بالٍ المضاَا السابمة بها وجبرأجها بشكل كلٍ

 لكنه لن َجولؾ ولن َسجسلم للَؤس أبداً وِخر لحظة أو لن َكون

 المحامٍ الذٌ اسجحك مركز وكَل نَابة فٍ أهم المحاكم وهو فٍ



السن وإن اضطره اْمر للعودة للوطن هنان والبحخ عن أٌ هذا  

 شٍء لد َساعده ْنه َإمن بالمعجزات كما َرفض مبدأ اٖسجسٗم

 . لٓمر الوالع

 عبرت سَارجه بوابة المنزل الجٍ فُجحت أمامه وشك نورها الموٌ

 طرَمه فوق الصفحات المظلمة للممر الحجرٌ لبل أن جصبح جحت

 اْنوار المعلمة علً امجداد الطرَك لباب لصرهم وأولفها لرب

 سَارة رواح كعادجه ونزل مؽلما بابها َحمل حمَبجه فٍ َده َشعر

 بالجعب كما الكثَر من الضَك واٖكجباب وَحجاج لحمام وساعات

 نوم للَلة لد ججود بها عَناه علَه لَكون مسجعداً لَوم آخر فٍ

ً  حربه الجٍ لم َشهد مثًَٗ  لها فٍ المضاَا سابما  . 

 كان دماؼه َرجب أولوَاجه الجٍ سَموم بها ما أن جصل لدماه

 للسٗلم المابع فٍ الظٗم لكنه فوجا بمن ؼَّر كل ذان المخطط

 وخطواجه ججباطؤ وهو َنظر لخَال والده الوالؾ لرب باب مكجب

 جده والذٌ لال وهو َسجدَر وَدخل له

 " جعالً َا ولاص "

اجه فٍ ذان اٖججاه دون أن َجرن له عمله مجاًٖ فجحركت خطو  

 للجفكَر أو اجخاد أٌ لرار مخالؾ مسجؽرباً مناداة والده له لَكونا

المكان هنان ! جرن حمَبجه علً الطاولة لرب الباب لبل أن َدخل  

 الشبه مظلم سوي من أنوار الجدران الصفراء الخفَفة وكانت

بجانب والده أمام مكجبهشكوكه فٍ محلها وهو َري جده والفاً   

 واسجؽرب أَضاً اججماعهما وانجظاره ! بَنما لم َجرن له جده أٌ

 مجال لَفكر أو َحلل وٖ حجً َسؤل وهو َمول مباشرة وبجدَة

 " علَنا إرجاع زَزفون للمصح "

 شعر بالضَك فٍ أنفاسه وانمباض لوٌ فٍ للبه حاول إخفاءه بكل



مودجهد كٍ ٖ َظهر علً مٗمحه ولال بج  

 " هو أخذ رأٌ أم أمر ؟ "

 وكما جولع لال جده من فوره وبنبرة أكثر جدَة

 " بل أمر وٖ أرَد أٌ مشكٗت َا ولاص "

 " ٖااا "

 صرخ بها فٍ وجهه برفض ؼاضب مما جعل الؽضب َرجسم فٍ

 مٗمحه أَضاً وكان سَجحدخ لوٖ أولفه الوالؾ بجانبه ولد لال

 رافعاً َده

 " انجظر َا أبٍ "

 ونظر ٖبنه َحاول جاهداً إخفاء اْسً فٍ نظراجه كما كلماجه وهو

 َواجهه بالوالع الذٌ اسجسلم له نهاَة اْمر ومهما كرهت نفسه

 مإكد جعلم وأكثر منا َا ولاص بؤن ملفها السابك سَُفجح أمام "

 المضاء اِن وهو إجراء ٖ َمكنن إلؽاإه وٖ جؽََره وسججم

مط لدولجها فَكون مصَرها إما السجنمحاكمجها هنا وجسلَمها ف  

 " المإبد أو المصاص بالموت فاْمر ٖ َمبل عناداً وٖ جهور

 وٖذ بالصمت ما أن أنهً كلماجه جلن فجركجه عَناه ونظر لجده

 جحدَداً وكؤنه سمعها منه هو ولال بضَك

 " والمصح النفسٍ ماذا َكون ! حرَة ؟ "

ٓمر أن َنجهٍ بؤلل خسابرجولً والده مهمة الشرح أَضاً َرَد ل  

 ودون خٗفات طوَلة اْمد وبكل ما اسجطاع من هدوء

 حل مإلت علً اْلل فحَنما جعلم المحكمة أنها فَه ولت بداَة "

 المحاكمة سَكون ألل ضرراً من معرفجهم بؤنها ٖزالت خارجه

 " وهٍ بذان الماضٍ وأنت أعلم منٍ بالمانون َا ولاص

ً وجه كلماجه له هذه الم رة صارخا  



 " لن جدخل زَزفون المصح وأنا حٍ أجنفس "

 خرج ضرار عن صمجه حَنها وصرخ بؽضب

 " وجدخل السجن وجُعلّك مشنمجها ٖبؤس ؟ "

 نظر له بؽضب رافض أنفاسه جخرج من صدره كأعصار الذٌ

 َشعر بؤن مصدره للبه ولَس ربجَه وما أن كان سَجحدخ لاطعه

َهوالده الذٌ لال بجدَة َرفع َد  

 " الصراخ والؽضب لن َُمدم لنا أٌ نجابج ولن نصل ٌْ حل "

 ونظر ٖبنه ولال

 ولاص ٖزلت أكرر اْمر لَس عناداً وعلَنا اجخاذ الحل "

 " اْنسب لها

 فصرخ حَنها نافضاً َده

 أنا لست مؽفًٗ أبٍ أو لم أدرس المانون جَداً لجخدعانٍ بهذا "

 وأعلم جماماً معنً أن نُمدم جمرَراً للمحكمة بؤنها فٍ المصح

 النفسٍ فمعناه أن لن جخرج منه ولٓبد وبؤمر من المحكمة نفسها

 " هذه المرة بل ولد َجم إحالجها لمشفً السجن العسكرٌ

 ٖذ ضرار بالصمت الؽاضب بَنما حدلت فَه عَنا ابنه بدهشة

بَنما جولً ولاص الحدَخ لٓمر الذٌ سمعه للجو ولم َعلمه منه  

 مجدداً وبذات صراخه الؽاضب

 " َمكنكم لجلٍ لبل فعل ذلن ْنٍ لن أسمح به أبداً  "

 رفع ضرار َده حَنها َفرد أصابعه السبابة والوسطً والبنصر

 بَنما َمسن خنصره بإبهامه ولال بحدة ناظراً لعَنَه

اْفضلأمامن ثٗخ خَارات إذاً وعلَن أن جخجار بَنها فؤَها  "  

 بالنسبة لن ؟ المصح أم جكون بَن المجرمَن لبالٍ سنوات عمرها

 " أم جموت شنماً ؟



 وصرخ عند آخر كلمة لالها َنظر لعَنَه بؽضب فشد لبضجَه

 بجانب جسده بموة وعاد اْلم َعجصر للبه ولال بكل ما اسجطاع

 من لوة

 بل ما علَنا فعله هو إَجاد حل َجعلها جنجو منها جمَعها ٖ "

 " جسلَمها ْحد المصابر السوداء الثٗخ

 كان َسرد ما ججمناه نفسه وللبه وَسعً بكل ما لدَه من لوة لفعله

 وجحمَمه لكن الوالؾ هنان واجهه بالحمَمة الماسَة مجدداً 

 لابًٗ بضَك

 لو كان ثمة حل لكان لد جم اجباعه طَلة اْعوام الماضَة "

ً وممجل نجَب اِن واعجرافها باْمر أو صلنا لطرَك مسدود جماما  

 " وٖ خَارات أخري أمامنا

 احمر جفناه وصرخ بانفعال جمع الؽضب والحزن والمهر فٍ

 مشهد ٖ َمكن وصفه سوي بمهر الرجال

 " لما أحضرجها إلً هنا إذاً لماذا ؟ كنت جركجها فٍ المجهول الذٌ كانت فَه "

ؼَر واجهه بالصراخ المماثل وإن لم َجخلله أٌ مشاعر أخري  

 الؽضب َشَر له بسبابجه

 حفَدجٍ وكانت مخفَة عنٍ ْعوام كان من حمٍ أخذها "

 " وبالموة ولن أسمح لن بجمدَمها لحبل المشنمة َا ولاص أجفهم ؟

 فرفع سبابجه أَضاً َوجهها نحوه وصرخ

 " لَكن معلوماً لدَن إذاً بؤن مصَرٌ هو مصَرها ذاجه وحَخ سجمرر أن جكون "

 ً  خرج سلطان عن صمجه حَنها صارخا

 " ! ولاص هل جننت "

 لوح بَده نحوه لابًٗ بانفعال

 " اعجبره ما جرَد أبٍ فهو لرار ٖ جراجع عنه "



 ونظر لجده وأشار له بسبابجه مجدداً لابًٗ بحدة

 ولعلمن فمط جدٌ بؤن عودجها للمصح النفسٍ سَكون فَها "

أسمح به أبداً  ضرراً كبَراً علً نفسَجها وهو ما لن  " 

 وؼادر وجركهما ضارباً الباب بموة وهو َفجحه وما أن كان والده

 سَجبعه أمسكت ذراعه َد الوالؾ بجانبه والذٌ لال بجمود ونظره

 علً الباب المفجوح

 " أجركه سَسجوعب هذا حَن َدرن بؤنه الجفكَر السلَم "

 نظر له بؤسً وما أن كان سَجحدخ محججاً سبمه لابًٗ بحزم

 َنظر لعَنَه

 إن كان ٖ َرَدها أن جنجهٍ لمشفً السجن العسكرٌ فسَفعل ما "

 " للت ْن وجودها هنا هو ما سَكون السبب فٍ حدوخ ذلن

 نفض َده لابًٗ بحدة

 وسجنها فٍ المصح الخاص بؤمر من المضاء هو المصَر ذاجه "

 " أبٍ .. جمَعها نهاَات مؤساوَة

ة ناحَة الباب المفجوحوجركه وؼادر بخطوات مسرعة ؼاضب  

 وؼادر من هنان أَضاً ولفت نظره الحمَبة الجٍ وجدها علً

 الطاولة لرب الباب فعلم بؤنه لم َصعد لٓعلً فجحركت خطواجه

 نحو الباب الربَسٍ وما أن كان فٍ الخارج حجً اشجدت لبضجاه

 بموة َنظر بؤلم وحزن للوالؾ عند سَارجه َجكا بساعده علً

ا َخفٍ عَناه ووجهه فَه فشعر بملبه َجمزقطرؾ سمفها بَنم  

 آٖؾ المطع ونزل عجبات الباب وجوجه نحوه وأمسكت َده بكجفه

 ولال بهدوء

 " ولاص علَن أن جفكر فَما فَه مصلحجها واْلل ضرراً علَها "

 وأبعد َده عنه ما أن اسجوي فٍ ولوفه ٖزال َولَه ظهره وفجح



 باب السَارة لابًٗ بجمود

 " إذاً سَسرٌ الحكم ذاجه علَا معها "

 وجلس وأؼلك الباب بموة ولام بجشؽَلها ولم َسجمع وٖ الذٌ لال

 بحزم َنظر له من خلؾ زجاج النافذة المؽلك

 " هذا الجفكَر لن َوصلنا لحلول َا ولاص فجعمل "

 وابجعد للخلؾ خطوة ما أن جحركت السَارة َرالبها وهٍ جسجدَر

َصم اْذان لبل أن جؽادر من الطرَك الذٌبموة صرَر عجٗجها   

 دخلت منه وكؤنه َهرب من سماع أٌ كٗم آخر فجنهد

 ً  بموة هامسا

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل "

 وعاد أدراجه ناحَة المنزل مؽموماً َخشً أن َفمد ابن آخر من

 ً  . ابنابه أمام عَنَه وهو والؾ َجفرج وهذا ما بات َراه لرَبا

ً دخل ووجهجه الس ٗلم ولم َرجع لباب المكجب الذٌ ٖزال مفجوحا  

 وٖ كلمات َموٖنها فمد أدي مهمجه وجبمً أن َثك فٍ ابنه وفٍ

 رجاحة عمله وَوكل اْمر لمدبر اْمور فٗ هو بَده أن َساعده

 كمحاٍم وٖ أن َزوجها له كوالد لذلن علَه أن َججاز الكثَر من

ماله لهالصعاب وحَداً لَفوز بحلمه وَثبت اسجح  . 

 وصل باب الجناح الخاص بالزوجة الجٍ لرر سلفاً أن َكون معها

 لجججاز صدمجها وما أن أدار ممبضه لم َُفجح له وكان ممفًٗ فجركه

 بحركة عنَفة ؼاضبة فهذا َعنٍ رفضها لنومه معها ، جحركت

 خطواجه ناحَة الممر الؽربٍ مجمجماً بحنك

حمداً هللأنت من اخجار هذا بنفسن َا أسماء و "  " 

 وابجعد عن المكان الذٌ ظهرت من بداَجه من كان َظن بؤنها فٍ

 الداخل ججبعها جمانة فالجفجت لها ولالت هامسة بابجسامة انجصار



 " جخلصنا من كٗهما "

 نظرت لها بارجبان وهمست

 " ماذا إن عاد ولاص ؟ "

 جنهدت بنفاذ صبر من طباعها وُجبنها وهمست بضَك

 أنِت بنفسن للِت بؤنه حَن َخرج ؼاضباً هكذا ٖ َعود لبل "

 " الَوم الجالٍ

 همست مشككة مجدداً جشد َداها بجوجر

 " !وهل سَجركها وحدها ؟ "

 لالت الوالفة أمامها بهمس واثك

 " سجفٍ جلن الخادمة بالؽرض وجبلؽنا حال عودجه "

 حركت رأسها موافمة ولالت بالرؼم من ذلن

ثمة من أمانة جلن المرأة ؟هل أنِت وا "  " 

 ابجسمت بسخرَة هامسة

 " كل الثمة فالمال َجعل كل شٍء سهل المنال منهن "

 أومؤت لها برأسها مجدداً فؤمسكت بكجفها وهمست بجدَة

 جنظر لعَنَها

 سنججمع أسفل السٗلم المإدٌ لجناحها بعد ساعة لَكون "

 " الجمَع نَام حَنها اجفمنا ؟

وهمست حركت رأسها مطَعة  

 " ألن نجرب الباب إن كان َُفجح أم ٖ ؟ "

 لالت الممابلة لها بجدَة

 ٖ بالجؤكَد فهٍ فرصة واحدة سندخل فَها فمد جكون جلن الماجلة "

 " مسجَمظة اِن

 حركت رأسها إَجاباً فدفعجها من ذراعها لابلة



 هَا ؼادرٌ وموعدنا بعد ساعة وٖ جنسٍ إحضار ما "

 " اجفمنا علَه

من مكانها هامسة جحركت  

 " بالجؤكَد "

 وابجعدت بخطوات مسرعة نظراجها جرالبها حجً اخجفت وابجسمت

 حَنها بسخرَة هامسة

 " من الجَد وجود أؼبَاء فٍ هذا العالم "

 وجوجهت ناحَة باب جناحها وفجحجه بالمفجاح الذٌ كان معها

 ودخلت مؽلمة إَاه خلفها فعلَها انجظار الموعد المحدد لجنفَذ

 . خطجها

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 كانت جحرن ما فٍ المدر بالملعمة الخشبَة فٍ َدها بَنما نظرها

 شارد فٍ الفراغ بحزن ومنذ البارحة وهٍ ٖ ججولؾ عن الجفكَر

 فَما لال باْمس حزَنة علً فراق صدَمة طفولجها فجر وعلً

 حالها فٍ آن معاً ، ٖ بل سبب جعاسجها اْساسٍ هو ظنونه بها

ججؽَر بالرؼم من كل ما لالت ودلَل براءجها لدي والدة والجٍ لم  

 ! أوَس لكنه ٖزال َججنب حجً النظر ناحَة المكان الموجودة فَه

 لذلن باجت جججنبه أَضاً ولم جدخل الؽرفة البارحة حجً جؤكدت بؤنه

 نام وؼادرت لبل نهوضه فجراً ووضعت له الطعام فٍ الؽرفة



ا أبداً حجً ؼادرولت وجوده فٍ الحمام ولم جدخله  . 

 ارججؾ جسدها بموة وأفالت من شرودها بسبب صوت الكرة الجٍ

 اصطدمت بالجدار الممابل لها خلؾ المولد فؽطت المدر جَداً 

 ووضعت الملعمة من َدها وخرجت من باب المطبخ ولالت بؤمر

 للطفلَن الموجودَن هنان بَنما سبابجها جشَر ناحَة باب الؽرفة

جلعبا هذا الولت والشمس فٍ كبد السماءهَا بسرعة وٖ  "  " 

 رفع َعنان كرجه َمسكها بَده وجوجه ناحَة الؽرفة فٍ صمت بَنما

 اسجمر شمَمه فٍ الركض بها شعره الحرَرٌ اْسود َلمع جحت

 الشمس ببرَك ٖمع وَجحرن مع خطواجه ودورانه مٗبسه

 كشمَمه جماماً وكما اعجادا طمم مكون من لمَص لطنٍ لصَر

كمام باللون اٖخضر المصفر طبعت علَه صورة سَارة بعجٗتاْ  

 كبَرة وشورت لصَر أسود اللون وصورة مصؽرة للسَارة ذاجها

 . عند الفخذ اَْمن

 جوجهت نحوه ورفعت الكرة الجٍ عادت نحوها ما أن اصطدمت

 بجدار المنزل ونظرت للذٌ مد شفجَه بعبوس لابًٗ برحاء طفولٍ

 " للًَٗ بعد مارَن أرجون "

 أمسكت الكرة بَن جسدها وساعد َدها بَنما أمسكت بالَد اْخري

 خصرها ولالت

 " هل جرَد أن َؽضب شمَمن َمان منن ؟ "

 حرن رأسه برفض حركة لوَة جحرن معها شعره شدَد النعومة

 وركض باججاه الؽرفة مسرعاً ورالبجه بحزن فكلما رأجهما شعرت

والدجها الجٍ رحلت وجركجها وججؤلم فوق ألمها باْلم وجذكرت  

 وشعرت بما َشعران به وسَشعران مسجمبًٗ ؼَر أن وضعهما

 مخجلؾ عنها فهٍ جركجها لشمَك سافر وجركها وآخر رماها فٍ



 الشارع دون رحمة وؼادر أما هما فمد جركجهما لشمَك هٍ أكَدة

 ً لَؤكٗ من أنه سَحرم نفسه من كل شٍء من أجلهما وَنام جابعا  

 ً  . وَبات فٍ العراء إن كان السمؾ ٖ َجسع لهم جمَعا

 مسحت عَناها والدموع الجٍ جشربجها رموشها لبل أن جنزل

 وجوجهت ناحَة الؽرفة أَضاً وضعت الكرجان فوق الخزانة لابلة

 " هَا للحمام لجؽسٗ أَدَكما وججناوٖ الطعام "

 لال جاد َنظر لها فوله

 " ! ألن َؤجٍ َمان "

 لالت مجوجهة نحو الباب

 لمد جؤخر وَبدو أنه سَجناول الطعام مع العمال .. هَا بسرعة "

 " لجناما للًَٗ 

 وابجسمت ما أن لفزا والفَن وبدأ سباق الركض المعجاد لدخول

 الحمام بَنما جوجهت هٍ ناحَة المطبخ وسكبت الطعام وؼادرت

سل أَدَهماباججاه الحمام أوًٖ وأخرجت اللذان لن َجولفا عن ؼ  

 لبل ولت طوَل ، وما أن عادت ناحَة المطبخ سمعت صوت باب

 المنزل َُفجح فمبضت َدَها بجوجر جسمع خطواجه لبل أن جسمع

 صوت إؼٗله لباب الحمام فرفعت الصَنَة وخرجت مسرعة وهٍ

 ججد فرصجها المناسبة وسججرن له ملعمجها وجؽادر لبل خروجه

 فهٍ باجت جججنب ممابلجه ْنها أرحم من شعورها بالرفض منه

 . فججنبه لها َإلمها بطرَمة باجت جعجز عن وصفها

 وضعت لهما الطعام وؼادرت الؽرفة بعد جحذَرها المعجاد لهما كٍ

 ٖ َؤكٗ لبل انضمام شمَمهما لهما وعادت ناحَة المطبخ لحظة

صلت فٍ الولتسماعها لصوت باب الحمام َُفجح وكانت لد و  

 المناسب جماماً وجلست علً اْرض مكانها المعجاد مإخراً ججكا



 برأسها علً الجدار خلفها جنظر للسمؾ الملٍء بالشموق بحزن

 وجعجز عن اجخاد لرار واحد وإن لول الحمَمة كاملة له وبكل

 شجاعة ْنها جخشً أن َزداد اْمر سوءاً وبدًٖ من ؼضبه بسبب

َلوانََن لًَٗ جصبح مدانة بالكذب وجورَطهوجودها فٍ أرض الؽ  

 فٍ الزواج منها بالحَلة والخداع والمكر وسجنجهٍ للشار

 . ع ٖ محالة

 مسحت عَناها والدموع الجٍ جسربت منها دون أن جشعر وولفت

 علً طولها ما أن عٗ صوت الطرق علً باب المنزل الحدَدٌ

ذا الباب لموجحركت نحو باب المطبخ وعادت للداخل بجوجر فه  

 . َُطرق سابماً إٖ لجلب مصَبة ما

 اسجؽفرت هللا بهمس والجربت من الباب ما أن سمعت خطوات

 َمان وهو َؽادر الؽرفة مججهاً ناحَجه وأمالت رأسها جانباً جحاول

 سماع أٌ شٍء ما أن انفجح الباب وابجعدت مسرعة حَن وصلجها

ت بملبها سَخرجأصوات رجال مجداخلة لم جفهم منها شَباً وشعر  

 من مكانه وبدأت ججمجم بالدعاء َدها علً صدرها وعادت لها جلن

 . المخاوؾ من فمدها إَاه

 جولفت عن الدوران وولفت مكانها حَن ولؾ َمان أمام باب

 المطبخ ممابًٗ لها ولال سرَعاً وهو َؽادر

 " ابمٍ مع الطفلَن وٖ َؽادر أحد الؽرفة "

دها باٖرججاؾ جخشً أن َصَبهاجسعت عَنها بذهول وبدأ جس  

 مكروه ما أو جكون مشكلة مع الذَن جعلم بؤنهم لن َجركوها

 وشؤنها وجحركت خلفه مسرعة وكانت جرَد اللحاق به وسإاله

 عًما َجزٌ لكنها لم جسجطع فعل شٍء ؼَر ما طلبه منها وهٍ

 ٖزالت جسمع الجلبة واْصوات ناحَة باب المنزل فركضت



 مسرعة باججاه الؽرفة جرفع فسجانها الطوَل بَدها كٍ ٖ َدخل

 وَجدها مكانها وأؼلمت الباب ونظرت ناحَة الطفٗن اللذان كانا

 َجلسان أمام صَنَة الطعام دون أن َؤكٗ منها وَحدلان فَها

 باسجؽراب بَنما كان سمعها مع ما َحدخ فٍ الخارج وأصوات

بموة بسبب الصوت الموٌالخطوات واْحادَخ وانجفض جسدها   

 الذٌ اهجزت له الجدران وكؤن لذَفة ما سمطت علَهم لحظة أن

 صرخ الطفٗن وهما َركضان نحوها وجعلماً بسالَها فجلست علً

 . اْرض وحضنجهما جحاول طمؤنجهما وللبها ذاجه َرججؾ بشدة

* 

* 

* 

 امجٓت عَناها بالدموع وحضنت نفسها جحدق فٍ الفراغ بشرود

ٗمح فالت مراحل الجعاسة بكثَر وانسكبت الدمعة الَجَمةحزَن وم  

 فوق وجنجها ببطء وارجسمت علً شفجَها ابجسامة بابسة جنعٍ

 ً  حالها والذكرَات جعود بها للماضٍ البعَد الذٌ لم َهجرها َوما

 وكؤنها جسمع صوجه فٍ رأسها وأذنَها اِن

 " ! مع من ججحدثَن "

السة علً حجر طوب َسجمرنظرت الطفلة الحاضنة لركبجَها ج  

 علً اْرض للفجً الذٌ أصبح َمؾ فولها َمسن خصره بَدَه

 ولد أخفً ظله جسدها الصؽَر ولالت ببرود جنظر له من بَن

 خصٗت شعرها البنَة المجطاَرة أمام وجهها

 " مع صدَمجٍ "

 نظر حوله لبل أن َنظر لها جحجه ولال عالداً حاجبَه

راهاوأَن هٍ صدَمجن هذه ٖ أ "  ! " 



 ججاهلجه ونظرت لٓسفل لابلة ببرود

 " أنت ٖ جراها أنا أراها "

 ً  وصلها صوجه الساخر سرَعا

 " آه جمَل .. وعن ماذا ججحدثان ؟ "

 رسمت دابرة مفجوحة بالعود الصؽَر فٍ َدها علً الجراب الرطب

 جحجها ولالت

 " عن صدَمها "

 ً  رفع حاجبَه مجمجما

"  ً  " ! حما

 كان نظره علً لمة رأسها المنحنٍ لٓسفل شعرها البنٍ المجموع

 للخلؾ فٍ جدَلة ججطاَر خصٗت منه حول وجهها وما أن رفعت

 رأسها حجً أبعدجها عن عَنَها بحركة واحدة من َدها الصؽَرة

 المفرودة ولالت بضَك جنظر له فولها

 " أجل فكٗنا جخبر اْخري "

جَه ولالارجسمت ابجسامة ساخرة علً شف  

 " عن صدَمها ؟ "

 نظرت لَدها وللخطوط الجٍ عادت جرسمها مجوازَة ولالت

 " أجل "

 لال ببرود وٖزال َمسن وسطه بَدَه

 " وعمن جخبرَها أنِت ؟ "

 ابجسمت شفجاها العابسة فجؤة ولالت بصوت طفولٍ رلَك وٖزالت

 جنظر لحركة َدها والخطوط المجعرجة الجٍ جصنعها

 " عنن "

حاجباه ولال بابجسامة جانبَة َنظر لما َظهر لهارجفع   



 من مٗمحها

 " وماذا جخبرَنها عنٍ ؟ "

 ولفت حَنها ورمت العود من َدها ونظرت لعَنَه لابلة باسجَاء

 " إنها أحادَخ فجَات ما شؤنن أنت بها جسؤل ؟ "

 ضَك عَنَه وجمجم بضَك

 ولما أخبرجنٍ بكل هذا إن كانت أحادَخ فجَات ٖ عٗلة "

 " لٍ بها ؟

 ججاهلجه جنظر خلؾ كجفه مجمجمه

 " أنت سؤلت "

 وصرخت بضحكة ما أن أمسكها من خصرها ورفعها ووضعها

 جالسة فوق الحاجز المصنوع من الطوب َفصل به عمها نبات

 النعناع عن أشعة الشمس ناحَة الشرق وجمسكت َداها بكجفٍ

 لمَصه لابلة بخوؾ

 " ٖ جَم أنزلنٍ من هنا أرجون "

 ابجعد عنها مبعداً َدها عنه وجراجع خطوة للوراء ورفع رأسه لها

 ولال ببرود ولد عاد َمسن خصره بَدَه

 " سجخبرَنٍ أوًٖ  "

 كانت َداها الصؽَرجان جمسن بطوب الجدار بجانبٍ جسدها ومدت

 شفجَها بعبوس وحَن َبست من إنزاله لها ولن جفكر فٍ المفز

أسها خلفهبسبب خوفها لالت باسجَاء جشَر بر  

 " ٖ وجود لها أٖ جري المكان خاٍل أمامن ؟ "

 ً  ضَك عَنَه مجمجما

 " َا لن من ماكرة "

 ابجسمت جججنب النظر له فمال



 " جكذبَن إذاً ؟ "

 نظرت له ولالت بابجسامجها الطفولَة الجمَلة

 " إن أنزلجنٍ أخبرن "

 نظر لها بطرؾ عَنَه بجفكَر لبل أن َمد َدَه لخصرها وجعلمت

راعاها بعنمه وهو َنزلها وجركجه ما أن أنزلها ونزلت لدماهاذ  

 لٓرض ولال

 " ماذا اِن ؟ "

 ضحكت ولالت

 " ٖ صدَمة لدٌ أنت صدَمٍ فمط "

 نظر لها بضَك فعبست مٗمحها ولالت بحزن

 حَن للت ابجعدٌ عنٍ َا مزعجة اجَت إلً هنا وجخَلت صدَمة "

 " لٍ كٍ ٖ أكون وحَدة

ري ولالرفع أصبعه الصؽ  

 " سنمطع وعداً آذاً مارَه "

 نظرت لَده باسجؽراب لبل أن جنظر لعَنَه وما أن لال

 " لن َكذب أحدنا مجدداً مفهوم ؟ "

 رفعت أصبعها الصؽَر أَضاً جمبض البمَة ولالت مبجسمة

 جنظر لعَنَه

 " ولن ججركنٍ من أجل صدَمة أخري "

 خرجت منه ضحكة صؽَرة ٖ جراها إٖ نادراً ولال

 " لن أفعل .. أعدن "

 لالت بسعادة

 " وأنا أعدن "

 أمسن أصبعها بإصبعه ولال َنظر لعَنَها



 " عدَنٍ أَضاً لن َكون هنان صدَك آخر "

 شع وجهها بابجسامة جمَلة ولالت

 . " بلً أعدن "

 نزلت دموعها جباعاً وجعالت شهماجها الباكَة فها هو أوفً بوعوده

لم الحمَمة فلن َنسً كذبهاوأخلفت هٍ ولن َؽفر لها وإن ع  

 وجخلَها عن اجفالهما إن فٍ الماضٍ أو الحاضر وهو من اخجار

 أن َكونا معاً وصارحها بحمَمة مهمجه جلن وعمله وحَن سؤلجه

 لما أخبرها بؤمر حساس كهذا لد َكون فَه موجه لال بؤنه من أجل

والوعود المدَمة فهو َمصد ذان الَوم وجلن الوعود بالجؤكَد ، فه  

 احجرم وعود طفولجهما كما رفض أن ججؤلم بسببه دون ان جعلم

 .وأن جنجهٍ لمصَر والدجه مع والده .. وبماذا كافؤجه ؟

 أؼلمت أذنَها بكفَها ونحبت باكَة جحرن رأسها بموة جحاول أن

 جطرد منه صوجه الذٌ لم َفارلها صراخه أبداً وكؤنها جسمعه اِن

كان رؼماً عنن ؟ جخونَن زوجن معه وججحججٍ بؤنه )  ) 

(  ً  ( سؤلجلن وألجل نفسٍ ما أن أسجوعب حمَمة هذا مارَا لسما

 ( اذهبٍ لمن خنِت زوجن من أجله مارَا ٖ أرَدن )

 انفجح الباب ودخلت منه ساندرَن راكضة نحوها وجلست أمامها

 وحضنجها بموة وهٍ ٖزالت فٍ نوبة صراخها الباكٍ جحاول

 جهدبجها لابلة باسً وللك

 " مارَا َكفٍ أرجون "

 ومٓت الدموع عَنَها جحضنها بموة جشعر بملبها َجمزق مع

 بكابها الموجع ورؼم خور لواها واسجسٗم جسدها لحضنها لم

 جبعد َدَها عن أذنَها كما لم َجولؾ نحَبها الموجع والذٌ لالت

 من بَنه باكَة



 " لَجنٍ أموت .. لَجنٍ أموت "

ا ولالت بحزنأبعدجها عنها وأمسكت ذراعَه  

 " ماذا حدخ مارَه أخبرَنٍ ؟ "

 جركجها وؼادرت السرَر وولفت ممابلة لها ولالت ببكاء

 " أرَد الرحَل فمط ٖ َمكننٍ البماء هنا .. ٖ أرَد رإَجه أبداً  "

 ولفت أَضاً وأمسكجها من ذراعَها ولالت بحزم

 ٖ جذهبٍ معه حَن َؤجٍ مارَه وفٍ أٌ ولت وٌْ "

 " مكاٍن كان

 حركت رأسها وهمست باكَة

 " لن َؤجٍ .. لن َؤجٍ أبداً  "

 نظرت لها باسجؽراب فمالت برجاء باكٍ

 " أرَد الرحَل ساندٌ أرجون "

 ارجفعت َداها لوجهها وأمسكجه لابلة جنظر لعَنَها الباكَة

 " ...انجظرٌ حجً َؤجٍ السا "

 وجولفت كلماجها فجؤة جسمع صوت رنَن هاجفها من خٗل اْبواب

لمفجوحة فجركجها وركضت نحوه وعادت خٗل لحظات جحملا  

 فسجاناً وسجرة خفَفة مفجوحة لد جهزجهم سابماً من أجلها

 واعطجها إَاهم ودفعجها نحو باب الحمام لابلة

 " أسرعٍ مارَه ؼَرٌ ثَابن السَارة جنجظرن فٍ الخارج "

 ولم ججرن لها مجاًٖ لمول أٌ شٍء وهٍ جدفعها داخله وجؽلك

ب خلفها وولفت جنجظرها جفرلع أصابعها بجوجر وهٍ ججحرنالبا  

 أمام الباب الذٌ طرلجه جسجعجلها ما أن سمعت صوت منبه

 السَارة المرجفع مع سكون اللَل فٍ الخارج فانفجح الباب وخرجت

 منه الجٍ كانت جلبس السجرة بحركة واهنة وكؤنها جعجز عن بذل



 أٌ مجهود ومهما كان بسَطاً فمررت مساعدجها ونظرت مصدومة

 لكجفها المجورم والكدمة فٍ ذراعها ْن الفسجان كان من دون

 أكمام وعلمت حَنها سبب عجزها عن ارجدابها لها ولالت بذهول

 جلمسه بؤطراؾ أناملها

 " ! ما هذا مارَه كجفن ٖ َبدو بخَر "

 ابعدجه عن َدها سرَعاً وهمست ببحة

 " هو أفضل اِن "

 نظرت لعَنَها ولالت بؤسً حزَن

 " َا إلهٍ كَؾ جحملِت كل هذا اْلم ! لما لم جخبرَنٍ ؟ "

 امجٓت عَناها بالدموع وهمست بعبرة مكجومة

 " لم أشعر به فثمة ألم كان ألسً منه بكثَر "

 شدت فكَها وأسنانها بؽضب من الجمَع وحزن علَها ذات الولت

عنمها وأخرجت لها شعرها من جحتومدت َدَها خلؾ   

 السجرة لابلة

 " سَنجهٍ كل هذا "

 فنظرت لها وَداها جعدل َالة سجرجها ولالت ببحة وحزن

 " أَن سؤذهب ومن الذٌ سَؤخذنٍ من هنا ؟ "

 أبعدت َدَها عنها ونظرت لعَنَها لابلة بجدَة

 للمكان الذٌ ٖ سلطة ْحد منهم علَن فَه فٗ أحد منهم كان "

لٓمانة كفإاً   " 

 وأمسكجها من َدها وخرجت بها من الؽرفة لابلة

 " هَا مارَه السَارة سجكون مجولفة أمام المنزل "

 وسحبجها معها ناحَة الباب الخلفٍ للمنزل وفجحجه لها وولفت

 جحضنه جنظر لها بحزن وهٍ جسَر بخطوات مجرددة مجرنحة



سً منجلجفت لها كل حَن وكؤنها جخشً أن جؤخذها لمجهول أل  

 حاضرها وماضَها ، وأدمعت عَناها ما أن اخجفً جسدها عنها

 خلؾ الظٗم وهمست بحزن

 بماإن هنا لن َزَدن إٖ انكساراً مارَه لذلن علَن جرن "

 " جمَع من خذلون

* 

* 

* 

 أبعدت الهاجؾ عن اذنها وجؤففت وهٍ جعَد اٖجصال لبل أن جضعه

 علَها مجدداً ولالت مندفعة بضَك ما أن انفجح الخط

 " وأخَراً أجبت "

 وصلها صوجه المرجخٍ الخشن

 " أٖ ساعة لدَن لجرٌ الولت ؟ "

 نظرت باججاه الساعة المعلمة علً الحابط ولوت شفجَها لبل أن

 جمول مججاهلة مٗحظجه جلن

 " علَنا أن نلجمٍ ؼداً َا زَن "

وبٗمباٖة مدروسةوكما جولعت لال مباشرة   

 " ما الجدَد سَدة مشكٗت ؟ "

 حركت َدها الحرة بضَك لابلة

 " أنت جعلم جَداً ما الذٌ فعلجه ْكون فٍ ذان الحفل ولم أجدها فَه لذلن علَنا جؽََر مخططنا "

 جكاد جمسم أنها جراه وهو َعدل الوسادة جحت رأسه حَن وصلجها

 جمجمجه الباردة المسجفزة

َن ها أنا أسمعنلولٍ ما لد "  " 

 عبست مٗمحها ولالت



 علَن أن ججولؾ عن معالبجٍ هكذا فؤنت جعلم جَداً لما اجخذت "

 " هذه الخطوة

 جنهد لبل أن َمول ببعض الجدَة

 " نعم أعلم "

 لالت مباشرة

 " سؤران ؼداً  "

 ٖحظت ججنبه لٕجابة وهو َسؤل مجدداً 

 " هل ثمة جدَد ؟ "

 لالت من فورها مجحمسة

 " نعم وسنجحدخ ما أن نلجمٍ "

 لَجٗشً ذان الحماس جدرَجَاً وما أن وصلها صوجه الجاد الحازم

 " علَن نسَان أمرها َا دانَا "

 لالت من فورها وبإصرار حَن علمت بؤنهما سَرجعان

 لنمطة البداَة

 " ٖ بالطبع .. بل وعلَا إَجادها بؤٌ طرَمة كانت "

أن َمول بصوت مرجخٍ كانت جنهَدجه الَابسة واضحة لبل  

 " حسناً سؤنجظرن "

 ابجسمت كطفلة جواجه محدثها بالحمَمة الماسَة الجٍ علَه

 جمبلها لابلة

 " ٖ َمكننٍ الذهاب إلً هنان فالمسافة بعَدة "

 ً  وصلها صوجه المجضاَك سرَعا

 " وأنا ٖ َمكننٍ جرن المنزل لولت طوَل جعلمَن ذلن جَداً  "

 لالت باسججداء رلَك

ا زَن .. َمكنن جدبر من َؤخذ مكانن لبعض الولتهَ "  " 



 ً  سمعت جنهَدجه اْشبه بالجؤفؾ لبل أن َمول مسجسلما

 " أمرٌ هلل "

 ابجسمت ولالت بثمة وكؤنها ججحداه أن َنكر

 " بالطبع .. ومن ثم بَدٌ "

 ً  لال ببرود سرَعا

 " ُسحماً لثمة النساء الحمماوات "

 ضحكت ولالت

بٍ ما أن جصل للندن ... وداعاً سنلجمٍ ؼداً واجصل  "  " 

 دست هاجفها فٍ جَب بنطالها الواسع اْنَك والمصنوع من

 الكجان أسود اللون مع خطوط بَضاء طوَلة رلَمة جداً وجزَن

 أطرافه من اْعلً ثٗخ أزرار كبَرة باللون اْبَض ولد ؼطت

 أطراؾ خصره الطوَل بلوزة بَضاء من المماش الناعم بؤكمام

أزرار سوداء صؽَرةلصَرة و  . 

 جبدلت ابجسامجها للحزن جدرَجَاً حجً اخجفت نهابَاً وجنهدت فٍ

 صمت ما أن جذكرت ؼضبه الشدَد حَن لررت المجٍء إلً هنا

 ورفضها ْمر الطٗق الذٌ وضع مطر لراره بَدها ورؼم كل ذلن

 . لم َسجطع إٖ إجبار نفسه علً مسامحجها وجفهم أسبابها

 ؼادرت المطبخ جطرد كل جلن اْفكار من رأسها ونظرها علً باب

 الشمة المؽلك ججساءل عن الذٌ ؼادره منذ الصباح ولم َرجع

 ! حجً اِن

 من عادجه أن َجؽَب لساعات طوَلة لكنه َزور المنزل لمرة نهاراً 

 ! وٖ َجؤخر لمنجصؾ اللَل هكذا

حَن اسجدارما أن كانت سججحرن باججاه ؼرفجها ولفت مندهشة   

 المفل فجؤة وانفجح الباب وظهر جسده الطوَل مطؤطًء الرأس



 ! للًَٗ َنظر لما جفعل َداه وكؤنه خرج من أفكارها

 جبعجه بنظرها وهو َسجدَر وَؽلك الباب بالمفجاح وذان طبعه منذ

 عرفجه هنا ، وما أن أؼلمه جحرن من هنان ودون أن َنظر لها

نما كانت عَناها ججفحص مٗمحهبالرؼم من سَره فٍ اججاهها بَ  

 المرهمة والمججهمة باسجؽراب لد زادجه شكوكها بجؤخره فمالت

 بملك شدَد

 " هل كل شٍء علً ما َرام ؟ "

 لم َعلك كما لم جزح نظره عن الفراغ الذٌ كان َسَر فَه وكؤنه

 ! فٍ عالم وحده الموجود به

 ً  وجبعجه نظراجها وهو َججازها نحو باب المطبخ هامسا

 بصوت خشن

 " جعالٍ أرَدن فٍ أمر "

 حدلت فٍ مكانه باسجؽراب لولت وشعرت بضربات للبها ججعالً

 ! وخشَت مما َحمله وهو بجلن الحالة وَرَدها فٍ أمر ما ججهله

 جحركت عند جلن الفكرة ودخلت المطبخ خلفه فكان جالساً أمام

 الطعام الذٌ ؼطجه بؤوراق المصدَر حَن َبست من لدومه لبل

مها وسحبت الكرسٍ وجلست أَضاً ونظرها المجوجس لمنو  

 َفارله بَنما كان َنظر لمفاجَحه فٍ َدَه الجٍ كان َضعها علً

 الطاولة ولال بصوت بدي فَه الجعب بشكل واضح

 أرَدن أن ججحدثٍ مع مارَه وجحاولٍ إلناعها لٗنجمال "

 " والعَش معنا هنا

 حدلت فَه باسجؽراب للًَٗ لبل أن جهمس

 " ! هٍ جعَش مع جَم "

 حرن رأسه وهمس ولم َرفعه ولم َنظر لها



 " ٖ هٍ فٍ منزل لرَب والدَها اِن "

 اضطربت ضربات للبها بشكل أكبر وخشَت أن َكون مكروهاً لد

 أصابه ولالت جحاول إبعاد جلن اْفكار عن رأسها وججنب جولع

 المزَد منها

 " ! جركت شمجه "

ً جبعت نظراجها المفاجَح ال جٍ رماها علً الطاولة مصدرة رنَنا  

 جعل جوجرها َزداد كما اْجواء المشحونة حوله لبل أن جعود

 بنظرها له ما أن لال ونظره علَهم

 شٍء من هذا المبَل ورفضت طلبٍ لذلن لد جنجحَن فٍ "

 " إلناعها

 ابجلعت رَمها بصعوبة بالؽة جشبه صعوبة خروج الكلمات من

برَبة وجوجس شفجَها وٖزالت جحدق فَه  

 ما الذٌ حدخ معه ؟ وهل هو سبب عدم عودجن "

 " لهذا الولت ؟

 أشاح بوجهه جانباً ولال باكجباب

 " كنت أبحخ عنه ولم أجده "

 ارجفعت َدها لصدرها وانمبضت أصابعها علً لماش بلوزجها فٍ

 حركة ٖ إرادَة وهمست بصعوبة

 " هل هو بخَر ؟ "

ت مرجخٍنظر لعَنَها هذه المرة ولال بصو  

 " سَكون كذلن بالجؤكَد "

 شعرت ببعض اٖرجَاح واسجطاعت الجنفس بشكل طبَعٍ أخَراً 

 فهو علً اْلل َبدو واثماً مما َمول ، كان الجعب واضحاً علً

 مٗمحه وخطوط وجهه الرجولَة العمَمة كما الججهم المخَؾ ولد



 لال ببعض الهدوء الممزوج بالجدَة

 " اجركَنا اِن من ذلن وأرَدن أن جزورَها ؼداً وججحدثٍ معها "

 جؽَرت مٗمحها فجؤة وابجسمت وهٍ ججدها الفرصة المناسبة

 لممابلة زَن فهٍ كانت جفكر فٍ حجة جمدمها لخروجها ؼداً دون

 أن َمانع ولالت بابجسامة مجسعة

 " ٖ جملك بهذا الشؤن وسؤحضرها معٍ إلً هنا وإن مرؼمة "

رت أول ابجسامة جماوم ججهم مٗمحه الرجولَة وإن كانت أللظه  

 من أن َمال عنها ابجسامة وهمس بصدق

 " شكراً لن "

 لم جسجطع منع اٖسجؽراب من الجسلل لنظراجها وهٍ جراه َهجم

 ! لوجودها هنا أكثر من اهجمامه ٖخجفاء ابنه

لبلكانت جلحظ أموراً ؼرَبة جحدخ مإخراً من لدومه ومارَه معه   

 أَام وبكاءها الشدَد حَنها ومٗمحها الجعَسة ثم طلبه منها إَصال

 جلن الورلة لها فٍ شمجهما لكنها كانت وٖزالت ٖ جسجطَع

 السإال وٖ الجدخل فَما َرفض هو أفصاح عنه وكٍ ٖ َجحول

 اْمر لمشكٗت إن جدخلت هٍ فَه كما كانوا َصفونها ْعوام ،

لن اْفكار فالبشر ٖ َمكنهم نسَانمدت شفجَها بعبوس بسبب ج  

 . مؽامرات طفولجن مطلماً وإلصالها بن

 ً  جبعه نظرها وهو َمؾ فجؤة وَخرج هاجفه الذٌ عٗ رنَنه مججاحا

 صمت المكان بنؽمجه الجٍ صممجها الشركة المصنعة له دون

 جؽََرها كعادة اؼلب الرجال ولم َهجم وٖ لسموط الكرسٍ خلفه

وأجاب من فوره لابًٗ بسبب ولوفه السرَع   

 " ماذا حدخ معكم ؟ "

 وهذا ما جعلها جمؾ علً طولها أَضاً ومٗمحها ججبدل من



 ً  الجوجس للخوؾ ما أن لال بصوت ؼاضب ومصدوم فٍ آن معا

 " !! ماذا "

 ارجفعت َدها لصدرها دون شعور منها وعلمت بؤن اْمر َخص

د وضعهاابنه وَبدو ثمة من َبحثون عنه أَضاً معه ! وما زا  

 سوءاً مؽادرجه باججاه الباب صارخاً بؽضب هذه المرة

 " ! هل أصاب الجنون عمله "

 وركضت خلفه ما أن ؼادره باججاه باب الشمة لابًٗ بؤمر حازم

 " اجصل برواح فوراً وأنا لادم "

 ووصلت معه للباب وما أن ضرب جبَنه بَده مجؤففاً عادت راكضة

 لبله ناحَة المطبخ وأخذت المفاجَح بسرعة من الطاولة وعادت

 بخطوات راكضة نحوه فالجرب وأخذهم منها بَنما لالت بنفس

 ٖهخ جنظر له وهو َسجدَر للباب وَفجحه

 " ...ما الذٌ َحدخ ٖ ججركنٍ أ "

 لكنه لاطعها وهو َضع المفاجَح فٍ َدها الجٍ أمسكها بَده

بحرص َنظر لعَنَهااْخري وشد علَها مإكداً   

 أؼلمٍ الباب وٖ جفجحَه ْحد دون علمٍ ومهماً لال لن فمد "

 " ٖ أعود اللَلة

 وخرج مؽلماً الباب خلفه وجركها لهواجسها .. ْلم للبها ولنظرة

 الضَاع فٍ عَنَها فؤؼلمت الباب كما طلب منها وعادت نحو

 الداخل مجمجمه بحزن ججذكر جلن الؽاببة

.. إنهما ٖزاٖ َجعذبان بعدن ، لو كنِت موجودةلَرحمن هللا  "  

 " .. اِن لربما

 ولاطعت نفسها واسجؽفرت هللا باكجباب وهٍ ججوجه ناحَة المطبخ

 لجضع الطعام الذٌ لن َؤكله أحد فٍ الثٗجة وللبها َناجٍ كما



 . شفجَها بدعاء هامس حزَن شملهما معاً هو وابنه

* 

* 

* 

ارع المكجظ بالسَارات كما المارةولؾ أمام باب سَارجه فٍ الش  

 والهاجؾ علً أذنه ولال لمن َحدثه فٍ الطرؾ اِخر

 " كل شٍء بات واضحاً َا أبان "

 وجابع وهو َفجح الباب وَجلس علً الكرسٍ بَنما لدمه اْخري

 ٖزالت فٍ الخارج

 هو من لجلهما لكنه أخطؤ ولجل الرجل الذٌ وضعناه لمرالبجها "

 " بدًٖ من الذٌ دخل المنزل وهذا كان سبب اخجٗؾ مٗبسه

 وصله الصوت المحبط مباشرة

 " سَكون وضعه سَباً إذاً فالمجَل رجل مخابرات "

 فجح الدرج أمام الكرسٍ بجانب كرسَه منحنَاً له ولال وهو َضع

 اْوراق الجٍ جلبها معه فَه

ه فمطوضعه سٍء فٍ جمَع اْحوال وإن كان المجَل زوجج "  " 

 لال محدثه مباشرة

 كنا سنجد له عذراً لجخفَؾ الحكم بحجة خَانجها مع رجل آخر "

 " كما بدا له

 اسجوي فٍ جلوسه وأؼلك بابه لابًٗ بهدوء

 " ما فهمجه من لجنة أدعاء أن الجفاإل أمر صعب للؽاَة "

 وأدارت َده مفجاح السَارة بَنما جمجم بضَك

سن بذان الرجل وجلن المرأة معهلمد أفسد كل شٍء وكنا سنم "  

 " وسجنكشؾ لنا حمابك كنا نجهلها



 وصله صوجه مجنهداً 

 " ألدار ٖ َمكن جؽََرها "

 حرن رأسه موافماً وهمس وسَارجه جدخل الطرَك الربَسٍ

 " بالفعل "

 لال ذان مباشرة

"  ً  سؤجولً جوكَل محاٍم ممجاز َدافع عنه لعل الحكم َكون مخففا

َمان مطلماً ْنه سَرفض بكل جؤكَد وَعجبر أجعابه وٖ أرَد أن َعلم  

 " دَناً فٍ عنمه

 لال بضحكة

 " ! لهذا الحد "

 لال بضَك

 " وأكثر َا رجل إنه معمد وٖ َمكنن فهم طرَمة جفكَره "

 ً  لال مبجسماً وَده جدَر الممود والسَارة جدخل شارعاً أكثر اجساعا

ً  وألل ازدحاما  

ً  لو أنن مكانه ما كان سَكون " هذا رأَن وسججصرؾ مثله جماما  " 

 لال والضَك لم َفارق صوجه بعد

 أنا لست ؼرَباً عنه بل صدَك طفولجه وزوج شمَمجه لكنه "

 " َملن دماغ بؽل فٍ رأسه

 ضحن ولم َعلك وأبعد هاجفه َنظر لشاشجه حَن صدر عنه صوت

 جنبَه لمكالمة أخري ونظر باسجؽراب ٖسم عمجه فهٍ ٖ ججصل

 به فٍ العادة وسَكون ثمة امر دفعها لهذا فالولت لَس لًَٗ 

 لججصل لٗطمبنان علَه ! لال سرَعاً وهو َمرب الهاجؾ لشفجَه

 " سنجحدخ ٖحماً َا ابان ثمة اجصال لدٌ .. وداعاً اِن "

 ً  وفجح الخط لها ووضع الهاجؾ علً أذنه فوصله صوجها سرَعا



 " هل أنت هنا فٍ حوران َا عمَر ؟ "

 ؼضن جبَنه باسجؽراب ولال ونظره علً المرآة أمامه والسَارات

 الجٍ ججبع سَارجه منذ خروجه

 " أجل وكنت سؤؼادر للجو ... ماذا هنان عمجٍ ؟ "

 ً  وصله صوجها سرَعا

 جابع طرَمن بنٍ جلَلة مجعبة للًَٗ سنطلب لها طبَبة "

 " ... وسجكون

 لاطعها باسجؽراب

 " !جعب ماذا وما بها ؟ "

ت بعد صمت لحظةلال  

 جمَبت كثَراً وٖ َمكنها السَر جبدو لٍ جشعر بدوار "

 " أو ما شابه

 اشجدت أصابعه علً الممود بموة وأداره بحركة لوَة لابًٗ بضَك

 كل هذا وجرَدَن أن أؼادر ! لما لم ججصلٍ بٍ حجً "

 " اِن عمجٍ ؟

حمرواجخذت سَارجه طرَماً فرعَاً بَنما أشار بالضوء الخلفٍ اْ  

 للسَارات الجٍ جابعت طرَمها بسبب إشارجه جلن مؽادرَن من

 دونه بَنما وصله صوجها الملك

 لمد أخذت لها الخبز والعصَر صباحاً وكانت بخَر ، لالت فمط "

 بؤنها جشعر بوهن الشدَد رؼم نومها لولت طوَل وَبدو أن

 " حالجها زادت سوءاً اِن

 همس َنهٍ اٖجصال معها

 " حسناً أنا لادم عمجٍ "

 ورمً هاجفه جانباً بحركة ؼاضبة وزاد من سرعة سَارجه الجٍ



 كانت جججاز السَارات اْخري بطرَمة جنونَة وٖ َجولؾ عن

 لوم نفسه فما حدخ مع شمَمها ثم إهمالها لطعامها كان السبب ،

 لو أنه وضع عمًٗ فٍ رأسه ولم َخبرها عّما حدخ ما كانت لجعلم

ل الكارثة فٍ للبها وحدها والجلسة كانت سجكون سرَة ،وجَْحم  

 حجً الرلم الذٌ أرسل لها جلن الرسابل لم َكن ججاوزها ْمره

 بالهَن بالجؤكَد ، وعاد شعوره بالؽضب َجعاظم أكثر فهو لم

 َجوصل وٖ لهوَة صاحبه ولم َسجطَعوا ججبعه ْنهم لم َجمكنوا

عنه بؤنها ملن ْحد من اٖجصال به وجمرَر شركة اٖجصاٖت  

 العمالة الوافدَن ولد سافر لبلده منذ ولت أٌ سَكون باع

 الشرَحة لمجهول فمط لَحصل علً ورلة نمدَة ولعبها ذان

 . السافل ببراعة

 نظر لهاجفه ما أن عٗ رنَنه ولٗسم الظاهر علً شاشجه ورفعه

 ٖذنه فوصله صوجه مباشرة لابًٗ 

ثمة مشكلة ما ؟لما لطعت طرَمن َا عمَر هل  "  " 

 لال وسَارجه جعبر آخر منعطؾ لبل الشارع الموجود فَه منزله

 " جابعو طرَمكم سؤلحك بكم "

 لال بِشر من فوره

 " أبلػ الموات الخاصة ٖ جؽادر سَارجن لوحدها َا عمَر "

 همس بحسناً وهو َدس هاجفه فٍ جَبه وكانت سَارجه حَنها أمام

عرؾ علَه آلَاً ، وخٗل جزء منباب المنزل الذٌ فُجح له بالج  

 الثانَة كانت السَارة جمؾ أمام باب المنزل ونزل منها ضارباً بابها

 بموة وصعد العجبات بخطوات راكضة لم ججؽَر وهو َدخل وَصل

 السٗلم المشجرن وَصعد درجاجه كل ثٗثة منها فٍ خطوة واحدة

بل أننظرات من كانت فٍ اْسفل ججبعه ولد لوت شفجَها بضَك ل  



 جخجفٍ مجدداً بَنما وصل هو لٓعلً لم َكن َراها وإن ولفت فٍ

 طرَمه وأسرع ناحَة باب ؼرفجهما المفجوح وما أن أصبح فٍ

 الداخل نظر للنابمة علً السرَر وولفت عمجه من فورها حَخ

 كانت ججلس بجانبها بَنما كانت عَناها هٍ مؽمضجان وجنفسها ٖ

 َدل علً نومها فجوجه نحوها وجلس حَخ كانت ججلس عمجه

 ووضع َده علً جبَنها ثم وجنجها المحمرة بشدة وكانت حرارجها

 منخفضة فرفع نظره لعمجه الجٍ ٖمست كجفه جحاول إخفاء الملك

 الذٌ كانت جري أعظم منه فٍ مٗمحه ونظرجه جلن هامسة

ً سجكون بخَر ٖ جملك بنٍ فالطبَبة سجصل لرَ " با  " 

 ولؾ ولال وهو َبعد اللحاؾ عن جسدها

 " لن أنجظر أٌ طبَبة سآخذها للمسجشفً "

 لكن الوالفة بمربه كان لها رأٌ آخر وهٍ جمسن بذراعه لابلة

 اجركها جراها أوًٖ إنها جمَم هنا ولها عَادة لرَبة فمد ٖ َحجاج "

 " اْمر لنملها وإحداخ بلبلة أنت فٍ ؼنً عنها َا عمَر

ضَك َشَر بَده للنابمة لربهمالال ب  

 صحجها أهم عمجٍ وعلَها أن جخضع لكشؾ عام وجحالَل "

 " شاملة ، ما الذٌ سجفعله جلن الطبَبة ؟

 لالت وٖزالت مجمسكة برأَها

 أخبرجن بؤنها جمجلن عَادة أٌ أنه َمكنها فعل كل هذا من دون "

ولت نملها ٌْ مكان والجحالَل والكشوفات َمكن إجراإها فٍ أٌ  

 " ومكان هٍ سجكشؾ علَها فمط

 أومؤ برأسه وإن لم َبدو علَه اٖلجناع ونظر ناحَجها سرَعاً ما أن

 وصله صوت أنَنها وعاد للجلوس مجدداً وجخللت أصابعه شعرها

 ً  ناحَة اذنها وصدؼها لبل أن َطبطب علً وجنجها هامسا



 " جلَلة "

عمجه نحوهاففجحت عَناها للًَٗ وازداد عمك أنفاسها وانحنت   

 حَنها لابلة

 " جلَلة ما الذٌ جشعرَن به ؟ ماذا َإلمن ؟ "

 جحركت شفجاها الجافة هامسة بجعب

 " أرَد ماء عمجٍ "

 فنظرت ٖبن شمَمها لبل أن جولَه ظهرها لابلة

 " سؤجلبه أنا "

 وؼادرت الؽرفة بَنما ساعدها هو علً الجلوس بجمرَر َده جحت

 رأسها ورفعها بخفة وَده اْخري جمسن بساعدها وأحاطت كجفاها

 ذراعه فسمط رأسها علً كجفه وعاد جفناها لٕنسدال ببطء

 فضرب وجنجها بَده لابًٗ 

 " جلَلة افجحٍ عَنَن "

 فارجفعا مجدداً وببطء أشد ودخلت عمجه جحمل كوب ماء فٍ َدها

بحزن وهٍ جحاولوناولجه إَاه ما أن مد َده لها وولفت جرالبها   

 الشرب منه بَنما كان هو َمَله لشفجَها علً دفعات صؽَرة كٍ ٖ

رأسها جنزله َنسكب الماء منه ومده لها مجدداً ما أن أبعدت  

 لٓسفل ومررت أصابعها فٍ ؼرجها جرفعها لٓعلً بحركة بطَبة

 فمالت الجٍ كانت جمسن الكوب بكلجا َدَها

 " َبدو لٍ أنها اسجعادت وعَها "

 حاول رفع رأسها وكفه وأصابعه جحَط بوجنجها وفكها ولال

 " !ما الذٌ َإلمن َا جلَلة ؟ "

 رفعت رأسها حَنها وبشكل أكبر وؼطت عَناها بظهر َدها وخرج

 ً  همسها مجعبا



 " أشعر بالدوار وألم فٍ معدجٍ "

 واشجدت شفجاها بسبب جؤلمها الذٌ كانت جصفه فنظر لعمجه ولال

ش معهامندفعاً وكؤنها جعَ  

 " ما الذٌ أكلجه الَوم ؟ "

 حركت رأسها فٍ حَرة ولالت

 لمد جلبت لها العصَر الذٌ نعده "

 " !! بؤنفسنا كل صباح والخبز أَضاً وجمَعنا أكلنا منه

 نظر لها ما أن سمط رأسها علً كجفه مجدداً ومسحت َده علً

 شعرها وأدنً شفجَه من جبَنها ولبّله بنعومة لبل أن َحضنها

ا ذراعَه ودفن شفجه وذلنه فٍ شعرها فابجسمت عمجه بحَاءبكلج  

 وؼادرت الؽرفة حَن أدركت بؤن وجودها بات ٖ حاجة

 . وٖ داعٍ له

 وما أن ولفت خارج الؽرفة نظرت ناحَة السٗم وللجَن صعدجا منه

 واحدة منهما ابنجها واْخري سجكون الطبَبة المنجظرة بالجؤكَد

 والجٍ كانت فٍ منجصؾ اْربعَن جمرَباً ممجلبة الجسد للًَٗ 

 بشرجها شدَدة البَاض جلبس حجاب بنٍ ناعم لم َججاوز طوله

 كجفَها وجضع نظارة شمسَة كبَرة مثبجة فوله وَبدو علً

 شخصَجها ومشَجها كما ثمجها بؤنها طبَبة بالفعل كما كانت جحمل

ارت لها بَدها علًحمَبة فٍ َدها وجسَر مسرعة نحوها فؤش  

 الؽرفة الجٍ دخلجها فوراً دون طرق وٖ ولوؾ لٗسجبذان وكؤنها

 ! فٍ أرولة مسجشفً

 وما أن أصبحت فٍ الداخل حجً خرج ابن شمَمها من ذات الباب

 وأؼلمه خلفه نظراجها جرالبه وهو َمؾ مواجهاً له َدس َدَه فٍ

اب أمامهجَبٍ بنطلونه نظره َرجفع مع رأسه لٓعلً وَرجع للب  



 . كل حَن وكؤنه َحصٍ الدلابك بنفاذ صبر

 كانت نظراجها له جحمل الملك والحزن فٍ آن معاً للمة علً الفجاة

 الطَبة الرلَمة وحزَنة علً حال ابن شمَمها الذٌ لم َكن َخفً

 جوثره وانفعاله كما للمه الشدَد ٖ فٍ وجهه وٖ جصرفه ، بَنما

لفة جماماً فكانت كلها نظراتكانت نظرات الوالفة بجانبها مخج  

 ؼضب واسجهجان ولم َعجبها لط للمه الواضح للعَان وكانت

 جشعر بالمكان َضَك بؤنفاسها حد اٖخجناق فهمست لوالدجها

 " سؤنزل لٓطفال أمٍ "

 وؼادرت باججاه السٗلم دون أن جنجظر جعلَمها وٖ أن جري إَماءة

ن الطبَبة لَطمبنرأسها موافمة فهٍ كانت جنجظر فمط خروج جل  

 للبها علً النابمة فٍ الداخل ونظراجها جنجمل من الباب الموصد

 ٖبن شمَمها والذٌ باجت رإَجه للساعة فٍ معصمه طمس جدَد

 من طموسه ونظر لها حَن نفذ الصبر منه كما َبدو ولال بضَك

 مشَراً بَده لباب الؽرفة

 " ما بها نامت فٍ الداخل هذه ؟ "

ضحلالت فٍ جفهم وا  

 علَنا ٖنجظار لجموم بعملها فلن َعجبن بالجؤكَد أن جخرج "

 " خٗل خمس دلابك

 جؤفؾ نفساً طوًَٗ ومرر أصابع َده فٍ شعره وصوًٖ لمفا عنمه

 وجركها هنان وبدأ َشجت نظره فٍ أماكن عده فمدت َدها

 لكجفه ولالت

 " سجكون بخَر َا عمَر لما كل هذا الملك ؟ "

 نظر لها ولال

 " ما كان علَا جركها جهمل نفسها وطعامها هكذا "



 لالت فٍ حَرة

 لمد جؤكدت بنفسٍ من جناولها لطعام العشاء البارحة كما "

 " الفطور الَوم

 أبعد َده عن عنمه منزًٖ إَاها وصوًٖ لنحره وحرن رأسه فٍ

 حَرة مماثلة دون أن َُعلك وانفجح باب الؽرفة حَنها فجحرن نحوه

جبعه ودخٗ حَخ الجٍ كانت ججلس علً ظهرمباشرة وهٍ ج  

 السرَر هذه المرة جحاول بؤصابع مرججفة إؼٗق اْزرار اْخَرة

 فٍ بَجامجها المطنَة جمؾ لربها الجٍ كانت ججمع أؼراضها فٍ

 حمَبجها وأؼلمجها ونظرت نحوهما مبجسمة لبل أن َسجمر نظرها

ولالت باسمة علً عَنَه جحدَداً والجٍ كان َنمل نظراجها بَنهما  

 " ٖ داعٍ للملك فكل ما فٍ اْمر أن زوججن حامل "

* 

* 

* 

 ولفت جنظر حولها لبل أن ججحرن مسرعة فٍ اججاه الممر اِخر

 حجً كانت أمام الجٍ فجحت باب جناحها وخرجت منه فمالت

 هامسة جنظر لعَنَها

 " لمد ؼادر رواح ! أَن سَذهب فٍ هذا الولت ؟ "

 لالت بٗ اكجراخ

 " ٖ َعنَنا هذا ومؽادرجه أفضل من بمابه "

 ونظرت جرالب المكان حولها لبل أن جنظر ناحَجها ولالت هامسة

 " هل جلبِت ما طلبجه منن ؟ "

 حركت جمانة رأسها من فورها ورفعت َدها الجٍ كانت جحمل فَها

 زجاجة معجمة بكجابة طبَة طبعت علً ورلة صفراء ملصمة علَها



 ورفعت الَد اْخري والممسكة بموة بحمنة مملإة بسابل أحمر

 فاجح اللون فاجسعت ابجسامجها وسارت أمامها وهٍ ججبعها حجً

 اججازجا الممر الطوَل وكانجا أسفل السٗلم المإدٌ لهدفهما

 وهمست ملجفجه لها حَنها

 " علَنا أن نُسرع "

رة جناحَهماوصعدجا بؤلدام حافَة كما اجفمجا مسبماً ومنذ مؽاد  

 وجسارعت خطواجهما وهما جصعدان السٗلم المصَر نسبَاً حجً

 كانجا فٍ اْعلً وجسارعت الخطوات أكثر نحو هدفهما جسَر

 اْولً بكل ثبات وعزم َؽذَه حمدها اْسود بَنما كانت ضربات

 للب السابرة خلفها ججعالً جدرَجَاً كلما الجربجا من هدفهما وما

ظٗم والسكون من حولها وألرت معجرفةزاد وضعها سوءاً ال  

 لنفسها بؤنها إن كانت وحدها لعادت أدراجها منذ ولت فكانت

 جلجفت فٍ جمَع اٖججاهات وهٍ جحاول اٖلجصاق بالسابرة أمامها

 لدر أمكان حجً أصبحجا أمام الباب الذٌ ولفجا ناحَة الصندوق

ه ونظرتالمعلك بجانبه وأخرجت أسماء هاجفها من جَبها وفجحج  

 له وهٍ جضؽط اْزرار الكثَرة المجعالبة نظرها َنجمل بَنهما بَنما

 جردد شفجَها كل رلم جنمله بؤمر لسبابجها حجً سمعجا صوت

 طمطمة خفَفة جٗها صوت ضجَج كهربابٍ خفَؾ رافمه ابجعاد

 الباب المإمن ببطء مما جعلهما جنظران لبعضهما وبَنما كانت

انت اْخري جبجسم بدهشة وجحركت ماإحداهما جبجسم بانجصار ك  

 أن همست لها

 " هَا لنسرع "

 فجبعجها من فورها جحاول أن جكون بجوارها جماماً وهما جججازان

 الباب لجنجمٗ من مكان مظلم ِخر أشد منه ُظلمة فؤنارت أسماء



 هاجفها جحركه فٍ المكان الساكن الدامس جظهر معالمه فٍ بمعة

حجً اسجمر ناحَة باب الؽرفة المؽلك الضوء المجحركة أمامهما  

 فهمست جمانة

 " ها هو هنان "

 حركت رأسها وما أن جحركجا خطوة لٓمام جولفجا مكانهما بسبب

 الصوت الذٌ صدر من الجانب اِخر خلفهما وكؤنه شٍء ما ثمَل

 َجم سحبه علً اْرض فنظرجا لبعضهما أوًٖ وكؤن كل واحدة

 منهما ججؤكد من أن اٖخري لد سمعت ما سمعجه هٍ فجلن الجهة ٖ

 ! أبواب فَها

 الجفججا معاً ما أن جكرر الصوت وعٗ للًَٗ وجوجه نور الهاجؾ نحو

 مصدر الصوت عند اْرضَة وضربات الملوب جصل الحناجر

 والجوجس والرَبة ججعل الحركة جسَر كفَلم سَنمائ بطٍء

جفع الضوء لَسجمر علً الجسد الضخمواجسعت العَنان حَن ار  

 الطوَل والشعر المشعخ الملٍء بالؽبار فصرخجا معاً بموة

 . جحضنان بعضهما حَخ سمط الهاجؾ والنور معه نحو اْرض

* 

* 

* 

 ركن سَارجه عند الطرَك الممابل لوجهجه ونزل وأؼلك بابها

 ونظر لباب المحكمة الضخم المفجوح فٍ الجانب اِخر َخرج منه

َدخل إلَه جمَع جعابَر الوجوه وما َمكن لراءجه فَها ونظرو  

 للملؾ الموجود فٍ َده فها لد حانت اللحظة الجٍ ٖ َنكر بؤنه كان

 َجمنً أن ٖ َصل لها بعد أن اطلع علَه ، ٖ َعلم ما سجكون جبعات

 كشؾ ما َحجوَه وما سجنجهٍ له جلن الساعات الجٍ سَمضَها



ؾ أمام أٌ لاٍض بل أمام وزَر العدلهنان فٍ الداخل فهو ٖ َم  

 ذاجه كماضٍ وحَد فٍ أول جلسة َعرفها ٖ َكون فَها ثٗخ لضاة

 َجشاورون فٍ الحكم وعلم بؤن مهمة الجمَع فٍ جلن الماعة لن

 جكون بالهَنة وٖ َنكر بؤنه َخشً من خسارة كٗ الطرفَن ولن

سَجم َبجهج بفوز المنجصر منهم بالحكم ومهما كان الحكم الذٌ  

 ! النطك به وخٗل جلسة واحدة

 سحب نفساً عمَماً لصدره وجحرن نحو هدفه َججاز السَارات

 السابرة ببطء ٖزدحام المكان ببذلجه السوداء ذات المماش الفاخر

 ٖ َحمل أٌ حمَبة فٍ َده كؤٌ محاٍم َدخل ذان المكان بل ملؾ

 وحَد َراه َحمل ما جعجز عنه عشرات الحمابب ومََٗن العمول

 . والملوب

 اججاز الطرَك المزدوج بخطوات شبه راكضة جباطؤت ما أن كان

 أسفل سٗلم الباب الذٌ َجسع ْكثر من عشرة أشخص َدخلون

 معاً وصعد عجباجه بخطوات ثابجة وإن كان الجردد والجوجر لهما

ازداد حدة ما أن اججاز الباب المجسعمنه النصَب الوفَر والذٌ   

 حَخ المكان اْكثر منه اجساعاً فٍ مساحة شاسعة ججحرن فَها

 الناس بعشوابَة .. أبواب مفجوحة وأخري موصده وأرولة

 وممرات جصلها بؤجزاء أخري منها وجمدمت خطواجه الواسعة

 الثابجة َفكر فٍ هدفه هنا فمط وهو جؤدَة المهمة الجٍ وكلت له

أكمل وجه وأن ٖ َهجم لجبعاجها وإن كرهجها نفسهعلً   . 

 " أباااان "

 ولؾ مجسمراً مكانه منجصؾ طرَمه المسجمَم وظن للحظات أنه

 جخَل ذان الصوت المادم من خلفه ! جلن البحة الرجولَة والصوت

 العمَك اِمر والذٌ مَزه من بَن كل ذان الضجَج حوله والذٌ



لم َعد َسمعه أم أن الجمَع سمع جحول للصمت فجؤة ٖ َعلم ْنه  

 ! ما سمع وٖذوا بالصمت الجام

 وججلت له كل جلن الشكون والخَاٖت ما أن اسجدار بجسده وولع

 نظره علً صاحب الصوت ذاجه حمَمة ٖ جوهم فَها كما كان َظن

 وعلم لما جسلل الصمت للمكان حَنها جباعاً بَنما جحركت خطواجه

اً ولم َبعد نطره عن العَنان بالنظرةنحوه وكؤنه منوم مؽناطَسَ  

 الصمرَة الحادة لم َنجبه وٖ للجسدَن اْنثوََن خلفه حجً كان

 أمامه مباشرة وانجمل نظره حَنها لَده الجٍ مدها له وعاد ورفعه

 لعَنَه بصدمة حَن وصله صوجه الجامد جمود الصخر

 " هاجه وؼادر لمنزلن "

َعلم ما سَكون ولم َصدر فجح فمه وأؼلمه وحاول أن َمول ما ٖ  

 ! عنه أٌ صوت وعمله َحاول اسجَعاب ما َحدخ

 ونجح اْمر أخَراً وهو َسمع صوجه َخرج من جوفه

 " هل ألؽَت اْمر ؟ "

" ٖ " 

 كان جواباً منطمَاً أوصله لٗ منطمَة فكَؾ َكون هذا وجسجمر

 ! المضَة بعمود نالص

 رفع َده والملؾ فَها ولال ببرود

 " َمكنن أخذه بالجؤكَد لكنٍ لن أؼادر "

 أخذه منه لابًٗ بحزم

 " سجعجبره أمراً َا أبان وجؽادر "

 لو كان رجًٗ آخر َمؾ أمامه اِن وإن كان هو وفٍ مكان ؼَر

 هذا المكجظ بالناس لكان صرخ مصرحاً برفضه فهو من اخجاره

 لهذا لما َطرده ؟



اً وانطفؤت شعلةكان َماوم الكلمات كٍ ٖ جخرج منه مرؼم  

 ؼضبه جماماً ما أن انجبه لصاحبة العَنان الحزَنة خلؾ كجفه

 ً  اَْمن جٗه انجباهه ْخري جمؾ َمَنها ٖ َعرفها ولم َراها َوما

 جكبرها سناً ! لكن ثمة أشَاء ؼرَبة فٍ مٗمحها ججعله َشن

 ! باخجٗط دمابها بؤخري ؼَر عربَة كما مٗبسها

ؾ أمامه جمسن أحد َدَه الملؾ الذٌ أخذهعاد بنظره لعَنٍ الوال  

 منه واْخري َدسها فٍ جَب بنطلون بذلجه كحلَة اللون َبجعد

 بسببها طرؾ سجرجها المفجوحة مبرزة الجسد المنحوت بطرَمة

 رجولَة ٖ جخفَه جفاصَل الممَص الناصع البَاض ولال

 بصوت منخفض

 " حسناً كما جرَد مطر شاهَن "

لهم ثٗثجهم ووجهجه كما نظره ثابجاً وهو وؼادر مججازاً له بل  

 الباب الذٌ دخل منه بَنما من جركه خلفه اسجدار حَنها لمن

 أصبحجا فٍ مواجهجه ورفع َده والملؾ فَها ومدها نحو الجٍ

 ً  نملت نظراجها المصدومة بَنه وبَن عَنَه وخرج صوجه حازما

عَنَه كماكؤمر ٖ نماش فَه َشبه لوجه .. جلن الموة المنبعثة من   

 جفاصَله جمَعها

 " أنِت من سَمرأ هذا أمام الماضٍ َا جَما "

 فانفرجت شفجاها بذهول وامجٓت عَناها بدموع رلَمة دمجت

 الصدمة والفزع معاً فٍ مزَج ؼرَب وجحرن رأسها فٍ اَماءة

 رافضة والدموع جججمع أكثر فٍ اْحداق الواسعة وانجفض

 جسدها ما أن صرخ فَها بؤمر

 " أمسكٍ َا جَما "

 فارجفعت َدها له وأخذجه منه لَس بسبب ؼضبه فمط بل والصوت



 اٖنثوٌ الذٌ همس لربها

 ٖ جبكٍ أمام الناس َا حمماء كونٍ لوَة لو أردجها "

 " أن جرجع له

 فؤمسكجه كلجا َداها جشهك الهواء كالؽرَك لصدرها جرالب من بَن

ا ظهره وساردموعها سجَنة الرموش الكثَفة الذٌ أوٖه  

 بخطوات ثابجة بَنما عجزت هٍ عن الجحرن من مكانها جشعر

 بالججمد فٍ جمَع أطرافها لوٖ الَد الجٍ أمسكت بَدها وسحبجها

 معها خلفه مججازَن الججمعات الجٍ ولفت جرالب ما جراه وٖ

 جفهمه ، ولن َسجؽرب أحد هذا فلم َجولع أَّاً منهم هذا الرجل هنا

اْنظار جمَعها ججبع الجسد الرجولٍ الطوَلَجهلون ما َحدخ و  

 والسابر بخطوات واسعة واثمة وشموخ وكبرَاء عرفوه عنه من

 لبل أن َروه حمَمة أمامهم ولَس صوراً عبر شاشة مضَبة وإن

 كانت حَة ، وزاد كل ذلن السابرجان خلفه الفجاة بزٌ المدرسة

َنة جسحبهاصاحبة الجمال الطفولٍ الواضح والعَنان الدامعة الحز  

 من َدها المرأة ذات الموام الممشوق والسَمان الطوَلة َؽطَهما

 بنطلون مشدود ولمَص ضَك بؤكمام لصَرة جناثرت فوله

 خصٗت الشعر الطوَل المموج جسَر بؤرَحَة وثمة وكؤنها

 عارضة أزَاء جعجلٍ المنصة ٖ جري سوي هدفها وهو الرجل

ون مسافة محددة بَنهمالسابر أمامهما والحرس من حولهم َجعل  

 . وبَن جمَع الموجودَن هنان

********** 

 ~: المخرج

 Hanita / بملم

 ♥من مطر إلً ؼسك♥



 !!جظنَن أنٍ ٖ أملن للباً و إنما حجراً صوان

ّٗ فكرت للًَٗ و أنصفجنٍ َا ابنة صنوان؟  !!وَحِن ه

 !!من ذا الذٌ أهدان مدَنة بؤكملها؟! من أهدان مدَنة العمران؟

 !!من ذا الذٌ َدفع عمره ثمناً لَحمَن من كَد ؼَلوان؟

 ...أنا من هجرنٍ الوسن كبحر لد هجر الشطآن

 ...أنا من بات عالمٍ مظلماً خالَاً من جمال اْلوان

 ...لكننٍ لست نادماً و لن أكون لادراً علً النسَان

 !!كَؾ سمحِت لنا بؤن نكون ضحَجٍ ؼَسانٍة و جبران؟

ٖ جندمٍ فلسُت أملن فضَلة الؽفران بعد ما لمِت بفعله .. 

 ...أكملٍ دربن لَس هنان طرَك عودة فمد فات لكلَنا اْوان

 .. نهاَة الفصل

 تنبيه

 ❤❤❤صباح الورد حبَباجٍ

 هذا الكٗم نزل امبارح بالمنجدي وهٗ شفجه
 ومجل ما عودجكن أٌ شٍء أو خبر َنزل بخصوص الرواَة بنزله
 ونسخجه مجل ما هو

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 وعلَكم السٗم ورحمة هللا وبركاجه)

 آخر اْخبار جواصلت مع برد من كم َوم وهٍ طَبه لكن مشؽوله هاَْام

 بأسجعداد لزواج أخوها

ممطع وحسب كٗم برد 42وصلت عدد المماطع  27بالنسبه للفصل ال   

 بالٍ لها كجابة ممطع واحد وبعده جكجب مماطع المفٗت

لفصل وبعدها جراجعههانت لربنا نوصل لنهاَة ا ) 

 تنبيه



 ���صباح الورد حبَباجٍ
 مجل ما عودجكن أٌ خبر أو شٍء َخص الكاجبة أو الفصل
 بنزله مباشرة الكن
 وهذا الكٗم جبجه بالضبط مجل ما هو نسخجه وحطَجه

 مٗحظة:للجوضَح حبَباجٍ أنا مو الكاجبة وما عندٌ أٌ جواصل معها بنمل الكن الرواَة فمط*
 ���ْنو فٍ بنات عم َمولو الٍ امجً جكملَها وأنا مالٍ عٗلة بالموضوع نهابًَا����

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه

 مساء الخَر علً الجمَع

 اللٍ عرفجه من برد أمس انها راجعت بعض المماطع مراجعه أولَه

 وكجبت ثٗخ لفٗت

الفصل هانت إن شاء هللاوإن شاء هللا مابالٍ كثَر وَنجهٍ   

ممطع من ؼَر المفٗت 43آخر ماوصلنٍ عدد المماطع   
 
 
 

 الخبر الجانٍ كمان من المنجدي
 

 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه

 ..... مساء الخَر علً الجمَع

 َالؽالَن برد جكجب حالَا آخر لفلجَن فٍ البارت

 وإن شاء هللا ماراح جطول فٍ المراجعه ْن راجعت بعض المماطع مراجعه أولَه

 بالنسبه للممجطفات ماراح ألدر أنزل لكم ممجطفات إٖ بعد مراجعة برد للفصل

 ْن احجمال جعدل وجؽَر بإضافه أو حذؾ أو جصحَح فٍ اللٍ كجبجه

دها للضَاعواللٍ عندٌ مسوده لٕحجفاظ بها فٍ حال جعرض الفصل اللٍ عن  

 ٌْ سبب كان ٖلدر هللا ْن جعرفون صعب َنعاد كجابة فصل بطول رواَه

 أنا كنت أخجار لكم الممجطفات بعد مراجعة برد ومراجعجٍ حجً لو ماكملت

 مراجعه أنا أخجار من اللٍ راجعجه أو اطلعت علَه وأنزلها لكم وأسجمر فٍ جكملة



هاالمراجعه وفصل اْسطر علً ماججسلو أنجم فَ  

 هذا الفصل احجمال ما أنزل لكم ممجطفات ْن بنزل لكم ممطع طوَل من الفصل

 لبل نزول الفصل الهدَه اللٍ وعدجكم بها هدَه للجمَع فٍ موضوع الرواَه

 وأخذت اْوكٍ من برد بؤخجار لكم ممطع وأنزله لبل الفصل بكم َوم إن شاء هللا

 تنبيه

 حبَباجٍ مجل ما عودجكن
َنزل وهذا شفجه بالمنجدي بنمل الكن أٌ خبر  

 ���ونسخجه بالنص

⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه

ممطع راجعجها برد 20أبشركم اسجلمت من برد المشاعر   

 وراح أبدأ أنا مراجعجها وفصل اْسطر إن شاء هللا علً ماجرسل

 لٍ بالٍ المماطع أكون أنجهَت أما من مراجعت اللٍ وصلنٍ

 تنبيه

لورد حبَباجٍصباح ا ��� 
 هٗ شفت هذا الخبر وللت ٖزم نزله حجً لو كان ولت مجؤخر
 ونسخجه مجل ما هو
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 مساء الخَر

 اللٍ صبركم كل الفجره اللٍ راحت َصبركن فٍ الملَل البالٍ

 جعرفون حبَباجٍ صعب أعطَكن موعد وما أوفٍ به وحالَا أنا أراجع

َشو واللٍ فهمجه منها إنها راجعت لؽاَةممطع اللٍ أعطجنٍ م 20فٍ ال   

َمكن ْن عارفه إنٍ ماخلصت مراجعة 20لكن أنا ما أسجلمت منها إٖ  40ال   

 الجزء اللٍ عندٌ انشؽلت شوٌ أمس وماراجعت شٍء ؼَر إن فَه ممطعَن للمحكمه

صفحه وورد 142مره طوَله واحد منهم فمط بعد المراجعه وفصل اْسطر   

 وهللا جعبت وأنا مراجعه كَؾ برد هللا َعطَها العافَه اللٍ كجبجه



 المهم َاحلوات نمول إن شاء هللا نمدر ننزل الفصل نهاَة اْسبوع المادم

 أو بداَة اللٍ بعده وهذا حسب ماجنجهٍ برد وأنا من الفصل

 وراح أحدد لكم الموعد بالضبط لما ألرب من مراجعة الفصل كامل

ْسبوع المادم َوم أثنَن أو الثٗثاء راح أنزل لكم ممطع الهدَهوإن شاء هللا ا  

 اللٍ وعدجكم به هنا فٍ موضوع الرواَه

 تنبيه

 ���مساءالورد حبَباجٍ
 ���جبت الكن خبر حلو
 نسخجه مجل ما هو
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 إن شاء هللا بكره الساعه الجاسعه مساء أنزل لكم ممطع الهدَه اللٍ وعدجكم به

ممطع منها 30ممطع مراجعجها وأنا راجعت لّن  40وحالَا وصلنٍ من برد   

 وأعجمد بالٍ عند برد عشرة مماطع أو أكثر شوٌ جراجع فَها

 مقتطف من الفصل القادم

 ����مساءالورد حبَباجٍ

لراءةممجعة❤ونملجه الكن الممجطؾ هٗ   

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

هالسٗم علَكم ورحمة هللا وبركاج  

 ..... مساء الخَر علً الجمَع

 وهذا ممطع الهدَه اللٍ وعدناكم به وإن شاء هللا

 َعجبكم اخجَارٌ
 
 

* 
* 
* 

 مرر إبهامه جحت جفنه َٗمسه برفك وججعدت مٗمحه بؤلم



 وأبعد َده ونظر ناحَة هازار َمفان عند باب المسجودع

 الحدَدٌ الضخم وما أن همس له بخفوت

اْصفاد عن َدَه صاببة ٖ َبدو لٍ فكرة فن "  " 

 ججبعت نظرات رواح نظره وحَخ الجالس فوق صندوق

 خشبٍ عند الجدار الممابل علً مبعدة منهما ٖجساع المكان

 َُسند مرفمَه لركبجَه فارداً سالَه ولد جدلت َداه نحو اْسفل

 وآثار احجكان الحدَد بساعدَه حَن كان مكبًٗ جركت

س منحنٍ الظهر للًَٗ بَنما كاناحمراراً واضحاً فَهما َجل  

 َرفع رأسه ونظراجه المشجعلة كنمر هابج موجهة نحوهما

 . وإن كانت مٗمحه ججسم بالجمود الجام

 أبعد نظره عنه وكؤنه َهرب من جلن العَنان وهمس

 لن َفعل شَباً والمفجاح الوحَد للمكان لد أصبح "
 " فٍ الخارج

 أومؤ له برأسه فٍ صمت ولم َعلك أَّا منهما فمد اضطر لفعل

 هذا ورماه من أسفل الباب لَفمد اْمل فٍ الحصول علَه ْن

 ذان ما كان سَحدخ خاصة أنهما جلباه ولَداه بالحَلة وإٖ لما

 كان َمكنهما فعلها ورد فعله كان الدلَل اْكبر أمامه ، رفع

ؤنه لرأ أفكاره جلن بَنمانظره لهازار ما أن همس مجدداً وك  

 كان نظره موجه له هنان

 " .. أراه سَعَدها فٍ أٌ ولت فلن ججكهن بؤفكاره "

 وعاد بنظره له وهو َجابع هامساً بضَك بَنما ٖمست َده

 جانب ضلوعه الَسري

 ! ما هذه الموة الجٍ َمجلكها َا رجل "
 " أخشً أن نموت علً َدَه اِن وبعد أن جحررا

ح الهمس أَضاً لابًٗ بادله روا  



 لن َفعلها فؽرضه كان الوصول لمفجاح الباب والمؽادرة "
 " أما اِن وكما جراه لم َعد مهجماً لٓمر

 وجابع من فوره وبجدَة

 ثم ٖ جنسً بؤنه َملن شرَحة مسمومة فٍ معصمه والجرح "
 " العمَك فَه معناه موجه خٗل ثواٍن معدودة كمحاولة لنزعها

ً  أومؤ هازار برأسه هامسا  

 " معن حك "

 ونظر من خٗل شك الباب الضَك جداً وبعَن واحدة حَخ

 ٖ شٍء إٖ الظٗم ولال بصوت منخفض

 " ومجً سَصل والده لنجحرر ؟ "

 جنهد رواح بضَك ولال

 " .. فٍ أٌ ولت "

 وجابع من فوره وبنبرة مسجاءة

 " وما بن خابؾ هكذا كالطفل ؟ "

الباب ونظر له ولال بضَك مماثل أبعد هزار وجهه عن شك  

 وإن هامساً ٖزاٖ َخشَان ثورة ؼضب جدَدة من
 الجالس هنان

 ولما ٖ أخاؾ ونحن نجهل ما حدخ وسبب كل هذا ..؟ "

 " أشن بؤننٍ فمدت كلَجٍ وعلَا زَارة الطبَب بشكل عاجل

 ارجفع رأس رواح ضاحكاً مما جعله َكشر هامساً بؽضب

 ما المضحن فٍ اْمر َا صعلون ؟ أم جعجبن الجزَرة "
 ً  " الخضراء جحت عَنن والجٍ لن ججخلص منها سرَعا

 وحرن رأسه جانباً مجابعاً بضَك

 أخشً أن ٖ َؤجٍ ونبمً محججزَن هنا فٍ مكان وٖ شبكة "
 " اجصاٖت فَه

 جبدلت مٗمح رواح للضَك حَنها ولال



ان سَؽمً علَن بعد الركلةوماذا كنت جرَد أن نفعل ؟ ك "  
 " الثانَة من لدمه ٖ محالة وسَحصل علً كٗ المفجاحَن حَنها وَحرر نفسه وَفجح الباب وَؽادر

 كان هازار سَجحدخ والضَك لم َؽادر مٗمحه بعد لوٖ

 جولؾ فجؤة ونظر كٗهما نحو الباب الشبه ملجصمان به

حرنما أن سمعا صوت الخطوات فٍ الخارج جٗها صوت ج  

 المفل وهو َُفجح فابجعدا للًَٗ مع انسحاب الباب الحدَدٌ

 جانباً ودخل الشخص المنجظر والذٌ كان نظره منحصراً 

 علً الذٌ ولؾ علً طوله هنان عكسهما وهما َنظران

 لشاهر جحدَداً لبل أن ججبدل نظراجهما جلن للصدمة حَن

 وصل لهم الموجود هنان لم َؽادر مكانه منذ ولت وبسرعة

 لم َدركاها إٖ وهما َرَا َده جمسن بَالة لمَص والده لبل

 أن َسحبه نحوه وجمابل وجهَهما وخرجت الكلمات من بَن

 أنفاسه الٗهثة وأسنانه المطبمة بؽضب مكبوت

 " أنت من أمرهما بهذا ؟ "

 كانت مٗمح شاهر صلبة جماماً وَمؾ بثبات وكؤنه ٖ َمسن

بجمود َنظر لعَنَه بثَابه كابن له ولَس العكس ولال  

 الؽاضبة بما لم َعرفه سابماً فَها وفٍ جمَع حاٖت

 ؼضبه المخَؾ

 أجل وعلَن نسَان فكرة السفر نهابَاً ْنه جم منعن من "
 " دخول البٗد هنان رسمَاً وكل ما سجفعله طابرجن أن جحلك فٍ الجو وجعود أدراجها

نهاروجؤوه بصوت عالٍ مجؤلم اعجصر معه مٗمحه بشدة وا  

 صموده ما أن دفعه نحو الباب الحدَدٌ خلفه بموة واصطدم

 ظهره بالمطعة الحدَدَة البارزة فَه طولَاً حجً شعر بها

 كسلن كهربابٍ َضرب عموده الفمرٌ وججاهل كل ذان اْلم

 وارجفعت َده المرججفة جانباً َمنع رواح من الجمدم نحوهما



المجشابن فثمة ما علَه لوله وعلَه سماعه لبل الشجار  

 والمجولع ولَدحض أٌ شن لد َنجابه خاصة وهو َري نظرة

 الجفكَر العمَمة والؽاضبة فٍ عَنَه ومإكد سَشن بؤن اْمر

 مدبر منهم لعلمه بكل هذا وأنه ثمة اجفاق بَنهم وبَن مارَه

 لذلن رفع َده وأمسن بَالة لمَصه أَضاً وفٍ حركة مشابهة

 له وخرجت الكلمات منه بكل ما اسجطاع من لوة رؼم ألمه

 " ما الذٌ حدخ بَنكما؟ ما هذا الذٌ جعلن جفعل كل هذا ؟ "

 وأؼمض عَنَه َكجم ألمه ما أن دفعه بَده أكثر وساعده

 َلجصك بصدره كما وجهه الذٌ بات ٖ َفصله عنه شٍء

 وهمس من بَن أسنانه

 " أَن هٍ ؟ ذهبت إلَن ألَس كذلن ؟ "

 ولاوم ألمه مجدداً بكل ما َملن من لوة ولال بجمود وكلمات

 مجؤنَة لم جخؾ فَها بحة اْلم َنظر لعَنَه المرَبة منه

 بل رفضت أن جكون معٍ وما أن جوافك لن أسمح لن "
 " بؤخذها أبداً جزاء فعلجن وطردها بجلن الحال

 نفض حَنها لمَصه من َده بحركة لوَة ؼاضبة ورفع سبابجه

م وجهه بَنهما وهمس بؽضب مكبوت َنظر لعَنَه بجحدٍ أما  

 وكلمات مجؤنَة

 " سنري َا شاهر َا ابن كنعان "

 وؼادر من الجزء المفجوح من الباب والذٌ دفعه بَد واحدة

 رؼم ثمله مصدراً صوجاً لوَاً مزعجاً واججازه مبجعداً 

 بخطوات واسعة ؼاضبة مخلفاً صمجاً موحشاً وبَنما كانت

زار لم جؽادرها الصدمة بعد َنظر لشاهر الذٌنظرات ها  

 كان َرجب لمَصه وسجرجه واْلم َشوه صفحات وجهه



 الجامدة مع كل حركة لال رواح بؽضب وَده جشَر نحو

 المكان الذٌ خرج منه للجو

 لما رفضت أن أمنعه من معاملجن بجلن الطرَمة "
 " !وأنت والده ؟

 رفع نظره له حَنها ولال بحدة

ٌ جدخلن فٍ شٍءلن َجد "  " 

 حرن رأسه فٍ رفض ؼاضب ولال بضَك

 " ! وما هذا الذٌ سَجدٌ مثًٗ ؟ جركه َفعل ذلن وَؽادر "

 جنهد الوالؾ أمامه بعجز ولم َعلك فمال من فوره َنظر لعَنَه

 بجساإل ورَبة

 " !ماذا حدخ ؟ "

 كان َعلم بؤن هذا السإال لادم ٖ محالة وكان خَاره الوحَد

 هو الجهرب من أجابة علَه ولال َنظر للكدمة الواضحة عند

 عظم جفنه اَْسر

 " !! ما الذٌ حدخ معن أنت !هل جعامل معكما بعنؾ هكذا"

 ارجفعت َده لها بحركة ٖ إرادَة وجؤلمت مٗمحه ما أن

 ٖمسجها أصابعه ولال بضَك

 كنت سؤلول لن ما أن جكون هنا ما هذا الوحش الذٌ "
لكن ما أن رأَت ما فعل معن عجز لسانٍ عن أنجبجه ؟  

 " لولها فهٍ ٖ جكفٍ

 ابجسم بحزن وربجت َده علً كجفه ولال

 بالنسبة لٍ أعذره بل ولد أكون أسجحك هذا أما ما حدخ "
 " معكما فالبٗ اعجذارٌ عنه

 كانت عَنا رواح جحدق فَه باسجؽراب بَنما أبعد هو نظره

ص عَناه مٗمحه فمال ذانعنه لهازار والوالؾ خلفه ججفح  

 ببرود َمسن وسطه بَدَه



 ٖ َؽرن عدم وجود كدمات فٍ وجهٍ فمد جهشمت "
 ضلوعٍ بسبب ركلة واحدة منه طرحنا بها أرضاً وَداه
 " !! فٍ اْؼٗل

 وكان رد فعله الصادم لهما أن ابجسم َحرن رأسه وكؤنه جؤللم

و َنمل نظرهمع جصرفات ابنه أو جولعها سلفاً ولبل أن َمول وه  

 بَنهما

 أنا آسؾ بمدر ما أنا ممجن لكما فبجصرفه الطابش ذان كان "
 " سَجسبب بهٗن الجمَع هنا

 لال رواح َنظر لعَنَه بَنما وجه كٗمه للوالؾ خلفه

 " هزار هل جنجظرنٍ فٍ الخارج ؟ "

 فجحرن ذان من فوره وؼادر المسجودع وجركهما لصمت

ًٗ ولد لال بجدَةمرَب لم َجركه رواح َدوم طوَ  

 "! سجشرح لٍ ما حدخ ومفصًٗ وَبدو أن مارَه جزء منه "

 نظر شاهر لعَنَه بصمت للحظات ولال كاذباً لعلمه بالعٗلة

 الجٍ ججمعه بابنه

 ٖ شٍء لدَا ْلوله فاْمر ٖزال بَنهما حجً اِن وهٍ لم "
 " جنطك بما حدخ

لم بها ؼَروججنب ذكر الحمَمة له وحسب اٖجفاق فلن َع  

 ثٗثجهم لكن الوالؾ أمامه َبدو لم َكجفٍ بذان الجواب فمد

 لال مباشرة وبعدم الجناع ملوحاً بَده

 ما هذا الذٌ َجعله َجن هكذا ؟ ولما للت بؤنن جسجحك "
 " ! ما فعل بن

 لال مباشرة وبنفاذ صبر

 " انسً اْمر َا رواح فهو ومارَه انفصٗ وانجهً "

 ً  اجسعت عَنا رواح وهمس مصدوما

 " !! طلمها "



 جمجم الوالؾ أمامه َبعد نظره عنه

 " لم َفعل حجً اِن "

 ً  لال الذٌ ضاق منه ذرعا

 " ! لو أنن جمول عبارة جامة ومفهومة "

 عاد بنظره له ولال بحزم

 ألول عد للمنزل فإن شعرت والدجن بؽَابن سجملك "
 " وٖ َمكنها أجصال بن

ججاهله ولال بإصرار وحزم َنظر لعَنَه لكنه  

 " أَن هٍ مارَه أرَد أن أجحدخ معها ؟ "

 رفع سبابجه ولوح بها نحوه لابًٗ بشٍء من الجهدَد

 " رواح لَكون الجمَع خارج اْمر رجاءً  "

 وؼادر هو أَضاً وجركه والفاً مكانه َجماذؾ بَن الحَرة

اله ذانواٖسجَاء َجساءل عن اْمر الذٌ جعل ابن خ  

 َجصرؾ بجنون ودون جخطَط مسبك وٖ موافمة ولما َسجهَن

 ! والده باْمر هكذا وكؤنه َعلم ما لال بؤنه َجهله

 بل ولما َجكهن بانفصاله الكلٍ عن مارَه ؟

 !وما الذٌ حدخ بَنهما ؟

 اسجؽفر هللا بهمس ؼاضب وجحرن من هنان أَضاً فمد جؤخر

ن جشعر والدجه بؽَابهالولت وعلَه أن َكون فٍ المصر لبل أ  

 وَصبح فٍ مشكلة فلن ججركه حجً َجحدخ بل وسججلب

 ً  . والده لمماضاجه أَضا

 ما أن أصبح فٍ الخارج جوجه نحو سَارجه والجٍ كان هازار

 ٖزال َمؾ خارجها ولد لال ما أن وصل إلَه

 " ! ما الذٌ َحدخ "



 ولؾ ممابًٗ له أمام باب السَارة ولال ببرود

 " ٖ أعلم وإن علمت ما أخبرجن "

 ججعدت مٗمحه بضَك ولال

 " ولح لن ججؽَر أبداً  "

 ضحن وفجح بابه ولال وهو َجلس داخل السَارة

 " هَا جحرن ودون ثرثرة جوفاء أو جركجن هنا وؼادرت "

 حرن رأسه بَؤس منه ونظر له حَخ كان َحدق فَه عبر

 نافذجه ولال ببرود

بالفعلعابلة ؼرَبو أطوار  "  " 

 وجحرن من فوره حول السَارة بَنما وصله صوت الذٌ لال

 صارخاً بجعمد لَسمعه

 " َشرفنٍ سماع هذا من ؼَلوانٍ "

 كان حَنها عند الباب اِخر فجحه وجلس فٍ الممعد المرَح

 للسَارة الرَاضَة الفاخرة وضربه خلفه بموة ونظر لعَنَه

 ولال بضَك

لٍ فعًٗ لجعلت الزعَملو كانت دماإهم جسرٌ فٍ عرو "  
 " مطر َرضخ لرؼباجٍ كما َفعل جَم إن بالطَب أو أكراه

 لال َمسن ضحكجه

 " َبدو أن دماء والدجن ذات مفعول ألوي "

 وكما جولع لكمجه لبضجه علً ذراعه فجؤوه ضاحكاً بَنما لال

 هازار بضَك

 " أجل فاْمر ٖ َجعدي الجسلَة بالنسبة إلَن "

مسرعة حَنها جشك بنورها الموٌ الطرَك جحركت السَارة  

 الخالٍ ولال ونظره علَه أمامه



 َا صدَمٍ شمَمجن جزوجت ومن رجل زكاه مطر شاهَن "
 " ! بنفسه فلما جرَد زَارة جلن البٗد اِن ٖ أفهم

 لال بضَك وَده جٗمس صدره

 " أراها .. أطمبن أنها بخَر ألَس من حمٍ ؟ "

 لال رواح وبجفهم وهدوء

 أنت جعلم جَداً بؤن سفرن ودخولن البٗد معناه خطر محجم "
 علً الجمَع َا هزار ولم َحن موعده بعد فلم َمنع الزعَم
 " مطر هذا لَحرمن منها بل لمصلحجن ومصلحة الجمَع هنا

 نظر ناحَجه وحرن َده بضَك لابًٗ باحججاج ؼاضب

 جَم فعلها ودخل وأخرج زوججه من هنان حَن أراد هذا "
 " ! فلما ممنوع عنا

 لال رواح بضَك مماثل وَده ججحرن أمامه أَضاً بَنما نظره

 علً الطرَك

 أنت جعرؾ جَم جَداً كما ججهل أَضاً ما جبعات اْمر "
 وَبدو لٍ ما َحدخ اِن إحداها فلَس جلبها هنا معناه أنه
 " أؼلك الكجاب وانجهً كل شٍء

هونظر له وجابع بجدَة َشَر بؤصابعه لصدؼ  

 علَن أن جفكر بعمل وٖ جفعل ما سَكون فَه موجن لبل "
 " وصولن لها وحرمانها منن ولٓبد َا َهازار

 أشاح بوجهه عنه ونظر ناحَة نافذجه وجمجم بكلمات لم َفهمها

 فجنهد بَؤس َحرن رأسه بَنما همست شفجاه باسجَاء وبما

 سمعه وحده

 " أعلم بؤن نهاَجنا سجكون بسبب إحدي النساء "
 

* 
* 
* 

 مع مقتطفات (��✌�😌�تنبيه)واآلخير



 مساءالورد َا حلوَن وجبت الكن الخبر اِخَر والمنجظر
ٍّ ْن ما دخلت امبارح شوؾ اخر اْخبار وهذا خبر امبارح مع  واسفةةةةة صار جؤخَر من
 ����ممجطفات نزلت لبل شوٌ واكرر أسفٍ حبَباجٍ

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

ممطع 41حالَا راجعت   

مماطع من برد بؤبدأ أراجعها 8ولبل شوٌ وصلنٍ   

 وبالٍ عند برد ممطع واحد

 وإن شاء هللا بكره أنزل لكم الممجطفات وَوم الجمعه الساعه العاشره مساء

27بجولَت المملكه أنزل لكم الفصل   

 وإن شاء هللا ماَشؽلنٍ شٍء وَوصلنٍ آخر ممطع مع مَشو

 وألدر أوفٍ بوعدٌ لكم
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 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه
 ..... مساء الخَر علً الجمَع

27موجز أخبار الفصل   

 حكاَة ؼَسانه *

 دانَا وإنكشاؾ بعض أسرارها *

 جهور جَم وجنونه واضافة كلمة لماموس كلماجه الؽرَبه *

وحالهامطر هللا َعَنه فٍ الداخل ؼسك والؽلوانََن وفٍ الخارج جَم وجهوره ومارَه  *  

 جلَله جشبه صدَمجها ؼسك وجضع عمَر فٍ اخجبار صعب *

عمَر اججمعت علَه الظروؾ الصعبه مطر من جهه وجلَله من جهه وكؤن ماحصل له َٖكفٍ ...  *
 هللا َكون فٍ عونه



* 
 ( بطل وبطله َرددان) صدمات عمر مرت علٍ وٖ حسبت احسابها

ممطع راجعجهم وطارت  15وهللا سجر علٍ أنا َابنات واٖ كنت بشاركهم الؽناء هذا الفصل والسبب 
منٍ لكن الحمد هلل رجعت والسبب ولدٌ اللٍ صحَجه من نومه من صدمجٍ حجً َشوؾ المشكله 
 هههه

 والنجَجه أصبح عندٌ خوؾ َجكرر الوضع وَطَرالفصل لبل ما أنزله لكم
أنزله فٍ المنجدي وماراح إرجاح إٖ لما  

 

27ممجطفات الفصل   

 ( ولاص إن كنت جرَد معرفة هوَة الماجل الحمَمٍ لشمَمن علَنا أن نجمابل الَوم )

********* 

 ٖذت بالصمت لبرهة جنظر لعَنَه لبل أن ججحرن شفجاها
 لابلة بجمود
 " أنا مؽادرة فٍ جمَع اْحوال وإن لفزت من سَاج سور المصر "

لمبدبٍ أن حرن رأسه مبجسماً َنفٍ الجناعه بالفكرة ولبل أن َمولكان رد فعله ا  
 " أعلم بؤنن أذكً من أن جفكرٌ فٍ فعلها وأنِت ٖ جملكَن نموداً وٖ هاجفاً وٖ أحد جذهبَن إلَه "
******** 
 ما أن ولفت أمامه ورفعت نظرها له حجً خرجت كلماجه
 الحازمة َنظر لعَنَها الدامعة
منصة َا جَمامكانن أعلً ال "  " 
 لم جسجطع جفسَر اْلم الذٌ شعرت به فٍ للبها حَنها حجً
 كانت جشعر بؤنها سجفمد أنفاسها ولٓبد ولمعت عَناها بمرارة
 وألم وهمست بؤسً حزَن جسججدَه
 " أبٍ أرجون ٖ َمكننٍ فعل هذا ألسم لن "
 وكجمت عبرجها كما كلماجها ما أن لال بحزم آمر
 " جَمااا "

******** 
جبدلت صرخاجها ْنَن مجمطع حَن جولؾ عنها كل ذان اْذي فجؤة لَس رحمة منه وٖ شفمة وٖ 
إعَاء بل ْنه ثمة من سحبه من ظهر لمَصه بموة ولكمه بمبضجه فٍ وجهه لكمة جعلجه َرجمٍ علً 

علم الكرسٍ الخشبٍ وجدحرج معه علً اْرض صارخاً بؤلم لبل أن َدفعه بموة مجؤلماً وحَنها فمط 
عن هوَة الفاعل والذٌ لم َجرن له مجاًٖ لَراه لبل ذلن وهو َوجهه لبضجه نحو وجهه بسرعة 
 البرق

******* 

 ولاص ٖ أعرفن صاحب لرارات مجهورة لكنٍ أثك فٍ )
 ( ثمة والدن بن فاعجنٍ بنفسن وبزَزفون جَداً بنٍ



******* 
 وؼمرجها رابحة عطره الفاخر الممَز ما أن مال نحوها

رت سرَعاً بدؾء أنفاسه علً وجنجها لبل أن جٗمسوشع  
 بشرجها شفجَه بنعومة ممبًٗ إَاها وكانت جشعر بؤنها جنصهر
 !! .. كمطعة جلَد .. الحمماء

******* 

 " سَدٌ اشجرٌ لها زهرة سجسامحن حبَبجن حَنها "

ة مصدومة لبل أن لم َسجطع إمسان ابجسامجه وهو َنمل نظره منها للجٍ كانت وكما جولع جنظر للطفل
ججبدل جلن النظرة بؤخري مسجاءة وهٍ جنظر لعَنَه ، وما أن حاولت اججَازهما مؽادرة أمسكها من 
 َدها والجفت أصابعه حول معصمها مولفاً إَاها مكانها بَنما مد َده اْخري للطفلة لابًٗ بابجسامة
 " هات واحدة "
******** 

له ولال بابجسامة مابلة ما أن رفعت نظرها  
 " ! كم لؽة أَضاً ججمنَنها "

 اجكؤت بظهرها للخلؾ وكجفت ذراعَها لصدرها لابلة ببرود
 " أَطالَة وأسبانَة فٗ ججحدخ عنٍ بهما أمامٍ مسمبًٗ "
 لال بضحكة صؽَرة
"  ً  " أنا ٖ أجمنهما أساسا

****** 
 أجمنً ذلن بالفعل وٖ جنسٍ بؤن ججولفٍ عن وضع المزَد "

لها ْن الجرعة الزابدة جإدٌ لفشل فٍ من جلن الحبوب  
 عمل الكبد والبنكرَاس وسَُكجشؾ أمرنا ٖ محالة ولد
 " جموت وَكون السجن مإبداً حَنها

****** 
 كانت جعلم بؤن اْمر لم َنجهٍ عند ذلن ولن َنجهٍ بخروجه
 ومؽادرجه ، وكالمجولع جماماً فمد وجدت نفسها فٍ مواجهة

لؾ َنظر لعَنَها نظرة ؼاضبةوالدها هذه المرة والذٌ و  
 زادها الجراب حاجبَه اْسودان وكانت جنجظر سَل الجوبَخ
 الؽاضب منه لكن ما أجاها كان أمر مخجلؾ جماماً لم ججولعه

******** 

 جخطٍ الصدمات النفسَة بعد اٖنهَار العصبٍ الحاد لَس "
 باْمر الهَن فسجكون جسدَاً بخَر لكن الجانب النفسٍ له

اسٍ فٍ ذلن لذلن سَكون الدور اْكبر للمحَطَندور أس  
 " بها لجججاز هذا بسهولة

******** 



 وجبدل اْمر لخوؾ رهَب شعرت به َسرٌ بدل الدماء فٍ
 عرولها وانجفض للبها بشدة ما أن وجدت فجؤة نظراجه جلن
 موجهة نحوها وابجسامة خبَثة مجسعة جرجسم علً شفجَه

م َسمعه ؼَرهمابَنما همس لشمَمه بجانبه بما ل  
 " ! هذه اٖبنة أم الحفَدة "

******** 
 لَس بهذه الطرَمة َجم الجحام منازل البشر والجحدخ معهم "
 " فؤنزل سٗحن لنجفاهم

******* 

 تنبيه

��مساءالورد حبَباجٍ الصبح 2هٗ شفت هذا الخبر ونسخجه الكن كان نازل الَوم بعد الساعة   

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
بن بجنزَل الفصل الَومحبَباجٍ اللٍ َطال  

 أوٖ أنا لما حددت الجمعه لجنزَل الفصل حددت لكم الموعد

مماطع جحجاج مراجعه 8وأنا ما أنجهَت من المراجعه وكان بالٍ لٍ   

 وسبك وذكرت إن بالٍ ممطع أخَر عند برد جكمله وجراجعه وجرسله لٍ

 ولّن ما أسجلمت من برد الممطع اْخَر والظاهر ممطع طوَل

 فٗ جظنون إن الفصل عندٌ كامل وماراح أنزله لكم

 أعطَجكم موعد وإنا ناوَه مع برد نبذل جهدنا حجً نكمل البالٍ

 وَنزل الفصل وهذا فَه ضؽط علً برد وعلٍ ْننا نبذل جهدنا حجً

 نوفٍ بوعدنا وأكره إنٍ أوعدكم وأخلؾ

 تنبيه

 هذا الكٗم من صفحة الكاجبة شخصًَا����حبَباجٍ
رررررر َا حلوات ما عندٌ أٌ جواااااصل نهابٍ ٖ مع الكاجبة برد المشاعر وٖ واك

 مجلٍ مجلكن�فـ لما جسابلونٍ وهللا ما بعرؾ���المنجدي

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 السٗم علَكم مجابعاجٍ الؽلَات



من رواَة جنون المطر هو 27أعلن أوًٖ أن موعد الفصل   

جمام الساعةَوم ؼٍد الجمعة إن شاء هللا علً   

 بجولَت السعودَة10:00
 بجولَت لَبَا 9:00
 بجولَت ؼرَنجش 7:00
 بجولَت مصر 9:00
 بجولَت الجزابر 8:00
 بجولَت مورَجانَا 7:00
 بجولَت جونس 8:00
 بجولَت العراق 10:00
 بجولَت فلسطَن 9:00
 بجولَت سورَا 9:00
 بجولَت الَمن 10:00

جرض بؤنه بَنوأحب أعجذر منكم لجؤخر الفصل الذٌ َف  

 أَدَكم لبل خمسة أشهر لظروؾ خارجة عن إرادجٍ

 أجمنً أن َنال إعجابكم وَكون عند حسن ظنكم بٍ

 وكل من َرَد لراءة الفصل ولت جنزَله فالمكان هو منجدي رواَجٍ

 فٍ لروب رواَاجٍ بعدها pdf الثمافٍ كما سَجم عرضه كملؾ

 ً  . بساعة واحدة جمرَبا

ً أحبكم فٍ هللا جمَعاً . .. محبَجكم دابما  

 بــــــــ آلمـشـآعر ــــرد

1الفصل السابع والعشرون   

حبَباجٍ الفصل كجَرررررررررر طوَل فـ اجحملونٍ لبَن ما انمله الكن وكالعادة كـ ألسام مشان 
 اجؤكد أنو نملجه ُكله بدون نمص وهو لبل الل ربع ساعة َٗ خلص علً المنجدي
 لراءة ممجعة حبَباجٍ
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 الفصل السابع والعشرون



 ~ : المدخل

 Hanita /بملم

 المحكمه

 ..ؼرفة شدَدة الضَك رؼم رحابة اجساعها *

 ...شدَدة الظلمة رؼم لوة إنارجها

 ...فَها الماضٍ.. هَبة الدفاع و مثلها اٖدعاء

 ...فَها الشهود و هَبة المحلفَن بٗ رَاء

 ..و نحن أمامهم.. أنا و أنِت... خصمان َربطنا الحب و الوفاء

 ...خصمان و لد فرلجنا ظروؾ ما هٍ إٖ محض افجراء و ابجٗء

 ...جرَننٍ الجانٍ و ما أنا إٖ ضحَة والع لاس مرَر

 ...أعذر جهلن و ألوم جهوراً فَن َفضٍ بنا إلً وضع عسَر

لَضحٍ ْجل الؽَر فانصجٍ جَداً لجعلمٍ بؤنٍ لست سوي رجل ولد ... 

 ..ؼرفة جكشؾ فَها الحمابك و ما خفٍ من المسجور *

 ...ها هنا سجمؾ أمامٍ و َسمط لناعن آذناً لوجهن بالظهور

 ...ؼرفة ولججها بموة كبرَاء جرَح و نزؾ للب كسَر

 ...فانجظر لجري ما لدٌ فلمد أعددت لهذه اللحظة الكثَر

هما فٍ حَن كنت أنت الخابن باسجمرارججحدخ عن حب و وفاء عهد جمسكت أنا ب .. 

 ...لكم جمنَت ان َكون ما أعانَه مجرد كابوس فاضت دموعٍ منه أنهاراً لَل نهار

 ...ضحََت و جضحٍ ٖ َهمنٍ.. فلست بالجٍ جكجرخ لهشاشة اْعذار

*  ً  ...ؼرفة جمثل عدالة أراها جخفٍ وراءها ظلماً عظَما

ً أَا اَها الحاضرون أٖ جؤبهون لطفل ة جنازع لحظة فراق ألَما ... 

 ً  ...أنظر لوالدٌ والفاً أمامكم فؤزداد به فخراً و حبا

 ..و إذا ناظرت والدجٍ أري حضناً ٖ احجمل له فمداً 

 ...فإذا كان جمعكم الساعة شاهداً علً نهاَة حَاة للبَن هما لٍ كل الحَاة



ر من هم حماً الجناةفها انا لد أجَت ْعَد وصاًٖ بَنهما من خٗل سرد ولابع جظه .. 

 ...ؼرفة دخلجها بملب َنجفض حزناً كعصفور َنازع لحظاجه اْخَرة

ٌّ أسرة كاملة سعَدة... أب و أم و طفلجهما الصؽَرة  ...و كلٍ أمل أن اؼادرها مع والد

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

 ٖ جعلم كل واحدة منهما كَؾ خرجت من باب الجناح وٖ

طرَك أمامها وهماكَؾ نزلت السٗلم وٖ كَؾ رأت ال  

 جخرجان من هنان راكضجان فٍ ذات الولت حجً وصلجا

 جناح أسماء ولد أؼلمت جمانة بابه بالمفجاح وولفت علَه

 جسدها ٖزال َرججؾ بؤكمله ونظرت للجٍ كانت جحاول

 إخفاء ارججاؾ َدَها بشدها لهما معاً وإن لم جسجطع إخفابه

 فٍ عَنَها الزابؽجَن وكؤنهما سجخرجان من مكانهما ، لالت

 جمانة بصوت مرججؾ َنذر بسَل من الدموع

 " كان حمَمة ذان أم خَاًٖ ؟ "

 وكان صوت الممابلة لها مرججفاً وإن لالت بانفعال

"  ً  " لو كان خَاًٖ ما كنا رأَناه معا

 ضربت َد جمانة علً صدرها ولالت بذعر جنظر للجٍ بدأت

 ججحرن بعشوابَة فٍ حدود ضَمة

 " هو شبح إذاً  "

 ولفت أسماء ونظرت نحوها ولالت بضَك

 " الشبح ٖ َصدر صوجاً ، ولكان خرج لنا هنا َجبعنا "

 انجفض جسدها لافزة بعَداً عن الباب ونظرت له خلفها لبل أن

 " جنظر لها ولالت بارججاؾ

ببهٖ جمولٍ هذا فلن أنام اللَلة وٖ كل لَلة بس  " 

 ً  جؤففت بضَك منها وإن كانت ٖزالت أوصالها جرججؾ خوفا



 جحاول إخفابه بحركجها الدورانَة فٍ المكان والجٍ عادت لها

 مجدداً بَنما كانت جشد َدَها فٍ بعضهما بموة جحاول وبٗ

 فابدة طرد جلن الصورة من ذهنها فاْمر حمَمة ٖ نماش

ات بَن كفَها بهمسفَها، ولفت ونظرت للجٍ كانت جمرأ اَِ  

 مرججؾ باكٍ وجمسح بها وجهها وأعلً جسدها وجكرر وجعَد

 دون جولؾ ولالت جنظر لها بضَك

 " هاجفٍ بمٍ هنان كما اْؼراض الجٍ أولعجِها "

 حدلت فَها جمانة بذعر جبعد َدَها الجٍ كانت جمسح علً

 رأسها ولالت

 " لن أصعد لٓعلً وٖ علً دق عنمٍ "

شجد وكؤنها جفرغ انفعالها بهذاصرخت وضَمها َ  

 " وبما سجبررٌ هذا ؼداً لزوجن ؟ "

 ً  لالت بانفعال واضح أَضا

 " لست أنا ولسنا نحن .. ٖ دلَل لدَهم "

 لالت جلن من فورها وبنفاذ صبر وؼضب

 " وهاجفٍ َا حمماء ؟ أم سجنجٍ بنفسن وججركَنٍ "
 جبدل مزاج جمانة الباكٍ فجؤة ولالت بحزم جرفع إصبعها

 المرججؾ أمام وجهها

 وإن كان هاجفٍ لسماً لن أصعد لجلبه وسؤلول كل "
 " ما رأَت هنان

 لالت أسماء بضَك

 " مؽفلة .. لن َعلم أحد بما رأَناه حجً نجَمن ما َكون "

 نفضت َدَها لابلة بانفعال

 " وما َكون ! إنه رجل .. رجل "

 وأشارت لنفسها بكلجا َدَها مجابعة



 " هل نحن بحاجة للجؤكد "
 الجربت خطوة منها ولالت بحدة جشَر بسبابجها للباب

 !من َكون ؟ وما َفعل هنان ! وكَؾ دخل ؟ "
 " ألدَن جواب لهذا ؟

 عاد جسد جمانة لٗرججاؾ وامجٓت عَناها بالدموع مجدداً 

 ولالت مرعوبة جحضن نفسها

نٍ بهذا ألسم أنٍ أحجاج لدخول الحمام اِنٖ جذكرَ "  " 

 جؤففت فٍ وجهها وجحركت من مكانها ولالت بحزم ما جعلم

 بؤنه سَجنبها هٗكها

 " علَّا أن أجلب هاجفٍ وأن نؽلك الباب "

 حدلت فَها جمانة بذهول وهٍ جججازها وجفجح الباب

 ولالت بعدم جصدَك

 " ! سجعودَن إلً هنان "

راب بَنما كانت َدها جدَر المفجاح للمرة الثالثةورالبجها باسجؽ  

 بسبب إؼٗلها له بَنما لالت بجمود وإن كان ظاهرٌ فمط

 " بعد ما رأَجه أنا بحاجة لشهر كامل ْصعد "

 لالت جمانة من فورها وباسجؽراب

 " كَؾ إذاً ؟ "

 وحدلت فَها بعدم اسجَعاب وهٍ جفجح الباب وجؽادر فخرجت

جؽربة وهٍ ججوجه نحو السٗلم ونزلتخلفها وجبعجها مس  

 خلفها جحضن نفسها وجنظر حولها بخوؾ فٗزال جسدها

 َرججؾ وضربات للبها المجنونة لم جنخفض فلم ججخَل

 . َوماً أن جري ما رأجه هنان

 ولفت منجصؾ السٗلم بسبب ولوؾ السابرة أمامها لحظة

 أن ظهرت لهما الخادمة الوالفة عند الباب بعَداً والجٍ جركجها



 لجرالب لدوم أٌ أحد وخاصة ولاص ولد جوجهت نحوهما

 ما أن رأجهما ، وما أن صعدت وولفت أمامها حجً لالت

 أسماء هامسة ججاهد نفسها لجكون طبَعَة

 إصعدٌ لجناح جلن الماجلة اِن وأجلبٍ هاجفٍ وعلبة "
 " الدواء والحمنة

 حدلت فَها ببٗهة وجمجمت

 " ! من هنان "

 همست مجدداً وبضَك

 " ٖ من هنا ..! من هنان بالجاكَد "

 حدلت فَها الخادمة بصمت لبرهة جحاول فهم هذا أو حجً

 إسجَعابه وما أن لالت

 " .. لكن "

 لاطعجها بنفاذ صبر

 سؤضاعؾ لن المبلػ الذٌ اجفمنا علَه فمط احضرَهم "
جعودٌ وجؽلمٍ البابولن مثله ل  " 

 وما أن كانت سججحدخ لاطعجها مجدداً وبضَك

 ٖ أسبلة بعد .. اْمر بسَط للؽاَة وجعلمَن جَداً النفع "
 " الذٌ سَعود علَن

 همست مسجسلمة وإن لم جمجنع

 " حسناً .. لكن إن رآنٍ أحد فسؤلول ما لدٌ "

 شدت أسماء علً أسنانها بؽضب فهذه الخادمة جبدو أخطر

 مما كانت ججولع وعلَها أن ٖ جُظهر لها بؤنها ضعَفة وبحاجة

 ً  لها بل العكس ، لالت بحزم وَدها جضرب كجفها جدفعها دفعا

 لن َران أحد جحركٍ هَّا أو ٖ عمل لن هنا وجعلمَن جَداً  "
 " لما، بل ومصَرن سَكون السجن

 وكما جولعت جحركت من فورها منصاعة وإن كانت جنظر



كل حَن وحجً وصلوا السٗلم المإدٌ لذان لهما خلفها  

 الجناح وحَنها انجهت رحلجهما لجكملها هٍ وحَدة بَنما ولفجا

 جنظران لها وهٍ جصعد ببطء وخطوات مجرددة ولن جلومها

 أٌ منهما علً هذا وإن كانت ججهل ما وجدجاه هنان فاْمر

 َدعو للرَبة ومن الطبَعٍ أن جفكر فٍ أنه ثمة ما َمنعهما

 من العودة وهما كانجا فٍ اْعلً، لكن ٖ حل أمامها سوي

 اٖنصَاع فهٍ باجت مجورطة معهما ولن جخجار وٖ الطرد

 من عملها هنا فكَؾ بالسجن ؟

 لذلن سارت نحو مصَرها المجهول مكرهة وجركت خلفها

 من كانجا جرالبان مكان اخجفابها بجركَز وكل واحدة منهما

ة كحالجهما سابماً أو أنجنجظر لدومها الراكض صارخ  

 ً  . ٖ جرجع أساسا

 وحدخ ما لم ججولعاه أبداً وهٍ جنزل بخطوات شبه راكضة

 جمسن الهاجؾ فٍ َد والمارورة والحمنة فٍ الَد اْخري وهما

 جنظران لها باسجؽراب حجً ولفت أمامهما ولالت بنفس ٖهخ

 ً  مبجسمة وكؤنها انجصرت علً ما ججهله أساسا

إؼٗق الباب اِن ؟كَؾ َمكننٍ  "  " 

 حماسها لمضاعفة مكافؤجها ثٗثة أضعاؾ ججاوزت معه

 النظرات البلهاء الجٍ كانجا جحدلان فَها بها ولالت أسماء

 " ! هل وجدِت النور مضاءً  "

 لالت من فورها مسجؽربة

 " بل لمت أنا بجشؽَله ْري المكان "

تنظرت حَنها لجمانة والجٍ نظرت لها بدورها ولد فهم  

 سرَعاً ما جفكر فَه لذلن همست لها بخفوت وإصرار



 " لن أصعد أبداً  "

 ججاهلجها جرممها بضَك ونظرت للخادمة الجٍ أخذت الهاجؾ

 من َدها وفجحت البرنامج الذٌ دفعت مبلؽاً كبَراً لمطور

 برامج عبر أنجرنت لجحصل علَه ولجعلم رمز الباب من

لتخٗل رلم الصندوق فَه ومدجه لها ولا  

 " لومٍ بضؽط ذات اْزرار ونحن ننجظرن هنا "

 حركت جلن رأسها موافمة وناولجها الحمنة ولارورة الدواء

 وصعدت بالهاجؾ بخطوات راكضة هذه المرة عكس السابك

 ونظرت جمانة ْسماء وهمست بعَنَن مجسعة

 " ! لم ججده "

 لالت الوالفة بمربها بارجبان واضح

 " عاد للعدم الذٌ خرج منه بالجؤكَد "

 عاد اٖرججاؾ لَدٌ الجٍ لم َؽادرها حجً اِن ولالت خابفة

 ٖ َمكننٍ إلناع نفسٍ بؤنه شبح فؤَن اخجفً "
 " ! ومن أَن خرج

 حركت أسماء كجفها ورأسها بمعنً ٖ جواب لدٌ ونظرت

 للخادمة الجٍ عادت سرَعاً وولفت أمامهما ولالت بؤنفاس

عة جمد الهاجؾ لهامجمط  

 " لمد أؼلمجه "
 أخذجه منها ولالت ببرود جنظر للوالفة بجانبها

 " أجرة عودجن للباب سجعطَن جمانة إَاها "

 وجابعت مؽادرة من هنان

 " البالٍ سَكون لدَن فٍ الؽد "

 وابجعدت عنهما ونظرات جمانة الحانمة جلحمها ولد جبعت

الجٍ ما أن اكجشفت خادمجها بها وإن فٍ طرَك آخر وجركجا  



 بؤنها أصبحت لوحدها فٍ المكان حجً لفزت مذعورة

 وجحركت خطواجها الراكضة باججاه ممر جناحها فلن

 . جطمبن إٖ بباب مؽلك علَها

* 
* 
* 

 مرر إبهامه جحت جفنه َٗمسه برفك وججعدت مٗمحه بؤلم

 وأبعد َده ونظر ناحَة هازار َمفان عند باب المسجودع

خم وما أن همس له بخفوتالحدَدٌ الض  

 " ٖ َبدو لٍ فكرة فن اْصفاد عن َدَه صاببة "

 ججبعت نظرات رواح نظره وحَخ الجالس فوق صندوق

 خشبٍ عند الجدار الممابل علً مبعدة منهما ٖجساع المكان

 َُسند مرفمَه لركبجَه فارداً سالَه ولد جدلت َداه نحو اْسفل

ن كان مكبًٗ جركتوآثار احجكان الحدَد بساعدَه حَ  

 احمراراً واضحاً فَهما َجلس منحنٍ الظهر للًَٗ بَنما كان

 َرفع رأسه ونظراجه المشجعلة كنمر هابج موجهة نحوهما

 . وإن كانت مٗمحه ججسم بالجمود الجام

 أبعد نظره عنه وكؤنه َهرب من جلن العَنان وهمس

 لن َفعل شَباً والمفجاح الوحَد للمكان لد أصبح "
 " فٍ الخارج

 أومؤ له برأسه فٍ صمت ولم َعلك أَّا منهما فمد اضطر لفعل

 هذا ورماه من أسفل الباب لَفمد اْمل فٍ الحصول علَه ْن

 ذان ما كان سَحدخ خاصة أنهما جلباه ولَداه بالحَلة وإٖ لما

 كان َمكنهما فعلها ورد فعله كان الدلَل اْكبر أمامه ، رفع

همس مجدداً وكؤنه لرأ أفكاره جلن بَنمانظره لهازار ما أن   



 كان نظره موجه له هنان

 " .. أراه سَعَدها فٍ أٌ ولت فلن ججكهن بؤفكاره "

 وعاد بنظره له وهو َجابع هامساً بضَك بَنما ٖمست َده

 جانب ضلوعه الَسري

 ! ما هذه الموة الجٍ َمجلكها َا رجل "
 " أخشً أن نموت علً َدَه اِن وبعد أن جحررا

 بادله رواح الهمس أَضاً لابًٗ 

 لن َفعلها فؽرضه كان الوصول لمفجاح الباب والمؽادرة "
 " أما اِن وكما جراه لم َعد مهجماً لٓمر

 وجابع من فوره وبجدَة

 ثم ٖ جنسً بؤنه َملن شرَحة مسمومة فٍ معصمه والجرح "
 " العمَك فَه معناه موجه خٗل ثواٍن معدودة كمحاولة لنزعها

 ً  أومؤ هازار برأسه هامسا

 " معن حك "

 ونظر من خٗل شك الباب الضَك جداً وبعَن واحدة حَخ

 ٖ شٍء إٖ الظٗم ولال بصوت منخفض

 " ومجً سَصل والده لنجحرر ؟ "

 جنهد رواح بضَك ولال

 " .. فٍ أٌ ولت "

 وجابع من فوره وبنبرة مسجاءة

 " وما بن خابؾ هكذا كالطفل ؟ "

ار وجهه عن شك الباب ونظر له ولال بضَك مماثلأبعد هز  

 وإن هامساً ٖزاٖ َخشَان ثورة ؼضب جدَدة من
 الجالس هنان

 ولما ٖ أخاؾ ونحن نجهل ما حدخ وسبب كل هذا ..؟ "

 " أشن بؤننٍ فمدت كلَجٍ وعلَا زَارة الطبَب بشكل عاجل



 ارجفع رأس رواح ضاحكاً مما جعله َكشر هامساً بؽضب

 ما المضحن فٍ اْمر َا صعلون ؟ أم جعجبن الجزَرة "
 ً  " الخضراء جحت عَنن والجٍ لن ججخلص منها سرَعا

 وحرن رأسه جانباً مجابعاً بضَك

 أخشً أن ٖ َؤجٍ ونبمً محججزَن هنا فٍ مكان وٖ شبكة "
 " اجصاٖت فَه

 جبدلت مٗمح رواح للضَك حَنها ولال

ان سَؽمً علَن بعد الركلةوماذا كنت جرَد أن نفعل ؟ ك "  
 " الثانَة من لدمه ٖ محالة وسَحصل علً كٗ المفجاحَن حَنها وَحرر نفسه وَفجح الباب وَؽادر

 كان هازار سَجحدخ والضَك لم َؽادر مٗمحه بعد لوٖ

 جولؾ فجؤة ونظر كٗهما نحو الباب الشبه ملجصمان به

حرنما أن سمعا صوت الخطوات فٍ الخارج جٗها صوت ج  

 المفل وهو َُفجح فابجعدا للًَٗ مع انسحاب الباب الحدَدٌ

 جانباً ودخل الشخص المنجظر والذٌ كان نظره منحصراً 

 علً الذٌ ولؾ علً طوله هنان عكسهما وهما َنظران

 لشاهر جحدَداً لبل أن ججبدل نظراجهما جلن للصدمة حَن

 وصل لهم الموجود هنان لم َؽادر مكانه منذ ولت وبسرعة

 لم َدركاها إٖ وهما َرَا َده جمسن بَالة لمَص والده لبل

 أن َسحبه نحوه وجمابل وجهَهما وخرجت الكلمات من بَن

 أنفاسه الٗهثة وأسنانه المطبمة بؽضب مكبوت

 " أنت من أمرهما بهذا ؟ "

 كانت مٗمح شاهر صلبة جماماً وَمؾ بثبات وكؤنه ٖ َمسن

بجمود َنظر لعَنَه بثَابه كابن له ولَس العكس ولال  

 الؽاضبة بما لم َعرفه سابماً فَها وفٍ جمَع حاٖت

 ؼضبه المخَؾ



 أجل وعلَن نسَان فكرة السفر نهابَاً ْنه جم منعن من "
 " دخول البٗد هنان رسمَاً وكل ما سجفعله طابرجن أن جحلك فٍ الجو وجعود أدراجها

نهاروجؤوه بصوت عالٍ مجؤلم اعجصر معه مٗمحه بشدة وا  

 صموده ما أن دفعه نحو الباب الحدَدٌ خلفه بموة واصطدم

 ظهره بالمطعة الحدَدَة البارزة فَه طولَاً حجً شعر بها

 كسلن كهربابٍ َضرب عموده الفمرٌ وججاهل كل ذان اْلم

 وارجفعت َده المرججفة جانباً َمنع رواح من الجمدم نحوهما

 فثمة ما علَه لوله وعلَه سماعه لبل الشجار المجشابن

 والمجولع ولَدحض أٌ شن لد َنجابه خاصة وهو َري نظرة

 الجفكَر العمَمة والؽاضبة فٍ عَنَه ومإكد سَشن بؤن اْمر

 مدبر منهم لعلمه بكل هذا وأنه ثمة اجفاق بَنهم وبَن مارَه

مشابهة لذلن رفع َده وأمسن بَالة لمَصه أَضاً وفٍ حركة  

 له وخرجت الكلمات منه بكل ما اسجطاع من لوة رؼم ألمه

 " ما الذٌ حدخ بَنكما؟ ما هذا الذٌ جعلن جفعل كل هذا ؟ "

 وأؼمض عَنَه َكجم ألمه ما أن دفعه بَده أكثر وساعده

 َلجصك بصدره كما وجهه الذٌ بات ٖ َفصله عنه شٍء

 وهمس من بَن أسنانه

كذلن ؟أَن هٍ ؟ ذهبت إلَن ألَس  "  " 

 ولاوم ألمه مجدداً بكل ما َملن من لوة ولال بجمود وكلمات

 مجؤنَة لم جخؾ فَها بحة اْلم َنظر لعَنَه المرَبة منه

 بل رفضت أن جكون معٍ وما أن جوافك لن أسمح لن "
 " بؤخذها أبداً جزاء فعلجن وطردها بجلن الحال

ابجهنفض حَنها لمَصه من َده بحركة لوَة ؼاضبة ورفع سب  

 أمام وجهه بَنهما وهمس بؽضب مكبوت َنظر لعَنَه بجحدٍ 

 وكلمات مجؤنَة



 " سنري َا شاهر َا ابن كنعان "

 وؼادر من الجزء المفجوح من الباب والذٌ دفعه بَد واحدة

 رؼم ثمله مصدراً صوجاً لوَاً مزعجاً واججازه مبجعداً 

 بخطوات واسعة ؼاضبة مخلفاً صمجاً موحشاً وبَنما كانت

 نظرات هازار لم جؽادرها الصدمة بعد َنظر لشاهر الذٌ

 كان َرجب لمَصه وسجرجه واْلم َشوه صفحات وجهه

 الجامدة مع كل حركة لال رواح بؽضب وَده جشَر نحو

 المكان الذٌ خرج منه للجو

 لما رفضت أن أمنعه من معاملجن بجلن الطرَمة "
 " !وأنت والده ؟

 رفع نظره له حَنها ولال بحدة

 " لن َجدٌ جدخلن فٍ شٍء "

 حرن رأسه فٍ رفض ؼاضب ولال بضَك

 " ! وما هذا الذٌ سَجدٌ مثًٗ ؟ جركه َفعل ذلن وَؽادر "

 جنهد الوالؾ أمامه بعجز ولم َعلك فمال من فوره َنظر لعَنَه

 بجساإل ورَبة

 " !ماذا حدخ ؟ "

 كان َعلم بؤن هذا السإال لادم ٖ محالة وكان خَاره الوحَد

 هو الجهرب من أجابة علَه ولال َنظر للكدمة الواضحة عند

 عظم جفنه اَْسر

 " !! ما الذٌ حدخ معن أنت !هل جعامل معكما بعنؾ هكذا"

 ارجفعت َده لها بحركة ٖ إرادَة وجؤلمت مٗمحه ما أن

 ٖمسجها أصابعه ولال بضَك



 كنت سؤلول لن ما أن جكون هنا ما هذا الوحش الذٌ "
لكن ما أن رأَت ما فعل معن عجز لسانٍ عن أنجبجه ؟  

 " لولها فهٍ ٖ جكفٍ

 ابجسم بحزن وربجت َده علً كجفه ولال

 بالنسبة لٍ أعذره بل ولد أكون أسجحك هذا أما ما حدخ "
 " معكما فالبٗ اعجذارٌ عنه

 كانت عَنا رواح جحدق فَه باسجؽراب بَنما أبعد هو نظره

ص عَناه مٗمحه فمال ذانعنه لهازار والوالؾ خلفه ججفح  

 ببرود َمسن وسطه بَدَه

 ٖ َؽرن عدم وجود كدمات فٍ وجهٍ فمد جهشمت "
 ضلوعٍ بسبب ركلة واحدة منه طرحنا بها أرضاً وَداه
 " !! فٍ اْؼٗل

 وكان رد فعله الصادم لهما أن ابجسم َحرن رأسه وكؤنه جؤللم

و َنمل نظرهمع جصرفات ابنه أو جولعها سلفاً ولبل أن َمول وه  

 بَنهما

 أنا آسؾ بمدر ما أنا ممجن لكما فبجصرفه الطابش ذان كان "
 " سَجسبب بهٗن الجمَع هنا

 لال رواح َنظر لعَنَه بَنما وجه كٗمه للوالؾ خلفه

 " هزار هل جنجظرنٍ فٍ الخارج ؟ "

 فجحرن ذان من فوره وؼادر المسجودع وجركهما لصمت

ًٗ ولد لال بجدَةمرَب لم َجركه رواح َدوم طوَ  

 "! سجشرح لٍ ما حدخ ومفصًٗ وَبدو أن مارَه جزء منه "

 نظر شاهر لعَنَه بصمت للحظات ولال كاذباً لعلمه بالعٗلة

 الجٍ ججمعه بابنه

 ٖ شٍء لدَا ْلوله فاْمر ٖزال بَنهما حجً اِن وهٍ لم "
 " جنطك بما حدخ

 وججنب ذكر الحمَمة له وحسب اٖجفاق فلن َعلم بها ؼَر



 ثٗثجهم لكن الوالؾ أمامه َبدو لم َكجفٍ بذان الجواب فمد

 لال مباشرة وبعدم الجناع ملوحاً بَده

 ما هذا الذٌ َجعله َجن هكذا ؟ ولما للت بؤنن جسجحك "
 " ! ما فعل بن

 لال مباشرة وبنفاذ صبر

مارَه انفصٗ وانجهًانسً اْمر َا رواح فهو و "  " 

 ً  اجسعت عَنا رواح وهمس مصدوما

 " !! طلمها "

 جمجم الوالؾ أمامه َبعد نظره عنه

 " لم َفعل حجً اِن "

 ً  لال الذٌ ضاق منه ذرعا

 " ! لو أنن جمول عبارة جامة ومفهومة "

 عاد بنظره له ولال بحزم

 ألول عد للمنزل فإن شعرت والدجن بؽَابن سجملك "
كنها أجصال بنوٖ َم  " 

 لكنه ججاهله ولال بإصرار وحزم َنظر لعَنَه

 " أَن هٍ مارَه أرَد أن أجحدخ معها ؟ "

 رفع سبابجه ولوح بها نحوه لابًٗ بشٍء من الجهدَد

 " رواح لَكون الجمَع خارج اْمر رجاءً  "

 وؼادر هو أَضاً وجركه والفاً مكانه َجماذؾ بَن الحَرة

عن اْمر الذٌ جعل ابن خاله ذانواٖسجَاء َجساءل   

 َجصرؾ بجنون ودون جخطَط مسبك وٖ موافمة ولما َسجهَن

 ! والده باْمر هكذا وكؤنه َعلم ما لال بؤنه َجهله

 بل ولما َجكهن بانفصاله الكلٍ عن مارَه ؟

 !وما الذٌ حدخ بَنهما ؟



 اسجؽفر هللا بهمس ؼاضب وجحرن من هنان أَضاً فمد جؤخر

أن َكون فٍ المصر لبل أن جشعر والدجه بؽَابه الولت وعلَه  

 وَصبح فٍ مشكلة فلن ججركه حجً َجحدخ بل وسججلب

 ً  . والده لمماضاجه أَضا

 ما أن أصبح فٍ الخارج جوجه نحو سَارجه والجٍ كان هازار

 ٖزال َمؾ خارجها ولد لال ما أن وصل إلَه

 " ! ما الذٌ َحدخ "

 ولؾ ممابًٗ له أمام باب السَارة ولال ببرود

 " ٖ أعلم وإن علمت ما أخبرجن "

 ججعدت مٗمحه بضَك ولال

 " ولح لن ججؽَر أبداً  "

 ضحن وفجح بابه ولال وهو َجلس داخل السَارة

 " هَا جحرن ودون ثرثرة جوفاء أو جركجن هنا وؼادرت "

عبر حرن رأسه بَؤس منه ونظر له حَخ كان َحدق فَه  

 نافذجه ولال ببرود

 " عابلة ؼرَبو أطوار بالفعل "

 وجحرن من فوره حول السَارة بَنما وصله صوت الذٌ لال

 صارخاً بجعمد لَسمعه

 " َشرفنٍ سماع هذا من ؼَلوانٍ "

 كان حَنها عند الباب اِخر فجحه وجلس فٍ الممعد المرَح

َنَهللسَارة الرَاضَة الفاخرة وضربه خلفه بموة ونظر لع  

 ولال بضَك

 لو كانت دماإهم جسرٌ فٍ عرولٍ فعًٗ لجعلت الزعَم "
 " مطر َرضخ لرؼباجٍ كما َفعل جَم إن بالطَب أو أكراه



 لال َمسن ضحكجه

 " َبدو أن دماء والدجن ذات مفعول ألوي "

 وكما جولع لكمجه لبضجه علً ذراعه فجؤوه ضاحكاً بَنما لال

 هازار بضَك

َجعدي الجسلَة بالنسبة إلَنأجل فاْمر ٖ  "  " 

 جحركت السَارة مسرعة حَنها جشك بنورها الموٌ الطرَك

 الخالٍ ولال ونظره علَه أمامه

 َا صدَمٍ شمَمجن جزوجت ومن رجل زكاه مطر شاهَن "
 " ! بنفسه فلما جرَد زَارة جلن البٗد اِن ٖ أفهم

 لال بضَك وَده جٗمس صدره

َر ألَس من حمٍ ؟أراها .. أطمبن أنها بخ "  " 

 لال رواح وبجفهم وهدوء

 أنت جعلم جَداً بؤن سفرن ودخولن البٗد معناه خطر محجم "
 علً الجمَع َا هزار ولم َحن موعده بعد فلم َمنع الزعَم
 " مطر هذا لَحرمن منها بل لمصلحجن ومصلحة الجمَع هنا

 نظر ناحَجه وحرن َده بضَك لابًٗ باحججاج ؼاضب

 جَم فعلها ودخل وأخرج زوججه من هنان حَن أراد هذا "
 " ! فلما ممنوع عنا

 لال رواح بضَك مماثل وَده ججحرن أمامه أَضاً بَنما نظره

 علً الطرَك

 أنت جعرؾ جَم جَداً كما ججهل أَضاً ما جبعات اْمر "
 وَبدو لٍ ما َحدخ اِن إحداها فلَس جلبها هنا معناه أنه

هً كل شٍءأؼلك الكجاب وانج  " 

 ونظر له وجابع بجدَة َشَر بؤصابعه لصدؼه

 علَن أن جفكر بعمل وٖ جفعل ما سَكون فَه موجن لبل "
 " وصولن لها وحرمانها منن ولٓبد َا َهازار

 أشاح بوجهه عنه ونظر ناحَة نافذجه وجمجم بكلمات لم َفهمها



 فجنهد بَؤس َحرن رأسه بَنما همست شفجاه باسجَاء وبما

ه وحدهسمع  

 " أعلم بؤن نهاَجنا سجكون بسبب إحدي النساء "
 

* 
* 

....َجبع1نهاَة المسم   

2الفصل السابع والعشرون   

* 
* 
* 

 شعرت بجوجرها َزداد وهٍ جمؾ بجانب لابد حَخ الطاولة

 المخصصة لهما َمَن منصة المضاة المرجفعة وحَخ كانت

مة سَاجالماعة اْكثر اجساعاً فٍ المبنً بؤكمله حجً أنه ث  

 خشبٍ َفصل مماعد الحضور عن طاوٖت أصحاب المضَة

 والشهود والمدعٍ العام ، مكان َشعرن برهبجه وإن كنت

 مجرد ضَؾ َجلس هنان فكَؾ أن جكون صاحب الدعوي أو

 المدعً علَه ؟ حجً أنه لها من اْبواب ثٗثة .. باب ربَسٍ

وجوآخر خلفٍ لمن َرَد ججنب اٖزدحام والثالخ خاص للخر  

 بعَداً عن أعَن الصحافة والذٌ ٖ َحدخ ٌْ شخٍص كان

 كما هذه الماعة جماماً ٖ جُفجح أبوابها ٌْ لضَة وأٌ شخصَة

 عامة حَخ أنه من ألل أبواب المحكمة اسجخداماً وكان آخرها

 عند ولوؾ بعض الوزراء وأعضاء البرلمان والسَاسََن فَها

داء للعلن وجردهموبعد عودة الرجل الذٌ فجح دفاجرهم السو  

 من كل شٍء وكان مصَرهم السجن بؤحكام جناسب

 . جرابمهم



 رفعت نظرها حَخ السَد عمبة والجالس فٍ اْعلً وحَداً 

 ً  دون مساعدَن َنالش معهم الحكم كالمعجاد جملب َداه أورالا

 بدا منشؽًٗ معها وشعرت باٖحجَاج للنظر لعَنَه وْن

 جطمبنها ابجسامجه بؤن كل شٍء سَكون علً ما َرام وسَحدخ

 كما جرَد وخططت له ، بَنما ججنبت النظر لمابد والوالؾ

 بمربها َُملب أوراق ملؾ المضَة وجمنت لو امجلكت واحدة

 مثلهما وإن فارؼة لعل دلابك الجوجر وشد اْعصاب جمر

ٌ دخلتسرَعاً ، بل وججوق للحظة الجٍ جؽادر فَها الباب الذ  

 ! منه فالمكان بات َشعرها باٖخجناق رؼم اجساعه

 كانت سجسؤل مجذمرة لما َجؤخر ذان المحامٍ هكذا وهٍ جنمل

 نظرها لباب الماعة الربَسٍ وجولفت الحروؾ فٍ حلمها

 وهٍ جري ممبضه َسجدَر لبل أن َُفجح علً اجساعه بدفعة

 لوَة حجً اصطدم ممبضه الحدَدٌ بالجزء الخشبٍ الذٌ

ؽطٍ نصؾ الجدار مصدراً صوجاً واضحاً واجسعت عَناهاَ  

 وانجابها فمدان جزبٍ للشعور بكل ما حولها جنظر لما لم

 ججولعه أبداً .. لصاحب المٗبس السوداء والولفة المسجمَمة

 والذٌ كانت نظراجه مصوبة لٓمام ٖ َنظر ٌْ واحد من

موخثٗثجهم وهو َجمدم بخطوة واحدة نحو الداخل َسَر بش  

 مرفوع الرأس ، ولد شّكل وجوده هنا صدمة للوالؾ بجانبها

 والجالس فٍ اْعلً أَضاً ولَس لها وحدها وبدأت أنفاسها

 جضَك حجً كانت جعلو معه جفاصَل صدرها المؽطً بمماش

 سجرة بذلجها السوداء اْنَمة ونظرها َلجمط الصدمة اْشد

ظرها َنحسروجعاً والطعنة الماسَة لكرامجها لبل للبها ون  

 علً الجٍ كانت جمؾ خلفه جماماً وكؤنها خرجت لها من جلن



 الصور الجٍ لم جفارلها لحظة جمجلها ودون رحمة ، بل

 خرجت من عمك مؤساجها الجٍ كان عمرها بعمر صباها

 الضابع وأحٗمها المَجة .. حاضرها اْسود ومسجمبلها

 المجهول ، ولمعت عَناها بحزن ومرارة ونظرها َنجمل منها

 ٖبنجها والوالفة بجانبها جنظر لها بشوق وحزن وعَنان دامعة

 نظرة عبّرت فَها عن كل ما جشعر به حَنها وهٍ جدخل

 المكان الذٌ جمَّ اخجَاره لمجل أحٗمها الجٍ لم جفارلها منذ

ؤن الوالع ألسًطفولجها وعاشت علً أمل جحممها ولم ججخَل ب  

 من ذلن بكثَر فهنا وبكلمة واحدة من الجالس فٍ اْعلً

 سَجحول ذان الحلم ْشٗء لذلن كانت جنظر لها وججحسر بؤلم

 بَنما همست شفجا ؼَسانة الجٍ كانت نظراجها الفضولَة

 لرإَجها لد جبدلت للحنك فجؤة مجمجمة

 " جباً لها ما أجملها "

ا وإن بمشاعر مجفاوجة بَنماكانت نظرات كٗهما ملجصمة به  

 كانت هٍ لد فمدت السَطرة علً المجبمٍ من مشاعرها

 وأبعدت نظرها عن جلن الجهة بؤكملها وأصبح ما َمابلهم

 نصؾ وجهها جمرَباً بَنما ارجفعت َدها جٗمس رحمها الذٌ

 َخفَه الطاولة بمربها عنهم وارججفت أصابعها جؽمض عَنَها

ود أكثر من هذا فمد اخجار ألسًببطء فلم َعد َمكنها الصم  

 وأبشع الطرق َٔذابها وهو َجلبها وابنجه معه لَوجه لها

 ثٗخ طعنات كل واحدة ألسً من اْخري وهٍ جراها هكذا

 جؤخذ مكانها معهما فٍ َوم أرادجه المنصؾ لكرامجها واٖنجمام

 . العادل لكبرَابها المذبوح وجراح للبها النازفة

علً لماش بذلجها وحَخ جشعر بجمزقكانت أصابعها جضؽط   



 روحها اْخري واحجضار أملها الوحَد والذٌ سجفمد عملها

 وحَاجها وكل شٍء َربطها بالحَاة إن هٍ فمدجه أَضاً ،

 همست شفجاها المرججفة بما لم َسمعه ؼَرها

 " جماسن بنٍ .. جماسن أرجون "

 اشجد جفناها وكجمت عبرجها جشد شفجَها بموة ما أن شعرت

 بالجسد الذٌ سمط علَها والَدان اللجان احجضنجاها بموة

 وصوت ابنجها الباكٍ الهامس َضرب جدران للبها لبل أذنَها

 " أحبن أمٍ ٖ جؽضبٍ منٍ أرجون "

 وعٗ نحَبها وجابعت جحضنها بموة

 أمٍ ألسم بؤنٍ آسفة وإن كنت أجهل ما جعلن ؼاضبة "
 " منٍ .. أعجذر عن جرمٍ فٍ حمن أمٍ سامحَنٍ أرجون

 ارجفعت َداها خابرة الموي وحضنجها أَضاً وبشدة جخفٍ

 وجهها ودموعها فٍ نعومة لماش حجابها ولد انهارت

 دفاعاجها دفعة واحدة جضمها لصدرها بموة جسجنشك رابحجها

 مع كل َعبرة مكجومة ججسلل لداخلها ، جسجنشك رابحة طفلجها

َعة الجٍ ُحرمت منها ولم جعرفها سوي فٍ أحٗمهاالرض  

 الكبَبة والذكرَات المإلمة الجٍ كانت جمجلها بمسوةِ أنها ٖ

 جمجلكها فٗزالت كلما احجضجها جسجنشك فَها رابحة الطفلة

 الرضَعة الجٍ انحرمت من أبسط حمولها نحوها جبحخ

وةأنفاسها لبل حضنها عّما لم جعرفه َوماً وُحرمت منه بمس  . 

 ارجخت ذراعاها وأبعدجها عنها جمسن بذراعَها ونظرت

 لعَنَها الباكَة بحزن وما أن همست شفجَها ببكاء حزَن

 " أمٍ أنِت لن جرحلٍ وججركَنٍ ألَس كذلن ؟ "

 شعرت بكلماجها جصَب للبها ومشاعرها وارجفعت َداها



 لوجهها وحضنجه بهما والجربت منها حجً جٗمست أنوفهما

جمل امرأجان باكَجان وإن كانت إحداهما جودعفٍ صورة ْ  

 دموعها فٍ صمت بَنما اْخري َنجفض صدرها مع كل

 شهمة وعبرة جنظر من خلؾ دموعها لعَنٍ الجٍ همست ولد

 أؼمضت ببطء

 " عودٌ للولوؾ بجانب والدن َا جَما "

 وكان ذان ما شطر للبها نصفَن وجعل عبراجها الباكَة فٍ

ً صمت جزداد حدة جخشً أ ن َكون هذا ما رفضجه دابما  

 وخشَجه فمالت بعبرة

 " ... أمٍ أنا لم "

 وٖذت بالصمت جزم شفجَها الباكَة ما أن لاطعجها هامسة

 بجدَة وإن كانت جنظر لها بعَنن حزَنة رموشها ٖزالت

 مبللة بالدموع

 أعلم ما جرَدَن لوله وأفهمن جَداً ولست ؼاضبة منن بل "
لكن مكانن هنان دابماً ٖ جنسٍ هذاأنا من علَها اٖعجذار   " 

 أومؤت برأسها والدموع جعود للجكدس فٍ عَنَها وفهمت بؤنها

 جرَدها أن جكون بجانب والدها وإن كانت فٍ خَار بَنهما

 ! وكؤنها لَست من حاولت ولت رإَجها أول مرة أخذها منه

 فهل ْنها جري نفسها وحَدة ومكسورة الَوم جطلب منها هذا؟

 هل جحن لوالدها الذٌ رباها وجحجاج لولوفه بجانبها وجدرن

 معنً فمدانه والحرمان منه ؟

 كانت جمَعها جساإٖت جدور فٍ عملها بَنما عَناها الدامعة

 جنظر لعَنَها برجاء حزَن صامت فؤفكارها أصابت الحمَمة

 من جمَع أوجهها ْن محن الوالفة أمامها علّمجها معنً



ها .. معنً خسرانه ولٓبد ومعنً فمدانهوجود اْب فٍ حَاج  

 وهو ٖزال علً لَد الحَاة كما َحدخ وحدخ معها فؤحدهما

 رحل وجركها وحَدة جواجه صعوبات حَاجها وجملباجها واِخر

 . ٖ جسجطَع لدماه اججَاز باب المنزل المسجون فَه

 انزلمت دمعة َجَمة من عَنها وهمست ببحة بكاء جنظر

شاعر عرفجها البشرَةلعَنَها وبؤصدق م  

 " أحبن أمٍ ... أحبكما كٗكما وبذات المدر جؤكدٌ من هذا "

 ابجسمت لها بحزن خالطه الكثَر من عاطفة اْمومة والحب

 والجفهم ورفعت رأسها وأدنت جبَنها بَدَها الممسكجان

 لوجهها ولبّلجه مؽمضة عَنَها لبلة طوَلة جعلت مشاعر كل

لم والمرارة لبل أن جبعد شفجَهاواحدة منهما ججشبع رؼم اْ  

 ببطء ونظرت لعَنَها الدامعة وهمست بحزن

 " إذهبٍ هَا "

 فجحركت من هنان ججر خطواجها بصعوبة جمسح الدموع من

 وجهها بمماش كم بلوزجها المدرسَة جشعر بؤن روحها جنجزع

 منها وهٍ ججرن نصؾ للبها لجمؾ مع النصؾ اِخر والذٌ

ت نظرها له حجً خرجت كلماجهما أن ولفت أمامه ورفع  

 الحازمة َنظر لعَنَها الدامعة

 " مكانن أعلً المنصة َا جَما "

 لم جسجطع جفسَر اْلم الذٌ شعرت به فٍ للبها حَنها حجً

 كانت جشعر بؤنها سجفمد أنفاسها ولٓبد ولمعت عَناها بمرارة

 وألم وهمست بؤسً حزَن جسججدَه

 " أبٍ أرجون ٖ َمكننٍ فعل هذا ألسم لن "

 وكجمت عبرجها كما كلماجها ما أن لال بحزم آمر



 " جَمااا "

 فؤخفضت رأسها والدموع جمٓ عَنَها مجدداً حَن أَمنت بؤن

 اْمر أصعب مّما ججخَل ومع كلَهما وجحركت من مكانها

 منصاعة جسحب خطواجها ناحَة العجبات الخشبَة حجً ولفت

لطاولة المرجفعة المخصصة للشهود وأمام المَكرفونانخلؾ ا  

 الصؽَران الموجهان نحوها ونظرها علً الملؾ الذٌ

 وضعجه علَها وانسابت دموعها فٍ صمت وٖ جفهم لما َخجار

 هذا وَمجلهما به ! هل َعالبها ْنها أرادت الحضور أم َعالب

نهاوالدجها بها ؟! لو كان رجل آخر ٖ جعرفه لصدلت هذا لك  

 جعلم جَداً عن أخٗق والدها ومبادبه فلما َرَدها أن جمرأه هٍ

 وأن جكون هنا ؟! هل لجمؾ فٍ حَاد ؟ لكن لما جمرأه هٍ جحدَداً 

 !وما الذٌ َحوَه ؟

 رفعت نظراجها الحزَنة الدامعة له فٍ اْسفل ووجدجه َنظر

 حَنها ناحَة لابد والذٌ كان َنظر له بدوره نظرة هادبة ٖ أحد

م مكنونها كنظرات والدها جماماً لَست مفهومة لكنها لَستَفه  

 هادبة البجَّة بل جامدة وبكل ما جحمله الكلمة من معنً وشعرت

 بضربات للبها جضطرب بشدة حجً جولفت عَناها عن الجود

 ! بالمزَد من الدموع وكؤنها دخلت حالة من الجرلب المرَب

ة فَه ما أن مٓواجسعت عَناها بصدمة فٍ وضع لم جكن الوحَد  

 صوجه الجهورٌ الحازم المكان الواسع جرافمه البحة العمَمة

 " أنْت جؽادر وعلً الفور "

 كانت الصدمة من نصَبه هو لابد نفسه أَضا والوالفة علً

 ممربة منه جنمل نظراجها الذاهلة جلن بَنه وبَن الجالس فٍ

 اْعلً َرالب اْمر بذهول مماثل وصمت جام وكؤنه رمً



نبلة صوجَة علً الجمَع أصابجهم بالصمم والصدمة معاً ،بم  

 وكان لابد من كسر ذان الصمت المشحون واْجواء المجلفة

 لٓعصاب ولد نظر لماضٍ الجلسة جحدَداً ولال بضَك وَداه

 جشجدان بجانب جسده بموة

 " ما هو الحد المسموح به لٕخٗل بمواعد المحاكمات هنا ؟ "

 وكانت رسالة واضحة له بؤن هذه الجلسة لد فمدت جمَع

 معاََرها ْن جكون جلسة اعجَادَة جُطبك حسب لواعد ولوانَن

 المحاكمات وفٍ العالم بؤكمله ولَس هذه البٗد فمط َنجظر منه

 الموافمة علً ما لال وهو حمَمٍ أو حجً جوضَحاً لٓمر لكن

لَسجمر علًكل ما صدر عنه جنهَدة عمَمة ونظره َنزل   

 اْوراق أمامه لَوصل جوابه الصامت له والذٌ جعله َسجاء

 من كل هذا وبشكل أكبر بَنما جكفل مطر بالحدَخ نَابةً عنه

 ومن اعجبر هذا جحٍد وججاهل له لابًٗ بؤمر ؼاضب من خلفه

 " حدَثن معٍ وسجخرج إن بالطَب أو أكراه "

لها للب أعجً فنظر له حَنها ولنظرجه الؽاضبة والجٍ َرججؾ  

 الرجال وكل ما فعله أن هرب منها إن كان جبناً أو جفادَاً له ٖ

 َهم لدَه ونظر للوالفة لربه والجٍ كانت جنظر له بَنما نظراجها

 كما مٗمحها جإكد رفضها لٓمر وما َمسكها فمط انجظارها

 . لرد فعله

 امجدت َده للملؾ الموضوع علً الطاولة أمامه ورفعه ومده

لابًٗ بصوت منخفض ونبرة لوَة مشجعةلها   

 َمكنن الجرافع عن نفسن َا ؼسك فؤنِت لسِت وحَدة هنا ولم "

 " جخسرٌ أهم عنصر ٖزال موجوداً وهو الماضٍ العادل

 وما أن أنهً كلماجه جلن وأمسكت َدها الملؾ منه حجً ؼادر



 من هنان َججنب نظراجها الرافضة والمسجهجنة وإن رافمها

َت لجنازله السرَع عن دوره وحمه فمد انجهً ذانالصمت المم  

 الدور ولال سَد المكان كلمجه ، وٖ َمكنه لوم أحد وٖ السَد

 عمبة علً هذا فصٗحَاجه ججخطاه لكنه مجؤكد من عدله فٍ

 الحكم كجؤكده من نزاهة وكبرَاء الذٌ طرده من هنا فلن

 . َسجخدم سلطجه لجؽََر حكم المضاء ومهما حدخ

 وكان ثمة طرَك واحد علَه أن َسلكه لَؽادر من الباب

 الربَسٍ للماعة وهو الطرَك الذٌ َمؾ فَه مطر والذٌ ما أن

 مّر بجواره حجً أولفجه َده الجٍ الجفت أصابعها الطوَلة حول

 َالة سجرجه فٍ حركة جعلجه َجولؾ منصاعاً له دون أدنً

ا ؼضباعجراض خاصة مع النظرة الجٍ وجهها لعَنَه ملإه  

 مكبوت جعلت سالَه ججَبسان مكانهما وزاده الهمس الؽاضب

 من بَن أسنانه

 " علَن أن جشكر شمَمجن حجً جموت ْنها من أنمذجن منٍ "

 ً  وجركه بحركة لوَة وأشد فجكاً علَه من سابمجها وٖزال والفا

 مكانه كما لم ججركه عَناه ونظراجه المشجعلة بَنما لابلها لابد

جماماً اخجلطت معانَها بَن الهدوء ومحاولةبنظرة مخجلفة   

 جهدبة النفس فٍ مزَج َصعب فهمه أو جفسَره جعلت كلماجه

 جخرج بجمود حَن لال

 لو كنَت رجًٗ آخر ٖعجبرت هذا انجصاراً علَه "
 " وْفجخرت به

 وجابع بعد صمت لحظة وٖزال َنظر للعَنَن المحجفظة

 بمزاجها السٍء الماجم



نصران من َدخل حرباً لد خسرها منذ ولتلكن لَس لابد  "  
 طوَل كما أن الوالؾ أمامٍ لَس رجًٗ َُعلن انهزامه أو
 " خسارجه ، كما أن إنسانَجٍ ومهنجٍ ٖ مكان للعواطؾ فَهما

 وسحب نفساً عمَماً لصدره وحرره لابًٗ بإَماءة

 من رأسه

 " احجرامٍ سَادة الربَس "

ه الباب فهو أوصل له ماوؼادر ما أن أنهً عبارجه جلن باججا  

 َرَد لوله وعلَه معرفجه فلم َخشً عمابه أبداً ْن ولوفه معها

 كان سببه صلة الدم بَنهما ومبادبه كمحاٍم فمط وهو ما كانت

 ً  جرَده هٍ منه ومولن من أن ذان الرجل َعلمه أَضا

 وإٖ لما جركه معها فٍ منزل وزَر العدل حجً اللحظة وسمح

لوٖ الجؽَر المفاجا الذٌ طرأ كما َبدوله بالجرافع عنها   . 

 أؼلك باب الماعة فور مؽادرجه مخلفاً صمجاً مرَعاً وكؤن

 المكان ٖ أحد فَه فهو بالفعل بدأ َخسر أفراده بالججابع ، وكانت

 المبادرة من السَد عمبة والذٌ لال ناظراً للجٍ كانت جنظر

 ً  للملؾ بَن َدَها وفٍ جمود جام وكؤنها جفمد أعمدة ثمجها جباعا

 " أعطنٍ اْوراق الجٍ لدَن َا ؼسك "

 كانت كلماجه مفاجؤة بالنسبة لها جعلجها جرفع رأسها فٍ حركة

 سرَعة ونظرت له باسجؽراب بَنما َده كانت جمجد نحوها

 وشجعجها أبجسامة الطفَفة الجٍ شمت مٗمحه المججهمة

ركت خطواجها نحوه ببطء ومدت َدها به عالَاً حجًفجح  

 أمسكه منها وعادت للولوؾ مكانها جججنب النظر للجمَع جشعر

 باٖمجنان العظَم له فآخر ما كانت جرَد أو جفكر فٍ فعله أن

 جمرأ هٍ ملؾ الجهم الجٍ جمعجها ضده لصالحها ْنها ٖ جثك

ات عنَفةفٍ لوجها بعد كل ما حدخ فمد جلمت عواطفها صدم  



 الَوم وجعلم بؤنه ثمة المزَد مما َخفَه ذان الرجل لجعلن

 هزَمجها وَجوج انجصاره علَها ، لكن ؼرضها الوحَد هو

 كسب المضَة وإن بملب محطم وروح مَجة وجثك جَداً فٍ

 نزاهة هذا الماضٍ والجٍ أوصلجه لَكون وزَراً للعدل فَكفَها

أة جكون زوججهالحكم العادل وإن أخبروها بؤن جلن المر  . 

 سحبت نفساً عمَماً لصدرها جؽمض عَنَها ما أن وصل عملها

 لجلن الفكرة وكانت جنجظر سماع صوجه فٍ أٌ لحظة لَبدأ

 بالجرافع نَابة عنها وعن محامَها المطرود لسراً لكن ما لم

 ججولعه أبداً هو الصوت اْنثوٌ الرلَك للجٍ لالت بكلمات

 إنجلَزَة طلمة سرَعة ُمجمنة

 " عذراً منن سَدٌ َوجد ما علَا لوله أوًٖ  "

 وجمدمت بضع خطوات مججازة مطر الذٌ جركجه والفاً مكانه

 لم َنطك بؤٌ كلمة ولم َمنعها بَنما كانت نظراجها هٍ علً

 ؼسك الجٍ اسجدارت نحو منصة الماضٍ بشكل كامل وجعلها

 جصرفها ذان جزم شفجَها جنظر لمفاها بضَك وهٍ جولَها

هكذا مجعمدة وكؤنها جرفض رإَجها ورإَة وجههاظهرها   ! 

 وكانت لد أصابت جزء من الحمَمة فمط فلَس الكره وحده ما

 جعلها جفعلها بل والخوؾ من ضعفها ومن جدوَن أنجصار

 . اْكبر علَها حال انهَارها

 كان رد فعل ؼَسانة الجالٍ أن جنهدت بضَك وألنعت نفسها بؤن

 جججاهل كل هذا فهٍ لَست هنا من أجلها فٍ الممام اْول وإن

 كانت السبب فٍ وجود هذه المضَة ، نظرت ناحَة الجالس فٍ

 اْعلً والذٌ لال بصوت جهورٌ واضح زاده مكبر الصوت

 الصؽَر المثبت أمامه



 " إن كان لدَن أمر مهم َخدم المضَة فمط "

 كورت شفجَها لبل أن جمول ببرود

نا هنا إن لم َكن لدَّا أمر مهمولما أ "  ! " 

 وانجفض جسدها بشكل خفَؾ وٖ إرادٌ ما أن ضربت َده

 سطح الطاولة جحجها فٍ أول انفعال ؼاضب له ولال بحدة

 وصوجه َعلو أكثر مع وجود مكبرات الصوت

 " للمحكمة لواعد علَن احجرامها "

 وكان ذان ما جعلها جشجعل وهٍ جري نظرات اٖسجهجان فٍ

َه فمالت بضَكعَن  

 " ! أٌ لاٍض عادل أنت ؟ أجنحاز لطرؾ دون اِخر "

 " ؼَسانااا "

 كانت الصرخة الجحذَرَة جلن لمطر والوالؾ علً بعد

 خطوات خلفها مما جعلها ججحجر مكانها للحظات ولبل أن

 جسجدَر ناحَجه وفٍ حركة سرَعة فسبمها لبل أن جمول ما َعلمه

 ً ً  وَجولعه بَنما خرج صوجه حازما لوَا  

 " جعاملٍ معه باحجرام فهو أرفع مكانة منن "

 جعلجها كلماجه جلن جشجعل ؼضباً وهو َهَنها هكذا ولالت

 محججة جنفض َدها

 " وما الذٌ للجه ؼَر حمَمٍ أو َهَن مكانجه ؟ "

 وشعرت بجملص ٖ شعورٌ فٍ أمعابها ما أن جلونت مملجاه

 الؽاضبة بسواد لاجم مخَؾ ولال بجهدَد ؼاضب

 إن حكم علَن بالسجن فسَجم الجنفَذ فوراً ولن َُخرجن "
 " أحد وٖ أنا

 شدت علً أسنانها بؽضب مكبوت ، وفٍ حركة ٖ إرادَة



 هربت من جلن النظرات الحارلة والمٗمح الؽاضبة واسجدارت

 نحو المنصة مجدداً مجمجمه لنفسها

 ٖ انجمامات أخري جَسٍ وسَنجهٍ اْمر سرَعاً ولن جشعرٌ "

 " بالسوء أبداً 

 رفعت رأسها بثمة ما أن أنعشت للبها بجلن العبارات فعلَها أن

 جنسلخ عن ثوبها المدَم وإن كان المفضل لدَها ولبضع دلابك

 فمط وَنجهٍ اْمر ، كانت جنظر للجالس فٍ اْعلً حَن مٓ

 صوجها الثابت المرجفع المكان الساكن لابلة

سمه وعمره وجنسَجهكل من َمؾ أمامن مإكد علَه لول ا "  
 " فؤنا هٍ ؼَسانة شاهَن الحالن

 لالجها هكذا وبكل بساطة وأرَحَة بالرؼم من أنها جعلم بؤنها

 نزلت كصاعمة علً من كانا َجهٗن اْمر هنان وهو الماضٍ

 ً  الذٌ حدق فَها بنظرة دمجت الصدمة وعدم الجصدَك معا

لجٍوكؤنها مجنون َجحدخ أمامه ، أما نصَب اْسد فكان ل  

 فؽرت فاها بصدمة ٖ َمكن وصفها جنظر لصاحب المٗمح

 المماثلة فٍ اْعلً لبل أن جسجدَر نحوها جنظر لها بعَنَن

 مجسعة فوق اجساعها وخرج صوجها أخَراً من بَن أنفاسها

 المجمطعة وبما َشبه الهمس

 " !! ماذا "

 كان ذان فمط ما جادت به شفجاها بل وعملها فهٍ ٖ جسجطَع

ب هذا وٖ بمرور عشرة أعوام فكَؾ بعشر ثواٍن أو أللاسجَعا  

 بكثَر ! كانت جشعر بملبها سَجولؾ وروحها جؽادرها

 وأطرافها جججمد وجخونها جدرَجَاً حجً اسجعانت بالطاولة

 لربها لجسند نفسها بها فكَؾ جكون المرأة الجٍ عاش صوجها



 ! معها خمسة عشر عاماً َطاردها فٍ نومها وَمظجها شمَمجه

 المرأة الجٍ جحدثت عبر هاجفه كعاشمَن !! بل وكواحدة من

 !.. نسابه كما لالت جكون شمَمة له

 !! شمَمجه !! ابنة شاهَن الحالن

 حركت رأسها بضَاع لم جعرفه فٍ حَاجها ولم ولن جسجوعبه

 أبداً كما جُجزم جنظر لعَنٍ الجٍ حركت كجفها ولالت

 بابجسامة ساخرة

 جلن هٍ الحمَمة أو لنمل كانت الحمَمة حجً ولت "
 " لرَب جداً 

 وجابعت من فورها جنظر للعَنان الجمَلة المندهشة حجً اللحظة

 بَنما امجزجت جلن اٖبجسامة الساخرة بمرارة لاسَة

 لبل أن أكجشؾ بؤنٍ كنت أعَش فٍ أكذوبة عمرها أعوام "
لةطوَلة وبؤنٍ ٖ ألرب لعابلجكم وٖ جمت لٍ بص  " 

 كانت الصدمة اْكبر من نصَب جَما حَنها والجٍ خرج همسها
 المصدوم واضحاً بسبب مكبرات الصوت أمامها

 " !! ماذا عمجٍ "

 نظرت ناحَجها حَنها ولالت وذات اٖبجسامة الجٍ مزجت

 السخرَة والمرارة معاً جزَن شفجَها

نجلن هٍ الحمَمة َا جَما والجٍ أخبرنٍ بها والدن لبل َومَ "  
 " فمط فؤنا لست عمجن وٖ والدن شمَمٍ وٖ جدن عمٍ

 حركت الوالفة فٍ اْعلً رأسها بضَاع وحَرة ٖ جسجطَع

 اسجَعاب كل ذلن بَنما لالت الجٍ سخرت منها لبل نفسها

 كان علَن أن جكونٍ أذكً منٍ وججولعٍ هذا منذ أن طلب "

 ً  منن إخفاء اْمر عن الجمَع هنا وعدم الجحدخ عنٍ مطلما

 ً  .... وفٍ كٗ البلدَن ، بل ولم َخبر والدجن عن هذا مطلما
 " فلماذا ؟



 نملت جَما نظرها بَنها ووالدها ووالدجها وحجً لاضٍ الجلسة

 الذٌ كان وعلً ؼَر المعجاد مندهش مسجؽرب ومهجم بكل ما

 َخص الموجودَن أمامه وكؤنها جبحخ عن أجوبة لدَهم أو حجً

أو جسجوعب كل هذاأسبلة وأٌ شٍء َجعلها جصدق   ! 

 وعادت بنظرها لها ما أن جابعت من نفسها ججَب نَابة عن

 الجمَع وما ٖ َمكنها نكرانه وبصوت ساخر كبَب

 ْنه َرفض أن َكذب علَها ، وْن إخفاء الحمَمة عنها "
 ً  " أهون لدَه من الكذب فٍ عٗلجهما معا

وداءأنهت كلماجها جلن ونظراجها لد عادت للنظر للعَنان الس  

 كاللَل والواسعة كالبحر ججذبن ودون شعور للنظر لها

 والسباحة فَها فكَؾ وهٍ جمجلا بالدموع السابحة وسط لَل

 رموشها الماجم وكؤنها جسججدَها أن جمول ؼَر هذا وإن كان

 أرحم من كل ظنونها السابمة نحوهما لكن ٖ كلماجها وٖ حجً

الحسن واْلم نظراجها رأفت بحال جلن العَنان الجٍ دمجت  

 والضَاع معاً وباجت جعذر الوالؾ خلفها علً هَامه بحبها

 واعجرفت بهذا وإن مكرهة ولَس بسبب هذا الحسن الؽرَب

 المنفرد فمط بل امرأة امجلكت كل هذا المظهر الخارجٍ مع

 الموة الجٍ جعلجها جججرأ وجُدخله لاعة المحكمة وهو ربَس

 . للبٗد وزعَمها وموحدها سجسجحك كل ذلن بالجؤكَد

 أبعدت نظرها عنها جُجنب نفسها السلون الؽَر سوٌ كٍ ٖ

 ! ججحكم ؼَرة النساء فَما جرَد لوله .. ومن جراها وٖ جؽار

 أمر اعجرفت به لنفسها وإن مكرهة فهذه الحسناء ٖ َمكنها

لوالؾجخَل كَؾ كانت لبل أربعة عشر عاماً وكَؾ هاجر ا  

 خلفها وجركها ؟ وما هٍ أكَدة منه أنها عانت بسبب هذا طوال



 حَاجها ومن النساء لبل الرجال ، ولكٍ ٖ جنزلك فٍ جلن الهوة

 ركزت نظرها علً الجالس فٍ اْعلً والذٌ كان كمن َشاهد

 الحلمة اْخَرة من مسلسل الؽموض والحمابك جنكشؾ أمامه

اْمر ولالت جركز علًولَس الماضٍ والمجحكم والفاصل فٍ   

 ما جمول أكثر من جركَزها علً رد فعله فسجشرح له وللجمَع

 ما لم جمله ْحد َوماً ولم جعجرؾ به وٖ لنفسها لذلن سمحت

 للكلمات أن جنزلك من بَن شفجَها جباعاً وجصنعت الصمود
 وهٍ جمول

 أنا فجاة ولدت ْب عربٍ ٖ جعرؾ من َكون حجً اللحظة "
بوجودها سَمجلهاْنه إن علم   " 

 وٖذت بالصمت بعدها فمسوة جلن الكلمات علَها أكبر من

 ججاوزه وكؤنه شٍء عادٌ ، ولَس لذلن فمط بل وبسبب شهمة

 جَما الواضحة والجٍ لم جسجطع كجمانها كوالدجها الجٍ كانت

 جحدق بذهول ملجزمة الصمت الذٌ جشن بؤنها لد جؽادره لبل

اْعلً هذه المرة ولالتولت طوَل ، نظرت ناحَجها فٍ   

 بسخرَة هٍ ألرب للمرارة

 أجل فٗ ججولعٍ أن جمَع اِباء كوالدن َضحٍ حجً من "
 " أجل من ٖ َعرفهم

 وعادت بنظرها لعمبة ما أن رأت نظرات الشفمة فٍ جلن

 العَنان الزرلاء ْنها جكره جوجَه جلن المشاعر نحوها وإن

 ً لجنال ما جرَد لكن كانت ما جسعً له دابماً وبالكذب أَضا  

 الوضع اِن مخجلؾ والحمَمة ألسً من اسجؽٗلها أو جمبلها

 فجابعت لابلة بنبرة مجزنة وكؤنها ججحدخ عن نفسها فٍ برنامج

 جلفزَونٍ

 منذ أن بدأت أدرن وأعٍ اْمور كنت أعَش مع والدجٍ "
 نحن أثنجان وحَدجان ، كانت جمول لٍ فمط بؤنٍ ابنة لرجل



 عربٍ وكانت جرفض الجحدخ عنه كلما سؤلجهما كؤٌ طفلة فٍ
 مثل عمرٌ جحجاج وإن لجَْعلم أشَاء بسَطة عنه جخبر بها
 زمَٗجها فٍ المدرسة فهٍ أخبرجنٍ بؤنه مجوفٍ ولم أكن أعلم
 بؤنه هجرنا وجركنا وحَدجَن بل وحاول لجل والدجٍ وهٍ حامل
 " بٍ وٖ َعلم

علً صوجها فمعرفجها بجلنلالت آخر كلماجها بحزن جؽلب   

 اْمور كان حدَثاً وَصعب علَها اسجَعابه فٍ ولت لصَر فؤن

 جكون ابن لشخص َرفضن وحاول لجل والدجن وسَمجلن ما أن

 َعلم بوجودن هو أشبه بعدم اٖنجماء للبشرَة ، لكنها وكعادة

 شخصَجها المجحورة سرعان ما عادت لثباجها وجابعت جنظر

ر وَسجمع لها بجركَز وكؤن لضَجها هٍ مالعَنٍ الذٌ كان َنظ  

 سَجم الحكم فَها

 حَن بلؽت سن المراهمة أخبرجنٍ بؤنها وجدت شمَمٍ وبؤنه "
 جواصل معها ومنذ ذان الولت عشت كابنة لشاهَن الحالن
 وجبدلت حَاجنا جبدًٖ كامًٗ ، أصبح لدَنا منزل جمَل ونظَؾ

ها الجرذان ،لَس كالشمك والؽرؾ الجٍ كنا نسجؤجرها وجعاف  
 ولم جعد والدجٍ مضطرة للعمل وجحمل السب والشجابم من أجل
 حفنة نمود بالكاد جكفٍ لطعامنا السٍء فشمَمٍ هو إبن أحد أكبر
 " .. مشابخ بٗده بل وزعَم ْحد ألطارها حَنها

 ٖذت بالصمت لبرهة وجبدل مزاجها للسخرَة فجؤة مجابعة

ذان الوالد المجهول وبؤن ولم أكن أعلم بؤنها كذبة جدَدة عن "  
 والدجٍ سرلت نسخة من أوراق مهمة جداً كانت جخصه
 وسلمجها لدجً الحالن بعد هجران عشَمها ذان لها بؤعوام للَلة
 وفرارها منه كٍ ٖ َحاول لجلها مجدداً حَن اكجشؾ فعلجها
 واخجبؤت منه فٍ مدَنة جدعً َورن شمال إنجلجرا والجٍ كنت

ْكجشؾ اِن بؤنها كانت الفرار أظن بؤنها مسمط رأسٍ  
 " برأسٍ منه

 ً  .. كانت جشعر بارججاؾ صوجها الذٌ لم جخرجه للعلن سابما

 جشعر به فٍ للبها وهٍ جروٌ ماضَها بطرَمة جدَدة من اْلم

 فرفعت رأسها جخفٍ بشموخ نظرجها جلن حمَمة ما جشعر به

 وهٍ ججابع وٖزالت جحاول جاهدة اٖحجفاظ باٖبجسامة



ً الس اخرة وإن لم جخِؾ المرارة فٍ صوجها جماما  

فجحلَل أبوة واحد َكفٍ لكشؾ من َكون صاحب جلن اْوراق ولهذا جم حماَجٍ من المجهول الذٌ  "
 " ٖ َعلم أحد مجً لد َظهر وأَن َكون
 جولفت لبرهة وسحبت نفساً عمَماً فٍ صمت المكان

 الموحش حولها وجبدل صوجها لٗسجَاء فجؤة وهٍ جسرد

 ماضَها وكؤنها أصبحت فٍ مكان آخر جماماً ٖ أحد َسمعها

 فَه ؼَر نفسها

 كانت سنوات عشت فَها سجَنة شمة مع والدجٍ ثم "
 وحَدة بعد موجها ممنوع عنٍ العَش كما جعَش اْخرَات
 فمط صدَمجان مجزمججان ، كنت ممَدة ومرالبة طوال ..

أكره الولت ودون أن أعلم السبب أو الحمَمة مما جعلنٍ  
 " المسلمَن ودَنهم ْنه السبب الوحَد الذٌ وجدجه أمامٍ

 جركت نظراجها الجالس فٍ اْعلً وؼابت بنظرها للفراغ

 وللمرة لٓولً وإن لم ججخلً عن شموخها وجبدلت لهججها

 للمرارة مجابعة

 لم َحدثنٍ أحد عن السبب الحمَمٍ وراء سجنٍ وجكبَلٍ "

د والجمََد سجن والسجنفجعلنٍ كل ذلن أري الحرص جمََ  

 موت فلم أكن أعلم أنٍ مسجونة لحماَجٍ وٖ أن الشمَك

 الذٌ أراه َهملنٍ كشمَمة له دابماً وَججاهلنٍ هو مجرد

 شخص ؼرَب عنٍ َكره أن َحجن بامرأة ٖ جحل له حسب

 دَنه مما جعل منٍ فجاة مجمردة عنَدة أهرب دابماً لَمسن

 بٍ رجاله فٍ كل مرة وأنال عمابٍ بالسجن فٍ منزل

 الرَؾ حَخ ٖ والدجٍ وٖ الصدَمجان الوحَدجان بل وٖ العدد

 الملَل من المرات المسموح لٍ فَها بالخروج برفمجهن

 حجً أُعلن عن جوبجٍ وأجعهد بعدم جكرارها لكن سرعان ما

 أعود وأكررها بكل جؤكَد حجً جحطمت نفسَجٍ وأصبحت



للحرَة الجٍ أفعل فَها كل ما أرَد فلم أكن أراه سويأجوق   

 داعم مادٌ لٍ حجً كرهت ذان المال الذٌ َؽدلنٍ به

 " وجمنَت أن َزول إن كان الثمن حرَجٍ

 ٖذت بالصمت فجؤة ونظرت ناحَة جَما الجٍ كانت جمسح

 دموعها مجعاطفة مع كل كلمة جسمعها منها ولالت ججابع

 سَل اعجرافاجها

ن الَوم الذٌ أرسلجن فَه للملهً اللَلٍ ممابلحجً كا "  

 سماع صوت والدجن ودفعت بن للخطر كما َمول والدن ومن
 " أجل لرص سخَؾ مثلما سماه

 وخرجت منها ضحكة لصَرة ساخرة ولالت

 وبَنما كنت أنا أؼامر بكل شٍء للحصول علَه كٍ ٖ "

 ً  َراه كان هو َعلم عنه وَسعً ٖسجرداده كٍ ٖ َكون سببا

 " فٍ هٗكٍ

 وجركت عَناها وعادت بنظرها ناحَة الجالس أعلً المنصة

 مجابعة بضَك خالطه الكثَر من المرارة واْلم

 لكن عمابٍ لم َمر مرور الكرام ولم َنسً لٍ بؤنٍ آذَت "

 إبنجه وكدت أجسبب فٍ هٗكها فسجننٍ لدي شاهر كنعان

ةكخطَبة له وسافر وجركنٍ ورمانٍ ذان الرجل فٍ ؼرف  

 مدبرة المنزل خارج شمجه وعاملنٍ كبهَمة فٍ شركجه ولم

 َجرن لفظاً مسجنمصاً لم َلصمه بٍ ولم َجوانً لحظة عن

 إذٖلٍ وإهانجٍ ولم أجد أنصاؾ وٖ لدي من كنت أعجمد

 بؤنه عمٍ ووصلت لمرحلة أردت فَها اٖنجمام لنفسٍ فمط

 ولم أفكر فٍ شٍء ؼَر ذلن وأن َجذوق الجمَع مرارة ما

 " .. أشعر به



 وٖذت بالصمت ونظرت ناحَة ؼسك هذه المرة لبل أن جمر

 معجرفة ولد بدأ أصعب جزء من مهمجها جلن

 وكانت الفرصة المناسبة لٍ حَن اجصلُت برلمه الموجود "
 " لدٌ وأنِت من أجاب

 وحركت كجفها بسبب نظرة العجاب الممزوجة بالضَك الجٍ

 رأجها فٍ عَنَها ولالت

 ثم أرسلت الصور .. صور الرحلة الوحَدة الجٍ كنا فَها "

 معاً وبطلب من عمه الذٌ جرجَجه كثَراً أنا وحفَدجه لَمنعه

 " بالذهاب معاً كعابلة

 وما أن حركت ؼسك رأسها بعدم اسجَعاب ممزوج بالصدمة

 الجٍ لم جؽادر وٖ ضربات للبها الجٍ كانت جشعر بها طعنات

فعلَاً وبؤصعب جزء من الحكاَة لاسَة جمجله لالت ممره  

 أجل َا ؼسك أنا كذبت فٍ كل كلمة للجها فٍ جلن المكالمة "

 وأعلم بؤنن كنِت جسمعَنها كما أنٍ من أرسل الصور كما

 جعلمَن والخطاب الذٌ كان مرافماً لها وجحدثت فَه مع جَما

 لجصلح العٗلة بَنٍ وبَن والدها كما كانت جفعل دابماً وكان

مَة موجه لن ولَس لهافٍ الحمَ  " 

 وأبعدت نظرها عنها ما أن رأت نظرجها المسجنكرة المسجاءة

 جخفٍ مشاعر جعلمها جَداً وهٍ الكره الحمَمٍ ورفعت

 نظرها لماضٍ الجلسة مجدداً فهو الوحَد فٍ نظرها الذٌ لم

 جإذَه بما فعلت ولالت مجنهدة

ذاأعلم بؤن الجمَع َراه جصرؾ ٖ أخٗلٍ وأنا أدرن ه "  

 لكنٍ أردت حَنها اٖنجمام لنفسٍ ْنٍ وصلت لدرجة

 اٖنهَار بسبب المدعو شاهر كنعان وجسلَم شمَمٍ إَاٌ له



 " وجخلَه عنٍ كشمَمة له ودون أٌ ذنب

 وحركت رأسها لابلة وبالجناع جام

 لد َراها الجمَع ذنوب عظَمة لكنٍ لم أراها َوماً كذلن "

بؤنها حماَة لٍ من ولم َخبرنٍ أحد بحمَمة وضعٍ ْعلم  

 " الخطر والموت

 وفردت َدها وهٍ جخاطب الجمَع لحظجها ونظرها َنجمل بَن

 ثٗثجهم عدا مطر

 ومإكد علمجم اِن سبب طرده لذان الرجل لبل للَل "
 فمسؤلة والدٌ جمس وطنكم بؤكمله كما كانت وٖزالت
 " جمسنٍ

 واسجدارت بكامل جسدها ناحَة ؼسك هذه المرة ونظرت

 لعَنَها والنظرة الجٍ جفهمها جَداً فَهما وبؤنها ججمنً لجلها

 عماباً علً ما جراه جرَمة فٍ حمها ورؼم ذلن لالت ما

 َهمها هٍ لوله ومهما كانت مشاعرها نحوها

 حمَمة اْمر زوجن َسجحك وساماً علً جكجمه عن "

 " .. اْمور المإّدَة لجحطَم للوب النساء

ابعةوؼزت المرارة نبرجها مج  

 كما َسجحك آخر علً وفابه لن فلم جعرؾ عَناٌ رجًٗ  "
 َظلَّ لدَساً ٖمرأة واحدة أعوام طوَلة مثله فحجً رجال
 الوطن اْوفَاء من أنجلَز لدَهم جارَخ طوَل مع الخَانة
 " وجعدد العٗلات بالنساء

 وججاهلت مجدداً النظرة الجٍ رأجها فٍ عَنَها حَنها

ل ببساطةوحركت كجفها وهٍ جمو  

 لن ألول بؤنه كان َحجاج امرأة جفهمه فهذه لَست "
 " موجودة فٍ النساء بل امرأة جسؤله وجصدله

 وأبعدت نظرها عنها ما أن أنهت كلماجها جلن بل ولالت كل



 ما لدَها لجموله وجركت لها مجال عَش الحمَمة مع نفسها

 دون جطفل أو مواجهة باْحري فهٍ سجراها سبب ما هٍ

لَوم بالجؤكَد لذلن جهربت من نظراجها لها والجٍ لم جكنفَه ا  

 جعلم بؤنها جوجهت لشخص آخر وهو مطر الذٌ نظرت

 ناحَجه وْول مرة منذ ولوفه هنان وإن كانت نظراجه بعَدة

 عنها كما كانت وٖزالت فمنذ دخوله هذا المكان جركز نظره

 علً كل شٍء عدي الموجودَن هنان وجمَعهم ، كانت

زجت جمَع المشاعر الجٍ عرفجها وشعرت بها منذنظرة م  

 عرفجه وأحبجه وجركها وهجرها وخذلها حجً اللحظة ، كانت

 ! نظرة مزجت اْلم والحزن الخذٖن والعجز عن الجصدَك

 اْمل والمرارة الدموع واللوم والكبرَاء واٖنكسار وكؤنها

اجخبره بكل شٍء دفعة واحدة ولم جهجم إن كان ٖ َراها ْنه  

 كانت جعبر عنها لنفسها لمشاعرها نحوها هٍ بَنما ارجفعت

 جلن اْحداق السوداء والمجسمة بالجمود الجام حجً اللحظة

 نحوهم أخَراً لكن نظراجه جلن لم جكن موجهة لها بل للجٍ

 لال لها ببرود

 " انجظرَنٍ فٍ السَارة َا ؼَسانة "

 وحَن لمح منها رفضاً واضحاً َعرفه كما َجولعه لال بؤمر

 حازم ٖ نماش فَه

 " للسَااارة "

 فزمت شفجَها بحنك ولم جفجحهما معجرضة كٍ ٖ جنجهٍ

 للمصَر الذٌ جعلمه جَداً وهو سحب رجاله لها مجبرة من

 هنا فجحركت خطواجها الؽاضبة نحوه حجً ولفت أمامه

فضمباشرة ولالت بضَك وصوت منخ  



 أجركنٍ أعلم ما فٍ ذان الملؾ لدي ابنجن وإن امجناناً لٍ "
 " علً ما فعلت من أجلن

 " أنا لم أطلب منن فعل هذا "

 لالها ببرود لاجل َنظر لعَنَها فجنفست بحدة ولبل أن

 جمول بضَك

 " أجل نسَت أن ألول أمامهم هنان أن أعانها الرب علَن"

ة جلحك بسابمها لكنوؼادرت مججازة إَاه نحو باب الماع  

 خروجها كان مخجلفاً عنه وَحاكٍ اخجٗؾ شخصَجهما وهٍ

 ً  جضرب الباب بموة مؽلمة إَاه بعدها مخلفة صمجاً مخَفا

 أَضاً بل وأسوأ ِمن الذٌ جركه َمن ؼادر لبلها فبَنما ولفت

 ؼسك فٍ مواجهة طاولة الماضٍ فٍ اْعلً مجدداً جنظر

ها بموة نظراجها ٖ جعبرلٓسفل وَداها جشجدان بجانب جسد  

 سوي عن امرأة ُرمَت فجؤة فٍ بُعد آخر كانت نظرات ابنجها

 ملجصمة بها بحزن ْنها جفهم ما جماسَه وإن كانت ججهل ما

 َدور داخلها اِن وجمنت أن أعلنت والدجها انجهاء هذا

 اْمر لعلّه َجم إجبار الكسور الجٍ خلفجها أفعال من كانت

جها .. اْمور الجٍ كانت كصدمة ؼَرللحظات جظن أنها عم  

 مجولعها لها فكَؾ بمن َعنَها اْمر ؟

 لكن شٍء من ذلن لم َحدخ ولم ججحدخ من جؤملت وانجظرت

 أن جفعل ذلن بل جولً ؼَرها مهمة الحدَخ وما جعلها جنظر

 ناحَجه وللبها َبن بشدة ومٓت الدموع عَنَها وما أن لال

 بجمود ونظره موجه للمعنٍ بحدَثه

 " سَد عمبة أجمم ما أوكلت نفسن له "

 كانت كلمات حازمة آمرة ٖ نماش فَها فاشجدت أصابعه علً



 اْوراق جحجها وهو َرفع نظره للوالفة فٍ اْسفل ومن

 ارجفع رأسها ونظرها له حَنها وكؤنه َرَد أخذ رأَها فٍ

علَه .. لاٍض اْمر فهو وجد نفسه فٍ وضع ٖ َُحسد   

 ومدعٍ عام ومحامٍ ذات الولت وَكره حزنها وانكسارها

 كما َرفض أن َكون إٖ عادًٖ وَخشً حال مواصلة هذا

 اْمر أن َؤخذهم للنجَجة ذاجها فها هٍ أول جهمة جمدمها

 للعدالة سمطت وَفهم جَداً معنً سموطها بالنسبة لها فٗ

هٍ خسارة لجولةهٍ الجٍ َمكنها السعادة بهذا وٖ الحزن ف  

 مهمة فٍ المضَة ومكسب مهم لها كامرأة ججلت لها حمَمة

 . خَانة زوجها

 لكنه لم َجد أٌ شٍء مما كان َبحخ عنه فٍ عَنَها ، لم

 َجد إٖ امرأة جمؾ علً حافة الهاوَة وجخجار السموط فَها

 علً البكاء عند أطرافها ، كان َري فٍ عَنَها نظرة

الصدمة الجٍ ججآكلها من مشوشة ضابعة كما َري ألم  

 الداخل حجً اِن لكنه لرأ فَها أمر واحداً فمط وهو المطالبة

 بسحب حمولها ِخر بند فٍ لضَجها وهو ما أثبجه صمجها

 الجام فجنهد بعمك ونمل نظره للذٌ ٖزال َنظر له للّحظة

 والجمت عَناه بالنظرة الواثمة ومن اخجار المضٍ فٍ اْمر

وكؤنه َلمٍ خطاباً َحفظه عن ظهر للبأَضاً ولال بآلَة   

 بَنما َده جملب الصفحة دون أن َنظر لها لَمٓ صوجه

 الجهوٌ المكان منبعثاً من مكبرات الصوت المعلمة فٍ

 زواَا الماعة الواسعة

 السَد مطر شاهَن الحالن أنت أمام دعوة لضابَة من "
 لبل الزوجة ؼسك دجً الحالن فٍ لضَة طلب الطٗق

نجزاع كافة الحموق وهٍ جمدم للمضاء أدلجها علًللضرر وا  



 اسجحالة الحَاة الزوجَة بَنكما ولن حك الرد لَؤخذ المانون
 " مجراه بالحكم العادل

 لم َسجطع إٖ أن َحرر أنفاسه السجَنة فٍ صدره وهو

 َنظر أسفل َدَه َبعد الورلة اْولً جانباً وكؤن ولع ما لال

 علً نفسه أشد من ؼَره وجابع

 السبب اْول جم إسماطه لبل للَل والمجهم فَه بات "
 " شخص ثالخ جصرؾ دون علم المدعً علَه

 وجابع ولد عاد لرفع نظره له مجدداً 

 السبب اِخر الممدم من صاحبة الدعوة ضدن هو حجب "
 نسبها عنها لبل الجمَع بالرؼم من جمدَم إثبات صرَح بوفاة

واج الهوَة دونوالدها وصاحب لضَة الثؤر لجعَش ازد  
 " علمها ودون أسباب واضحة

 كان وكؤنه َحدخ نفسه بسبب الصمت الجام كما الجمود

 الممَت لصاحب النظرة الموَة الواثمة الموجهة نحوه

 والعَنان الحادة المحدلة فَه بجمود لكنه مجرد لاٍض هنا

 وعلَه أداء دوره فمط دون حَاد وٖ جمصَر فبدأ َسرد الجهم

بالججابع ونظره مركز علً اْوراق الجٍ كانالموجهة ضده   

 َبعدها بانجظام

 السبب الثالخ جطلَمها وإرجاعها فٍ ذات الَوم بالجٗعب "
 بالمانون حَخ جم بالوكالة ودون علمها وإخفاء اْمر عنها
 وجركها معلمة مدة أربعة عشر عاماً مع الهجران الجام
 . والمنع المجعمد والؽَر لانونٍ لزواجها بآخر

 السبب الرابع حرمانها من طفلجها وهٍ اْحك بحضانجها
 لانونَاً وبدون محاكمة وٖ موافمجها فٍ جصرؾ جابر أحادٌ
 . الجانب

 السبب الخامس واْخَر الجصرؾ الفردٌ بمصَر ابنجها

 وجزوَجها دون علم اٖبنة وبدون جوثَك لانونٍ فٍ جٗعب
زواج وبالجالٍواضح وصرَح بالمانون مطالبة بإلؽاء ذان ال  

 سحب الحضانة المطلمة ْبنابها لجكون لها وذلن حسب
 المادة مبة وسبعون من لانون اْحوال الشخصَة ومطالبة



 المانون بمنحها الطٗق مع إَفاء كامل حمولها وأبنابها
 " ومن دون لَود أو شروط

 

 وٖذ بالصمت لبرهة لبل أن َجابع ونظره علً آخر ورلة

 اضافها لسابماجها

 وكل هذا موثك بالمسجندات السلَمة جماماً والخالَة من "
 أٌ عبخ أو جزوَر ، ولكم أو لمحامَكم كامل الحك لٕطٗع
 " علَها فٍ حال جم طلب جمدَد جلسات النطك بالحكم

 ورفع رأسه كما نظره ولد أؼلمت َده الملؾ ولال وٖزال

 َخاطبه كمجموعة احجراماً له وكؤنه َجخلص من عبء

نكل ذل  

 هذا كل ما لدَنا هنا وبما أن سَادجكم ألؽَجم وجود "
 المحامٍ الممدم اسمه للمحكمة سلفاً فلكم حك الرد
 " والجوضَح أو الصمت لَجم النطك بالحكم مباشرة

 وأنهً مهمجه المبدبَة وٖزال َوجه نظره نحوه جحدَداً بَنما

 كانت نظراجه لد أصبحت موجهة نحو شخص آخر وهٍ

ة منذ أصبح هنا .. نظرة جعلجه َشعرؼسك وْول مر  

 بمشعرَرة لم َفهمها وهو َحاول جفسَر جلن النظرة فٍ

 ً  عَنه فنظر لها أَضاً حَخ اشجدت َداها ججمعهما معا

 ونظرها علَهما ومنذ انجهت أسطر مؤساجها الجٍ كانت جُسرد

 أمامها والجٍ عاشجها جججرع مرارجها فٍ كل دلَمة خٗل

ا جعل أنفاسها ججوجر حَنها أمر آخرجلن اْعوام ، لكن م  

 جماماً جدركه وإن كانت ٖ جراه وهٍ النظرة الموجهة منه

 نحوها وهٍ نظرة من ُصدم فٍ أكثر شخص منحه ثمجه

 وهو َسلمها مفجاح مكجبه الخاص وأؼمضت عَنَها ججذكر

 كلماجه حَنها



 ( ْنٍ أثك بن أنِت فمط َا ؼسك )

 كان الصمت الجالٍ موحشاً لاجًٗ شعرت بؤنه َسحب كل طالة

 جملكها وجعلم بؤن اْمر ذاجه السبب فَه فلَس من السهل

 .. أبداً أن جطعن المرأة ثمة الرجل بها

 إنه أشد لسوة من طعن كبرَابه ومشاعره لكنه من اضطرها

 لكل هذا .. للكذب والجحاَل وهٍ حمولها جمَعها وجرابم ٖ

فَها المانون الذٌ َحمَه وَمثلهَجهاون   . 

 أؼمضت عَنَها بؤلم جشعر بلسعة الدموع فَهما ما أن مٓ

 صوجه الجهوٌ المبحوح المكان لابًٗ بحزم

 " جَما "

 كانت كلمة وحَدة وكان آمراً فَها بما َعلمه الجمَع مما

 جعل مشاعرها جهوٌ للجحَم جمنع عَناها من الجفرَط فٍ

ن عند طاولة الشهود وحَخ فارلتالدمعة الجٍ سمطت هنا  

 رموش الجٍ نظرت لعَنَه بحزن ورجاء ومرارة ولد علمت

 بؤن دورها لد حان ججرجاه بعَنَن دامعة كسَرة وفٍ صمت

 أن َعفَها من كل هذا لكنها لم جنجح سوي فٍ إشعال سواد

 جلن اْحداق ولد لال بحدة وصوت لوٌ آمر

مطر شاهَن لن جولفٍ عن البكاء َا جَما فؤنِت ابنة "  
 " َكسرن أٌ شٍء إن فٍ وجوده أو فٍ ؼَابه

 كانت جلن الكلمات اْلسً فٍ الوجود ولَس علَها وحدها

 بل وعلً الجٍ كانت جرَد أن جصرخ بؤعلً صوجها

 ( أعجرض سَادة الماضٍ )

 فلَس من حمه أن َسجخدم ابنجهما لهذا وَمجلها أكثر مما

ٍ الجٍ لم جمرأ ملؾفعل لكنها عجزت عن جحرَن لسانها وه  



 الجهم الموجهة إلَه أَضاً وجركت ؼَرها َجولً اْمر عنها

 لذلن اسجسلمت للوالع المرَر واكجفت بمرالبجها بعَنَن

 حزَنة وللب مكسور حَخ لم جكن جنظر لها وٖ جعلم عن

 نظراجها جلن بل لوالدها ولد حركت رأسها بضَاع جعلن له

 عن عجزها لفعل ذلن فما حدخ هنا بات فوق جحملها وأكبر

 من صمودها لبل سنها وآخره أن جعلم بؤن زواجها كان

 ! شرعَاً فمط ولم َوثك فٍ المحكمة بعد

 أٌ أنه مجرد وثَمة وشهود وكؤنه زواج عرفٍ والدها

 موافك علَه ! ومإكد بسبب جواجدهم فٍ جلن البٗد ورفضه

اسمها الحمَمٍ ، وزاد اْمرلجزوَجها جحت اسم ؼَر   

 سوءاً ما سمعجه من ذان الماضٍ وطالبت به والدجها

 ! فكَؾ جطالب بحضانجها وجرَدها أن جكون بجانب والدها

 اؼرورلت عَناها بالدموع وجحركت شفجاها المرججفجان بما

 جعلم بؤنه َمرأه فَهما ودون صوت

 " أبٍ أرجون "

ال له منذوارججؾ جسدها ما أن صرخ فٍ أول انفع  

 أصبحا هنا

 ألسِت من أصر علً المجٍء ؟ إذاً أنِت اْحك من أٌ "
 " أحد بمعرفة هذا

 كانت نظراجه لاسَة ؼاضبة لم َبعدها عن عَنَها الدامعة

 كما لم َرحم مشاعرها نحوهما وهنا علمت لما اخجارها

 واخجار لها هذا المكان جحدَداً فهو َرَدها أن جعلم فحواه

من كل هذا وأن جمؾ علً حَاد بعَداً عنأَضاً وكجزء   

 كٗهما فهٍ بالفعل من أرادت الجواجد هنا كما لال ، بل



 ولرأت فٍ كلماجه جلن بؤن الموجود بَن َدَها هو ما لد

 َولؾ المضَة وَحمك أمنَجها الَجَمة بانجهاء اْمر وكؤنه لم

 َكن ، لكنها خابفة أَضاً .. خابفة ومجوجسة منه ومما

 . َوجد فَه

 نظرت له بَن َدَها وعلً الطاولة جحجها نظرة اسججداء

 حزَن وكؤنه َمكنه رإَجها أو سماع مناجاة للبها لَكون

 رحَماً بها بل وبهم جمَعاً ! لكن كَؾ للجماد أن َشعر بما

 عجزت عنه للوب البشر ؟ أؼمضت عَنَها وجنفست بموة

 هامسة

 " َا رب أنت رجابٍ "

 وعادت وفجحجهما ببطء ورفعت ؼٗفة ببطء أشد وظهرت

 لها أول ورلة فَه وٖ ولت أمامها لرإَة أسطرها لبل

 لراءجها فحجً الصمت حولها كان َنجظر أن جمٓه بصوجها

 وعلَها فعل هذا لَنجهٍ اْمر بل ولعل مؤساجهم بؤكملها

 . جنجهٍ بانكشاؾ ما َخفَه

ركة سرَعة لبل أنارجفعت َدها لعَنَها ومسحجهما بح  

 جعود وجنظر له بَن َدَها وجؽّضن جبَنها باسجؽراب جنظر

 للجارَخ أعلً الورلة الصفراء المدَمة وإن لم ججمزق

 ً  ! حوافها والذٌ كان عمره من عمر والدجها جمرَبا

 نزل نظرها للسطر الذٌ كان َجوسط الورلة عند أعٗها

رؼموشجعت نفسها وبدأت المراءة بصوت مٓ المكان   

 انخفاضه وارججافه بسبب مكبرات الصوت

 " محكمة حوران أبجدابَة وثَمة جنازل لمضَة ثؤر "

 شعرت بضربات للبها جرجفع رؼم علمها المسبك بؤمر كهذا



 لكن وجود هذه الورلة هنا والَوم جحدَداً ٖبد وأنه َحمل

 ! المزَد

 وذان ما كان بالفعل وما كشفه صوجها لبل عملها وما أن

رلَماً حزَناً وضعَفاً َمٓ صمت المكان مجدداً  عٗ  

 نججمع هنا والَوم ٔلرار عابلة شاهَن الحالن بالجنازل "
 الجام وفك الشروط والموانَن الحالَة للبٗد لعابلة عبد
 المجَد عمران ؼَلوان بموجب حكم لبابل الجنوب
 وبحضورهم لفض نزاع الثؤر ممرَن بحمولهم الجامة

بنابهم الثٗثةفَما َخص ممجل أ  .. " 

 وبدأ صوجها َضعؾ والرَبة جسكنها ما أن علمت العدد الذٌ

 كانت ججهله لكنها جابعت جشجع نفسها لجهلها بالٍ اْمر

 وبدأت جسرد أوًٖ اْسماء المدونة فَها

 َحٍ عبد المجَد عمران ؼَلوان وموسً عبد المجَد "
 عمران ؼَلوان وزكرَاء عبد المجَد عمران ؼَلوان

عجرفَن بؤحمَة دمابهم علَهم بجسلَم الماجل للمصاصم  
 بالمجل وجسلَم سٗلجه كاملة وبالدلَل الثابت وشهود العَان
 " ..وهو دجً شا

 انمطع صوجها حَنها كما انمطعت أنفاسها وارجفعت عَناها

 المجسعة بذهول ناحَة والدجها جحدَداً والجٍ كانت جنظر لها

ان بسٗلجه واْمر الذٌ كانجامصدومة أَضاً فكلجاهما المعنَج  

 ججهٗنه جماماً كجهلهما لعادات لبابل الجنوب وأحكامها الجٍ

 ٖ نماش فَها وإن حكم المانون خٗؾ ذلن فكَؾ وجولَع

 كبَر عابلجهم موجود وبوثَمة َملكون نسخة أخري عنها ؟

 فالمحاكم فٍ الماضٍ كانت عبارة عن ؼرفة واحدة جضم

 عمود الزواج والطٗق َرأسها مشاَخ المبَلة فٍ ذان المطر

 من البٗد كما لضاَا الثؤر الجٍ كانت جعد جزء من المصاص

 . للجناة حَنها



 بدأ صدرها َعلو بعبرات مكجومة وعَناها جمجلا بالدموع

 مجدداً وٖزال نظرها علً والدجها ولم جفكر فٍ نفسها بل

ن معناه أنها من حك جلنبها وبوالدها فالذٌ لرأجه اِ  

 العابلة أمر ٖ نماش وٖ للمانون فَه ، بَنما كان جفكَر الجٍ

 أسندت جسدها بالطاولة الجٍ جمؾ لربها بسبب عجزها عن

 الصمود أكثر من هول ما سمعجه مشابهاً وهٍ ججخطً

 نفسها وجفكر فٍ صؽَرجها جلن وهٍ فٍ هذا السن َجم

 ! جسلَمها لرجال من عمر جدها وَزَد

 وجعلم جَداً معنً أن جكون السٗلة ضمن لضاَا الثؤر

 . ومعنً أن جُسلم المرأة لعابلة المجَل

 اسجندت بظهرها علً الخشب الماسٍ أكثر بَنما كانت

 أنفاسها جعلو بشدة جنظر للفراغ بعَنَن زابؽة وكؤنها لم

 جخرج من زوبعة جلن الصدمة بعد فها لد علمت لما هجرهم

جرن زوججه وحرم نفسه منها ومن جنَنهما ،والدها ولماذا   

 لما ماجت والدجها حسرة وحزناً ولما عاشت هٍ وجربت مع

 عابلة لَست عابلجها وٖ جعرفها بل وخارج حدود لبابلها ،

 كل هذا كان بسبب جلن الوثَمة الجٍ أُجبروا علً جولَعها

 فحكم المبابل ٖ َرحم فكَؾ وهم أسَادها ؟

لنزاعات والجمَع َخضع لحكمهمكَؾ وهم َحكمون فٍ ا  

 كما أوامرهم ؟

 وما أن ٖمست َد جلن الموانَن ابنهم لم َخضعوا لها وهم

 َخفون حمَمة علمهم بوجوده فٍ صنوان بَنما لم َسجطع

 شاهَن الجد الجملص من هذه أَضاً وولّع لهم جنازًٖ لَس

 عن ابنهم ذان فمط بل وعابلجه الجٍ كانو َعلمون



 ! بوجودها حَنها

 حمَمة مفجعة ولاسَة شعرت بؤنها جعَدها لزمن الرق

 والعبَد الذٌ لم جعرفه َوماً وكؤنهم سلعة مباعة َخفون أمر

 وجودها عن مشجرَها فحجً جنَنها الموجود فٍ أحشابها

 اِن هو ملن لهم لَكون خادماً لدَهم ما عاش بمجرد أن

 . َعلموا عن وجودها ونسبها الحمَمٍ

عت نظراجها الدامعة الذاهلة حَخ الجالس فٍ اْعلًرف  

 والذٌ كان جلَاً علً مٗمحه بؤنه لم َججاوز الصدمة بعد

 وبؤنه كان َجهل باْمر ولن جسجؽرب هذا فهو عاش وجربً

 فٍ الهازان وٖ َعلم عن ذان الماضٍ شَباً كما َبدو لذلن

مَاً أوٖ أمل لدَها فٍ أن َُكذب هذا وأن َمول بؤنه لَس حمَ  

 .. ٖ َجوز لانونَاً فؤحكام المبابل فٍ الثؤر جججاز المانون

 هو أمر َعلمه الجمَع فكَؾ مع جلن الورلة والجولَع

 والخجم والشهود ؟

 اؼمضت عَنَها بؤلم ما أن عادت وسمعت صوت ابنجها

 الباكٍ هذه المرة جعلن انهَار صمودها الهش لججابع لراءة

ت أن جولؾ اْمر عند ذلن ْنهالورلة الجٍ جلَها وكم جمن  

 وحده َكفٍ لمجلها وهزَمجها وإعٗن انجصاره علَها لكن

 هذا لم َعد بَد أٌ واحدة منهما ولَس لها حرَة رفضه

 أو الجحكم فَه خاصة وهٍ جسمع جارَخ آخر وألرب من

 ذلن بكثَر .. جارَخ جعرفه جَداً فهٍ جعلم ذان الشهر وجلن

فَها كل أحٗمها كامرأةالسنة جحدَداً والجٍ خسرت   

 وصورجها أمام الجمَع وحجً نفسها كؤنثً ومشاعرها

 كعاشمة وجم إرسالها كما ذهبت وحَدة لمبَلجها الفارق



 الوحَد أنها كانت جحمل طفلة فٍ أحشابها وجرحاً نازفاً فٍ

 للبها فخسرت الطفلة وبمٍ ذان الجرح َنزؾ حجً الَوم

 . واللحظة

 سالت دمعة َجَمة علً وجنجها وببطء َشبه كلمات الجٍ

 لالت جنظر لٓحرؾ من بَن دموعها

 المكان جنَؾ سوَسرا .. وفٍ أججماع السابع "
 والخمسون لفض النزاعات الدولَة والداخلَة للدول
 "الوالعة جحت الوصاَة الدولَة

* 
* 
* 

....َجبع2نهاَةالمسم   

3الفصل السابع والعشرون   

صوجها الباكٍ وكؤنها جخرج بالكلمات من روحها وارجخً  

 ومن عمك مؤساجهم مججمعة

 نججمع الَوم فٍ ممر اْمم المجحدة بجنَؾ فٍ واحد "
 من أهم اٖججماعات السرَة وجحت مسمً اللجنة الثٗثَة
 حَخ جم اخجَار ثٗخ شخصَات لَادَة من كل لطر فٍ

الحربالبٗد للجوصل لحل نهابٍ للنزاع الدابر وبعد   
 الطوَلة علً الهازان وخسارة الكثَر من اْرواح
 ودمار اْرض والنسل ولججنَب صنوان ما آل إلَه لطر
 البٗد المجاور لها ووَٗت الحرب والحصار وجشجت
 " .. العابٗت وموت اْطفال واْبرَاء

 جولفت كلماجها فجؤة جنظر لٓحرؾ من بَن دموعها بضَاع

مجابعة فما جعلمه بؤنها كانت حربوحَرة لم جسجطع معهما ال  

 نزَهة لم َدمروا فَها المنازل والحمول كما لَل هنا ولم

 َماجلوا إٖ من خرج للمجال وأراد الحرب لبل أن جُسلم لهم

 الهازان بالٍ مدنها طواعَة ِلما رأوه من عدل فٍ المناطك



 ! الجٍ لام بضمها للحالن حَنها

رؼبة فٍ اكجشاؾاسجطاعت ججاوز كل ذلن وإن بصعوبة   

 المزَد مما َخفَه كل هذا وعاد صوجها لمٓ المكان الساكن

 واِذان المجرلبة وكان الفضول أكثر ما لادها لمجابعة

 المراءة وبصوت أكثر اجزاناً هذه المرة وإن لم جؽادره بحة

 البكاء كما الحزن جسرد اْسماء الجسعة المشاركة من البٗد

لنزاع المذكورة أعٗه ، وكانتلعمد إجفالَة السٗم وفض ا  

 ! المفاجؤة اْخري أنها ٖ جعرؾ أٌ إسم منها

 ! أٌ أنه ٖ إسم والدها من ضمنها وٖ عمها صمر

 !! ٖ جدها شراع وٖ أحد أبنابه

 وذان ما جعل الصمت َسود المكان وهٍ جعود بنظرها لهم

 وكؤنها جحجاج أن ججؤكد من حمَمة هذا ، ولم َكن ذان حالها

ها بل وحال الجٍ كانت وعمبة َنظران لبعضهماوحد  

 باسجؽراب وكؤنهما َسؤٖن وَجَبان فٍ صمت فؤٌ اجفاق

 هذا الذٌ َكون فَه جحدَد مصَر البٗد حَنها وٖ َعلم عنه

 أحد بَنما الحضور فَه ومن جمَع ألطارها ٖ َشمل

 ً  ! زعمابها بل وسرٌ أَضا

َهما ما الذٌوالسإال اْهم والذٌ كان َجول فٍ ذهن كل  

 جحوَه بنود جلن اٖجفالَة الجٍ َمولون بؤنها ما سَجنب

 البٗد وَٗت الحرب ؟

 !وكَؾ جم فرضها علً مطر شاهَن حَنها ؟

 ولم َجؤخر عنهما جواب ذان السإال والذٌ كان الصوت

 الحزَن المجوجس الطرَك الوحَد للوصول إلَه ولد عاد

 ومٓ المكان مجدداً 



ٍ الجارَخ أعٗه نججمع لنمرر أمنفٍ هذا الَوم وف "  

 واسجمرار بٗدنا والمججمع الدولٍ كامًٗ َمؾ من خلؾ هذا

 الجحالؾ العظَم واٖجفاق الموحد الشامل وكل من َخالؾ

 بنوده ولرارجه سَواجه المججمع الدولٍ كامًٗ والحرب

 ضده من جمَع اْطراؾ كسبب للحروب وجالب للدماء

ل البٗد علً الجالٍوالخراب وعلَه اجفمت لباب  .. " 

 جولؾ صوجها للحظات جحاول جنظَم أنفاسها بل وضربات

 للبها الجٍ ازداد وضعها سوءاً وللبها َشعر بدنو الحمَمة

 الجٍ جعلم بؤنها سجكون ألسً من اسجَعابها وعادت لمسح

 عَناها مجدداً لعلها جري الحروؾ بشكل أوضح فهٍ باجت

ومولنة من أن جسدهاجفمد صلجها بكل شٍء جدرَجَاً   

 سَنهار لرَباً مجخلَاً عنها ، ورؼم كل ذلن شجعت نفسها

 علً المجابعة وسمعت صوجها وكؤنها ٖ جعرفه ولَس لها ما

 أن جحركت شفجاها

 جطالب الهازان بحك إنشاء منشآت عسكرَة جحمَها بحكم "
 أنها ألل مدن البٗد إعماراً وأضعفها عسكرَاً ، وجطالب

ٔعادة إعمارها ، ثالثاً واْهم مراكز بجعوَضات حرب  
 لَادَة مجماسم علَها بالجساوٌ مع المطر الذٌ لن َحكم أحد
 منه البٗد كربَس لها ، رابعاً عدم المساس بعابلة زعَمهم
 السابك ولهم حك العَش كؽَرهم إن فٍ البٗد أو خارجها ،
 خامساً نرفض الثنانََن كجزء من البٗد وٖ حموق لهم وٖ

شملهم أٌ لانون وممنوعَن من دخول ؼَر مدنهمَ  
 " والعَش فَها

 شعرت بمبضة جعجصر للبها بموة وهٍ ججذكر آسجرَا

 والشخص الوحَد الذٌ عرفجه من الثنانََن فلما كل هذا

 أجحاؾ فٍ حمهم وجلن المرأة الشرَفة الرابعة جكون ابنة

 ! زعَمهم السابك وشمَمة الحالٍ



ها َزداد حَنها وهو من سعًوشعرت بفخرها بمن أنجب  

 وفور وصوله للبٗد َٔجاد حل لمشاكلهم كشعب بٗ وطن

 وهم داخله وكَفَة دمجهم مع ؼَرهم من العرب لجكون لهم

 . هوَة وحموق كمواطنَن فَها علً اْلل

 سحبت نفساً عمَماً لصدرها لبل أن ججابع بصوت مجردد

 مرججؾ بسبب كلمة صنوان الجٍ لمحجها أمامها

 جطالب صنوان بإَماؾ مطر شاهَن عند الخط الحدودٌ "
 " الذٌ وصل إلَه

 جولفت كلماجها عند ذلن وامجٓت عَناها بالدموع وأصابعها

 جشجد بموة علً الورلة بَنهم ولم جسجطع رفع رأسها وٖ

 نظرها ناحَة صاحب اٖسم وهٍ جشعر بحجم الفاجعة اِن

ة البكاء فٍوهٍ جمرأها فكَؾ بذان الولت ؟ كانت نبر  

 صوجها واضحة وهٍ ججابع بمرارة وحرلة وكؤنها جمرأ

 لنفسها وحَدة جرفض الجولؾ لجعلم

 وجطالب بنزع السٗح من جَشه وخروجه من المعاهدات "
 " الجدَدة ورجاله الممربَن

 عند جلن الكلمات جولفت فعلَاً جمسن عبرجها بَدها بَنما

طر جحجها ٖزالتبدأت دموعها بالجماطر فوق الكلمات واْس  

 جججنب رإَة ما آل إلَه حال ؼَرها وهم َسمعون هذا

 وَعلمون عنه مثلها واخجلط صوجها بعبرجها ولرأت ببطء

 والكلمات جظهر لها بصعوبة من خلؾ دموعها

 نطالب بخروجه من البٗد ورجاله وإلؽاء عمود الجناسب "
 السابمة كشرط أساسٍ للسٗم وحجً الفجرة اٖنجخابَة

ادمة والُممدر بؤربعة أعوام علً أن َجولً شراع صنوانالم  
 " الحكم هذه الفجرة لجنفَذ كافة الشروط المجفك علَها وجرشَح ربَس جدَد للبٗد

 جركت َدها اْوراق حَنها بحركة عنَفة ورفعت رأسها



 صارخة ببكاء

 " ٖ هذا لَس عدًٖ  "

 وارجفع صدرها مع شهماجها الباكَة وهٍ جنظر لعَنَه

نظراجه الموَة الجامدة محدلاً بعَنَها وشعرت بملبهاو  

 َجمزق لمََٗن المطع ، هم لجلوه بهذا دمروا جضحَاجه

 باعوه وحاصروه وجنوده بالدول جمَعها فإما اٖنصَاع

 وإما أن َفمد رجاله وجَشه وَضَع حلم البٗد الواحد

 الموحد ، هذه خَانة ولَس له فمط بل ولشعب البٗد

هدة فٍ السر جم اٖجفاق علَها مع أعداء الوطنبؤكمله بمعا  

 لخداعهم واٖلجفاؾ علَهم فَما بعد وبعد أن َخرج زعَمهم

 من المعادلة ، هٍ المرأة وفٍ هذا السن اسجطاعت فهم هذا

 لَس ْنها عاشت معه هنان ورأت بنفسها جضافرهم

 وربطهم اللَل بالنهار من أجل حماَجه وهم خارجه

 مطرودَن منه بل ْنه أمر ٖ َصدله عمل فكَؾ َهبونهم

 السٗم ووحدة الوطن وهم َطردون من الجرب من

 ! جحمَمَه

 شعب بٗد كامل ٖ َعلم حجً الَوم واللحظة لما ؼادر مطر

 شاهَن وجرن حلمه وكَؾ جحمك من بعده وهو السإال

 !اْهم ؟

د لَمافإخراجهم له فٍ أوج انجصاره لم َكن لجحمَك ما أرا  

 كانوا أخرجوهم بل لجدمَر كل ما فعل ورجاله ومحاصرجه

 لَخجار سٗمة الوطن وسٗمة جَشه والسعٍ وراء حلمه

 وإن كان خارجه باسجؽٗلهم لجلن الزمرة الؽبَة ذان الولت

 والذَن أُطلك علَهم اسم اللجنة الثٗثَة وجشن أن َكونوا



لما كانوامن داخل البٗد بل ممن َعَشون خارجها منعمَن   

 . ! باعوه هكذا

 " جابعٍ َا جَما "

 مسحت وجنجَها والدموع الجٍ جرفض الجولؾ ٖزالت جنظر

 لعَنَه جشعر بكلماجه جلن وصوجه المرجخٍ وبحجه العمَمة

 ً  جصَب للبها وهٍ جحاول فمط جصور اْربعة عشر عاما

 الجٍ نُفٍ فَها من بٗده مكرهاً ومن حلمه وجضحَاجه

ذلن جَمسن به ومن أجل كل من وثموا بمطروبالرؼم من كل   

 شاهَن .. من أجل شعب كان َجهل الحمَمة الماسَة وَنجظر

 جحمك حلمه علً َدَه فرفض خذٖنهم وإن جهلوا أسبابه

 الحمَمَة وبؤنه لم َجخلً عنهم بخروجه من هنا بل وهبهم

 . كل دلَمة من عمره َضحٍ دون ممابل وٖ جصفَك

ٍ للبت الورلة الرابعة ْخرينزلت بنظرها لَدها الج  

 بهامش مشابه لسابماجها جماماً ومٓت الدموع عَنَها وهٍ

 جلمح اسم الحالن هذه المرة وشعرت بارججاؾ للبها فهذا

 اٖسم َعنٍ لبابله ولطر البٗد الذٌ كان زعَماً له ولد بات

 ً  َمثله ثٗخ رجال فمط ٖ َعلمون عنهم وٖ عن نَاجهم شَبا

 ولم َشاوروهم فٍ اْمر ، اخجنك صوجها وهو َرجفع

 بؤسً حزَن

 جطالب الحالن بإنهاء حكم شراع صنوان بؤربعة أعوام "
 وجرشَح من َخجاره الشعب ، ثانَاً جبطل جمَع البنود أعٗه
 ولت جسلَمه الحكم وفٍ الموعد المحدد ، ثالثاً ججماسم

ا جُحرمالمماعد البرلمانَة والوزارات مع الهازان بَنم  
 صنوان حجً جرن شراع صنوان للحكم ، رابعاً جرجع ابنة
 شراع صنوان لمبَلجها واْبناء حك للحالن بحكم لانون
 " المبابل



 أمسكت فمها وعبراجها بَدها جنظر من بَن دموعها الجٍ

 عادت وانهمرت دون جولؾ وعجزت عن الجحكم بها

دهالوالدجها الجٍ أمسكت َدها بخشب الطاولة لجرنح جس  

 وبشكل واضح بَنما كانت جنزل رأسها ونظرها لٓرض

 وكؤنها جحاول الولوؾ بثبات بمدر ما جسجطَع من لوة ولن

 جلومها وإن ولعت مؽشَاً علَها فهذه كانت الصدمة اْعنؾ

 من سابماجها فالحالن أرادت اٖنجمام من شرط صنوان

 ٖسجعادجها منهم بمجلها هٍ بل بمجلهم ثٗثجهم فٗ هو

جطاع أخذها معه ومواجهجهم بحمَمة أنها ابنة عمه ومناس  

 الحالن كٍ ٖ َسلمها للؽَلوانََن وٖ جرن طفلجها لها ، بل

 فهمت اِن معنً شرط صنوان بإلؽاء عمود الجناسب أٌ

 زواجه أو أحد رجاله منهم ولهذا طالبت الحالن بحضانة

 اْبناء انجماما منهم فحرمجه صنوان من زوججه مسجنكرَن

 أن جكون ابنة زعَمهم زوجة له خاصة أنه جزوجها دون

 الرجوع لهم ، وحرمجها الحالن من ابنجها لجوجه لصنوان

 ذات الضربة الماسمة وكان انجمام لبلٍ وجفكَر مجعصب

 جابر فلم جنسً صنوان أن ابنة زعَمهم سلمها شراع زوجة

 له دون لرار ومشاورة كما لم جنسً الحالن ما فعلجه

أعادت لهم نسابهم لبلها بؤعوام وحرموهن من صنوان حَن  

 أوٖدهن وجوزاء ابنة شاهَن الحالن إحداهن لجدفع عابلجها

 الصؽَرة ثمن أحماد وجراكمات الماضٍ والحاضر حَنها ،

 لكن السإال الذٌ ٖ ججد له أٌ إجابة أو جفسَر لما رضََت

 الحالن بكل هذا وهم فٍ أوج انجصارهم ؟

 . !! ومن هإٖء الذَن باعوه بدم بارد وهم أبناء لبَلجه



 نظرت من بَن دموعها ِخر ورلة مجبمَة فثمة أمر ٖزال

 َحجاج الجوضَح ومإكد سججده فَها ، رفعت الورلة بَد

 مرججفة وظهرت لها أسطر اٖجفالَة اْخري والجٍ كانت

 وكما جولعت جلٍ السابمة بؤربعة أعوام ولرأت بصوت

مرججؾمخنوق   

 اججماع اللجنة الثٗثَة الثانٍ وحسب لانون اٖجفاق "
 السَاسٍ السابك وفٍ الَوم والجارَخ المحددَن ونظراً 
 لجوافك جمَع اْطراؾ خٗل السنوات السابمة وجظافر
 الجهود وجوحَد مإسسات الدولة ونجاح اٖجفالَة الماضَة

الجالٍوبعد المطالبة والموافمة وبأجماع جم أجفاق علً   " 

 شعرت باْحرؾ جرججؾ أمام عَنَها حجً عجزت عن

 رإَجها وجعلم بؤن ضربات للبها كانت السبب جخشً مما

 َحجوَه السطر الذٌ َلَه فهذا اٖججماع َفجرض بؤنه ٔنهاء

 فجرة حكم شراع صنوان وبالجالٍ بطٗن اٖجفالَة السابمة

هاوعودة مطر شاهَن ورجاله ، وْنه ٖ خَار آخر أمام  

 اسجسلمت لمدرها واخجرلت العبرة صوجها وهٍ ججابع

 بصعوبة جمرأ دون أن جعلم ما الكلمة الجٍ جلٍ سابمجها

 َخجنك صوجها أكثر مع كل كلمة

 جمدَد فجرة حكم شراع صنوان عشرون عاماً بفجرة "
 انجخابَة مفجوحة ولد أبدي المججمع الدولٍ موافمجه
 " وجرحَبه الجام

ً وكان ذان ما جعلها  جصرخ باكَة وهٍ جرمَهم بَدها جانبا  

 ونزلت العجبات الخشبَة المخصصة وركضت نحوه وارجمت

 فٍ حضنه وَداها جشجدان حول خصره بموة جدفن دموعها

 وعبراجها ونحَبها الموجع فٍ صدره فجلن كانت الخَانة

 الثانَة بل الطعنة الماجلة له ولهم فذلن حسب اجفالهم السابك



من العودة للوطن نهابَاً أو بموت معناه منعه ورجاله  

 شراع صنوان لجنجهٍ فجرة حكمه وبذلن جُلؽً بنود جلن

 اٖجفالَة الجٍ دمروا بها حلمه ورجاله بل حلم شعب بؤكمله

 كما كانوا َخططون فما كان باسجطاعجهم جرن البٗد مشججة

 ممسمة َنهبون خَراجها ومطر شاهَن موجود داخلها

اع الحموق منهم كما لم َجولع أٌوَسعً لجوحَدها واسجرج  

 واحد منهم بؤنه سَحاربهم وهو فٍ منفاه وسججوحد البٗد

 ورؼماً عن أنوفهم جمَعاً لذلن كانت المعاهدة سرَة كٍ ٖ

 َعلم الشعب بما حدخ وَؽضبوا ْجله وَعود ورؼم أنوؾ

 الجمَع

 " سامحنٍ أبٍ أرجون "

 همست بها بعبرة ببكاء بحسرة وألم وٖزالت جدفن وجهها

 فٍ صدره ، وبالرؼم من أنها لم جلمٍ باللوم علَه َوماً إٖ

 أنها اعجذرت منه ولن َكفَها وٖ جمَع عبارات اٖعجذار بل

 وجراه لن َجبر كسوره وٖ اعجذار كل فرد من هذه البٗد

انجمام منهعلً ِحدي فلم جكن معاهدة سٗم جلن بل وثَمة   

 ولَس كرجل حروب فمط بل كإنسان جردوه من كل ما َملن

 كما حرموا والدجها منهما جحت حكم لبلٍ مجعصب جابر

 أظهر الحمد الدفَن بَن الحالن وصنوان والذٌ حركجه

 . أَادٌ خارجَة واسجؽلجه وبكل ؼباء منهم

 ابجعدت عنه ما أن أمسكت َداه بكجفَها ورفعت رأسها

عة الحزَنة لعَنَه الجٍ رأت فَها نظرة مخجلفةوعَناها الدام  

 عن كل ذان الجمود الماسٍ أخَراً ، كانت نظرة احجواء

 وجفهم رؼم صمجه ، نظرة اخجفت سرَعاً وبلمح البصر



 وعلمت حَنها بؤنه َخصها بها وحدها وذان ما ألمها كثَراً 

 فهمست بحسرة وعبرة سجَنة

؟لما لم جخبرها بكل هذا أبٍ .. لماذا  " ! " 

 انجظرت أن َمول أٌ شٍء وأن َرحم كلَهما بؤٌ كلمة

 جشفٍ وجع كل جلن اْعوام لكن كل ما فعله أن رفع َدَه

 من ذراعَها لوجهها وأحاطجه أصابعه وكفاه الباردان

 وأؼمضت عَنَها ببطء ما أن ٖمست شفجاه جبَنها ممبًِّٗ 

 إَاه وكؤنه َمول وبصمت ها هٍ ابنة مطر شاهَن لم جحجج

برَراً منه لجفهمه وجعذره بل واعجذرت منه وهٍ لم جذنبج  

 . فٍ حمه

 كان ذان فمط ما فعله وجحركت خطواجه مججازاً إَاها لبل أن

 َجولؾ علً بعد خطوجَن منها وجركها خلفه جرالبه عَناها

 الدامعة ونظراجها المحبة الحزَنة وكؤنه َصر علً ولوفها

 فٍ حَاد بَنهما بَنما ارجفعت نظراجه للجالس فٍ اْعلً

 ومن ٖزال سجَن صمجه للحظة فما سمعه ٖ َمكن ججاوزه

 ! بسهولة ، حمابك وأمور كان هو وزَر العدل َجهلها

 بل ومخابرات دولة بؤكملها جخفَها عنهم لجعَش فٍ الظٗم

 وجموت فَه وفهم اِن لما جم سرلة اْرشَؾ كامًٗ من

ً المخابرات لَلة ممجل شراع صنوان وهو ما َحدخمبن  

 فٍ أٌ دولة َشن المججمع الدولٍ فٍ جزعزعها وَخاؾ

 انكشاؾ أسرار جخصه حولها والؽرض واضح وبَّن منذ

 البداَة وهو خداع ضعاؾ العمول لبل النفوس

 .. لجدمَر بٗدهم

 رجال كان كل همهم ومطمعهم المناصب السَادَة ومماعد



رسة لبلَة ممَجة ججشبع فمط باٖنجمامالبرلمان وؼط  

 فؤعماهم كل ذلن عن الحمَمة الوحَدة وهٍ أنهم مجرد

 جسر ٔبماء البٗد فٍ حالة حرب وفوضً والجخلص من

 .. مطر شاهَن ورجاله ولجل حلم البٗد الواحد الموحد

 الحلم الذٌ لم َنجحوا فٍ لجله بداخله بالرؼم من كل ما

ن وطنه وهو اشجري رجاله ودماءفعلوه به ، باعوه رجال م  

 شعبه ولم َلجفت لكل ما فعلوه به بل نظر لكل أولبنَ 

 اْبرَاء الذَن ٖ َعلمون عن كل هذا شَباً وضحً بكل ما

 لدَه كٍ َوصل البٗد لما هٍ علَه الَوم َحمَها بصدر

 عارٌ وهو مطرود منها وبدم بارد وكؤنه لم َفعل كل ما فعل

لسن بَن مجهم له بالجخاذل والهربْجلها وأجلهم وجرن اْ  

 وطاعن فٍ شرفه ونزاهجه وبؤنه باع حلمه بالمال وهاجر

 وجركه وآخر وإن لل مجفهم وواثك بزعَمه الذٌ لم جنجب

 . البٗد مثًَٗ له وعلً مر العصور

 جنهد نفساً عمَماً َبعد نظره عن جلن العَنان الجادة الحازمة

ه وكبرَابه وكمطركنظرجه له .. كطرَمة ولوفه كشموخ  

 شاهَن بؤكمله وكما عرفه كل من رآه َوماً وها لد حان

 بالفعل ولت النطك بالحكم علً لضَة لَست ولَدة اللحظة

 كما بدا لهم بل عمرها بعمر جوحَد اْرض الجٍ َمفون

 علَها اِن وثمنها كان كل ما دفع لجكون ما هٍ علَه الَوم

 ً  بل ولبل ذلن بكثَر وحَن لّدمت عابلة الزعماء نفسها ثمنا

 . للثؤر ولحكم المبابل المجعصب الجابر

 نظر لٓوراق بَن َدَه وكم شعر بالضَاع حَنها فهو لم

 َعرؾ سنوات عمله كمحاٍم وكماضٍ بل وحَاجه بؤكملها



 ! لضَة مشابهة وحمابك مماثلة جظهر فَها

نحو الوالفة مكانها أسفلارجفعت نظراجه ودون شعور منه   

 طاولجه الواسعة الضخمة ٖزالت علً وضعها ولَس حالها

 ْنه ٖ أحد َمكنه ومن مجرد النظر لها أن َعلم به فكل ما

 رآه امرأة ٖزالت جرججٍ من الخشب البارد الصلب مساندجها

 للولوؾ ججكا بظهرها علَه كالسند الوحَد لها فٍ أرض

إَة وٖ لراءة أٌ شٍء فٍالمعركة بَنما لم َسجطع ر  

 العَنان أو المٗمح الجٍ كانت ٖ جظهر له ٖنخفاض رأسها

 نحو اْسفل ولم َسجطع معرفة ما كان جؤثَر كل

 ذلن علَها ..؟

 ماذا لررت وماذا جرَد ؟ وجسابل هل سَفَده معرفة ذلن ؟

 ٖ بالجؤكَد وهو الماضٍ العادل منذ عرؾ هذا المكان

اطؾ طرَماً لدَه لكنه َمؾ الَوموالمنصب ٖ جعرؾ العو  

 بَن جبلَن شامخَن لكل واحد منهما مكانة فٍ كل شٍء

 . وحجً كل شبر فٍ هذه البٗد

 ابجعدت نظراجه عنها مجنهداً بعجز ونظر هذه المرة للعَنان

 والمملجان الزرلاء الدامعة ولصاحبة المٗمح الجمَلة البرَبة

مؾ بَنهماوالجٍ كانت جنظر له بحزن ورجاء َابس ج  

 كشمعة جحجرق فٍ صمت وألسم فٍ لرارة نفسه أنه لو

 كان اْمر بَده ولَس ثمة لانون وبنود هٍ الفَصل بَنهما

 لكان جرن الحكم لها ولجصدر المرارات الجٍ جُلزم كلَهما

 بجنفَذها لكنه واثك ومجَمن ومن الولت المصَر الذٌ

ضتعرفها فَه هنا أنه لو اجَحت لها الفرصة لهذا لرف  

 ً  ولجركت اْمر له خشَة أن جحكم بما لد َراه أحدهما ظلما



 . فٍ حمه

 جنهد بؤسً َحرن رأسه مجؤسفاً وهو َعود بنظره ْوراله

 فعلَه إجمام مهمجه الجٍ وافك علً الخوض فَها حجً

 نهاَجها وأن ََُحكم مبادبه فمط فلو كان له خَار الجخلٍ عنها

 واٖنحَاز لما اسجطاع أن َنحاز ٌْ منهما فكٗهما فٍ نظر

 نفسه ظلمه اِخر وهنا جكمن المشكلة أما هو فٗ َراه إٖ

 ُظلم موجه ناحَجهما كلَهما من طرؾ ثالخ َصعب إصدار

 أٌ حكم ناحَجه وهو الوطن وحب الوطن والجضحَة من

 . أجل جرابه الؽالٍ

 ً وفجح الملؾ الضخم أزاحت َده أوراق ملؾ المضَة جانبا  

 والمخصص بمضاَا اْحوال الشخصَة وإن كان مجرد

 إجراء روجَنٍ فهو اطلع علَه جَداً لبل أَام بل وَحفظ

 أسطره منذ كان شاباً وامجهن المحاماة ، دفع بسبابجه

 النظارة الطبَة أعلً أنفه المسجمَم وخرجت الكلمات من

هو َجعمدمكبرات الصوت وكؤنها جسبك شفجَه ما أن لال و  

 النظر للكلمات الصؽَرة المصفوفة جحت أصابعه

 بعد اٖطٗع علً كل ما جم جمدَمه للمحكمة من أدلة "
 وإدانات ونظراً لعدم وجود شهود وٖ محامَن مفوضَن
 لمنالشة البنود ونظراً لطلب كٗ الطرفَن بعدم الجمدَد للطعن
خفٍ اْوراق الممدمة أو اٖعجراض علَها فسَجم وبجارَ  

 الَوم الحكم فٍ الدعوي الممدمة من لبل السَدة ؼسك دجً
 الحالن ضد الزوج مطر شاهَن الحالن لطلب الطٗق للضرر
 وبذلن جحكم محكمة حوران الكبري وبعد النظر فٍ اْدلة
 " ... و لدعوي الطٗق

 وٖذ بالصمت للحظة وكؤنه َسججمع كلماجه لبل لواه

 ولبل أن َمول

 " بالرفض "



وٖ َعلم كَؾ خرجت منه وهو َحبس أنفاسهنطك بها   

 لكنها الحكم العادل فٍ نظره والكلمة الفاصلة والجٍ كان

 ولعها الصمت الممَت فٍ المكان الواسع والموجودَن

 المٗبل فَه .. كلمة لم َري جؤثَرها إٖ علً عَنان واحدة

 شعت نوراً لسماعها ومٗمح طؽت السعادة علً كل الحزن

م فَها وهٍ ابنجهما وثمرة اْشهر الملَلةوالبإس المرجس  

 الجٍ جمعجهما كزوجَن بل وكل جلن السنوات الجٍ كانت

 ثمناً لذلن الزواج وكؤن هذا ما كانت جنجظره ومن ولت

 دخولها المكان ومهما كانت اْدلة وأدانات بَنما كان حال

كما هو علَه لم َجؽَر لم َرجفع رأسها ولم جرحم والدجها  

 أصابعها وكفَها وهٍ جشدهما بجانب جسدها بموة فلم جشعر

 ! بؤٌ شٍء وهٍ جسمعها منه وذان ما لم ججولعه

 لم جشعر بالؽضب وٖ بالظلم وٖ بمعاناة كل اْعوام

 الماضَة ْن اْمر لد جعداه بالكثَر بالنسبة لها وما كان

 لرار ذان الماضٍ سَؽَر مشاعرها جلن اللحظة وإن نطك

ن ووافك علً طلب الطٗق فكانت سجشعربخٗؾ ذل  

 بالمشاعر ذاجها فٍ كٗ الحالجَن وهذا ما هٍ مولنة منه فلم

 جنجظر شَباً أبداً ومنذ بدأ َسرد الحكم فمد جساوت اْمور

 لدَها ولد لجل بما فعل أٌ مشاعر كانت سجنجابها إن

 . الؽضب أو السرور

كر كلماتمٓت الدموع عَناها المحدلة فٍ الفراغ وهٍ ججذ  

 والدها شراع لبل موجه وحَن طلب منها مسامحجه بَنما

 كانت هٍ ججرجاه باكَة أن ٖ َجركها وحَدة وبؤنها من علَه

 اٖعجذار فلم َفعل شَباً فٍ حَاجها كاملة جسامحه علَه



 فكانت آخر كلماجه وبصوجه المجعب حَنها وعَناه جلمع

 بدموع لم جنساها حجً الَوم واللحظة

ثمة َوم علَن مسامحجٍ فَه َا ؼسك َا ابنجٍسَكون  )  .. 
 ( أعذرٌ والدن فكل ذلن كان من أجل الوطن

 أؼمضت عَناها بموة وألم وجدحرجت الدمعة الَجَمة الحارة

 !! منهما .. كان َعلم .. والدها شراع كان َعلم عن كل هذا

 فهمت اِن معنً كلماجه جلن فهو علم عن جلن أجفالَة

ع من اخجاروا لجلها ولجل أحٗمها فٍ السرواخجار الصمت م  

 وكل ذلن من أجل ) الوطن ( كلمة لو علموا جمَعهم معناها

 . ما كانت فَما هٍ فَه الَوم

 وعادت بها عاصفة الذكرَات لكل ما مرت به ومنذ كانت

 طفلة جسمع وجعٍ وججذكر وحجً اللحظة وكل ما لَل وحدخ

ء عَنَها الواسعةفٍ هذا المكان وجمطعت أنفاسها مع امجٗ  

 بالدموع بسبب اْلم الذٌ كانت جشعر به فٍ كل مكان من

 جسدها عدا للبها الذٌ جحول لكجلة من الصوان فجؤة جشعر

 بؤنها فمدجه مع كل ما فمد هو فٍ داخله وهمست شفجاها

 بخفوت باكٍ

 " ظلمجم ؼسك جمَعكم "

 وارجفعت َدها الممبوضة لحضنها وجمنت لحظجها أن

 أطاعجها لدماها وؼادرت المكان فاْمر انجهً وٖ نفع من

 بمابها فَه لكنهما خانجاها أَضاً وٖ جعلم أٌ لوة أو فاجعة

 جدَدة باْحري سجكون لادرة علً جحرَكهما ؟

 ولم َكم اْمر َحجاج ْن جفكر فٍ ذلن فالمضَة لم جنجهٍ

 عند جلن الكلمة كما َبدو وكما كانت جظن وهٍ جسمع



الذٌ الجرب من مكانها جحدَداً .. خطوات كان خطوات  

 ولعها لوَاً فٍ كل ذان الصمت الممَت جشعر بها وكؤنها

 جراها لبل أن َجداخل معها صوت الجالس فٍ اْعلً وما أن

 لال بصوجه الجهورٌ المجزن

 المسؤلة الوحَدة الجٍ سَكون لصاحبة الدعوي الرأٌ "

زواج خارج علمفَها وجمدَم طلب لمنالشجها هٍ عمد ال  

 الزوجة لطلب اٖسجبناؾ أما ما سمط عنها هو طلب الخلع

 ْنه ٖ َُمدم مع رفض دعوات الطٗق كما للزوج حك المجعة

 " وطلب الزوجة لبَت الطاعة

 وانمطعت كلماجه فجؤة مع جولؾ الخطوات لربها وشعرت

 وكؤن اْعوام المجبمَة من عمرها جولفت أَضاً وها هو ما

وٌ البجة ما علَها مجدداً لَكون المانون العادللها ٖ َسا  

 بمثابة عصا الرحمة جإذَن جحت مسمً مصلحجن لكن ما

 َصلن منها اْلم فمط ، وكان ثمة ثمن علَها دفعه فٍ حال

 ً  سموط الدعوة وذان ما لم جطلع علَه أو جفكر فَه أساسا

 ورفضت منالشجه لَمَنها من لوة دعواها وجرجَح النَل بها

كان ؼباء منها أدركجه اِن فمطوذان   . 

 وظنت أن عمابها الماسٍ من المضاء الذٌ اخجارجه بنفسها

 لد انجهً عند ذلن لكنها كانت مخطبة جماماً فالصمت الجالٍ

 كما الجراب الذٌ أصبح َمؾ علً بعد خطوجَن فمط خلؾ

 كجفها لم َنببها بذلن وذان ما جعل ضربات للبها ججعالً

 ورأسها َرجفع أخَراً وحدلت عَناها فٍ عَنٍ لاضٍ

 جلسجها جحدَداً والذٌ كما جولعت كان َنظر لها ولرأت فٍ

 نظرجه جلن أمراً لم جسجطع فهمه وٖ جرجمجه وكؤنه َخجبر



 لوة صمودها سلفاً ! وما جولعجه حدخ فعًٗ ولد جحررت

 كلماجه ما أن ارجخً نظره ولال بصوت مجشنج

فض دعوي الطٗق الممدمة من الزوجةوفٍ حال جم ر "  

 جصبح حضانة اْبناء المطلمة للزوج فٍ حال الطٗق

 " مسجمبًٗ وٌْ سبٍب كان

 وكانت جلن الصفعة اْعنؾ الجٍ وجهت إلَها مما جعلها

 جشهك فٍ صمت شهمة كجمجها بآخر ما جبمً لدَها من لوة

 وارجفعت َدها لوجهها وؼطت بظهرها شفجَها المرججفة

ب الدموع الجٍ انسابت جباعاً من العَنان السوداءبسب  

 الواسعة والمحدلة حجً اللحظة وبوجل بالذٌ شعر بسكَن

 حاد َخرج من للبه ما أن لالت ببحة بكاء وفٍ أول خروج

 لها من صمجها وبصوت مرججؾ

 " ٖ لَس طفٌٗ أرجون "

 فارجخً نظره وجمنً أن رفض المضَة وللمرة اْولً منذ

بل وْول مرة فٍ جارَخه الطوَل بسبب حدَثهلجؤت إلَه   

 الجالٍ والذٌ ٖ حَلة وٖ لرار له فَه ولد لال بملة حَلة

 إنه المانون المدرج جحت البند السبعون بعد المبة "

 والممرر عبر دسجور البٗد بالجصوَت علَه وَسجحَل رفضه

 " أو المطالبة بالجمدَد من أجل اٖسجبناؾ بسببه

ا لاله وٖزال َججنب النظر لها بل ولثٗثجهمكان ذان فمط م  

 فبالرؼم من أنها لادت مملكة كاملة جحارب ْجل لضاَا

 المرأة كانت جؽفل عن هذا ْنه ثمة محامَات كثر جسجلمن

 لضاَا النساء وْن هذا البند لَس من ضمن البنود الجٍ جم

دالطعن فَها من لِبل مملكجها لبل عامَن جمرَباً ْنه َُعد أح  



 حموق الزوج حال سمطت عنه دعوي طٗق سببها الزوجة

 انحنً رأسها نحو اْرض مجدداً ومٓت الدموع عَنَها

 ودون جولؾ وكؤن صمودها الهش إنهار فٍ دفعة واحدة

 وحجبت عنها رإَة كل شٍء وحجً من ججاوزجها خطواجه

 ولد مد َده ناحَة الجالس فٍ اْعلً وفٍ صمت جام والذٌ

 ناوله أوراق المضَة منصاعاً ودون اعجراض وٖ َحك له

 هذا ولد انجهً كل شٍء فحجً طلب اٖسجبناؾ من أجل

 البند الذٌ بات مسموحاً لها فَه وهو عمد الزواج خارج

 علمها سَسمط اِن ْن ذلن معناه أن ججنازل عن طفلَها له

 حال لبلت المحكمة دعوي الطٗق وٖ َظنها جفعل هذا

مة أُم لادرة علً فعلها إٖ فَما ندر كما عرؾولَس ث  

 سنوات عمله فٍ المحاماة والمضاء ، وكان أعلم الناس

 بحالها وإن كانت لد أخفت مٗحها ودموعها مجدداً عنه

 وعن الجمَع حجً أنها لم جعد جري وٖ جعٍ شَباً مما

 حولها بسببها حجً جناثرت أوراق دعواها الممزلة جحت

َنها الصوت والكلمات الجادة الجامدةلدمَها ووصلها ح  

 لن َحجاج اْمر لكل هذا مسجمبًٗ لطلب الطٗق َا ابنة "
 " دجً الحالن

 أؼمضت عَنَها الباكَة وسحبت أنفاسها لصدرها بصعوبة

 وهٍ جسمع خطواجه جبجعد عنها مجدداً وبعد أن أخذ كل

 شٍء معه وجركها صفر الَدَن خاوَة الملب ٖ جعلم ما

والفة علً لدمَها حجً اللحظةَبمَها   ! 

 جشعر بؤلم ٖ َمكن وصفه وفٍ كل خلَة من جسدها وجشعر

 بصرخة لوَة مسجونة فٍ للبها لبل صدرها ججمنً أن



 ججحرر وجخرج وجحرق كل شٍء ، بل أن ججحرر لدماها

 وجدمر بَدَها كل ما هو موجود فٍ جلن الماعة علّها جطفا

اخلهاالملَل من النَران المشجعلة فٍ د  . 

 جمنت أن صرخت وصرخت وحررجها لبل أن جمجلها

 وأضلعها ججآكل بسببها بل ولبل أن َؽادر مجمماً انجصاره

 علَها فهو لم َشعرها بالذنب ناحَجه بل باٖنكسار والهزَمة

 وجعلم بؤنه جعمد هذا ْنه لم َعد َرَد اعجذارها وٖ وجودها

 فٍ عالمه ولهذا لم َولؾ لضَة الطٗق ولم َسمح ٌْ فرد

 من عابلجها بالوصول لها ومْنعها عّما أرادت وجرن المضاء

 َفصل بَنهما لَصل لهذه النمطة جحدَداً وَسلبها كامل

 . حمولها واْهم طفٗها

 اسجدارت بحركة بطَبة وعَناها الدامعة جرالب المجبمٍ مما

ٖبنجهما وإمساكه لَدها وأخذهاجولعجه جَداً وهو وصوله   

 معه نحو الباب الربَسٍ ولد خطت خطواجها اْولً معه

 مكرهة نظراجهما وعَناها الباكَة جنظر لها للخلؾ وأوصل

 ججمة رسالجه

 إن أردِت طفلَن وعابلجن كؤم لهما علَن أن جكونٍ حَخ )
 َكونان وحَخ اخجار المضاء الذٌ جعلجه الفَصل بَننا وإن

طٗق فهو لن لكن من دونهماأردِت ال  ) 

 لمد عرفت الكثَر من النساء اللواجٍ اجبرجهن الحَاة علً

 جرن أطفالهن حَن كانت ججرأس مملكة الؽسك وألمت

 خطابات كثَرة جشجعهن علً ججاوز أزماجهن لكنها لم جعرؾ

 َوماً صعوبة الخطوة المماثلة فهٍ ُحرمت من ابنجها

ججرن فلذة كبدها بمرارمجبرة سابماً ولم جعرؾ معنً أن   

 منها وباخجَارها فهو ألسً من الجحدخ عنه بكثَر وعَشه



 أشد صعوبة من جخَله .. واجخاذه أكثر مرارة من الجشجَع

 علَه فحجً الطفل الذٌ َنموا فٍ أحشابها اِن سَكون

 علَها جسلَمه له وفور وٖدجه فٍ حال لررت اٖنفصال عنه

ه لنفسه وها هٍ جعَشوبالرؼم من سموط دعواها وجبربج  

 أذٖل الذٌ اخجارجه لنفسها بنفسها جظن بؤنها سجداوٌ

 . جراح كرامجها لجكجشؾ بؤنها رمجها جحت لدمَه مجدداً 

 نظرت بحزن وأسً لعَنٍ صؽَرجها .. طفلجها الجٍ علّمها

 فمدها معنً العَش وحَدة فٍ عالم ملٍء باْشخاص من

نها فمدت جزء منحولها جشعر فَه بالوحشة وبالوحدة ْ  

 للبها ومن روحها وجعلمت معنً ججرع المرارة الجٍ لم

 جفارلها ومهما طالت بها اْعوام فلم َفارلها صوت بكابها

 ولت وٖدجها ٖ فٍ نومها وٖ صحوجها حجً رأجها

 وحضنجها وبكت فرحة رإَاها فكَؾ جَحرم نفسها منها

 مجدداً بل وجعَش مؤساجها السابمة مع طفل آخر لطعة من

 كبدها ومن روحها ؟

 كانت كل واحدة منهما جبحخ عن اْمل فٍ عَنٍ اْخري

 عن اْحٗم الضابعة والفراق اْخَر إحداهما ٖزالت جنجظر

 كلمة من الجٍ جراها جسجطَع أن جنهٍ بها كل هذا العذاب

حمة وأخري جودعهاالذٌ جسبب الجمَع لهم فَه ودون ر  

 فٍ صمت وٖ جعلم أهو الوداع اْخَر أم حرب جدَدة

 . سجعَشها بَن كبرَابها وللبها الكسَر ؟

 نظرة طوَلة رؼم لصرها وعظَمة المعانٍ بالرؼم من

 الصمت فَها لم َسجطع لطعها بل وإَماؾ أٌ شٍء فٍ ذان

 المكان وحجً خطواجها المبجعدة عنها بل والزمن بؤكمله



بملب مذبوح أن َُؽلك باب الماعة بعد رحَلهما وجبمًجنجظر   

 . فٍ منفاها وحَدة ٖ شٍء لدَها سوي الخسارة واْلم

 كانت جنجظر جلن الحمَمة الجٍ ٖ مهرب لها من عَشها كاملة

 وججرع جبعاجها لكن ما حدخ حَنها كان خارج جولعاجها بل

حدهماوجولعاجهم جمَعاً والباب َُفجح بالفعل لكن لَس بَد أ  

 وٖ لوصولهما إلَه فمد جولفت خطواجهما أَضاً فجؤة ولبل

 بلوؼه بسبب َد أخري دفعجه وعلً اجساعه لبل أن َبدأ

 دخول من لم َسجطع الحرس فٍ الخارج منعهم لكثرة

 عددهم وبسبب اْوامر الصارمة الموجهة لهم سلفاً بعدم

 اسجخدام العنؾ والسٗح ضد أٌ أعزل فبدأت اْجساد

لَة باججَاز الباب الواحد جلو اِخر َجرأسها من رفعالرجو  

 َده ومجموعة من اْوراق فَها لابًٗ بصوت رجولٍ خشن

 مرجفع

 " لم جنجهٍ هذه الجلسة بعد أَها الماضٍ "

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 لم َسجطع رفع رأسه وٖ نظره عن َدَه الجٍ كان َشبكها

و حاله ٖببعضها جالساً مكانه منذ أكثر من ساعة وهذا ه  

 َمكنه جصدَك وٖ اسجَعاب ما حدخ ! وهو حال عمجه

 الجالسة بجواره لم جفارق مكانها أَضاً ومن ٖزال للّحظة

 َجهرب من نظراجها وَججنب النظر لها كما َحمد هللا أنها لم



 ججحدخ حجً اِن وإن كان َجولع ما جفكر فَه فكَؾ لعروس

 مر علً زواجها بضعة أَام فمط جكون حامًٗ ؟

 ولما جنهار وَجن جنونها هكذا إن كان زوجها َعلم بؤنها

 كانت عذراء لَلة زواجهما ؟

 السبب واضح والسإال جوابه ٖ َحجاج البحخ عن جواب له

 . أو الجلفظ به

 جخللت أصابعه خصٗت شعره َحضن رأسه بَدَه ونظره

ً  لٓرض جحجه فما لالجه جلن الطبَبة كان صدمة لهم جمَعا  

 لكن رد الفعل الحمَمٍ ومن ججاوز جلن الصدمة سرَعاً كان

وهجمت لجلَلة الجٍ ورؼم جعبها ومرضها ؼادرت السرَر  

 علَها وصرخت بهسجَرَة ججهمها بالكذب ، وبصعوبة

 اسجطاع إخراج َدَها وفن أصابعها من الشعر البنٍ المصَر

هجمت علَها وكؤن ما كانالذٌ كان هدفها اْول ما أن   

 ! َحركها حَنها طالة خارجَة دخلت لجسدها الوهن فجؤة

 وكل ما فعلجه جلن الطبَبة ما أن جحررت منها أن رمت

 علَها جهاز اخجبار الحمل المنزلٍ وصرخت بها

 لبل خروجها

 " هذا ٖ َكذب "

 شد أصابعه علً شعره وكؤنه سَمجلعه من جذوره فٗ هو

باً بعدها وٖ هٍ جركت لهما المجال لذلنوٖ عمجه لاٖ شَ  

 وهٍ جدخل حمام الؽرفة وجؽلمه علً نفسها ولم جوجه أٌ

 كلمة له .. فمط أؼلمت الباب بَنهم وبَن بكابها ونحَبها

 المسموع بوضوح لهما حَنها ولم ججدٌ جمَع محاوٖت

 عمجه وهٍ جطرق الباب وجنادَها وجطلب منها الجولؾ عن



وعن إَذاء نفسها ، وانصاعت له َابسةالبكاء فٍ الحمام   

 حَن طلب منها أن َجركا الؽرفة لعلها جخرج حَنها ، ومنذ

 ذان الولت وهو جالس هنا عند ألرب مكان َري الباب منه

 . ورأسه َكاد َنفجر

 عٗ رنَن هاجفه الشخصٍ فجؤة ولم َسجطع ججاهله كاِخر

 الخاص بعمله والذٌ نهاَة اْمر أؼلمه وبشكل نهابٍ

 وجخلص من إزعاجه ، دس َده خٗل سجرجه المفجوحة وما

 أن أخرجه من جَبه جؽضن جبَنه بإسجؽراب َنظر ٖسم

 لابد علً شاشجه وجولع سرَعاً أن جكون شمَمجه

 !! اجصلت به

 فجح الخط وما أن وضعه علً أذنه سبمه لابًٗ 

 " !ما بها جلَلة ٖ ججَب علً هاجفها ؟ "

حول الكرسٍ نصؾ دورة ولؾ علً طوله حَنها ودار  

 وكؤنه َجمع أفكاره المشججة ولال ونظره لد جولؾ عند باب

 الؽرفة المؽلك

 " ٖبد وأنها فٍ الحمام "

 كان ذان ما جاد به عمله لَبرر به لكن ما لم َجولعه هو

 سإاله الجالٍ

 " أنت موجود فٍ المنزل اِن ؟ "

 جلعجم للًَٗ لكنه لال نهاَة اْمر

 " .. أجل "

ابع من فوره لجولعه ما كان سَمول بَنما كانت خطواجهوج  

 جبجعد عن مكان جلوس عمجه

 " سؤصعد ْري لما لم ججب علَن "



 ً  وصله صوجه مباشرة وبما جولع جماما

 " أنا لرَب من منزلن اِن هل َمكننٍ رإَجها ؟ "

 كجم الهواء الذٌ ٖزال َحاول الجحرر من صدره فٍ أنفاس

بًٗ لوَة وأخرجه ببطء لا  

 " ما هذا السإال َا لابد ؟َمكنن بالجؤكَد وفٍ أٌ ولت جرَد"

 ً  وصله صوجه سرَعا

 " نلجمٍ بعد للَل إذاً  "

 " نلجمٍ "

 همس بها بخفوت وهو َبعد الهاجؾ عن أذنه وَسجؽرب

 زَارجه لها فٍ هذا الولت فهل ؼادر مبنً المحكمة وانجهت

 ! جلن المضَة

 ولما َرَد رإَجها أْنه هنا فٍ حوران أم علم بؤنها زارت

 مطر شاهَن سابماً ؟

 حرن رأسه مجنهداً بضَك وجوجه ناحَة الجالسة مكانها

 جنظر ناحَجه ولال ما أن وصل عندها َعَد هاجفه مكانه

 " شمَك جلَلة لادم اِن "

 لم َسجؽرب النظرة الجٍ رآها فٍ عَنَها حَنها وما أكدجه

ا الجالَة وما أن لالتكلماجه  

 " هل اجصلت هٍ به ؟ "

 أبعد نظره عنها نحو اْسفل ولال

 " ٖ .. هو لادم لرإَجها "

 أومؤت برأسها موافمة وهٍ جمؾ ولم َسمع سوي همسها

 ً  مسجؽفره هللا بؤسً وهٍ جججازه ناحَة السٗلم فجنفس نفسا

 عمَماً وكم شعر بأمجنان لها أن اخجارت الصمت فٍ مولؾ



  َحجمل الصمت فَه وعنه وكؤنها جحجرم خصوصَة اْمرٖ

 بالنسبة لكلَهما فجركجه ونزلت السٗلم بخطوات مجؤنَة بما

 َجناسب مع سنها وجعب سالَها ، وما أن كانت فٍ اْسفل

 جوجهت نحو المطبخ من فورها وؼرضها هو شرب كوب

 من الماء ممزوج باللَمون الحامض فهٍ جشعر بؤن ضؽط

َضطرب وٖ جرَد أن جفكر فٍ أٌ أمر سٍء كمادمها بدأ   

 رفضت الجحدخ عنه فجرة وجودها مع ابن شمَمها ولد

 رحمت حاله فثمة ما َبدو َخفَانه عن الجمَع وهذا ما بات

 َملمها فهٍ لم جري هذا فٍ عٗلجهما معاً باْمس وبدا لها

 أنهما مجفاهمان ومنسجمان معاً !! لكن السإال الذٌ َرفض

طرح نفسه كَؾ جحمل سرَعاً هكذاإٖ أن َ  ! 

 وإن فرضنا ذلن وحملت من أول لَلة لزواجهما لما ثارت

 وهاجمت جلن الطبَبة ولما َصمت ابن شمَمها مهموماً دون

 !! حجً أن َبرر لها

 اسجؽفرت هللا مجدداً وللمرة العاشرة جمرَباً من ولت نزولها

 لوصولها إلً هنا ، وما أن دخلت المطبخ نظرت باسجؽراب

 ٖبنجها الجٍ انجفضت والفة من علً الكرسٍ الذٌ كانت

 ! ججلس علَه وكؤنها ججولع دخولها

 وما ٖ جعلم بؤنها كانت جعلم فعًٗ وجمؾ أسفل السٗلم منذ

 ولت نزولها سابماً وسمعت صوت الصراخ فٍ اْعلً بل

مرأة الجٍ نظرت لها نظرة ؼضبوشهدت مؽادرة جلن ال  

 وهٍ جؽادر جحاول لؾ حجابها علً شعرها فعلمت بؤن

 خطجها سارت بالشكل الصحَح لكنها جحجاج ْن جعلم ما

 حدخ بعدها وخٗل كل هذا الولت الذٌ لضجه والدجها فٍ



 ! اْعلً بَنما لم جسمع هٍ أٌ صوت فٍ اْسفل

ؤل عّما جرَدلم جسجطع إمسان لسانها كما لم جسجطع أن جس  

 جحدَداً لذلن لالت بفضول وجرلب

 " ماذا لالت الطبَبة ؟ "

 رممجها الجٍ جلست علً أحد مماعد طاولة اْكل بنظرة

 فهمت معناها سرَعاً وكؤنها جمول لها : منذ مجً جهجمَن

 بؤمرها ؟ وخافت من أن جكون أفكارها لد لادجها ْمر آخر

 وجكجشفها فمالت مبررة بضَك

النظرات أمٍ ؟ لست بٗ للب لهذه الدرجة وإن لما هذه "  
 " كانت ٖ جعاملنا إٖ بجعالٍ لكنها مرَضة

 وكما جولعت لالت مججاهلة لسإالها بَنما حركت َدها الجٍ

 كانت جرَح مرفمها علً الطاولة جحجها

 هاجٍ لٍ كؤس ماء بسرعة وأضَفٍ له الملَل "
 " من اللَمون

اٖبجسامة الجٍ أضاءتأولجها ظهرها سرَعاً كٍ ٖ جري   

 وجهها فهٍ جعلم جَداً معنً أن جطلب والدجها هذا ولما ،

 أعدت لها ما طلبجه سرَعاً وناولجها الكوب وجلست أمامها

 وهٍ جشربه علً دفعات جفكر فٍ الطرَمة الجٍ سجُخرج بها

 المعلومات منها بالرؼم من أنها جعرؾ والدجها جَداً َجحدخ

 الجدار وٖ جفعلها هٍ لكنها جرَد معرفة رد فعل عمَر وما

 لال وما حدخ بَنه وبَن جلن المرأة بعدها فذان ما لم جسجطع

 معرفجه بوجودها أسفل السٗلم ، بل ولما نزلت والدجها وهو

 َٖزال فٍ اْعلً كما جلن المجعجرفة أَضاً ؟

فذةجولفت الكلمات علً رأس لسانها ونظرت جانباً حَخ نا  

 المطبخ الكبَرة المفجوحة ما أن سمعت صوت سَارة ما



 جمجرب وولفت علً طولها ولالت باسجؽراب

 " من هذا ؟ "

 ونظرت لوالدجها الجٍ ولفت حَنها ولالت مجوجهة ناحَة

 باب المطبخ

 " شمَك جلَلة فٗ جؽادرٌ الممر حجً َؽادر "

 واخجفت عنها خلؾ الباب وممصدها ؼرفجها ولم جشهد

بنجها الهسجَرٌ الذٌ كانت جحاول كجمه بَدها ولوٖضحن ا  

 خشَجها من أن جعود فٍ أٌ لحظة وجراها لكانت رلصت

 وصفمت وؼنت حجً ججعب أطرافها فها هو ما كانت جرَد

 . معرفجه والوصول إلً أجوبة عنه أجاها بنفسه

 لم ججردد أبداً بل ولم جخجل وهٍ جمد رأسها من النافذة

سَارة الجٍ جولفت علً بعد للًَٗ منالمفجوحة وجرالب ال  

 باب المنزل حجً رأت بعَنَها الرجل الذٌ نزل منها منشؽل

 بهاجفه فابجعدت حَنها وإن لم جولٍ النافذة ظهرها وصفمت

 بَدَها لبل أن جلوح بَدها لابلة بانجشاء باسم

 " وخذها معن من هنا رجاءً  "

خوعادت للضحن الهسجَرٌ وهٍ ججوجه نحو باب المطب  

 وجؽلمه علً نفسها فٗ َمكنها الجولؾ عن هذا كما أن

 . اكجشاؾ والدجها ْمرها معناه أن فَه هٗكها

* 
* 
* 
 عّم الصمت الموحش المكان بالرؼم من جدافع الداخلَن من

 الباب المفجوح الواحد جلو اِخر إَّٖ أن كل من َعبره لَصبح

 فٍ الداخل َواجهه شبح الصمت المسَطر علً الجمَع



 فَمؾ وَحدق فٍ صمت خالطه الفضول أو الدهشة كلٌ 

 حسب جكوَنه ودوره المعد له سلفاً لبل أن َصبح هنا خاصة

 وأن كل واحد منهم َجهل سبب جواجده فٍ هذا المكان

 ! وجلبه إلَه بل ووجهجه حجً ولت وصولهم

 رجال من أكبر وأهم شَوخ لبابل الجنوب والحالن

 خاصة .. شَوخ ولدوا من صلب شَوخ وأرحام نساء

 الشَوخ لَكونوا السادة علً مر اْعوام جؤجمر المبابل

 بإمرجهم وصوجهم مسموع فٍ أٌ مجلس َججمعون فَه حجً

 أطلك علَهم اْؼلب اسم أسَاد الجنوب وإن انجهت سَادجهم

 الفعلَة بعد انجهاء الحرب وجوحَد البٗد وبناء مإسسات

رض المانون علً الجمَع إٖ أن دورهم ومكانجهمالدولة وف  

 لم جنجهٍ وٖ جنجهٍ أبداً حَن َكون النسَج المبلٍ أحد

 مكونات البٗد ْنه وبكلمة واحدة منهم جُشن الحروب

 وجشجعل وبؤخري جخمد وجنجهٍ .. بمرار منهم َنجهٍ

 مسجمبل أحدهم وَُسجباح دمه وججشجت عابلجه وبكلمة

، َدفعون الدَّات وَُخمدون نَرانمشابهة َنال حرَجه   

 أؼلب لضاَا الثؤر وَفضون النزاعات والخٗفات وجُرد

 المظالم ْهلها وَنام الخابؾ آمناً ْنهم ورؼم لَام الدولة

 هم صمام اْمان ودورهم ٖ أحد َمكنه نكرانه وٖ ججاهله

 بل وجلجؤ لهم محاكم البٗد لحل أؼلب النزاعات المجشابكة

ل جمدَمها للمضاء خاصة إن كان الدم واْرضوالمعمدة لب  

 جزء فَها لذلن وجودهم هنا اِن أمر مهم ومهم للؽاَة

 بالنسبة للذٌ أنزل َده واْوراق فَها َنظر للعَنان السوداء



 الجٍ كانت جحدق فَه بموة لم َظهر معها أٌ أثر لصدمة
 صاحبها بالرؼم من أن ما َحدخ أمامه اِن كفَل بجعل أٌ

ر َموت من هول الفاجعة لكنه َعلم جَداً نوعرجل آخ  

 عدوه الوالؾ أمامه .. أسلحجه ومصدر لوجه كما فوات

 اْوان علً جدارن الكارثة فهو َجولع وَعلم جَداً ما

 سَكون فٍ جلن اْوراق ولما هو هنا اِن ولما هإٖء

 جمَعهم معه وكؤنه َمول وبكامل الثمة فٍ النفس أنظروا

مكم ابن زعمابكم الذَن حكموكم ومنذ جدوانجظروا عدل زعَ  

 الجد ونّصبوه علَكم خلفاً لهم وٖزلجم جُمسمون بعدله

 . وجحجفلون بسماع اسمه وججدافعون لنَل رضاه

 كانا َمفان مجواجهان كجبلَن شامخَن وبحرَن عظَمَن

 شموخ كل واحد منهما ؼَر لابل لٕنكسار وبَنما جمسكت

 نظرات مطر بموجها وثباجها فٍ مواجهة الفاجعة وكما ُعرؾ

 عنه طوًَٗ بل وَعرؾ هو فٍ نفسه ومنذ نعومة أظافره

 كانت نظرات شعَب عدابَة أكثر من أٌ جعبَر آخر لد جحمله

 وكؤن من َمؾ أمامه اِن لَس ربَس بٗده الحالٍ واِمر

 المجحكم فٍ جَشها بؤكمله لَجعله َخجفٍ وأسٗفه بؤمر

 واحد منه ودون أن َنالشه أو َحاسبه أحد ْنه وكما َعلم

 جَداً َمسن فٍ َده سٗحَن لوََن وهما عدل الوالؾ أمامه

 ومن جشهد له البٗد لاصَها لبل دانَها بذلن ولهذا جلب من

 جلبهم معه كشهود علً كل ما سَحدخ مسجمبًٗ والثانٍ

نا زعماءواْهم الجنازل الجام من جده ووالده واللذان كا  

 الجنوب لبله عن دم لاجل أبنابهم وسٗلجه معه لَضعه بَن

 فكٍ كماشة الهروب منها َشبه البماء فَها وأٌ لرار



 سَجخذه سَكون واجهة له مسجمبًٗ أمام شعب كامل عن

 الزعَم العادل لَضعه فٍ مواجهجهم جمَعاً ولَس هو وحده

اَاوهو من كانت المبابل جرجع له فٍ فض النزاعات ولض  

 الثؤر سابماً وَجحاكمون إلَه فَها وبكل ثمة فٍ عدله

 . وإنصافه ورده لحك صاحب الدم المهدور وعابلجه

 حال عمبة كان ٖ َشبه كٗهما فٗ هو جعرؾ علً وجه

 شعَب ؼَلوان كما حدخ مع مطر الذٌ كان َجعمب جحركاجهم

 علً مر اْعوام وكابوسه الوحَد فٍ َمظجه لبل نومه وٖ

عَب الذٌ َعلم سلفاً عن هوَة أصحاب الدعوةكحال ش  

 والماضٍ فَها فكل ما أخبره عمله به حَنها بؤنه صاحب

 لضَة ما علم بجواجده هنا وهو الذٌ منذ أن أصبح وزَراً 

 للعدل جرن مهنة المضاء ْنه لم َجولع وٖ فٍ أبعد أحٗمه

 أن َكون أحد أصحاب مَثاق عابلة الشاهَن ذان وأعظم

 كارثة حلت علَهم لبل ثٗثة عمود ونَؾ لد عادت للعلن

 . وبموة بعد كل هذه اْعوام

 حال ؼسك الوالفة مكانها كان مشابهاً له وإن جبدلت النظرة

 فٍ العَنان الواسعة الدامعة للجرلب بل والخوؾ وكؤن للبها

 اسجشعر ما لم َصل دماؼها لحمَمجه بعد فما مرت به الَوم

ازه بسهولة لجحلَل وجفسَر أٌ أمر ؼَرهكان أثمل من اججَ  

 لكن ضربات للبها كانت جعلم وكانت جخبرها بدنو الحمَمة

 الجٍ كانت جحاول إَصالها لعملها المشوش وكان ذان ما

 جعلها ججرن مكانها أخَراً وججحرر لدماها وجمدمت خطواجها

 وببطء حجً المماعد المخصصة لجلوس اْشخاص الذَن

كمة وولفت جسند َدها علً خشبَحضرون جلسات المح  



 ! ظهر إحداها نظراجها جحاول فهم ما َحدخ هنان

 أّما الفرد الثالخ والمجبمٍ وهٍ جَما فكان وضعها اْسوأ

 بَن الجمَع ْنها لم جسجطع الجكهن بؤٌ شٍء وٖ حجً

 مجرد الجخمَن ونظراجها المجسعة جحدق بشعَب ومنذ ولت

شعرت برهبة مخَفةدخوله وكؤنه الشخص الوحَد هنان و  

 ً  ! منه لم جفهمها أَضا

 جماسَم وجهه الماسَة الخطوط العمَمة الجٍ جعبر عن رجل

 ججاوز السجون من عمره إن لم َكن أكبر من ذلن فمبابل

 الحالن الجٍ لم ججخالط فَها اْنساب َصعب جحدَد أعمار

 رجالهم كما نسابهم فحجً الشعر البارز من أطراؾ عمامجه

ض خالطه الملَل فمط من الشَب وهذا َدل علًناصعة البَا  

 الجمدم فٍ العمر عند جلن الجذور اْصلَة من المبَلة بَنما

 كانت نظرجه أكثر سواداً من عَنَه الواسعة ووجهه بدا

 كصفحة جامدة جعل للبها َضطرب بشدة والرهبة منه

 جسكن أوصالها خاصة مع النظرة الجٍ كانت جراها فٍ عَنَه

الدها جحدَداً وكؤنه هنا من أجلهموجهة نحو و  ! 

 وبدأ عملها أَضاً َجرجم المولؾ بؤنهم أصحاب حك ضابع

 وأرض مسلوبة انجهزوا الفرصة ٖسجرجاع حمهم ، لكن لما

 ! َخص والدها بجلن النظرات وكؤنه ثمة عداوة ما بَنهما

 انجمل نظرها فجؤة للذٌ أصبح َمؾ بجانبه وكان الشبه

 بَنهما واضح كما جمارب السن لكن له نظرة مخجلفة عن

 شمَمه فمد كانت خبَثة وماكرة الشعر لها بدنها أثبجت لها

 بؤن ممصدهم الفعلٍ هنا هو والدها وهو َوجه نظرجه جلن

 ً  ! نحوه أَضا



 وسرعان ما عاد وانحرؾ نظرها لشخص ثالخ ولؾ

لجنوببجانبه وكان َحمل سماجهم ذاجها وما جمَز بها أهل ا  

 ولبابل الحالن ورأسه كان ملفوفاً بضمادة كبَرة كما بدي

 الجعب واضحاً علً جماسَم وجهه وظٗل أرهاق جحت

 عَنَه وكؤنه ُجلب من المسجشفً إلً هنا مباشرة كٍ ٖ

 َفوجه الحدخ وذان ما ظهر بوضوح فٍ نظرة اٖنجصار

 ً  ! الشامت الجٍ كان َوجهها نحو والدها أَضا

لخوؾ رهَب شعرت به َسرٌ بدل الدماء فٍ وجبدل اْمر  

 عرولها وانجفض للبها بشدة ما أن وجدت فجؤة نظراجه جلن

 موجهة نحوها وابجسامة خبَثة مجسعة جرجسم علً شفجَه

 بَنما همس لشمَمه بجانبه بما لم َسمعه ؼَرهما

 " ! هذه أبنة أم الحفَدة "

انبهاارجفعت َدها ودون شعور منها نحو ساعد الوالؾ بج  

 وجمسكت أصابعها بمماش بذلجه الفاخر وارجفعت نظراجها

 الوجلة نحوه وهمست بصوت ضعَؾ

 " !ما الذٌ َحدخ هنا أبٍ ومن هإٖء ؟ "

 لم َجحدخ ولم جحصل منه علً أٌ جواب كما لم َنظر

 نحوها فلم َبعد نظره عن ذان الرجل بالرؼم من دخول

زاد وضعها المزَد منهم وولوؾ شمَمََه بجانبه وذان ما  

 سوءاً وجعلها جعود وجبحخ عن اْجوبة فٍ وجوه ونظرات

 الذَن امجٓ المكان ناحَة الباب المفجوح بهم لكن النجَجة

 ذاجها فنظراجهم كانت جشبهها نوعاً ما والفضول وحده

 ! المسَطر علَها عدا لادة المجموعة الثٗثة

 وارجفعت ضربات للبها حد الجنون ما أن أبدي الوالؾ



 بجانبها أول رد فعل له وهو َرفع َده بحَخ كان ظهر كفها

 مواجهاً للباب والوالفَن أمامه وحرن أصابعه فٍ إشارة

 صامجه جعلت الحرس الوالفَن فٍ الخارج َدخلون المكان

 جمَعهم وكؤنهم َمجحمونه بؤجسادهم الطوَلة ولباسهم

 اْسود الموحد ، وجولفت كل جلن الضربات المحطمة

ما أن همس لها بجمود وصوت عمَكْضلعها   

 " عودٌ للخلؾ َا جَما "

 ً  كانت جظن بؤن للبها جولؾ عن العمل لكنها مخطبة جماما

 ً  فالخوؾ الذٌ شعرت به فٍ داخلها حَنها لم جعرفه َوما

 حجً شعرت بؤنه وصل لسالَها المرججفجان وهٍ جنصاع

 ْمره دون سإال وٖ نماش وخطواجها ججحرن نحو الوراء

ء بَنما بدأ الحراس بجطوَك جلن الجماعة وكؤنهمببط  

 َحاصرونهم مما جعل نظرات شعَب ججسع بؽضب ونظر

 لمن حوله لبل أن َنظر نحوه مجدداً ولوح باْوراق فٍ َده

 عالَاً وصرخ

 " ٖ أعرفن جمنع صاحب الحك حمه َا زعَم "

 بدأت الهمهمات الرجولَة جكثر من خلفه منهم من َجساءل

هنا وسبب جواجدهم فٍ هذا المكان وفٍ وجودعّما َحدخ   

 مطر شاهَن جحدَداً ومنهم من َحاول أن َجكهن بما جادت

 علَه به مخَلجه حجً أنهً شعَب كل ذلن ْن ولت

 اسجخدامه ْسلحجه لد حان وهو َخرج إحدي اْوراق

 ورفعها عالَاً َمسكها من اْسفل بَنما لم َفارق نظره

ً الوالؾ أمامه وإن فصلت أج ساد الحرس بَنهما صابحا  



 هنا َا سادة وفٍ هذه الورلة جنازلت عابلة الشاهَن عّما "
 هو حك لنا ثمناً لدم أبنابنا الثٗثة الذَن لجلوا علً َد ابنهم
 دجً شاهَن الحالن ، وبعد الجنازل جم أعٗن عن موجه ولد
 " اخجفً مباشرة من بعد فعلجه جلن

سبلة ججماذؾ بَنهم فٍبدأ الجمَع َحدلون ببعضهم واْ  

 صمت وكل من كان له نصَب فٍ حضور ذان اٖجفاق من

 كبار السن كان َوما برأسه موافماً ومإكداً لهم لما لَل ،

 وكانت جلن لحظة اٖنجصار الكبري للذٌ أخرج ورلة أخري

 واسجدار نحوهم حَنها بنصؾ جسده ورفعها أمامهم ولال

 وهو َحركها فٍ مكانها

 وهنا وفٍ هذه اْوراق إثبات موثك بؤن ؼسك شراع "
 " صنوان ابنة دجً حالن وبالجالٍ ابنجها هٍ حفَدجه

 علت عبارات الدهشة بَنهم حَنها وارجسمت الصدمة علً

 أؼلب الوجوه إن لم َكن جمَعها ، بَنما ثمة من كان حاله

 اْسوأ هنان وهٍ ؼسك الجٍ جحولت لما َشبه الجمثال من

مة وعَناها المجسعة جوجهت ودون شعور منهاولع الصد  

 نحو عَنٍ ابنجها الجٍ لم َكن وضعها بؤفضل حاًٖ منها

 وكؤن كل واحدة منهما ججَب اْخري عن السإال الذٌ بات

 جوابه واضحاً وٖ َحجاج ٌْ جفسَر فؤوراق المضَة

 أصبحت لدي طالبٍ الثؤر وانكشفت لَس فمط هوَجهما

إعٗن موت دجً الحالن المدَم لم الحمَمَة بل وحمَمة أن  

 َكن سوي اكذوبة وخداع وجضلَل ، فاجعة كانت ألوي من

 جحملها بل والجحدخ فَها فمٓت الدموع عَنٍ جَما والجٍ

 كانت جعلم َمَناً بؤن والدجها جرَد لول شٍء ما حَنها

 وعاجزة عن فعلها وثمة شٍء مرَع َجآكلها من الداخل فٍ

جٍ كانت جصرخ من مٗمحها لبلصمت لد جعدي الصدمة ال  



 عَنَها ، وجوجه نظرها ورؼماً عنها ناحَة شعَب الذٌ

 وجه أوراله كما حدَثه ناحَة الجالس أعلً المنصة حَنها

 ولال بصوت مرجفع صمجت له جمَع اْصوات

 أجل صدلوا هذا ولَمرأ لاضٍ هذه الجلسة اْوراق لكم "
 " بنفسه .. وزَر العدل العادل المنصؾ

آخر كلماجه مجعمداً َنظر لعَنَه من بعَد وكؤنه َذكره لال  

 بمبادبه كما بحمولهم ولم َكن َعلم بؤن الجمثال الصامت ذان

 َشبه الوالؾ أمامه جماماً لد كبّلجه الصدمة وأعجزجه عن

 إَجاد أٌ رد فعل آخر لبل اسججٗب الحلول ، وبدي وكؤنه

دداً وبَدلم َنجظر منه ذلن وهو َحرن اْوراق فٍ َده مج  

 مرفوعة َوجه خطابه للجمَع دون اسجثناء لابًٗ 

 نحن هنا وبصفجنا أبناء عبد المجَد ؼَلوان نطالب بالحك "
 الذٌ جنازلت عنه عابلة الشاهَن وأمام كبار شَوخ الجنوب
 " حَنها وهو دم ابنهم وجسلَم سٗلجه

 وصرخ عَسً حَنها بكل ما لدَه من لوة لرفع صوجه َرفع

 َده وسبابجه لٓعلً لابًٗ 

 الوالد علً لَد الحَاة إذاً وبما أن الجلسة هنا لطٗق اْم "
 وإلؽاء عمد زواج اٖبنة الؽَر لانونٍ فمد باجت المهمة
 " أسهل وألحك علَه أن َرجع ْصحابه

 وجعلت عبارجه جلن الصمت َعم المكان وبشكل مخَؾ وهذا

ٍّ و راء وجود مطرهو المجولع فهو كشؾ السبب اْساس  

 شاهَن وعابلجه هنا كما وزَر العدل الجالس أعلً المنصة

 كماٍض بعد كل هذه اْعوام ولوحده أَضاً ، وهو السإال

 الذٌ دار فٍ أذهان جمَع المجواجدَن هنان والذٌ كان

 جوابه َخدم لابله وبؤفضل مما َرَد وَجمنً .. صمت لم َدم

وهو الصوت طوًَٗ ولد اخجرله آخر ما َمكنهم جولعه  



 اْنثوٌ الذٌ صرخ عالَاً وبرفض ؼاضب

 " ٖاااااااااا "

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 دس هاجفه فٍ جَبه ما أن خرج له عمَر من باب المنزل

 وجصافحا وكل واحد منهما َحاول جاهداً إخفاء مشاعره

 الحمَمَة بجبادل الجحاَا باسمَن ، لال عمَر َشَر برأسه

 نحو الداخل

 " هَّا جعال ادخل "

 لال لابد بجردد

 ما أعلمه أن عمجن وعابلجها َعَشون هنا فكَؾ أدخل "
 " هكذا ؟ لجنزل لٍ هٍ فٍ مجلس الرجال َكون ذلن أفضل

 ربت بَده علً ظهره ولال مبجسماً َحثه علً السَر معه

 عمجٍ علً علم مسبك بوصولن وؼرفهم جمَعها بعَدة "
صعدعن هنا والمنزل لشمَمجن هَّا ٖ جخجل َا رجل سج  

 " لمنزلها هٍ

 وجحرن معه ما أن جمدمت خطواجه نحو عجبات الباب ولد

 ً  جابع مبجسما

 " ثم وأنا أرفض أن جكون زوججٍ فٍ مجلس الرجال "

 ضحكا معاً وحمحم لابد بصوت مسموع ما أن ججاوزت لدمه

 الباب الربَسٍ للمنزل وسار خلؾ عمَر برأس منجكس

لفه بخطوات واسعةلٓسفل بمدر اسجطاعجه وصعد السٗلم خ  

 حجً أصبحا فٍ اْعلً وجبعه حَخ لاده نحو صالون



 اسجمبال الضَوؾ وجركه جالساً هنان وعاد ناحَة ؼرفجه

 وولؾ أمام بابها لبرهة لبل أن جمجد َده له وهمس بضَك

 وهو َدَر ممبضه

 " زَارجن لَست فٍ ولجها البجة َا لابد "

 واسجؽفر هللا مجنهداً بؤسً حَن وجد الؽرفة خالَة جماماً كما

 جركاها ولت خروجه وعمجه منها ونظر ناحَة باب الحمام

 المؽلك والهدوء الجام َؽلؾ المكان لبل أن َجوجه نحوه

 وطرق علَه بمفصل سبابجه ولال

 " جلَلة شمَمن هنا "

 انجظر للحظات َحدق فٍ الخشب المصمول بصمت وخشٍ

كون آذت نفسها لهذا لم َسمع أٌ صوت من ولتأن ج  

 دخوله ! وما أن رفع َده لَطرله مجدداً جولؾ بسبب

 ممبضه الذٌ اسجدار ببطء وجراجع للخلؾ خطوة ما أن

 انفجح الباب ونظر للجٍ خرجت منه ولد سندت َدها بإطاره

 وهٍ جججازه والجصمت نظراجه بعَنَها والنظرة الجٍ وجهجها

ه َفمد المدرة علً إبداء أٌ رد فعل ولمنحوه والجٍ جعلج  

 َفهم أٌ مشاعر هذه الجٍ انجابجها حَنها ولد جرجمجها

 ! نظرجها جلن

 واجسعت عَناه فٍ ذهول وهو َرالبها جؽادر باب الؽرفة

 حَن جوصل لنجَجة واحدة .. هل جعجمد بؤنه من أخبر شمَمها

 ً  . لَؤجٍ ! خاصة أنه لم َذكر لها إسماً معَنا

وات مسرعة مؽادراً الؽرفة وجوجه من فوره حَخخرج بخط  

 َوجد شمَمها وإن لم َخبرها عن مكان جواجده اِن لكن

 عمله لاده إلً هنان ودون جفكَر ، وما أن وصل عنده ولؾ



 ! ونظر للمكان مصدوماً ْنه وجده َجلس وحَداً هنان

 نظرة اسجطاع السَطرة علَها سرَعاً وما أن رفع لابد نظره

لرؼم من ذلن حدق فَه باسجؽراب فعلم بؤن مٗمحهنحوه وبا  

 لم جعد جخفٍ ارجباكه وٖ ججهمه فجوجه نحو الكرسٍ

 اْلرب إلَه وجلس علَه وكان َحاول إَجاد أٌ أمر َجحدخ

 عنه وإن محاكمة الَوم والجٍ أمرها من المفجرض ٖ َخصه

 لكنه جولؾ بسبب الجٍ ظهرت أمامهما حَنها وكانت لد

 ؼَرت فسجانها بواحد طوَل لد ؼطا حجً لدمَها وواسع

 وإن لم َخفٍ اسجدارة جسدها المعجدل وبؤكمام طوَلة ولد

 جمعت شعرها للخلؾ كما ؼرجها وؼسلت وجهها وإن لم

 َنجح ذلن فٍ إخفاء جعب مٗمحها وجورم عَنَها ومجاهدجها

 المسجمَجة لجمؾ كما ارجسم اٖسجؽراب علً وجهها

ٍ شمَمهاوهمست جحدق ف  

 " ! لابد "

 كان من الطبَعٍ أن جسجؽرب وجوده هنا وأن ٖ ججولعه

 وهو المخجفٍ عن اْنظار منذ أَام ٖ أحد َمكنه الجكهن

 بالمصَر المجهول الذٌ َنجظره وإن كانت عابلجه سجراه

 مجدداً أم ٖ ، بَنما ججاوز هو كل ذلن ولد ولؾ علً طوله

وجعداها بكثَر ولال َنظر لها بما َشبه نظرجها جلن بل  

 باسجؽراب

 " ! ما بن َا جلَلة "

 أبعدت نظرها لٓرض وحاولت جاهدة جنظَم أنفاسها

 المضطربة وهمست ببحة

 " مجعبة للًَٗ فمط "



 نمل نظره بَنهما وكؤنه َحاول اسجَعاب ذلن أو جصدَمه

 ولال ما أن عاد ونظر إلَها

 " وما الذٌ َجعبن ؟ "

كل واضح وكؤنها ججمنًكانت ججهرب من نظراجه بش  

 المؽادرة من هنان سرَعاً ولالت بعد صمت لحظة

 َبدو أنها نزلة برد فالجو هنا َخجلؾ عن العمران وأنا لم "
 " أعجد علً هذا بعد

 نظر لها بصمت لبرهة وكؤنه َحاول اسجَعاب هذا فطمس

 العمران بالفعل أفضل من جنوب البٗد لكن هل سَكون له

ا الولت من العام ؟هذا الجؤثَر وفٍ هذ  

 سإال كان َصعب علَه إسجَعاب الجواب الذٌ جحصل علَه

 له ورؼم ذلن لم َنالشه أكثر من ذلن وجحرن من

 مكانه لابًٗ 

 " حسناً سؤزورن فٍ ولت ٖحك إذاً  "

 " لابد "

 جولؾ مكانه ولد كان اججازها ببضع خطوات ونظر لعَنَها

 الحمراوجَن المجعبجَن ما أن لالت

 " هل أنت ذاهب للعمران اِن ؟ "

 لال بنظرة جفكَر

"  ً  لَس لها جحدَداً لكنها فٍ طرَمٍ ، هل سجوصَن شَبا
 " لوالدجٍ أو ما شابه ؟

 لالت ببعض الجردد

 " ٖ بل أرَد الذهاب معن "

 لم جسجؽرب نظرجه لها حَنها ، بل ولم َري أَّا منهما نظرة

لم َنجهٍ نصَبهعمَر الجٍ فالت نظرة شمَمها بمراحل ، و  



 عند ذلن وهٍ جرمَه باْخري لابلة بَنما نظرها لم َجرن

 عَنٍ شمَمها

 جحدثت وعمَر عن اْمر لكنه منشؽل وٖ َسجطَع "
 " المؽادرة اِن

 ولم ججرن له المجال لَنظر ناحَة الجالس مكانه فَفهم من

 مٗمحه ونظراجه بؤنه ٖ َعلم شَباً كما لم ججرن المجال

كذب حدَثها ْنها جابعت مباشرةلّخر أن َُ   

 " اشجمت لوالدٌ كما أن حالجٍ سججحسن هنان بالجؤكَد "

 حرن رأسه بعدم اسجَعاب ولال

 " هل زرت الطبَب وخضعِت لكشوفات ؟ "

 شعرت برأسها َدور فٍ مكانه بمجرد سماع كلمة طبَب

 ولالت مباشرة وبنفاذ صبر

رَمن أم أعوداْمر ٖ َحجاج لكل هذا فهل سجؤخذنٍ فٍ ط "  
 " لؽرفجٍ ؟

 جنهد مسجسلماً ولال

 " بلً بما أن زوجن ٖ َمانع "

 ورممه بنظرة ؼرَبة فهمها عمَر جَداً فعمل المحامٍ

 الموجود فٍ رأسه لن َُصدق ما لالت بالجؤكَد ، ؼادر من

 بعدها لابًٗ 

 " سؤنجظرن فٍ السَارة "

 وجبعجه هٍ من فورها ودون أن جكلؾ نفسها عناء النظر

 ً  ناحَة الجالس مكانه والذٌ أشاح بوجهه كما نظره جانبا

 بحركة ؼاضبة فمد حاصرجه أمام شمَمها فإن هو جحدخ

 واعجرض أظهرجه كاذباً أمامه أو سجكون هٍ الكاذبة بسببه

 واجخذت لراراً فردَاً هكذا واعجراضه علَه اِن واللحاق بها



 ً  . معناه نشوب شجار هما فٍ ؼنً عنه فعلَا

* 
* 
* 

 كانت ججنمل بَن باب المطبخ ونافذجه ٖ جرَد أن جفوجها

 !! لحظة مؽادرة الزابر الذٌ نزل بسرعة لم ججولعها

 مدت رأسها أكثر من النافذة وشدت علً أسنانها بؽضب

 حَنما جلس فٍ سَارجه وحَداً فهل بدأت بوادر فشل خطجها

 جظهر ؟ كَؾ جنجو من جلن الخطة المحكمة الكفَلة بجعل

لرجال َفمد عمله ورجاحجهأعمل ا  !! 

 جؤففت نفساً طوًَٗ وهٍ جبجعد عن النافذة وجوجهت ناحَة

 باب المطبخ وفجحجه بحركة ؼاضبة وهٍ جخرج وسارت

 باججاه السٗلم وطرَمها الوحَد ناحَة اْعلً لعلها جسمع أو

 جفهم ما َجرٌ هنان ، بل وسجصعد مجحججة بؤٌ حجة

عملها علً هذا الحال ٖومهما كانت سخَفة ْنها سجفمد   

 . محالة

 جولفت خطواجها فجؤة وما أن سمعت الخطوات الجٍ كانت

 جنزل عجباجه وجراجعت للخلؾ والجصمت بالجدار وانفرجت

 أسارَرها بابجسامة انجصار ما أن ظهرت لها الجٍ نزلت

 جحمل حمَبة مٗبس صؽَرة فٍ َدها جلبس عباءجها

ها بنظرها مؽادرةوحجابها ولم جصدق عَناها وهٍ ججبع  

 ناحَة الباب وهمست بدهشة وانجصار

 " فعلها إذاً وطردن من هنا ؟ "

 عادت نحو المطبخ بخطوات مسرعة ووجهجها النافذة من

 فورها جوثك بالٍ انجصارها وهٍ جري السَارة جؽادر



 حاملة عدوها الوحَد فٍ الحَاة والعابك أمام سعادجها

 . ونَل ما جرَد وجحلم به

 إبجعدت عن النافذة ما أن عٗ صوت رنَن هاجفها وأخرججه

 من جَب سجرجها الربَعَة الخفَفة والطوَلة فوالدجها ٖ

 جوافك علً أن جلبس بنطاًٖ من دونها وٖ خَار أمامها

 . سوي إطاعجها

 ابجعدت عند زاوَة المطبخ وفجحت الخط ولالت بضَك

 وصوت منخفض ونظرها َرالب الباب

َن اِن ؟ماذا جرَد "  " 

 وصلها الصوت اْنثوٌ المجضاَك مباشرة

 لمد جحدثت سوسن معٍ وهٍ ؼاضبة جداً وٖ َبدوا أن "
 " المبلػ بات َعجبها

 لالت بضَك أكبر وصوت منخفض

 " سؤعطَن المزَد فمط لجبجعد وجصمت "

 ً  لالت جلن سرَعا

 وأمر آخر َا بثَنة فؤنا ٖزلت أثك بؤن اسمٍ لن َُذكر "
أٌ مشكلةحال حدوخ   " 

 لالت ونظرها لم َفارق الباب المفجوح فٍ الجانب اِخر

 " لن َحدخ شٍء والخطة جسَر فٍ اٖججاه الصحَح "

 ً  وصلها صوجها الحاد المرجفع سرَعا

 هٍ ٖ جعلم بؤنه منزل ربَس المخابرات وسؤلجنٍ لما "
 َوجد حراسة أمام الباب فؤخبرجها بؤنه رجل ثرٌ فمط ، لو

فمت أبداً ، وإن علمت مسجمبًٗ فسنكون أناعلمت لَما وا  
 " وأنِت فٍ السجن

 اجسعت عَناها ججخَل فمط حدوخ ذلن وهمست

 " إن لم جخبرَها أنِت فلن جعلم "



 لالت سرَعاً وبملك

 " أنا مجخوفة أكثر منها ْنٍ أعلم من َكون "

 شدت علً أسنانها بموة وهمست من بَنها

ذكر اسمن وأعلم جَداً اخبرجن بؤنه لن َحدخ شٍء ولن أ "  
 " ما سؤلول فٍ حال جم اكجشاؾ اْمر

 كانت جحاول طمؤنجها ْنها جعلم جبعات الخوؾ وهو حصول

 المحظور ولالت جلن

 أجمنً ذلن بالفعل وٖ جنسٍ بؤن ججولفٍ عن وضع المزَد "
 من جلن الحبوب لها ْن الجرعة الزابدة جإدٌ لفشل فٍ

أمرنا ٖ محالة ولد عمل الكبد والبنكرَاس وسَُكجشؾ  
 " جموت وَكون السجن مإبداً حَنها

اجسعت عَناها بذعر لفكرة اكجشاؾ أمرهما وإن كان خبر موجها هو ما جرجوه ، لكن مزاجها جبدل 
 سرَعاً وابجسامة انجصار جزَن شفجَها ولالت

 " لم َعد اْمر َحجاج لذلن أخبرجن بؤن الخطة نجحت "

 وكان ذان ما جعل اٖرجَاح َجسرب لصوت الجٍ لالت بعد

 ضحكة لصَرة

 ٖ أعلم من أَن جاءجن هذه الفكرة ؟ َبدو أنن من سٗلة "
 " المرأة الجٍ سجنت الشَطان فٍ لارورة

 أمسكت خصرها بَدها الحرة ولالت بضَك

 " نعم هٍ جدجٍ والدة والدٌ "

 وصلها مباشرة الصوت المخجلط بضحكة مكجومة

 " بالجؤكَد ْن والدجن لَست كذلن "

 شدت علً شفجَها ولالت بضَك

 عندما َإخذ منن شٍء هو حك لن فهل جسجعَدَه أم "
 " جكجفٍ بالبكاء علً اْطٗل ؟

 لالت الجٍ فكرة وكلمة ربَس جهاز مخابرات ججعلها

 ً  جرجعب ٖ شعورَا



 لن أؼامر مؽامرجن بالجؤكَد ولوٖ حاججٍ الماسة للمال "
ت وافمتما كن  " 

 لالت سرَعاً وكؤنها جُجنب نفسها الجفكَر بطرَمة مشابهة

 ْنها جعلم جَداً بؤن الخوؾ والفشل شمَمان

 مثلما سؤلحم نفسٍ فٍ الكارثة حَنها سؤعلم كَؾ أخرج "
 " منها اطمبنٍ

 ً  لالت جلن سرَعا

 " وجخرجَنٍ معن ٖ جنسٍ هذا "

 جؤففت بضَك ولالت

َا ؼبَةإن خرجت منها فؤنِت معٍ  "  " 

 جحركت من مكانها ما أن سمعت خطوات والدجها ولالت

 هامسة باسجعجال

 " وداعاً اِن "

 وكانت لد وصلت منجصؾ المطبخ حَن دخلت والدجها الجٍ

 نظرت للهاجؾ فٍ َدها باسجؽراب وجعلم لما بالجؤكَد ْنها لم

 جسمعها ججحدخ مع أحد ولم ججرن لها ولجاً لجعَده مكانه

جدسه فٍ جَبها مججاهلة نظراجها لعلها جخمنفمالت وهٍ   

 بؤنها كانت جفجش فَه للجسلَة وجضََع الولت

 " هل ؼادر شمَمها ؟ "

 وجبعجها بنظرها وهٍ جدخل لابلة

 " سمعت صوت سَارجه جؽادر لبل للَل "

 فكانت جلن فرصجها للخروج من هنان بَنما لالت بابجسامة

 مجسعة

 سؤذهب لرإَة عماد وماذا فعل فٍ دروسه فلن ججركه "
 " مٗد وشؤنه



* 
* 
* 

 مر ولت طوَل والحال فٍ الخارج كما هو علَه أصوات

 أحادَخ مجداخلة وضربات جهجز لها جدران الؽرفة حولهم

 كما لم َبجعد عنها الصؽَران المجشبثان بثوبها وهٍ

لجحامه منجحضنهما وجحاول طمؤنجهما فباب الؽرفة لم َجم ا  

 أحد بعد أٌ أن َمان بخَر لكن ما الذٌ َحدخ فٍ الخارج

 ومن هإٖء ! كانت أصوات الخطوات الكثَرة ٖ ججولؾ كما

 صوت بعض اْدوات الحدَدَة وعربة نمل الطوب والملَل

 من الكلمات الجٍ كانت جصلها وبؤصوات مخجلفة بعضها

ا فلمبلهجة لدولة مجاورة لهم ولم جفهم أٌ شٍء مهم منه  

 جكن سوي

 جولؾ ، ساعده ْنها ثمَلة ، ضعها هنا ، لمد وصل عامر )
 ( َا أوَس

 وكان ذان ما جعل مجساجها جعمل جمَعها وهو اسم ذان

 الرجل وفهمت بؤنهم َفعلون شٍء ما ْحد الجدران لكن

 . ! ماذا ولما هذا ما لم جفهمه

 جولفت اْصوات فجؤة بصوت إؼٗق باب المنزل الخارجٍ

فست الصعداء أخَراً وابجعد الطفٗن عنها ونظرتفجن  

 لعَناهم الجمَلة المحدلة بها وكؤنهما َسؤٖن وَؤخذان

 الجواب فٍ صمت وهو ما فعٗه فوراً وهما َمفان وَركضان

 نحو الباب رؼم مناداجها لهما حجً َبست من أن َسججَبا

 ً  لها فولفت وجبعجهما ناحَة باب الؽرفة الذٌ جركاه مفجوحا

دهما وما أن ؼادرجها أَضاً جعلمت نظراجها الذاهلة بالمكانبع  



 الذٌ كانا َمفان لربه وهٍ جدس لدماها فٍ شبشبها

 المنزلٍ البسَط ، كان هنان فجحجان فٍ الجدار الذٌ َفصل

 منزلهم عن منزل أوَس وبابان حدَدَان جدَدان موضوعان

 جانباً وكانت الفجحجان فٍ الجدار أحدهما لؽرفة مظلمة كما

 َبدو وآخر َفجح علً مساحة أرض صؽَرة جفصلهم عن

 منزله وولفت جنظر لكل ذلن باسجؽراب فهل أضاؾ لمنزلهم

 !ؼرفة وفجح باباً بَنهم ؟

 لطع أفكارها جلن صوت باب المنزل الذٌ فُجح مجدداً فدخلت

مان لوحده وَؽضب منها فوقالؽرفة مسرعة فمد ٖ َكون َ  

 ؼضبه ، أمسكت َدَها ببعضهما بجوجر ما أن سمعت صوجه

 ً  الؽاضب فٍ الخارج صارخا

 " جاد َعنان عودا للؽرفة بسرعة فمد َإذَكم هذا "

 شدت علً شفجَها وهٍ جسمع صوت خطواجهما الراكضة

 نحو الؽرفة فهٍ لم ججد ولجاً لجعود بهما إلً هنا والجرابهما

ْبواب فَه خطر علَهما بالجؤكَد فمد َمع علَهمامن جلن ا  

 . إحداها أو ججرحهم حوافه الحادة

 نظرت للباب الذٌ انفجح مجسعاً ولداخٗن منه واسجمرت

 نظراجها علً َمان الذٌ ولؾ عند الباب ولم َؽادر

 اٖسجَاء مٗمحه بعد وٖ عَناه وحاجباه المعمودان فمالت

ا بالجمصَرمبررة وإن لم َوجه اٖجهام له  

 " لمد ركضا نحو الخارج ولم أدركهما "

 وكجمت ألمها ككل مرة فٍ للبها جججرع مرارجه وحَدة حَن

 لم َنظر لها ولم َعلك علً ما لالت ولد لال بحزم ونظراجه

 الؽاضبة موجهة لشمَمَه



 ٖ َؽادر أَّا منكما الؽرفة حجً َنهٍ العمال عملهم "
 " مفهوم هذا ؟

ها ججعالً بجنون حَن نظر لها ولالوشعرت بضربات للب  

 بجدَة هذه المرة ونظرات حازمة

 " ٖ ججركَهما َخرجا َا ماَرَن "

 حركت رأسها بحركة سرَعة وَداها جمسن بكجفَهما وؼلؾ

 الحزن نظراجها فهو علً اْلل نطك اسمها الذٌ لم جعد

 جسمعه من شفجَه فهل ثمة أمل فٍ أن َججاوزا ما حدخ ؟

 كان سَسجدَر لَؽادر فجحركت شفجاها وسؤلت ما لم َعد

 َمكنها كجمانه أكثر من ذلن

 " ما الذٌ َفعله أوَس بالمنزل ؟ "

 لال ونصؾ وجهه فمط ممابل لها بَنما كانت نبرجه جامدة

 ٖ جعبَر فَها

 فجح باباً بَن منزلَنا كما أصر علً منحنا ؼرفة أخري "
 " من أجل الولدَن

ة الجٍ لجلت أملها ذان ما أن ؼادر من البابووجه لها الطعن  

 لابًٗ ببرود

 بالرؼم من أنٍ أخبرجه بعدم رؼبجٍ بؤن َناما بعَداً  "
 " عنٍ

* 
* 
* 

 كانت عَناه جرالب السَارة الجٍ ؼادرت أسوار المنزل حجً

 اخجفت عن نظره وأؼلك السجار بحركة مسجاءة من َده

فجح بابها وؼادر المكان وجوجه ناحَة ؼرفجها مباشرة  

 ودخل وكانت كما عرفها سابماً مرجبة ونظَفة ، جوجه



 للخزانة أوًٖ فجحها وكما جولع كانت شبه خالَة سوي من

 فساجَن الحفٗت وبعض الحمابب وأؼراض للَلة مجبمَة

 فَها واسجؽرب هذا وهٍ خرجت من المنزل بحمَبة صؽَرة

 ! لن ججسع لكل ذلن

ن هنان حمَبة كبَرةالجفت برأسه للخلؾ وكما جولع كا  

 بجانب سرَرها وعلم بؤنها جمعت البالٍ هنان ولم جؤخذه

 معها ومإكد لن جفعلها أمام شمَمها اِن ، وٖ َفهم ما معنً

 !ما فعلجه ؟ أجنجظر أن َرسلها هو خلفها ؟

 نظر لسجرجه ما أن عٗ رنَن هاجفه وأخرجه ونظر لٗسم

ة لابًٗ علً شاشجه وأجاب من فوره وهو َؽادر الؽرف  

 " أجل َا بِشر "

 ً  وصله صوجه الحانك سرَعا

 لما جؽلك هاجفن َا رجل ولم ججب علً جمَع اٖجصاٖت "
 " الجٍ وصلجن ؟

 ؼضن جبَنه باسجؽراب ولال وهو َفجح باب ؼرفجه
 " ما اْمر ؟ "

 وكان وكؤنه سكب الولود علً النار المشجعلة أساساً ولد

 جبدل الحنك للؽضب فٍ صوت الذٌ لال

 " وجسؤل ما اْمر َا ربَس جهاز المخابرات ؟ "

 ً  ولؾ منجصؾ الؽرفة ولال بضَك لد انجمل له سرَعا

 بسبب ما لال

 دع السخرَة جانباً َا بِشر فالزعَم مطر لم َسلمنٍ إَاه "
 " عبثاً وجعرفه ٖ َمرر لرارات مجهورة أو عاطفَة

 ً  لال ذان سرَعا

بن جخلط اْمور ؟ ما " ! " 



 لال بحدة ملوحاً بَده بحركة ؼاضبة

 أنا ٖ أخلط اْمور بل أعلم رأَن فٍ اْمر جَداً  "
 " ومنذ البداَة

 لال الذٌ لم َسجطع إخفاء الضَك فٍ صوجه وهو َحاول أن

 َشرح مبرراً 

 ٖ لست جعلم وأنا لم ألل ما للت إٖ خشَة أن نفمد زمام "
رج البٗد وملفات كثَرة من مبنًاْمور فؤنجم كنجم خا  

 المخابرات ُسرلت لبل لدومكم والجرحت أن َكون شخص
 عاش فٍ البٗد وعمل فٍ الجهاز نفسه كٍ ٖ ججورط أو
 " نجد أنفسنا فٍ مواجهة مشكٗت ٖ جُحمد عمباها

 شخر ساخراً وكانت لهججه لوَة رؼم إبجسامة السخرَة الجٍ

 ارجسمت علً شفجَه ما أن لال

كَؾ وجدت أداء من ٖ َعلمون عّما َحدخ فٍ البٗد؟و "  " 

 سمع صوت جنهده الطوَل لبل أن َصله صوجه

 الموٌ الحازم

 عمَر ما بن َا رجل وكؤنن جبحخ عّمن جنفخ نَران "
 " !ؼضبن به ؟

 وجابع من فوره ودون أن َجرن له مجاًٖ لَعلك

ٍثم نحن اِن لسنا فَما للت وسَمال بل فٍ الكارثة الج "  
 " ولعت علً روسنا

 جبدل مزاجه فٍ لمح البصر ولال بجوجس

 " ! كارثة ماذا "

 ً  وصله صوجه سرَعا

 شعَب ؼَلوان وأشماإه وجماعة من كبار رجال الجنوب "
 الجحموا لاعة المحكمة وبحوزجه أوراق جثبت نسب ابنة
 "شراع صنوان الحمَمٍ

 اجسعت عَناه ولم َسجطع إخفاء صدمجه بالفاجعة درجة

صرخ أن  



 " ! ما هذا الذٌ جموله َا رجل "

 علت ضربات للبه وهو َسمع صوجه وكؤنه َصله من بعَد

 " هذا هو ما حدخ فَبدو أن أوراق المضَة وصلت لهم "

 أمسن جبَنه بَده الحرة واؼمض عَنَه وكؤنه َحاول إدخال

 الفكرة لرأسه دون أن َعرضه لٗنفجار فالمصَبة أعظم من

 جمبلها أو اسجَعابها ، خرجت أنفاسه بصعوبة وهمس من

 بَن أسنانه

 " ما أؼبً أفعال النساء "

 " ! ماذا كنت جمول "

 ججاهل سإاله وأجابة علَه ولال ما جرجمه عمله الذٌ

 اسجفاق من صدمجه اْولً أخَراً 

 لكن ما لاله رجال المخابرات وجواسَسنا هنان بؤنه "
هم الجٍ جحجرق بفعل فاعلَحشدهم لحل مشكلة أراضَ  ! " 

 ً  لال ذان سرَعا

 هذا ما أخبروا به الجمَع وأوهموهم به لكن الحمَمة كانت "
 " بما جخطً جولعات العمل البشرٌ

 عاد ٔمسان جبَنه وإن كانت عَناه معلمة بالسماء الملَبة

 بالؽَوم البَضاء أمام نافذجه وهمس من بَن أسنانه

 " جباً للمصَبة "

وران حول نفسه َده الحرة جنجمل بَن خصرهوبدأ بالد  

 وشعره الذٌ كان َمرر أصابعه خٗل خصٗجه الناعمة كل

 حَن َسجمع للذٌ كان َشرح له باسجعجال ما حدخ وما

 علمه من الحرس الذَن شهدوا وحدهم ما حدخ فماطعه

 فجؤة َسؤل عّما هو أهم من ذلن بالنسبة إلَه فما حدخ

مجضاَمة وأحرفه مجشنجة انجهً ، بَنما كانت نبرجه  



 حَن لال

 وماذا فعلجم ؟ لما لم َجم جطوَك المحكمة والمبض علَهم "
 " فهذا اعجداء علً من هو اِن ربَس بٗدهم

 لال الذٌ َبد ؼضبه الفعلٍ من هذه المسؤلة جحدَداً 

 لم نكن نعلم حجً ؼادر حرسه من هنان وأبلؽونا ولد "
أولبن الرجال معهملعبها ذان الداهَة بذكاء وهو َجلب   

 وَمجحم لاعة المحكمة وأنت جعرؾ مطر جَداً ٖ َسجخدم
 ً  " العنؾ ضد شعب البٗد مطلما

 نظر حوله بجشجت وكؤنه َحاول أن َمرر دون مشاورة عمله

 وهمس عالداً حاجبَه بموة

 " وأَن هو اِن وما الذٌ أمر بفعله ؟ "

 وصله صوجه سرَعاً وبنبرة مجضاَمة

لمسجشفً وؼادر حَخ ٖ َعلم أحد وأمرهمأوصل زوججه ل "  
 " بؤن ٖ َلحك به أحد

 " !! ماذا "

 صرخ بها بدهشة وجحركت لدماه نحو الباب وؼادر الؽرفة

 لابًٗ بحدة

 " وكَؾ َسمحون بهذا أولبَن الحممً ؟ "

 لال بشر سرَعاً وبانفعال

 " كان هذا بؤوامر منه فما كنت ججولع منهم ؟ "

 نزلت لدماه عجبات السٗلم بخطوات سرَعة بَنما عٗ صوجه

 ً  الؽاضب فٍ المكان الساكن جماما

 للت مراراً بؤنه علً الموات الخاصة أن ججكفل بحماَجه "
 ً  وعابلجه لكنه أعند من الصخر لَما وافموا أوامره إٖ ظاهرَا
 " واسجمروا فٍ ججبعه ولم َكجفوا بما فعله أولبن الحممً

لجرب من باب المنزل حَن وصله صوت الذٌكان لد ا  

 لال بجدَة



 نحن نجعمب سَارجه لكننا أَضاً ٖ نسجطَع مخالفة أوامره "
 " ْنن جعلم مصَرنا جَداً 

 وصل سَارجه ومد َده لممبض بابها لابًٗ بحدة

 أنا سؤكون بجانبه لبِل بهذا أم ٖ ، وإن أصابه مكروه "
جج مسجمبًٗ بؤنه منعلَه أن َصَبنٍ معه ٖ َمكننٍ الجح  

 " أمر وأراد

 وأنهً المكالمة دون أن َسجمع ٌْ جعلَك منه أو َنجظر

 ذلن وما أن جلس فٍ سَارجه وأؼلك بابها أخرج هاجفه

 اِخر وما أن لام بجشؽَله مجدداً حجً عٗ رنَنه علً الفور

 ففجح الخط ووضعه علً أذنه وَده اْخري جدَر مفجاح

ً السَارة بَنما كان جرك َزه الجام مع الذٌ لال سرَعا  

 سَدٌ لمد جوصلنا لصاحب الرلم وجواصلنا معه عن "
 طرَك السفارة وأخذنا كافة المعلومات عن الشخص الذٌ
 اشجري منه الشرَحة لبل سفره وسنصل ِخر شخص
 " اشجرها بسهولة من خٗل ججبعهم

 أبعد َده عن المفجاح ما أن عٗ صوت محرن السَارة وجمدم

و اْمام لابًٗ بها نح  

 لَس ولجه اِن َا مؤمون وما أن جصلوا لمالكها اْخَر "
 أبلؽونٍ وأرَده لدَا شخصَاً فحسابه معٍ أنا ٖ أحد َجحدخ
 " معه عن شٍء

 ( وأنهً ٖجصال معه ما أن سمع كلمة ) أمرن سَدٌ

 وانطلك بسَارجه مؽادراً سور المنزل وبوابجه العالَة فدماؼه

جفكَر فٍ أٌ أمر ؼَر ما هم فَهمجولؾ اِن عن ال  . 

 أخرج الجهاز الٗسلكٍ الموصول بسَارجه من مكانه

 وجحدخ من خٗله لابًٗ بؤمر حازم

"  ً  " أرَد الطرَك الذٌ ججحرن فَه سَارة الزعَم سرَعا

 عٗ صوت صفَر الهواء الخارج منه وجبعه صوت الذٌ



 ً  لال سرَعا

 " علً الفور سَدٌ "

 وجابع مباشرة لبل أن َنهٍ اٖجصال معه

 السَد جمَم والسَد بِشر كما السَد عثمان والسَد ضرؼام "
 والسَد حازم وفرلة الكوماندوز مجخصصة انطلموا لذات
 ً  " أججاه أَضا

 أومؤ برأسه وهمس وهو َبعد الجهاز لَعَده مكانه

 . " جَد .. هذا ما َجب أن َكون مجولعاً من رجاله "

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 كانت نظرجها الحزَنة الحابرة كما عَناها المجؤثرة حجً

 اللحظة ببكابها جرالب كل ما مرت به السَارة الجٍ كانت

 جملها جشك الظٗم خارج شوارع لندن جاركة خلفها المدَنة

 المضاءة الصاخبة طوال الولت جمرَباً وصوٖ لمنطمة رَدنج

ة كاملة منؼرباً ومروراً بسَٗو فٍ طرَك اسجؽرق ساع  

 ! الولت وَبدو أن رحلجهما لم جنجهٍ بعد

 ٖ جفهم أَن جذهب وأَن َججه بها صاحب الشعر الداكن

 الجالس خلؾ الممود أمامها لم َجحدخ ولم جري وجهه حجً

 اِن ! ٖ جعلم أَن هٍ ذاهبة وما مصَرها فساندرَن لم

 . ! جخبرها عن أٌ شٍء

كان وكؤن السَارةنظرت لصاحب الشعر الكخ الناعم والذٌ   

 جمود نفسها بنفسها لشدة صمجه ولالت فٍ أول خروج لها

 من صمجها الطوَل



 " أَن نحن ذاهبان ؟ "

 جولعت أن ٖ َجَب أو أن َكون أبكماً لشدة صمجه الطوَل

 لكنه خان جولعاجها جلن وسمعت صوجه أخَراً ودون أن

 َجحرن رأسه وٖ للجانب للًَٗ ولد لال بصوت مجزن

بعض الشٍء منخفض  

 " لبَروبٍ بالطبع سَدجٍ "

 ؼضنت جبَنها باسجؽراب لَس بسبب صوجه الذٌ َبدو

 ً  لشاب لم َججاوز العشرون عاماً من عمره وكان مخالفا

 لجولعاجها بسبب هَبجه وطولة الواضح وإن كان جالساً بل

 من حدَثه المطعٍ بؤنها َجب أن جكون علً علم مسبك

 بوجهجها أو أن اْمر باخجَارها ! ٖذت بالصمت ونظرت

 للظٗم من نافذجها وعجز عملها عن جفسَر كل هذا فَبدو أن

 !! ساندرَن اخجارت وجهة جُعبر عن رؼبجها هٍ

 سارت السَارة مسافة اْربعَن دلَمة أَضاً ٖ شٍء سوي

 الظٗم وظٗل اْشجار العالَة والجٍ بدأت جزداد كثافة فما

مه سابماً عن بَبورٌ بؤنها أحد بلدات رَؾ لندن بلجعل  

 وأجملها وأشهرها فما المكان الذٌ َمصدانه هنان ؟

 شعرت بالحَرة والضَاع وٖ َمكنها السإال وٖ الفهم وٖ

 شٍء بَدها سوي انجظار مصَرها المحجم فهٍ هكذا طوال

 حَاجها لم جخجر شَباً بنفسها ولم جسجطع فرض لراراجها

وَجهمها الجمَع بالضعؾ بَنما كانوا هم السببعلً أحد   

 فَه دابماً فما من أحد منهم سؤلها َوماً ما رأَن فٍ هذا

 مارَه فالمرار راجع لن بل َمررون عنها ثم َلمون باللوم

 ! علَها وَنجمدونها



 اجكؤت بطرؾ جبَنها علً زجاج النافذة البارد جرالب

اد مجدداً وٖالطبَعة الؽارلة فٍ ظٗم بحزن فها هٍ جنم  

 خَار آخر أمامها فكل ما أرادجه اٖبجعاد عنهم جمَعاً .. جرَد

 أن جنساهم وأن ٖ َصل أحد منهم لها ، جرَد أن جنفرد

 بنفسها بؤلمها وجراحها وٖ جرَد سماع المزَد وٖ الجحدخ

 عن أٌ شٍء فهٍ فعلت ما أمروها به وانجهً اْمر ومن

كما أرادوا وبعَداً عنهم حمها أن جمرر مصَرها بعَداً عنه  

 أَضاً ومهما كان هذا المجهول الذٌ هٍ ذاهبة إلَه وفٍ

 هذا الولت المجؤخر من اللَل فهو أرحم منهم جمَعهم

 ومهما كان لاسَاً ْنها مجعبة بالفعل وجرَد أن جرجاح وإن

 . كان للبها لن َجذوق طعم الراحة أبداً 

 " ها لد وصلنا آنسجٍ "

فٍ جلوسها ونظرت لصاحب الصوترفعت رأسها جسجوٌ   

 الباسم والذٌ ٖزالت ججهل مٗمحه وهو َعلن لها عن

 نهاَة رحلجها المجهولة أخَراً وسرق نظرها البوابة

 الحدَدَة المفجوحة الجٍ اججازجها السَارة عبر ممر حجرٌ

 مخصص وعلً جانبَه كانت أرض َؽطَها بساط أخضر

 وأشجار عالَة علً مسافة لرَبة من المكان فعلمت بؤن

 رحلجهما سجنجهٍ عند منزل كبَر منفرد بنفسه ولَس أحد

 . بَوت البلدة المجراصة كما جعلم عنها

 وكان ذان ما حدخ فعًٗ وٖحت لها لمة البناء المرجفع جحَط

 اْضواء بجدران شرفاجه ذات السَاج النحاسٍ لبل أن

نً الكبَر رابع الجمال وشعرت وكؤنهاَظهر أمامها المب  

 جمؾ أمام لصر عابلة ضرار السلطان فهل هذا َكون أحد



 !المصور الرَفَة ؟

 كانت الواجهة عبارة عن مضلعان حجرَان بارزان َمثٗن

 الباب الربَسٍ وشرفة كبَرة جمَلة أعٗه جؤخد شكل لوس

 َلَه بجانبَه بالٍ الشرفات مسجطَٗت الشكل وكانت بلون

شبه لون المرمَد الباهت وكان واضحاً علً شكل البناءَ  

 الخارجٍ ثراء مالكَه ، ومنعها الظٗم حول المكان من

 رإَة جفاصَل حدَمجه الرابعة أو لم جهجم فعلَاً لٓمر

 ففضولها كان َجحرن نحو شٍء واحد والسَارة ججولؾ أمام

 الباب وعجباجه العالَة الجٍ جرجفع لما َشبه الشرفة جحوٌ

 الباب الربَسٍ عند نهاَجها وجبع نظرها الجالس أمامها

 والذٌ فجح بابه ونزل وجوجه لبابها من فوره وفجحه لها

 فولفت خارجها بعد جردد لحظٍ وجوجر لم جسجطع إخفابه

 وهٍ جنظر لوجه الشاب الذٌ كان كما جولعت فٍ العشرَن

 من عمره وَبدو فٍ مثل سنها أو َكبرها بعام واحد فمط

م لها ولال وهو َؽلك بابهاوابجس  

 " السَد فالَرَو فٍ انجظارن فٍ الداخل "

 لحسن حظها أنه لم َري الصدمة الجٍ علت مٗمحها حَنها

 ْنه جوجه لباب السَارة اْمامٍ والذٌ جركه مفجوحاً عند

 نزوله وركبها مجدداً وجحركت من مكانها علً الفور

 وبالجؤكَد سَعَدها لمكانها المخصص لها بَنما جركها والفة

 مكانها جضربها النسابم الربَعَة الموَة من كل اججاه

 ججٗعب بخصٗت شعرها البنَة الناعمة جرمٍ كل واحدة

 منها بعشوابَة كما حال فسجانها الطوَل وأطراؾ سجرجها

 المفجوحة وشعرت بضربات للبها جرجفع بحدة وهٍ جنظر



اب المفجوح فٍ اْعلً والذٌ َبدو جُرن بشكل مجعمد لهاللب  

 فالَرَو مدَجشٍ .. هٍ جذكر هذا أسم جَداً كما ؼاسجونٍ !

 ! مدَجشٍ إنهما لرَبا مارٌ دفسَنت من والدها

 إنه عم والد جلن الفجاة وابنه أَطالَان اْصل انجلَزَان

َرَوالجنسَة كما دماإهما المخجلطة بأنجلَز فوالدة فال  

 كما جدجه والدة ؼسجونٍ كما جدة والدجه جمَعهن

 انجلَزَات ولد نال ذان الرجل اْكبر لمب الجشرَؾ من

 العابلة الملكَة ولت شبابه كضابط إنجلَزٌ وفرد من

 الطبمة المخملَة نسبة لوالده البرجوازٌ ووالدجه

 ً  . اْرسجمراطَة وبطوٖجه فٍ البحرَة الملكَة سابما

سنت واللذان لم َلجمَا بها منذ كانت رضَعةلرَبا مارٌ دف  

 لم جججاوز الشهر الواحد من عمرها جمرَباً وبسبب لطَعة

 كبَرة بَن أفراد العابلة دامت لعشرون عاماً جمرَباً ولد جركا

 بلدهم اْم الجٍ لم جحجضنهم َوماً فحَاجهم كانت فٍ انجلجرا

لمطَعةمنذ ولدا وانعدمت زَارجهما لجلن البٗد منذ جلن ا  

 . بعَدة اْمد

 سحبت نفساً عمَماً لصدرها وٖزالت جنظر لذان الباب من

 خلؾ خصٗت ؼرجها المجطاَرة بعشوابَة أمام عَنَها

 وشعرت بؤنه ممر جدَد ؼامض ٖ جعلم أَن سَمودها

 وَنجهٍ بها ؟

 وهل فعلت ساندرَن الصواب بكل هذا أم أن النجابج سجكون

هٍ نفسها أسوأ مما َجخَل الجمَع وحجً  ! 

 هل حان الولت لجلعب دور مارٌ الجٍ سرلت هوَجها

 وإسمها ؟



 هل سجكون اللعنة علً جلن الفجاة أم العكس جماماً ؟

 أَمكنها هٍ مارَه هارون الفجاة الجٍ كان ألصً أحٗمها

 وأمنَاجها أن جججمع بحبَب طفولجها أن جلعب هذا الدور

 لجكون فجاة أخري مع أناس أخرَن ؟

 هٍ الجٍ اخجارت أن جكون فمط مارَه ورفض حجً مناداجها

 ً  .! باسمها لججد نفسها مجبرة علً لعب دورها أَضا

 ارجسم الضَاع علً مٗمحها البرَبة وعَناها الحزَنة لكنه

 جٗشً سرَعاً وجلن اْحداق الذهبَة جمجلا بالدموع وهٍ

هاججذكر خذٖنها وانكسار للبها وروحها كمارَه هارون فلعل  

 ججد أنصاؾ كمارٌ دفسَنت وإن كرهت نفسها هذا فهٍ

 سرلت منها هوَجها لجكون هنا مع زوجها وعلَها أن ٖ

 . جنسً هذا أبداً 

 جمدمت خطواجها نحو العجبات وصعدجها ببطء فمن ؼَر

 الٗبك أن ججرن ذان الشاب َنجظرها أكثر من هذا وهو لد

ساندرَن فٍعلم بوصول السَارة بالجؤكَد ، وعادت جلوم   

 لرارة نفسها ْنها لم جخبرها وجؤخد برأَها إن كانت جوافك

 علً هذا أم ٖ .. وجساءلت هل ثمة أمر ؼَر هذا َجعلها

 جبجعد عن كل شٍء ؟

 فٗ جواز سفر جملكه ٖ مال وٖ حجً هاجؾ حالَاً فحجً إن

 فكرت فٍ الهرب فلن ججد مكاناً جذهب إلَه وسَعثر علَها

بكل سهولة بالجؤكَد وسجكون فٍ منزل عمرجال ذان الرجل   

 . والدها أو والد زوجها وٖ مكان آخر َمكن نفَها إلَه

 ما أن وصلت الباب الواسع المفجوح والمدعم بطبمة زجاجَة

 سمَكة جؽطٍ خشبه اْسود الثمَل ولفت مكانها وولع



 نظرها فوراً علً الجالس حَخ الصالون الممابل للباب وفٍ

رؼم جؤخر الولت ولم َشد انجباهها أٌ لطعةالمكان المضاء   

 من اْثاخ الكٗسَكٍ الجمَل وٖ جفاصَل المكان الرابع من

 الخارج بل صاحب الجسد الطوَل والذٌ كان ٖزال باللباس

 الرسمٍ ولد ولؾ فور رإَجه لها وجحركت خطواجه نحوها

 مبجسماً .. ذو الشعر اْسود والمٗمح المسجرخَة والفكان

 العرَضان جؽطَهما لحَة خفَفة محددة وعَنان سوداء

 جمَزهما نظرة الرلة فَهما .. العَنان الجٍ ججمَز بعدم

 ً  كجمانها لما جحوَه نفس صاحبها جراها وكؤنها جبجسم حنانا

 ما أن جبجسم شفجَه وججؤثر حزناً ما أن َجؤلم فٍ داخله وإن

عنها بؤنهاَمال  لم َظهر ذلن علَه ، إنها جلن العَنان الجٍ  

 ً  ججحدخ فٍ صمت صاحبها جشدن للنظر لها سرَعا

 . كالمؽناطَس ْنن جسجشعر الصدق فَها وعلً الفور

 ما أن ولؾ أمامها ومدت َدها لمصافحجه جحاول جاهدة

 إهدابه ابجسامة وأن صؽَرة رفع َدها لشفجَه ولبّلها برلة

 ولال مبجسماً وهو َبعدها بَنما نظره علً عَنَها

برإَجن مارٌجشرفت  "  " 

 حاولت لول شٍء لمجاملجه أو حجً الكذب علَه لكنها لم

 جسجطع وشعرت بحلمها مجَبس بشدة وعجزت عن جحرَن

 لسانها ولحسن حظها َبدو أنه لم َنجظر ذلن منها أو أنه

 جفّهم اْمر ووْضعُها الحالٍ ولد لال مبجسماً وَداهما

 جفجرلان

َنام باكراً  أعجذر لجؽَب والدٌ عن اسجمبالن فهو "  " 

 بالكاد خرج صوجها وهٍ جبجسم بحزن جؽلب علً مٗمحها



 " بل أنا من علَها اٖعجذار "

 جعله جعبَر وجهها ذان َرجبن للًَٗ كما بدا لها وَبدو أنه لد

 ً  فهم بشكل خاطا أن جصرفه كان سَباً فمال موضحا

 حمَمة اْمر هو ٖ َعلم عن لدومن اِن وأنا جعمدت جلبن "
ً فٍ ه ذا الولت الذٌ َكون فَه نابما  " 

 جبدلت نظراجها لٗسجؽراب فؤشار بَده نحو الصالون الذٌ

 كان َجلس علً أحد كراسَه لابًٗ 

 " أردت فمط أن نجحدخ للًَٗ لبل ذلن "

 أومؤت برأسها فٍ شرود وجحركت أمامه كمنومة َمود

 لدماها شٍء ؼَر عملها الذٌ كان َحاول اسجَعاب اْمور

 ببطء شدَد وحسب ما َنجلٍ لها من أمور فٗزالت ججهل

 الكثَر وٖ َمكنها السإال كٍ ٖ جظهر بمظهر الحمماء كما

 حدخ مع الشاب الذٌ َبدو َعمل سابماً هنا ، ما أن جلست

 عند طرؾ اْرَكة نظرت للذٌ لال وهو َجلس علً

 الكرسٍ المحاذٌ

"  ً  والدٌ سَكون مسروراً بوجودن فهو كان معجرضا
 " وبشدة لعدم عَشن معنا بعد جركن لعابلجن هنان

 وكانت اٖبجسامة لد ؼابت عن شفجَه ومٗمحه الرجولَة

 ْول مرة منذ دخولها وجنبؤت ضربات للبها المجصاعدة

 بالمادم والذٌ كان أشد من سابمه ما أن لال بهدوء ؼرَب

 َنظر لعَنَها

دو لٍ كانٖ أعلم فعًٗ ما الذٌ حدخ جلن اللَلة لكن َب "  
 " سَباً جداً 

 جعالت أنفاسها وشعرت بجوجر حاولت إخفابه وهٍ جنزل

 بنظرها ْصابعها الجٍ كانت جمبضها بشدة وفعلت ما أمٗه



 علَها ضمَرها لبل والعها فإن كان علَها جمبل كونها مارٌ

 الفجاة أَطالَة والجعامل مع ذكراها باحجرام فالفجً جَموثٍ

ابلة أن جعالج جزباً من مشاكلهامن باب أولً وعلً الع  

 المعلمة علً اْلل ، رفعت نظرها له ولالت بصوت

 منخفض مجردد

 " كان ... لمد احجرلت الشمة "

 ولم جسجؽرب لطعاً النظرة الجٍ رأجها فٍ عَنَه وهو َسجمبل

 الخبر وَبدو كان َجولع ؼَر ذلن فلن جخبره ساندرَن بؤمر

ٍ الذٌ ٖ َعلمه سويهٍ نفسها ججهله وهو السبب الحمَم  

 والده وزعَمهم ذان ، لال ما أن ججاوز صدمجه

 " ..جمصدَن أن النار اشجعلت فَها وهو سبب مؽادرجن ب"

 وبجر جملجه الجٍ جعلمها دون أن َكلؾ نفسه حرج شرح

 جفاصَلها فؤبعدت نظرها عنه ولالت بحزن جكجم خلفه

 الحمَمة الموجعة

معٍأجل كان حادثاً ولم آخذ أٌ شٍء  "  " 

 وأسدلت جفناها ورموشها الطوَلة فوق المملجَن الحزَنجَن

 مما جعل الذٌ لم جفارق عَناه مٗمحها َمول بجفهم

 " ... هذا مإسؾ حماً لكن "

 وجردد صوجه للًَٗ لبل أن َمول ما اعجمر فٍ نفسه وأحد

 طباعه وهو لول ما لدَه دون جركه لعمله وللبه

"  ً  حمَمة اْمر أنا جولعت شَباً مخجلفاً وأنِت جرسلَن طلبا
 " خطَاً لجلبن للعَش هنا

 رفعت رأسها حَنها ونظرت لعَنَه وها لد ظهر الجزء الذٌ

 جولعجه من اْمر ومنذ أخبرها السابك عن وجهجها الجٍ كان



 علَها معرفجها سابماً بَنما جابع الذٌ ٖزال َنظر لعَنَها

رزَنةوبنبرة هادبة   

 لمد جواصلت مع ساندرَن .. رلمها كان موجوداً فٍ "
 الورلة ، ظننت بؤنن من سَجَب لكنٍ لم أجلمً اجصاٖت
 " سوي منها

 ً  وجابع من فوره باسجؽراب َفرد َدَه الجٍ كان َمسكهما معا

 كما أن عدم اسجخدامها لرلم هاجفٍ وهو موجود عند "
 " والدها جعلنٍ أفكر فٍ أمور أخري

من َبرر لنفسه لبلها وفهمت اِن اْمر بشكل أفضلكان ك  

 فساندرَن ٖ جملن رلمه الخاص ولم َكن باسجطاعجها أخذه

 من هاجؾ والدها فهٍ جعلم بؤنه َسجخدم رمزاً له ولن جفجحه

 بدون إذن مسبك منه وٖ َمكنها أَضاً أن جطلب منهما

 أخذها دون أن َكون ذلن بطلب منها هٍ ولم جخبرها خشبة

جرفض هذا لذلن أرسلت خطاباً خطَاً ورسمَاً لمكان أن  

 عمله علً أنه موجه منها لهما ووضعت رلم هاجفها فَه

 ْنها لم جعد جملن هاجفاً ، لال محرجاً ما أن لمح شرود

 نظرها بحزن

 " أعجذر إن أزعجن اْمر مارٌ "

 ارجسمت ابجسامة مجؤسَة علً شفجَها وهٍ جنظر لعَنَه

لمات بكل ما اسجطاعت من جهد لجكونمجدداً وخرجت الك  

 مجفهمة

 " ٖ شٍء جعجذر عنه أنا أجفهم مولفن وجفكَرن "

 ارجسم الحزن فٍ عَنَه هو حَنها ولال

 هل َعنٍ هذا أنه لم َجم إنماذ شٍء من الحرَك لذلن ٖ "
 " حمَبة معن ؟

 شعرت بالمرارة فٍ حلمها كما اْلم فٍ للبها وأومؤت



 برأسها فمط والحزن واْلم َرسمان برَمهما فٍ عَنَها

 الجمَلة وعلً صفحات مٗمح وجهها البرٌء مما جعله

 َهمس باسجؽراب

 " كل شٍء ؟ "

 مٓت الدموع عَناها وهمست بمرارة جمصد أبعد مما

 َعنٍ وفهم

 " كل شٍء "

 جؤوه بطرَمة رجولَة أنَمة جشبه جذوره وطباعه الرلَمة

وامجدت َده لَدها وشدت أصابعه علَها ولالكما َبدو علَه   

 ٖ جحزنٍ أمَرجٍ سَكون كل ما فمدجه هنان لدَن خٗل "
 ساعات ، المٗبس والمجوهرات وكل ما َخص دراسجن
 ً  " سنعالج اْمر سرَعاً حسنا

 وأبعد َده ما أن رفعت َدها لعَنَها مع انخفاض رأسها

ت شفجاهاجمسح الدموع الجٍ لم جفارق رموشها بَنما همس  

 جشكره وعادت ونظرت له ما أن لال

 أردت الجحدخ معن أوًٖ ْنٍ ٖ أرَد أن َعلم والدٌ عن "
 السبب الحمَمٍ لمدومن جلن اللَلة بذان المنظر فٍ حال
 جعرؾ علَن ما أن َران فٍ الؽد فهو مسجاء من عدم مجَبن
 للعَش معنا كمسإول عنن بعد وفاة والدن وجْرِكن لعابلجن

انجلن هن  " 

 أبعدت نظرها عنه فٍ صمت وها لد علمت لما لال كل ما

 لاله وَبدو لَبرر لها سبب ممابلجه لها أوًٖ وجراه فعل

 الصواب فؤن َعلم والده بما حدخ وهو َبدو مسجاًء دون

 سبب معناه مشكلة طوَلة اْمد سجواجه هٍ جبعاجها ،

 رفعت نظرها له ما أن لال موضحاً وَبدو خمن بؤن

َزعجهااْمر   



 مإكد اْمر َخصن بالدرجة اْولً لكنه فمط َري بؤنن "
 " البمَة المجبمَة من عابلة شمَمه وابنه

 جاهدت نفسها كثَراً لجبجسم وهٍ جمول

 " أنا أجفهم هذا "

 ابجسم حَنها ابجسامة حمَمة جخجلؾ عنها بكل جؤكَد ولال

 " أجعلمٍ أمراً مارٌ "

وفٍ صمت بَنما جابع جبدلت نظراجها كما مٗمحها للجرلب  

 هو دون انجظار لجسؤل

 " لمد فاجؤجنٍ "

 وجابع من فوره بابجسامة محرجة مججاوزاً نظرات

 اٖسجؽراب فٍ عَنَها

 ٖ جبدَن لٍ كما علمت ولَل عنن .. أنِت فجاة مهذبة "
 " ولبمة كثَراً 

 ابجسمت بحزن جهرب بنظراجها منه وها هو كما جولعت

 جماماً أحد أولبن اْشخاص الذَن ٖ جخفٍ ألسنجهم ما َعجمر

 للوبهم ووجهات نظرهم عنن لكن بطرَمة لبمة ٖ ججرح وٖ

 جإذٌ وذان بدا واضحاً فٍ اخجَاره لعباراجه كما كثرة

 اعجذاره ، وأجاها دلَل ذلن سرَعاً وما أن لال

 أعجذر إن كان اْمر فضاً لكنٍ أكره أن َمال عن شخص "
أموراً لَست حمَمَةما   " 

 هامت بنظرها للفراغ وابجسمت بؤلم لابلة

 " أحَاناً نواجه ظروفاً ما ججعلنا نجؽَر كثَراً  "

 لال سرَعاً وبصوت باسم

 فهمت لصدن جَداً مارٌ وسررت جداً ٖنضمامن "
 " لعابلجنا الصؽَرة

 نظرت له مبجسمة بامجنان فَبدو أن هذا الشاب أَطالٍ



جه جلن الحمراء َمجلن للباً جمًَٗ للؽاَة ،الوسَم كما وصف  

 بَنما جابع هو وذات اٖبجسامة الصادلة جزَن شفجَه

 سجكونَن مإنساً لوالدٌ وهذا َسعدنٍ كثَراً فؤنا "
 ٖ أجواجد هنا دابماً بسبب عملٍ فٍ نورثود كما أننٍ
 " أملن شمة هنان

دولم َنجظر منها أٌ جعلَك أو َبدو لم َجولعه فهٍ بالكا  

 لالت الملَل من الكلمات ولال وهو َمؾ

 ٖبد وأنن مجعبة وجحجاجَن للراحة والنوم سؤوصلن "
 " لؽرفجن

 فولفت من فورها وبصمت فهٍ بالفعل بحاجة ْن جكون

 وحدها فمط فٗ نوم وٖ راحة سجنعم بهما لبل ولت بعَد

 حسب ما جشعر به َذبحها من الداخل وَجآكلها فٍ صمت ،

اه السٗلم النصؾ حلزونٍ ناحَة زاوَةسارت معه باجج  

 الجدار المحاذٌ للباب الذٌ دخلت منه وكان بسَاج ذهبٍ

 اللون وعجبات من البورسلَن اْبَض الٗمع مع أضواء

 مخفَة عند طرفٍ كل واحدة منهم وصعدت جنظر للنوافذ

 الصؽَرة اْنَمة الجٍ كانت جزَن الجدار المحاذٌ له

خارج فٍ جصمَم جمَل وممَز ،والنصؾ دابرٌ جطل علً ال  

 نظرت للسابر أمامها بخطوة واحدة ما أن لال

 " والدٌ علً علم مسبك بمدومن ،هو َجهل فمط الجولَت "

 ً  وكانا حَنها لد وصٗ لٓعلً وحَخ الردهة المظلمة نوعا

 ما فكلما ابجعد المكان عن الطابك السفلٍ ازداد الظٗم

 والسكون حدة وولؾ حَنها واسجدار نحوها وأمسكت َداه

 بذراعَها ولال بجدَة بنظر لعَنَها

 ما أرَد أن جعلمٍ به مارٌ أن خروجن من هذا الباب لن "
 َكون إٖ بإرادجن ، لن َمرر أٌ أحد امراً بالنَابة عنن وٖ



 أحد َسجطع الجحكم بن وأنِت فٍ منزل ؼاسجونٍ مدَجشٍ
 " وفرد من عابلجه

 وأبعد َدَه عنها ما أن جنملت نظراجها بَن عَنَه بضَاع

 وحَرة وهمست ما أن وجدت صوجها

 " ! ما الذٌ أخبرجن به ساندٌ "
 أبعد نظره عنها لَده الجٍ كانت جمسن بالكرة الذهبَة عند

 نهاَة السَاج لربه ولال وهو َرفع نظره لها مجدداً وَنظر

 بجركَز لعَنَها

اً مفهوماً أَضاً لكنٍ اسجوعبت ممالَس الكثَر ولَس أمر "  
 لالت وكان َؽضبها أنن ججعرضَن لضؽوط كثَرة وٖ َمكنن
 " جحدَد وٖ مصَرن أو ما جرَدَن وجرفضَن

 وجابع من فوره مإكداً ْفكاره وجحلَله لٓمر

 كما أعلم بؤن إرسالن لذان الخطاب ْخذن معناه أنن "
 " جعانَن مما فكرت به

وهمست بما َجب علَها لوله ٖ ماأرخت نظرها لٓسفل   

 جرَد أن جمول

 " أشكرن كثَراً  "

 ابجسم ولال وَده جٗمس ظهرها َسَر بها نحو وجهجهما

 " ٖ داعٍ لهذا مارٌ فنحن عابلة وهو واجبنا نحون فمط"

 سار بها َساراً ما أن اججازا أعمدة مذهبة زَنت المسافة

جطل علًبَن السٗلم وزاوَة الجدار لججعل منه شرفة   

 اْسفل حَخ الباب الربَسٍ ، وكان ممابًٗ لهما حَنها باب

 خشبٍ بطٗء ٖمع داكن اللون وامجدت َده لممبضه الدابرٌ

 وأداره بحركة واحدة ودفعه نحو الداخل وكانت أمامها

 ؼرفة مجوسطة اٖجساع نسبَاً لها سرَر واسع وإن لم َكن

لمطنمخصص لشخصَن وله مفرش جمَل وؼطاء محشو با  



 دمج اللون اْبَض مع اللون الرمادٌ عند حوافه ووضعت

 فوله وسادجان مجٗصمجان جمرَباً ، كان ورق الحابط باللون

 الرمادٌ وزخارؾ منجظمة جزَنه ذهبَة اللون .. كرسٍ عند

 الزاوَة وآخر بدون ظهر ممابل لمرآة معلمة علً الجدار

 وجحجها وضعت طاولة بؤرجل ذهبَة أما الشرفة لرب السرَر

 عند الجدار اِخر ؼطجها سجارة كبَرة مكونة من ثٗخ

 طبمات بمماش سمَن ورالٍ إحداها مرفوعة جانباً كزَنة

 فمط بلون رمادٌ ؼامك َشبه لون الزَجون والجالَة بَضاء

 مرجفعة عند نصؾ الجدار واْخَرة دمجت اللونَن فٍ

ؽَرة مجداخلة ومسدلة بشكل كامل جمرَباً علً بابنموش ص  

 الشرفة المؽلك ، كما كان ثمة مكان ٖ باب له حَخ الجدار

 الممابل للسرَر وسَكون لؽرفة المٗبس بالجؤكَد فٗ خزانة

 . فٍ المكان ، ولرَباً منه كان هنان باب الحمام المؽلك

 ً  نملت نظرها منها للوالؾ بجانبها ما أن لال مبجسما

 " أجمنً أن جكون لد نالت إعجابن "

 وجابع من فوره وذات اٖبجسامة جزَن شفجَه َنمل

 نظره بَنهما

 " والدٌ َفضل اْثاخ الكٗسَكٍ "

 ابجسمت ولالت جنظر للداخل مجدداً 

 " هٍ جمَلة بالفعل "

 ابجسم بارجَاح ورفع َده جانباً ولال معجذراً 

ؽادرة لنورثودهل جسمحَن لٍ ..؟ علَا اٖسجحمام والم "  
 َجب أن أكون فٍ مبنً البحرَة الملكَة عند السابعة
 ً  " صباحا

 ابجسمت بامجنان وهمست



 " بالجؤكَد ... شكراً لن "

 لال ولد لوح بَده مؽادراً 

 " طابت لَلجن "
 واخجفً عند الجانب الشبه المظلم للمكان وجركها وحَدة

دَدفجحركت خطواجها نحو الداخل ببطء جنظر لعالمها الج  

 وحَخ مسجمبلها المجهول والذٌ ٖ جعلم سَكون مجنفسها

 لحَاجها المسجملة كما لال ذان الشاب وأرادت ساندرَن أم

 سجن آخر وعذاب من نوع آخر ومصدر جحكم جدَد فٍ

 مصَرها ولراراجها ؟

 أؼلمت جلن اْفكار مع إؼٗلها للباب وولفت مسجندة

 بظهرها علَه لبل أن َنزل جسدها ببطء نحو اْسفل

 وجلست جحضن ركبجَها بموة وأخفت مٗمحها ونظرها

 فَهما وجعالت أنفاسها جمسن نفسها بموة عن البكاء فٗ

 مزَد من الدموع مارٌ ... أجل مارٌ اٖسم الذٌ لم

 جعجرؾ به َوماً وباجت مجبرة علً جمبله بل والجعاَش معه

دها جعذَب نفسها به سوي ألماً فوق ألمهاوجصدَمه فلم َز  

 فما الذٌ َفعله البكاء سوي نمل اْلم من العَنَن للرأس ؟

 حمَمة باجت ممجنعة بها ومنذ أصبحت هنا فٍ هذه البٗد فلم

 َوصلها للحلول َوماً كما لم َخفؾ عنها ألم ما جشعر به ولم

 . َشعرها بالراحة

َة ؼَرها بلكم جشعر بالؽضب من نفسها لسرلجها هو  

 وإَهام هذه العابلة بؤنها شخص ٖ وجود له لَعَشا فٍ

 كذبة كبَرة لن َؽفراها لها بالجؤكَد إن علما ، لكنها كانت

 مجبرة لم َؤخذ أحد برأَها بل ولم جكن موافمة علً عَش



 شخصَة لَست لها ولم ججخَل َوماً أن ججد نفسها فٍ

جعلم من جلمٍمواجهة جلن الكذبة لجكون حمَمة كاملة وٖ   

 باللوم علَه فٍ هذا ؟

 جَم الذٌ كان مصراً علً إحضارها إلً هنا ومهما كانت

 النجابج ؟ أم مطر شاهَن علً سرلجه لهوَة ؼَرها لَنفذ

 رؼبة رجله اْول العنَد وَنمذه من رمٍ نفسه للجهلكة ؟

 أم عمها الحارثة وزوججه علً جسلَمهم لهوَجها واٖعجراؾ

وجها ؟ والنجَجة واحدة ٖ َمكنها لوم أحدبها كخالة لها وز  

 فوجودها هنا كان رؼبجها الجٍ انجظرت أعواماً لججحمك

 ولَحدخ هذا كان علَهم إَجاد هوَة حمَمة لدور ججممصه أو

 كانت ابنة الجنَرال جلن اكجشفت أمرها ومنذ ولت فٍ حال

 . كانت باسم مزَؾ ٖ وجود له

أحدهم علً البابانجفضت والفة علً طولها ما أن طرق   

 خلفها وولفت جنظر له أمامها بوجل بَنما لم َجكرر الطرق

 وجرددت للًَٗ لبل أن جمجد َدها له وجفجحه وكما جولعت كان

 فالَرَو َمؾ أمامها وكان َحمل فٍ َدَه بَجامة نسابَة من

 المطن الناعم مطوَة بعناَة وكؤنه جم إخراجها من الكَس

 المخصص لها اِن ! كانت بلون الكرامَل ولها أزرار

 بَضاء جؤخد شكل الزهرة كما لون حواؾ َالجها والجَب

 عند الصدر ولد جم جطرَز أول حرفَن للشركة المصنعة لها

 علَه بخَوط من الحرَر ، رفعت نظرها له ما أن

 ً  لال مبجسما

 لن جشعرٌ بالراحة وأنِت جنامَن بالفسجان لهذا "
لن جلبجها  " 



 وجابع وهو َمدها لها

 " هذا سَكون أفضل "

 اخذجها منه وشكرجه هامسة جنظر لها بَن َدَها جشعر

 بالنعومة الفعلَة لمماشها الفاخر والواضح من اسم دار

 اْزَاء المشهورة الجٍ جم وضع أحرؾ شعارها الممَز

 علَها واسجؽربت رابحة العطر الجمَل المنبعخ منها وكؤنه

ا فٍ ولت لرَبثم رشه علَه  ! 

 رفعت نظرها له ما أن لال وبعد ضحكة صؽَرة محرجة

 " علَا أن أعجذر منن ْخذٌ إَاها فٍ الؽد "

 وانجمل نظره لها بَن َدَها ولمعت عَناه بحزن وهو َجابع

 " ٖ َمكننٍ جركها لدَن لولت أطول من هذا "

 كانت جحدق فَه باسجؽراب وما أن رفع نظره منها وكؤنه

كرها علً ذلن ونظر لعَنَها لالت بضحكة صؽَرةَجبره م  

 " ! هذا معناه ٖ جؤخذَها "

 ضحن ولال

 ٖ لَس اْمر كذلن فما كنت ْعطَها لن لو أنٍ "
 " ٖ أرَد هذا

 وجابع من فوره َؽَر مجري الحدَخ عنها

 سؤهجم بمسؤلة جامعجن ٖ جفكرٌ فٍ اْمر وسَكون لدَن "
مجدداً  إجازة حجً نرجب أمور عودجن لها  " 

 جمجمت مبجسمة بحزن

 " أنا ممجنة لن بالفعل "

 ابجسم ولال وَده جمسن ممبض الباب

 " هذا واجبٍ نحون مارٌ "

 ابجسمت له بامجنان وأؼلمه خلفه لابًٗ بابجسامة



 " جصبحَن علً خَر "

 وما أن ابجعدت خطواجه حجً اخجفت ابجسامجها جلن وحررت

 نفساً عمَماً طوًَٗ من صدرها فهٍ جحجاج لبعض الولت

 لجعجاد وضعها الجدَد وَؽادرها الملك والخوؾ من اكجشاؾ

 هوَجها الحمَمَة بالرؼم من أنها فٍ مؤمن مادامت بعَدة عن

 الموطن اْصلٍ لجلن الفجاة ولدَها داعم لوٌ وهٍ خالجها

ة شمَمجهاإَمَلَا فلن َجولع أٌ أحد بؤنها ٖ جعرؾ وجه ابن  . 

 نظرت للبَجامة المطوَة بَن َدَها ورفعجها لوجهها

 جسجنشك عطرها مؽمضة العَنَن وشعرت وكؤنها فٍ مكان

 ٖ جعلم ما َكون ! العطر ؼرَب وجمَل لم جعرؾ مثًَٗ له

 من لبل ! عادت ونظرت لها وهٍ جنزل َدَها مجدداً 

الوانجابجها الحَرة بخصوص هوَة مالكجها اْصلَة ولما ل  

 بؤنه ٖ َسجطَع أن َجركها لدَها وبعَداً عنه أكثر من لَلة

 !واحدة فهل جخص والدجه المجوفاة ! أم امرأة أخري ؟

 سارت بها نحو الطاولة الوحَدة فٍ الؽرفة بجانب السرَر

 ووضعجها علَها برفك فٗ َمكنها ارجداإها وإن سمح لها

نت منبهذا ْنها أنثً وسجحجرم ذكري صاحبجها لدَه وكا  

 . جكون

 جركجها هنان وجوجهت نحو السرَر جنزع سجرجها الخفَفة

 برفك فٗزالت جشعر باْلم فٍ كجفها كلما اضطرت لدفع

 مرفمها نحو الخلؾ ، وضعجها عند طرؾ السرَر وأبعدت

 الؽطاء واندست جحجه برفك جضع رأسها علً الوسادة

فةالناعمة جدس َدها جحت وجنجها ودون أن جطفا نور الؽر  

 . فهٍ جعلم جَداً بؤنها لن جنام ولن َؽمض لها جفن



 اكجسً الحزن والمرارة عَنَها جحدق فٍ الفراغ بشرود

 وكل ما حدخ الَومَن الماضََن َهاجمها وبموة وكؤنه

 َخشً أن جفكر فٍ نسَانه أو جناسَة ، انملبت علً ظهرها

 ببطء مراعاة ْلم كجفها وحدلت فٍ الزخارؾ الفَكجورَه

 الجمَلة الجٍ كانت جزَن السمؾ لبل أن جؽمض عَنَها

 وجنفست بعمك وهدوء فعلَها أن ٖ جفكر فٍ كل ما حدخ فٗ

 َمكن جؽََره وٖ الجراجع عنه خاصة وهٍ أصبحت هنا

 .. ومارٌ دفسَنت بشكل فعلٍ وعلَها أن جفكر فٍ هذا فمط

 مارَه هارون اخجفت واخجفوا جمَعهم من عالمها فٗ جَم

َخشون علَه منها وٖ والده ، ٖ عمه ٖ عمجه وٖ كنعان  

 عم والدها بل وٖ حجً مطر شاهَن نفسه وإن رأوها

 أمامهم مسجمبًٗ فلن َسجطَعوا معاملجها إٖ كمارٌ ولن

 َجحكموا بها وبمرارجها جحت مسمً الحماَة مسجؽلَن نمطة

 . ضعفها الوحَدة وهو جَم زوجها ورفَك طفولجها

جٍ كانت مؽرورلة بالدموع ما أن وصلتفجحت عَناها ال  

 أفكارها ٖسمه وجعلم بؤنه ألوي عجبة علَها جخطَها فٍ

 عالمها الجدَد هذا بل وفٍ حَاجها بؤكملها وبعد أن ُحكم علً

 . عٗلجهما بالموت والفناء

 أؼمضت عَنَها مجدداً وببطء شدَد وانسابت الدمعة من

ا البنٍطرفهما نحو صدؼها واخجفت عند خصٗت شعره  

 الناعم بَنما همست شفجاها بحزن

 " علَن أن جكونٍ لوَة مارٌ .. فمط لوَة "

* 
* 
* 



 جلست علً طرؾ السرَر وفركت َدَدها بجوجر وهذا حالها

 منذ أن ؼادر من هنا جحاول وإن اسجَعاب الفكرة أو حجً

 جصدَمها وٖ جفهم ما به حظها هكذا فمنذ الجمت به لم جسر

  كما جخطط وٖ حجً ججولع وعٗلجهمااْمور كما جرَد ٖ

 . ججطور عكس الجَار فٍ كل مرة

 أخفضت رأسها وجموست شفجاها ببإس ما أن ولع نظرها

 علً مٗبسها الجٍ لم جفارلها حجً اِن وبدًٖ من أن جكون

 نابمة لججخلص من جعب الَوم الشاق الطوَل ها هٍ ما جزال

وهٍ إما جدورعلً حالها طَلة اللَل فمد مضت الساعات   

 فٍ الؽرفة المؽلمة كالمجنونة ٖ جعلم ما سجفعله أو جالسة

 هنا جمسح دموعها كلما جذكرت بؤنها ساعات للَلة فمط

 جفصلها عن جركها لعابلجها الحبَبة ومنزل طفولجها ، وكلما

 حاولت الهرب من الجفكَر فٍ هذا كانت ذكري لبلجه جلن

 . وملمس شفجَه فٍ انجظارها

 ولفت علً طولها وذان حالها كلما راودجها جلن اْفكار

 وجوجهت نحو خزانجها وفجحجها للمرة العاشرة جمرَباً فهٍ

 نسَت عددها من كثرجها والنجَجة ذاجها ٖ ججد ما جبحخ عنه

 فؤٌ ظلم فٍ حمها هذا ؟

 جعلم عن سفرهما فٍ ولت مجؤخر ولَس أمامها سوي

ثوب مناسب جرجدَه ساعات للَلة وٖ َمكنها وٖ شراء  

 ولمَص َمكنها النوم فَه فهٍ ٖ جعلم عن وجهجهما

 ! وعروس بدون جهاز َلَك بها

 شعرت برؼبة عارمة فٍ البكاء وضربت باب الخزانة بموة

 ككل مرة فهٍ كانت طوال سنوات عملها جلن جساعد والدها



 بسبب الجكالَؾ الباهظة لدراسة شمَمها وكٍ ٖ َخسر

اجب والدها بالكاد َكفٍ لجؽطَة جلنحلمه ومسجمبله فر  

 الجكالَؾ بَنما جكفلت هٍ بكل ما َحجاجه المنزل ولم جدخر

 لرشاً واحداً َوماً ولم جشجرٌ ثوباً جمًَٗ أبداً وكانت جمجصد

 فٍ مصروفها لدر أمكان لججمكن من سد حاجات منزلهم

 دون أن َشعر والدها وٖ شمَمها بؤنهم عبء علَها فكانت

َاب الجمَلة والمجوهرات فٍ واجهات المحٗتجري الث  

 ججمناها وٖ جسجطَع شرابها وكلما جحدخ أحد من عابلجها

 عن أمر مشابه أظهرت لهم عدم اهجمامها بجلن اْمور حجً

 أنها أؼلب اْحَان كانت جشجرٌ ثَاباً مسجعملة بدون علمهم

 كٍ ٖ َنمص منزلهم شٍء جحجاجه والدجها أو جشجرٌ لها

وعطراً ثوباً   . 

 ارجمت بجسدها جالسة علً طرؾ السرَر مجدداً 

 وجمجمت بعبوس

 " حجً أنهم لم َعطونٍ ماًٖ كؤٌ عروس جسجلم مهرها "

 اجسعت عَناها بذهول ونظرت ناحَة هاجفها ما أن عٗ

 صوت اْذان منه وولفت علً طولها مصدومة فمد مر

 ! الولت وهٍ لم جفعل شَباً سوي الدوران هنا كالبلهاء

 ركضت باججاه الحمام واسجحمت سرَعاً وما أن خرجت

 صلت الفجر وجففت شعرها وعادت للولوؾ أمام خزانجها

 مجدداً لكن هذه المرة بمرار حازم أخرجت الثَاب الجٍ

 اشجرجها فٍ عَد الفطر الماضٍ وآخر ما اشجرت لنفسها وٖ

 جملن أفضل منها فٍ الولت الحالٍ ، كانت بذلة مكونة من

طع بنطلون وسجرة مخصرة بؤكمام جمَلة لها عمدةثٗخ ل  



 عند نهاَجها َصل طولها لنهاَة وركَها ولمَص جحجها من

 الشَفون بدون أكمام وله كرانَش بثٗخ طبمات ومن ذات

 ً  المماش عند َالجه ، مشطت شعرها مجدداً وجركجه مفجوحا

 وجوجهت نحو حمَبجها الوحَدة فجحجها وكانت جحوٌ مرآة

ً صؽَرة ومش ط وزجاجة العطر الوحَدة الجٍ جملكها أَضا  

 وأوراق نمدَة للَلة أخرججها منها ووضعجها علً طاولة

 الجزََن جنظر لها بحزن وججمنً من هللا أن َعَن والدها

 . وأسرجها حجً جنجهٍ السنة اْخَرة لشمَمها فٍ جامعجه

 ً  رفعت أحمر شفاه بلون المرمَد مررجه علً شفجَها جاركا

فاً وجمًَٗ علَهما ومررت للم الكحل علً جفنَهالوناً خفَ  

 ! العلوَان ووضعجهما فٍ حمَبجها أَضاً وٖ جعلم لما

 لم َكن بإمكانها أخذ شٍء آخر حسب جوصَاجه وٖ شٍء

 لدَها جؤخذه أساساً فوضعت فَها جواز سفرها وبطالجها

 الشخصَة وأؼلمجها ووضعجها علً كجفها وهٍ جفجح باب

ا باججاه ممر ؼرفة والدَها لجراهما لبلالؽرفة وجؽادره  

 مؽادرجها وجودعهما وشعرت بالدموع جلسع عَنَها من

 . مجرد الجفكَر فٍ ذلن

 ونزلت جلن الدموع بالفعل ما أن وجدت والدجها والفة فٍ

 بهو المنزل جنجظرها وجنظر لها بعَنَن دامعة فركضت

 نحوها مسرعة وحضنجها ولم جسجطع الجحكم فٍ دموعها

 وٖ بكابها ولالت جحجضنها بموة

 أمٍ سؤشجاق لكم كثَراً .. لم أكن أعلم بؤن اْمر صعب "
 " ولاسٍ هكذا

 مسحت َدها علً شعرها ولالت بحنان وصوت حزَن باكٍ



 " أسعدن هللا بنَجٍ ورزلن كل ما ججمنَن "

 واخجلطت بحة البكاء فٍ صوجها مع ابجسامجها ولد جابعت

 ممازحة

ً ثم أنِت الجٍ  " كنِت جرَدَن العودة للوطن دابما  

 " جمولَن هذا ؟

 ابجعدت عنها ولالت بحزن عبراجها جمطع كلماجها

 كما أنفاسها

 " كنت أرَد أن نرجع جمَعنا معاً ولَس وحدٌ من دونكم "

 مٓت الدموع عَنٍ الوالفة أمامها مجدداً وأمسكت َداها

 الدافبة بوجهها ولالت بحزن جنظر لعَنَها الباكَة

ن جولؾدو  

 جعلمَن بؤن اْمر صعب علً والدن َا كنانة بعد موت "
 " أشمابه ووالده وأوٖد عمومجه هنان

 وابجسمت من بَن حزنها ودموعها ولالت بحنان َداها

 جمسح علً جانبٍ وجهها وشعرها

 أنِت سججركَن هذا المنزل مهما طال الولت ومكانن منزل "
 " زوج وعابلة وأبناء وحَاة مسجملة

ت رأسها برفض وعَناها ٖ ججولؾ عن ذرؾ الدموعحرك  

 فاْمر أصعب مما كانت ججخَل ، وما زاد وضعها سوءاً 

 رإَجها لوالدها حَنها والذٌ ما أن نظرت لعَنَه علمت لما

 ً  لم َكن هنا مع والدجها فهو أكثر أب عرفجه حناناً وجفهما

 ورلة ولد كان لها ولشمَمها أم أخري ولَس أباً ، جحركت

واجها نحوه واسجمبلها حضنه كما دموعه علً الفورخط  

 ولالت ببكاء جدس وجهها فٍ صدره جسجنشك

 رابحجه المحببة



 أبٍ سامحنٍ أرجون .. كم كنت مخطبة وأنا أطالب "
 " بالرحَل من هنا

 كان ثمة بحة واضحة فٍ صوجه حَن لال وَده جمسح

 علً شعرها

 أنا من َطلب أن جسامحَه َا كنانة بل وجمَعنا فؤنِت كنت "
 " اٖبن طوال الولت ولَس اٖبنة

 ابجعدت عنه ونظرت لعَنَه ولالت بحزن

 ٖ جكرر هذا أبٍ أرجون فؤنت من أوصلنٍ لهذا ولم "
 " جحرمنٍ شَباً منذ طفولجٍ

 ارجفعت َده لكجفها وشد علَه بموة لابًٗ بابجسامة حزَنة

دعو هللا دابماً أن َعوضن عن كل ما فعلجه وجفعلَنهكنت أ "  
 " من أجلنا ومن أجل شمَمن وحمداً هلل أنه اسججاب لدعابٍ

 هربت من عَنَه ونظراجه بل وكلماجه أَضاً ولالت

 جنظر حولها

 " ! ألن أري عثمان ؟ ألم جبلؽاه "

 اسجدارت نحو والدجها الجٍ لالت من خلفها

ً اْمر صعب َا كنانة والو " لت كان ضَما  " 

 ؼمر الحزن مٗمحها أكثر وعادت ونظرت لوالدها حَن لال

 ثم أنِت سجكونَن هنا لرَباً فركوب الطابرة كالرحلة "
 " بالسَارة بالنسبة لزوجن ولن َكلفه دفع ثمن رحٗجن

 وخجم كلماجه جلن بضحكة حزَنة فابجسمت وحضنجه مجدداً 

والحنان منوبموة وكؤنها جخجزن دفعة من كل ذان الحب   

 أجل المسجمبل الذٌ لن َكون موجوداً فَه ، وما أن ابجعدت

 عنه نظرت لوالدجها الجٍ مسحت بَدها علً ذراعها ولالت

 لن أوصَن َا كنانة علً نفسن وزوجن افعلٍ ما َرضَه "
 وججنبٍ كل ما جعلمَن بؤنه َؽضبه لجكونٍ زوجة صالحة
 " وأم ناجحة



بموة هامسة ببحة بكاء امجٓت عَنَها بالدموع وحضنجها  " 
 " أحبن أمٍ وسؤشجاق لن

 ولطع كل ذلن الوداع الحزَن صوت هاجؾ والدها الذٌ لال

 ما أن نظر ٖسم المجصل

 " هذا زوجن َا كنانة بسرعة السَارة جنجظرن فٍ الخارج "

 فجحركت من هنان وهما معها وذراع والدها جحضن كجفَها

الباب مباشرة فولفتحجً ظهرت لها السَارة المجولفة عند   

 ونظرت بضَك للذٌ كان َجلس خلؾ الممود ولد كان أحد

 سابمٍ المطار ججلس بجانبه إحدي مضَفات رحلجهم فلم

 َكلؾ نفسه عناء المدوم بل وأرسل الفجاة معه كٍ ٖ جكون

 مع السابك وحَدة فٗ َلومه أحد فٍ هذا حَنها ، كانت

ذلن فٍ نفسها جشعر باٖسجَاء كما الؽضب لكنها كجمت كل  

 وهٍ جحضن والدَها مجدداً مودعة لهما ولالت جنظر لهما

 بعَنَن دامعة وحزن

 " ألن جكونا معنا فٍ المطار ؟ "

 ً  لال والدها سرَعا

 ٖ داعٍ لهذا َا كنانة فَبدوا أن طابرجكما سجنطلك خٗل "
 " دلابك للَلة

 أومؤت برأسها موافمة فٍ حزن وهذه سجكون حججه بالجؤكَد

 وهو لابد الطابرة أٌ ممنوع خروجه من المطار لبل

 الرحلة لكنها ُحرمت من جمَع حمولها وأبسطها كعروس

 فهٍ سجكون مع المسافرَن بَنما هو مع طالم المَادة ولن

 َججمعا وٖ فٍ المطار فؤٌ زواج أسطورٌ هذا الذٌ كانت

 جحلم به ؟

بانٍنظرت ناحَة النافذة وضوء النهار المجسلل من بَن الم  



 !العالَة جودع عَناها مدَنة الضباب وكؤنها لن جراها مجدداً 

 وهذا ما َحدخ مع كل من جرن بٗداً أو مدَنة َؽادرها َنجابه

 ذان الشعور وكؤنه لن َدخلها مجدداً بل وكؤنه لم َكن َمضٍ

 فَها أَاماً روجَنَة مملة ولم َشعر باٖنجماء لها إٖ وهو

دها ! جحار فعًٗ فَمن َجركونَفارلها ! هذا وهٍ لَست بٗ  

 أوطانهم وَهاجرون ؟

 ! أٌ مشاعر جلن الجٍ جنجابهم وهم َودعونها هكذا

 أبعدت نظرها عن النافذة وحاولت شؽل جفكَرها بؤمور

 أخري ؼَر مسجمبلها المجهول بؤكمله وإن كان أمر أصعب

 من الصعوبة ذاجها وهٍ الجٍ لضت اللَل بطوله ٖ جفكر فٍ

ما أن جولفت سَارجهم عند موالؾ المطارأمر ؼَره ،   

 فجحت بابها ونزلت جحاول ججاهل كل شٍء أمامها ْنها ٖ

 جرَد جودَعه آمله بوفابه بوعده أن ٖ َحرمها وظَفجها

 . الجٍ جحب

 ما أن اججازت الباب الربَسٍ للمطار كانت فٍ صالة

 اٖسجمبال الممجلبة جمرَباً بالرؼم من أن الولت مبكر لكن

هو حال هذه اْمكنة ٖ أهمَة للولت فَها بسبب جنظَم هذا  

 الرحٗت فثمة من رحلجه سجنطلك لرَباً وآخرَن بعد ساعة

 وؼَرهم بعد ساعجَن والبعض َنجظر شخصاً ٖسجمباله فٍ

 . رحلة الوصول والحركة ٖ ججولؾ أبداً 

 نظرت للجٍ دخلت برفمجها وٖزالت جسَر بجانبها وما

 أن لالت

 " علَن الجوجه لمكجبن هنا "

 حدلت فَها بصمت ونظرات اٖسجؽراب لم جفارق عَنَها كما



 مٗمحها فرفعت كجفَها لابلة

 " هذا ما جم جبلَؽٍ به "

 وؼادرت باٖججاه اِخر وجركجها جودعها بنظرات حابرة فلما

 ججوجه لمكجبها وكم بمٍ علً الرحلة ؟

فٍ َوم عمل آخرهل َرَد مدَرها رإَجها أم سججد نفسها   

 ! وكل ما حدخ مجرد مزاح سخَؾ

 حركت رأسها مجنهدة بضَك وجحركت فٍ اججاه الباب

 المإدٌ لممر مكجب مهندس المٗحة الجوَة ربَسها هنا

 وحَخ مكجبها هنان وكما َمولون كل ما َفصلن عن الحمَمة

 . هو السعٍ لمعرفجها

 كان الممر ساكناً وكؤنه ٖ موظفَن فَه سوي أصوات

 ! اْجهزة الصادرة من ؼرفة المٗحة ومرالبة الطابرات

 وجساءلت هل هجر الجمَع المسم فجؤة ؟

 شعرت باٖرجَاح ما أن سمعت الصوت الرجولٍ العمَك

 الذٌ كان َعطٍ الجعلَمات ٔحدي الطابرات المجوجهة نحو

 . المهبط فعلً اْلل ثمة أحَاء ومظهر للحَاة هنا

فعجه برفك وكؤنها جخشً منٖمست َدها باب المكجب ود  

 ! الموجود خلفه ولَست جدخله كل َوم

 وما أن اجسع الباب أكثر وظهر لها المكان بؤكمله حجً

 صرخت بسعادة وحماس

 " كارٖااا "

 وركضت نحو الشمراء الضاحكة والجٍ ركضت نحوها

 بدورها وحضنجا بعضهما بموة ولالت بسعادة



 " اشجمت لن .. لم َخبرنٍ شَرل بؤنن سجكونَن هنا "
 وابجعدت عنها ولد جبدلت مٗمحها للجوجس فجؤة ولالت

 " ! هل هو بخَر "

 لالت بضحكة صؽَرة

 " بالجؤكَد لما كنت أضحن اِن "

 ضحكجا معاً ولالت كنانة مبجسمة

 " كم أنا مشجالة لن .. لما أنِت هنا فعًٗ ؟ "

ولالت بضَك مصطنعأمسكت خصرها بَدَها   

 " ما هذا السإال ! أٖ جرَدَن رإَجٍ لبل مؽادرجن ؟ "

 لالت بضحكة

 " ! بالجؤكَد لكن كَؾ علمِت ومن أخبركما "

 ابجسمت لها وجهربت من جواب السإال وهٍ جنظر ناحَة

 مكجب المهندس الجوٌ لابلة وكؤنها جخاطبه

 " هَّا إفجح أَها الباب "

كنانة الذاهلة وهٍ جري ربَكاوانفجح بالفعل علً نظرات   

 ً  جخرج منه ججبعها فجاجان واحدة جحمل بَن َدَها فسجانا

 أبَضاً مع ذَل جمَل واْخري علبة ووسادة مخملَة فولها

 وضع حذاء أبَض أنَك ونظرت بذهول واسجؽراب ناحَة

 كارٖ ما أن لالت مبجسمة وَدها جشَر نحو الباب المفجوح

دن خٗل دلابكهَا أرَد أن أراه علً جس "  " 

 نملت نظرها بَنهم ونظرت لزوجة زمَلها بضَاع وحَرة

 وما أن كانت سججحدخ دفعجها نحو الباب المفجوح لابلة

 " الولت َسرلنا كوَنو بسرعة عزَزجٍ "

 دخلت ؼرفة المكجب الخالَة جحمل الفسجان بَن َدَها جنظر



 له باسجؽراب ، كان مكون من لطعجَن بسَط الجفصَل

لجصمَم مَزه وجود حبات العمَك واللإلإ الطبَعٍورابع ا  

 كما لطع اْلماس الٗمعة وولفت للحظات أمام اسم المصمم

 جحدق فَه باسجؽراب وجعَد لراءجه مراراً وكؤنها ججؤكد

 .! من صحجه

 صوت الطرلات المججابعة علً الباب جعلجها جنجفض

 وسرلجها من دوامة أفكارها جلن وبدأت بنزع ثَابها

 وارجدت الفسجان سرَعاً منصاعة للمجهول فما جعلمه بؤنه ٖ

 حفل زواج لها هنا لوفاة ابن زوج عمجها وٖ هنان لوفاة

 ! زوجة والد كنجهم اْخري فما َكون هذا وما مكانه

 حاولت جاهدة أن جرفع السحاب لٓعلً جدَر َدَها خلؾ

بظهرها لكن اْمر لم َنجح فؤمسكجه من اْمام وفجحت البا  

 ولابلجها كارٖ الجٍ كانت جمؾ هنان وحَدة ولد اخجفت ربَكا

 من المكان ونظرت لها مبجسمة بسعادة فمالت

 بابجسامة محرجة

 " لم أسجطع إؼٗله "

 جوجهت نحوها سرَعاً لابلة بضحكة

 " بالجؤكَد فهذه وضَفة الوصَفة "

 وضحكجا معاً وهٍ جؽلمه لها ونظرت حَنها لجسدها الذٌ

ل الحمَمٍ للفسجان والذٌ كان له أكمام جصلأظهر الجما  

 لمرفمَها وَالة مربعة عالَة ولماش من الحرَر لجنورجه

 . َنزل لٓرض مع ذَل جمَل مطرز فٍ الخلؾ

 اندفع جسدها لٓمام بسرعة بسبب َد الجٍ سحبجها نحو

 الخارج لابلة



 " هَّا كوَنو ٖزال أمامنا الكثَر "

ها علَه وبدأ عملوجوجهت بها نحو الكرسٍ وأجلسج  

 السَدجان اللجان جولجا مهمة لؾ خصٗت شعرها وجمعها فٍ

 الخلؾ وجثبَت زهرات بَضاء جمَلة فَه ووضعت لها

 إحداهما مكَاجاً خفَفاً َجناسب مع الثوب وؼَر مبالػ فَه

 وهٍ منصاعة لهما جماماً وَبدو اسجسلمت لفكرة لنجرن

بَن الحَن السإال لولت وجود الجواب بَنما كانت جنظر  

 واِخر لكارٖ الجٍ كانت جرالب كل شٍء بسعادة وابجسامة

 واسعة مشرلة وكانت جؽمز لها مبجسمة فٍ كل مرة ودون

 أن ججحدخ حجً أنهت الفجاجان عملهما ولامت إحداهما

 بجثبَت طرحة مطرزة وجمَلة علً شعرها ؼطت أؼلبه

 وإن كان َظهر من جحجها وجدلت بنعومة علً كجفَها

 وذراعَها ، ولفت حَنها جنظر ٖبجسامة الرضا فٍ عَنَهما

 لبل مٗمحهما ونظرت ناحَة كارٖ الجٍ لالت بسعادة

 " كم أنِت فاجنة "

 ووضعت الحذاء الجمَل أمامها لابلة بضحكة

 هَّا َا أمَرة وٖ جضَعٍ إحداها ْن ثمنها َبدو أؼلً "
 " من أمَر ساندرَٗ بنفسه

ت لدماها فَهما وكانت دهشجهاضحكن جمَعهن بَنما دس  

 بؤنهما علً لَاسها جماماً ! جذبها من أفكارها واسجؽرابها

 بالة الورود البَضاء الجمَلة جزَنها شرابط حرَرَة بلون

 السكر والجٍ مدجها لها من لالت مبجسمة

 " إنها أجمل بالة أزهار رأَجها من لبل "

ؤخذهاكانت رابعة بالفعل سرلت نظرها كما للبها وهٍ ج  



 منها أصابعها البَضاء الناعمة جلجؾ حولها ولربجها من

 وجهها جسجنشك عبَرها مؽمضة العَنَن وكما جولعت كانت

 ازهار طبَعَة من شدة روعجها جظنها اصطناعَة ٖحجفاظها

 بحَوَجها ! فجحت عَنَها ونظرت لكارٖ الجٍ كانت جنظر لها

َن ثٗثجهنمبجسمة بسعادة فمالت بصوت باسم جنمل نظرها ب  

 " ألن َشرح لٍ أحدكم ما َحدخ هنا ؟ "

 أمسكت بَدها ولالت جسحبها منها نحو الباب

 " بلً ثمة من سَشرح لن ... جعالٍ معٍ "

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 ما أن ججاوزت سَارجه شوارع العاصمة حوران وأصبحت

 ً  جسَر فٍ الطرَك السرَع اْلل ازدحاماً واْكثر اجساعا

ر ناحَة الجٍ لم جنطك بكلمة واحدة منذوحرَة فٍ المَادة نظ  

 أن ؼادرا منزلها وكؤنها لَست جالسة بجانبه ووجدها

 مؽمضة العَنَن ججكا برأسها علً مسند الكرسٍ مٗمحها

 المجعبة لم َفارلها الجشنج أٖ إرادٌ وٖ جظهر علَها

 عٗمات اٖسجرخاء أبداً ، وشعر بملبه َجمزق ما أن لمح

 لمعان رموشها الطوَلة وكؤنها جسجن دمعة ما بَنهما جماوم

 وباسجماجه اْلم الذٌ َكاد َمجل للبها لبل جوارحها وكجمانه

 ألسً من البوح به ، ؼادر صمجه الذٌ لم َعد َمكنه

 الجمسن به أكثر من ذلن ولال بهدوء حذر

 " ما الذٌ بَنن وبَن زوجن َا جلَلة ؟ "



 " ٖ شٍء "

ت مرجخٍ ولم جفجح عَنَها كما لم َبدرهمست بها بصو  

 ! عنها أٌ رد فعل وكؤنها لم ججفاجؤ بسإاله

 وكَؾ سَفاجبها وهٍ الجٍ جعرؾ شمَمها جَداً وججولع هذا

 منه كما َمَنها من حدَثه الجالٍ ولد لال ببعض الضَك

 َنظر ناحَجها

 " لد َصدق هذا طفل فٍ الخامسة ولَس أنا "

بضَك واضح وهٍ جحرن َدهافجحت عَنَها حَنها ولالت   

 بعشوابَة ونظرها لٓمام وكؤنه أمامها ولَس بجانبها

 ْنه ٖ شٍء بالفعل هل أكذب لجكون ظنونن فٍ محلها "
 " َا لابد

 كان صمت جام ما جبع كلماجها جلن وكانت جعلم جَداً لما ،

 شدت عَنَها بؤصابعها ولالت معجذرة

سدَاً وكل ما أحجاجه هوأنا آسفة لكنٍ .. أنا فعًٗ مجعبة ج "  
 " أن أكون بجوار والدجٍ وفٍ العمران

 جنهد نفساً طوًَٗ وهو َعود بنظره للطرَك أمامه ولم ججعله

 كلماجها جلن َكجفٍ كما لم جوصله لمرحلة اٖلجناع وٖ

 مبدبَاً فمال بجمود وعّما َراه والعاً ٖ نماش فَه

وجها إٖٖ أعرؾ عروساً جرَد أن جرجاح بعَداً عن ز "  
 " إن كانت ٖ جرَده هو

 ونظر ناحَجها وكؤنه َحاول لراءة رد فعلها من جماسَم

 مٗمحها وكما جولع لم َبدر منها أٌ شٍء واسجمرت جضؽط

 بؤصابعها علً عَنَها مع جؽضن جبَنها وكؤنها جحاول محو

 صورة أو ذكري ما منهما وذان ما جعله َرجاب أكثر فمال

 بنبرة جادة



لم جَداً بؤنن وافمِت علً هذا الزواج مرؼمة َاكٗنا نع "  
 " جلَلة فهل ثمة مشاكل بَنكما

" ٖ " 

 همست بها جحرن رأسها نافَة ولم جبعد أصابعها بعد عن

 عَنَها الجٍ كانت جشعر بؤنها سجخرج من مكانها من شدة

 اْلم بَنما كان جوابها ذان ما جعله َفمد أعصابه فعلَاً ولال

 بنفاذ صبر ونبرة حادة َنظر ناحَجها

 كَؾ ٖ وأنِت هكذا وكؤنن لسِت العروس الجٍ سلمناه "
 " ! إَاها َحسده أٌ رجل علَها

 أبعدت َدها وفجحت عَنَها ونظرت ناحَجه هذه المرة وفمدت

 السَطرة فعلَاً علً أعصابها أَضاً ولالت بحدة مماثلة

ؤكذب وألوللَس هنان أٌ مشكٗت بَننا َا لابد هل س "  
 " بؤنه َسٍء معاملجٍ وذلن لم َحدخ ؟

 وأبعدت نظرها عنه وهٍ ججابع من فورها باسجَاء ومرارة

 َدها جشَر لصدرها

 أنا أشعر باٖخجناق فمط وإن لم أخرج من هنان كنت "
 " سؤموت إن بؤجلٍ أو بَداٌ

 اجسعت عَناه وهو َنظر لها باسجؽراب بسبب ما لالت

ٍ وصلت لها ولال بضَك َشَروالمرحلة الفعلَة الج  

 بؤصابعه لصدؼه

 " ... ألنعَنٍ بهذا لَجمبله عملٍ "

 وجابع بذات ضَمه َعد بؤصابعه نحوها

 ٖ َسٍء معاملجن وٖ مشاكل بَنكما وجشعرَن باٖخجناق "
 " ! وجرَدَن الفرار بعَداً 

 وحرن َده نحوها مجابعاً بضَك

ل َجمبلهاٖ َجطابك اْمران َا جلَلة ولَس ثمة عال "  ! " 



 أشاحت بوجهها جانباً حَخ نافذجها ولم جعلك جؽمض عَناها

 الدامعة بموة فهٍ عاجزة عن كشؾ الفاجعة له وعلَها

 جركها ججآكلها من الداخل وحَدة فلن َسجطَع لسانها النطك

 بها وٖ شرحها له وجل ما جخشاه أن َشن شمَمها بها

ٓبد ، فجحتوججحطم الصورة الجمَلة الجٍ جعشمها له ول  

 عَناها الدامعة جنظر بحزن ْشباح اْشجار المجعالبة الجٍ

 كانت جمر أمامها مسرعة بَنما وصلها صوت الذٌ لم َعجبه

 صمجها كما لم َمجنع بعد بما سمع لابًٗ بكلمات جادة

 إن كان رجل آخر ولَس من أراه أمامٍ ٖ َفجمر ْجفه "
ل لكنت ألنعتاْمور الجٍ َحجاجها من َسجحك كلمة رج  

 " نفسٍ بؤنن جنفرَن من العَب الفٗنٍ به

 جنهدت بموة جؽمض عَنَها فها لد وصٗ للنجَجة الجٍ كانوا

 َصلون إلَها فٍ كل مرة سابمة ، ما أن اسجوت فٍ جلوسها

 ونظرت له وكانت سججحدخ لاطعها دون أن َهجم بما

 سجموله لابًٗ بحزم َرمٍ أصبع فٍ اججاهها

 ٖ جمولٍ بؤن العَب بن ولَس به ْنٍ أعلم بؤنها "
 " عبارجن الجالَة

 كان رد فعلها الوحَد أن كجفت ذراعَها لصدرها وهٍ جبعد

 نظرها عنه للطرَك أمامها بَنما لم َنجظر هو منها أٌ

 جعلَك ولد جابع بجدَة

 أنِت عانَِت الكثَر فٍ حَاجن َا جلَلة ولم جرحمن ألسن "
كنن أثبجِّت للجمَع بؤنن المرأة المادرة علًالبشر ْعوام ل  

 الولوؾ ومواجهة كل شٍء ، ألَس من حمن جؽََر لدرن
 ذان كامًٗ ؟ دور الضحَة َمجل وٖ َحٍَ َا شمَمجٍ وأنتِ 
 " المجضرر الوحَد منه

 لال آخر كلماجه بضَك َسرد رأَه السلبٍ بها ودون أٌ

آة الحمَمةجردد وإن سبك ذلن بمدحها لكنه وضعها أمام مر  



 ومهما كانت لاسَة وأمام ماضَها اْلَم ما علم منه وما

 جهل وذان ما جعل صوت بكابها المكجوم َعلوا فجؤة وهٍ

 جحاول كجمه بَدها بَنما اجكؤت بجبَنها علً زجاج النافذة

 البارد ٖ جري مع الدموع الجٍ كانت جنزل ودون جولؾ أٌ

المسجؽربة لهاشٍء ولم جهجم لذلن بَنما جبدلت نظراجه   

 للرلة والحزن فجؤة وهو َنظر لجسدها المهجز بسبب بكابها

 الذٌ انجصر علً صمودها وكجمانها نهاَة اْمر وهو الذٌ

 َعرؾ شمَمجه جَداً وكَؾ كانت صامدة لوَة فٍ كل مولؾ

 من الموالؾ الجٍ مرت بها فٍ حَاجها وكَؾ واجهجها بكل

جعلها جنهارلوة وشجاعة ولَس ٌْ مشاكل عادَة أن ج  

 هكذا فخرجت الكلمات منه بكل ما اسجطاع من ثبات ولوة

 بالرؼم من نظرجه الحنون لها لابًٗ 

 أجل أجركٍ دموعن جخرج افعلٍ أٌ شٍء لكن فٍ النهاَة "
 اجلسٍ مع نفسن وجصالحا ، اسجمعٍ لرؼباجها وٖ ججركٍ
 عملن وحده من َمرر وَفرض ما جرَدَن وما جرفضَن ْن

عها مع نفسن فالماضٍ ؼادر وانجهً وزواجنمشاكلن جمَ  
 من رماح شراع كان مرحلة وانجهت بكل ما فَها من عَوب
 " وعمبات

 ٖذ بالصمت وٖزال َنظر لها وهٍ علً حالها ذان جحاول

 فمط الجحكم فٍ الدموع الجٍ جرفض إعٗن هزَمجها أمامها

 والبكاء الذٌ كان َعلم بؤنه َإذَها ودون رحمة فٍ حربها

ه حجً شعر للحظات بالندم علً ما لال لكنه أَضاً جابعمع  

 وبنبرة أكثر هدوء هذه المرة

 أعلم جَداً بؤنن جعلمَن معنً كل ما ألول وإن كنتِ  "
 جرفضَن جطبَمه فؤنِت امرأة مجعلمة ومثمفة عرفِت مبات
 النساء ممن مررن بؤزمات فٍ مملكة الؽسك فهل جنصحَن

وجرفضَنه ؟ؼَرن بما جبخلَن به علً نفسن   " 



 ٖذ بالصمت حَن مسحت عَناها بظهر كفها بحركة لوَة

 ولالت بضَك ٖزالت جنظر لنافذجها بعَداً عنه

 أنا لم أعجرض علً والعٍ سابماً كما لم أنهار ولم أنكسر "
 ، كنت وبكامل لواٌ العملَة ممجنعة وجماماً بما لررت أنا
 لنفسٍ وللت مراراً بؤنٍ أرفض اٖرجباط بؤٌ رجل لكن لم
 َحجرم أٌ أحد رؼبجٍ جلن واخجَارٌ كبشر َحك له بنفسه
 " جحدَد مصَره

 انعمد حاجباه ٖ شعورَاً وهو المجولع بسبب حدَثها الؽَر

 ممنع بالنسبة له وجبدلت نبرجه للضَك أَضاً ولال مباشرة

 وسبابجه جشَر نحوها

بؤنن َصعب علَن ججاوز عمدن السابمة ؟أرأَت بنفسن  "  " 

 وكان ذان ما جعل مزاجها َشجعل وهٍ جسجوٌ فٍ جلوسها

 وجنظر له ولالت بصوت ؼاضب محجج

 هذه لَست عمد بل هو خذٖنكم الذٌ جرفضون "

 " الجحدخ واٖعجراؾ به

 كانت آخر كلمة صرخت بها هو آخر ما لَل والمكان َعمه

ثَرها السلبٍ علَه ْنها لمالصمت الجام وجعلم جَداً جؤ  

 ججولؾ بعد عن لومه لصمجه كما شمَمه وسام عن إجبار

 وثاب لها علً ما ٖ جرَد فمالت برجاء حزَن

 لابد حلفجن باهلل َا شمَمٍ ٖ أرَد أن أخطا فٍ حمن وٖ "
 أن ألول ما أندم علَه ٖحماً فاجرن ما فٍ الملب فٍ الملب
 " وٖ جسؤل وٖ جنالش

مت بادئ اْمر وجعلت كلماجها جشنج عضٗجهجنهد فٍ ص  

 الؽاضب َسجرخٍ بالفعل ورؼم ذلن رفع سبابجه بَنهما

 ولال بحزم



 أرَد إذاً جواباً واحداً وبكلمة واحدة صادلة َا جلَلة ْن "
 الكذب فَها معناه أن جنسٍ مسجمبًٗ بؤنه لن شمَك اسمه
 " لابد

والمسجهجنةوجابع من فوره مججاهًٗ نظراجها المسجفهمة   

 ذات الولت

 هل جصرؾ معن الرجل أٌ جصرؾ خاطا كان السبب فٍ "
 " رحَلن اْبدٌ عن منزلن ؟

 كان اجساع عَناها الذاهلة هو ما جولعه جَداً حَنها لذلن لال

 سرَعاً وبجدَة

 ٖ جنظرٌ لٍ هكذا فؤنا أعرفن جَداً وأعرؾ لراراجن وكل "
 " ما أرَده هو الجواب فمط

" ٖ " 

ا بجمود جام لبل أن جبعد نظرها عنه جحضن نفسهالالجه  

 بَدَها جنظر بشرود حزَن للطرَك أمامها وهٍ الحمَمة الجٍ

 لم جكذب فعلَاً فَها وَعلم هو َمَناً بؤنها الصدق فمال حَنها

 وبنبرة حازمة

 " سؤجركن جرجاحَن للًَٗ لدي والدجن أذاً ثم نجحدخ "

 واكجفً بذلن فمط وهو َلوذ بالصمت بَنما كانت أصابعها

 جشجد علً ذراعَها بموة ونظراجها الدامعة لد عادت للهرب

 ناحَة نافذجها وحمدت هللا أنه اجخذ هذا المرار وإن كان

 بجؤجَل حدَثه لَس إٖ لكنها اِن فعلَاً جحجاج لهذا الصمت

ر بَدهاوٖ َمكنها سماع وٖ لول المزَد وإن كان اْم  

 لؽادرت لمكان جكون فَه وحَدة ٖ جري وٖ جسمع أحداً ْنه

 ٖ أحد َمكنه جفهم ما مرت وجمر به .. ٖ أحد منهم َفهم

 معنً أن جفمد الثمة فٍ شٍء ما حجً َفمد معناه جماماً لدَن

 فالجمَع َري فٍ ذان الرجل ممَزاجه الجٍ ٖ جُحصً وٖ



جمر به دون أن َسمعجعد لكن ٖ أحد منهم جفهم معنً ما   

 جبرَرها الذٌ لن َمجنعوا به وإن لالجه عٗنَة ، ٖ َفهمون

 معنً أن جنكسر من داخلن بسبب أحدهم حجً جفمد الرؼبة

 فٍ المضٍ فٍ ذات الطرَك مجدداً فهٍ وبسبب لرارجها

 العاطفَة وركضها خلؾ عواطفها سابماً خسرت الكثَر

انت النجَجة ؟ولَس هٍ وحدها بل وؼَرها معها وماذا ك  

 حبَبها السابك كان رجل جشهد بنزاهجه الرجال ولم َكن

 َُعَبه إٖ فمره الذٌ جعل والدها َرفضه حَنها وماذا

 كانت النجَجة ؟

 رماح شراع اسجخدمجه كعجبة للوصول لمرادها ْنها جركت

 عواطفها ججخذ المرارات نَابة عنها وماذا كانت

 النجَجة أَضاً ؟

رلجهما ْعوام وكسرت للبَهما من أجلحرمجه وحبَبجه وف  

 رجل باع مشاعره وصدَك عمره من أجل المال وسمط

 جمثال الرجل المثالٍ فجؤة وكؤنه لم َكن ، ٖمها الجمَع علً

 جخلَها عن رماح وعلً جركه لها معلمة سبعة أعوام وكؤنه

 َعاؾ اٖرجباط بها وجشوهت فٍ نظر نفسها ونظر الؽَر

 فكَؾ لها أن ججخطً ذلن بسهولة وجثك فٍ رجل آخر فمط

 ْنه ٖ عَب به َراه الناس من حوله ؟

 كَؾ جخوض ذات الججربة مجدداً وكؤن شٍء لم َحدخ لها ؟

 لما َري الجمَع ممَزاجه وٖ َري أٌ أحد منهم بؤنها

 مخلوق بشرٌ لدَه للب ومشاعر جحطمت نهابَاً بسبب

ٖ ْمر ججرعت منه المرارة الخذٖن ومن حمها لول كلمة  

 سابماً وعانت ْعوام ؟



 لما ٖ َمكنها جحكَم عملها لمرة واحدة فٍ حَاجها لججركه

 َخجار الطرَك لها ؟ وسجرضً بالنجَجة الجٍ سجصل إلَها

 ومهما كانت ْنها سبك وعاشت المعناة الجٍ سببجها

 المرارات العاطفَة الهوجاء . وبالرؼم من أنها ولفت علً

مَها كما لال شمَمها لبل للَل لكن لولوفها ذان كان ثمةلد  

 . ثمن باهض جداً دفعجه هٍ وؼَرها

 جنهدت بعمك نفساً طوًَٗ كبَباً وأؼمضت عَنَها واسجرخت

 أطرافها جمَعها ما أن عٗ صوت جرجَل آَات المرآن من

 مذَاع السَارة بصوت رجولٍ عمَك بسبب كبسة زر من

الذٌ بات ممجنع جماماً بحاجةسبابة الجالس بجانبها و  

 كلَهما لذلن الصمت فكٗهما مر بضؽط نفسٍ لد َؤخذه لمول

 . ما ٖ َرَد لوله

 أبعد نظراجه الحنونة المحبة عنها واشجدت أصابعه علً

 ً  الممود وهو َجذكر ما حدخ فٍ جلن الماعة وولوفه وجها

 لوجه أمام من آمن اِن بؤنه لَس ثمة رجل علً وجه

نه كسر كبرَابه وعنفوانه الرجولٍ جعمد ذلن أماْرض َمك  

 ٖ بالرؼم من أنه فعل ما فعل فمط ْن مبادبه كمحاٍم ٖ

 جسمح له بخذٖن من طلب مساندجه ولجؤ له حَن شعر بؤن

 المانون سَخذله كفرد من أفراد الوطن له حموق كؽَره فَه

 ، وَعلم بؤنه سَحجاج لولت طوَل لَُمحً كل ما حدخ هنان

اكرجه بالرؼم من أنه لم َبمً فٍ ذان المكان ْكثر منمن ذ  

 دلابك معدودة بعد دخول ذان الرجل لكنها كانت كفَلة بؤن

 َُشعره فَها بضآلة حجمه أمامه حجً أنه امرأة من انمذجه

 مسجمبله كامًٗ منه كما لال وإن كان ممصدها فمط حماَة



 شمَمها مما ٖ جُحمد عمباه حسب وجهة نظرها ، أّما هو

 فكان َجولع كل ذلن وٖ َخافه أَضاً ْن حامل كجاب المانون

 فٍ رأَه ومبادبه علَه أن َسجحك المكانة الجٍ أوصلجه إلَها

 . فٍ محاكم البٗد وإن فمد من أجلها حَاجه كاملة

* 
* 
* 

الت جمسنسارت ججبعها وهٍ جججاز بها باب المكجب ٖز  

 بَدها وجوجهت نحو الباب الممابل له جمرَباً وكان لؽرفة

 المٗحة الجوَة وهٍ جسَر شبه راكضة ججارٌ خطواجها

 جججازان المماعد الممابلة للطاولة المموسة حَخ شاشات

 المرالبة الضخمة أعلً الجدار الممابل لها وحَخ الجالسان

ما ولال أحدهماأمام أحد الحواسَب اللوحَة ولد الجفجا نحوه  

 مبجسماً باندهاش

 " ما كل هذا هنا ! هل أنا مدعو كوَنو ؟ "

 ابجسمت محرجة جججنب النظر ناحَجه وهما جسَران خلؾ

 كرسَه بَنما لالت كارٖ ضاحكة

 " بالطبع َمكنن الجوجه حَخ صالة المسافرَن "

 حدلت فَها كنانة باسجؽراب وهٍ ججبعها نحو الباب اِخر

لمة صالة المسافرَن فلما جدله علً ذانللؽرفة بسبب ك  

 !! المكان الملٍء باْشخاص

 لم ججد ولجاً لسإالها عن هذا وهٍ جججاز بها الباب الذٌ

 فجحجه وكان أحد اْبواب المشجركة لممر واحد َجمعها

 جربط صالة اٖنجظار المخصصة ْطمم الرحٗت وؼرفة

أطممالمَادة والمرالبة وصالة مخصصة لٗسجراحة جخص   



 المَادة للرحٗت والمضَفَن فمط أَضاً وباب مخصص َإدٌ

 للمهبط فكان ممراً طوًَٗ نسبَاً ولفجا عند بداَجه وحَخ

 الباب الذٌ خرججا منه بَنما نظرت مبجسمة بسعادة

 وزوج رفَمجها والوالفة بجانبها والذٌ كان َمؾ منجصفه

 جمرَباً َبجسم لها وكان َرجدٌ بذلة سوداء جمَلة فنظرت

 لها ولالت جمسن ضحكجها

 " هل سجزوجَننٍ به ؟ "

 ولم جسجطع إمسان ضحكجها بسبب شهمة الجٍ لالت

 بعَنَن مجسعة

 " !ماذا ؟ "

 ونملت نظرها نحوه وجمجمت جنظر له وجضَك عَنَها

 " أكان علَا منعه من ارجداء هذا ؟ "

لضحن المكجوم بَنما صرخ الذٌ كان َمؾعادت كنانة ل  

 بعَداً َنظر لهما

 " !ماذا جموٖن هنان ؟ "

 لالت كنانة مبجسمة جنمل نظرها بَنهما

 !هل أنجما من خطط لكل هذا ؟ "

 " ماذا جخببان أَضاً ؟

 ضحكت الجٍ لالت بسعادة

 " ٖ نحن مدعوان فمط وثمة ما نخببه بالجؤكَد "

ابجسم وؼمز لها بدوره من وؼمزت بعَنها لزوجها والذٌ  

 بعَد لبل أن َنظر لكنانة المحدلة فَه بجرلب واسجؽراب وهو

 َبجعد جانباً وفرد َده َشَر لمن ظهر لها من خلفه حَخ

 ً  كان َخفَه عنها وما جعل عَناها جمجلا بالدموع سرَعا



 وَدها جرجفع لشفجَها اللجان اجسعجا بذهول وسعادة وهمست

 بدهشة وعَنان دامعة

 " !! عثمان "

 وركضت دون شعور منها نحو شمَمها الذٌ فرد لها ذراعَه

 مبجسماً واسجمبلها َحضنها بموة ذراعاها جلجفان حول

 عنمه جدفن دموع سعادجها فَه بَنما أحاطت ذراعاه جسدها

 وخصرها النحَل وجعلمت به وهو َرفعها عن اْرض

 وجحرن بها حول نفسه حركة بطَبة َحضنها بموة

جسماً بسعادةولال مب  

 " كم أنا سعَد من أجلن َا شمَمجٍ الحبَبة "

 جعلمت به أكثر وخرجت كلماجها مخجنمة بسبب بحجها الباكَة

 " ٖ حرمنٍ هللا منن َا أخٍ "

 نزلت لدماها لٓرض ما أن انزلها وابجعدت عنه جنظر لعَنَه

 بحب وعَنان جلمعان بسبب الدموع فمال مبجسماً وأصابعه

 جمسح الدموع عن وجنجَها

 " أنِت أجمل عروس رأجها عَناٌ "

 ضحكت ببحة ضحكة لصَرة ولالت

 " هذا فمط ْنٍ شمَمجن "

 لال مبجسماً وَداه جمسن وجهها

 " بل حمَمة وسعَد حظ من فاز بن "

 وانجملت َده لجَب سجرجه وأخرج منها علبة مخملَة صؽَرة

خ زهراتفجحها وأخرج منها سلسال ذهبٍ َنجهٍ بثٗ  

 مججابعة مؽطاة بالفصوص وفجحه ولال وهو َلبسه إَاها

 بَنما كانت ٖجزال ممابلة له



 ألل من لدرن بكثَر لكنه ما اسجطعت شرابه بالنمود "
 " الجٍ جمعجها

 نظرت له علً صدرها ولالت وعَناها جمجلا بالدموع مجدداً 

 وأصابعها جٗمس الزهرات الصؽَرات

 " كم هو جمَل "

رها له ولالت بعجاب محبورفعت نظ  

 " لما كل هذا فؤنت جحجاج لهذا المال كثَراً  "

 ابجسم وأمسن بَدها الحرة ورفعها ولبّل باطن كفها ونظر

 لعَنَها ولال بابجسامة دافبة محبة

 " هذا ٖ َساوٌ شَباً أمام كل ما فعلجه من أجلٍ "

 شدت أصابعها علً َده ولالت بحزن

جمل هذا أرجون أنا لم أفعل شَباً .. ٖ "  " 

 أمسكت َداه بوجهها مجدداً ولال َنظر لعَنَها

 " بلً فعلِت الكثَر وما لن أنساه ما حََت "
 حركت رأسها جرفض هذا بَنما لالت جبجعد عن الحدَخ

 فٍ اْمر

 ! كَؾ حدخ هذا وأجَت من برَسجون إلً هنا "
 " هل َعلم والداٌ ؟

 أبعد َدَه ولال وهو َحضن ساعدها وَدها الممسكة ببالة

 الزهور البَضاء َلفها حول مرفمه

 " نعم َعلمان وهَّا ٖ ولت أمامنا فرحلجن لرَبة "

 وسار بها من هنان فمالت جنظر له باسجؽراب

 " !إلً أَن ذاهبان ؟ "

 ضحن ولال َنظر أمامه

 " للباب بالجؤكَد "



 وكزجه بمرفمها ولالت بضحكة

 " أعلم لكن أَها جمصد ؟ "

 ً  نظر لها ولال مبجسما

 " سجعلمَن اِن "

 وكانا حَنها َمفان أمام أحد اْبواب والمكجوب علً الٗفجة

 المذهبة بمحاذاجه ) صالة ركاب الدرجة اْولً ( وهو الباب

 المخصص للشخصَات المهمة لدخول صالة اٖنجظار

ابرة كماالمخصصة لهم والبوابة الخاصة للجوجه للط  

 للخروج لصالة المسافرَن مباشرة والممَز ببساط أحمر

 وأعمدة ذهبَة جمثل سَاجاً له جزَنها اشرطة حمراء فنظرت

 لشمَمها المبجسم ونظراجها ملإها جساإٖت وحدخ ما لم

 ججولعه وهو َججه بها ناحَة ردهة صؽَرة جٗها ممر لصَر

جعالتانجهً بباب مفجوح فشعرت بضربات للبها جضطرب و  

 حد الجنون وهو َسَر بها نحوه وظهرت أمامها صالة

 المسافرَن الواسعة والملَبة بهم ونظرت له مصدومة وهو

 َسَر بها هنان وبالفعل اججاز بها الباب وسار بها أول

 خطوة علً البساط وأصابها الذهول مع المفاجؤة ولد

 اخجلطت باٖبجسامة الرابعة الجٍ سَطرت علً مٗمحها

ا والجصفَك َعلو من حولها بسبب الوالفَن علًوشفجَه  

 جانبٍ البساط الذٌ كانت جسَر مع شمَمها علَه وامجٓت

 عَناها بالدموع وهٍ جري زمٗإها فٍ لسم المٗحة الجوَة

 والسابمَن فٍ لسم المضَفَن كما جَرانهم حَخ جسكن

 وبعض زمَٗجها ولت الدراسة ، حجً أنه كان من بَنهم من

 لم جراه منذ جخرجها والجمَع بدأ َرمٍ أوراق الزهور



 نحوها مبجسمَن ما أن سارا خطواجهما مجمدمان وسرق

 المشهد والجصفَك الحار جموع المسافرَن نحوهم ولد

 انضم البعض لهم بالفعل بَنما لم جعد هٍ جري أو جعٍ من

 ذلن شَباً وهٍ جنظر بملب مرججؾ للذٌ أصبح َمؾ ممابًٗ 

داَة البساط اْحمر بعد أن كان َولَهما ظهره حجًلها عند ب  

 ولت خروجها وكان بلباسه المخصص بالطَران شعره

 مسرح بعناَة كعادجه ونظر لها مبجسماً نظرة جعلت للبها

 َمفز لحلمها حجً خشَت أن ججعثر وجمع ، وكان َمؾ مدَر

 المطار خلؾ كجفه اَْمن ومدَر مكجبها مهندس المٗحة

َْسر وشعرت بسعادة لم جعرفها طوالالجوَة خلؾ ا  

 الساعات الماضَة ولم ججخَلها بل ومنذ أن علمت بؤنه ٖ

 َمكنها أن ججزوج كؤٌ فجاة بحفل كانت جحلم به منذ طفولجها

 ولم جكن ججولع وٖ جحلم بهذه المفاجؤة فهنا ٖ َكون منزل

 عابلجها وٖ عابلجه وٖ حداد وأموات وحزن ولن َلمٍ باللوم

م أٌ أحد منهم فٗ حضور من كٗ العابلجَن سويعلَه  

 شمَمها الذٌ َعلم الجمَع هنان مولفه العدابٍ من عمجه

 وعمه بسبب الخٗؾ المدَم معهما وهو من لم َنساه

 وَججاوزه مثلهم وإن كانت عٗلجهم بهم باجت سطحَة ٖ

 ججعدي المناسبات الرسمَة وجعرفه لن َهجم برأٌ أٌ أحد

جواجده هنامنهم فٍ مسؤلة   . 

 ما أن أصبحت جمؾ أمامه كانت جنظر لٓرض ولم جسجطع

 وٖ رفع رأسها جمبض أصابعها علً لماش كم سجرة شمَمها

 بموة من شدة خجلها وإحراجها زاده جوجرها الذٌ لم جعرفه

 سابماً ، وجركجه َدها ما أن أمسكها وشعرت بمشعرَرة ٖ



صلها صوجهَمكنها وصفها ما أن وضعها فٍ َد زوجها وو  

 الباسم محدثاً الوالؾ أمامهما

 ها أنا أسلمن جوهرة منزلنا وحبَبة للبٍ وشمَمجٍ "
 " الوحَدة

 ً  وجبدلت لهججه للجدَة مجابعا

 ولجعلم َا ابن الشعّاب بؤن ما َمسها َمسنٍ وَمجلنٍ "
 " والطابرة الجٍ أللجها جعَدها فوراً 

 امجٓت عَناها الجٍ ٖزالت جنظر لٓرض بالدموع حَنها

 وسحبت َدها من َده وحضنت شمَمها مجدداً والجصفَك من

 حولهما َعلو مجدداً فبالرؼم من أنه َصؽرها بعامَن

 ونصؾ جمرَباً إٖ أنها جراه رجًٗ جعلم بؤنه سَكون السند

 لها فٍ حَاجها ومسجمبلها والَوم اكجشفت ذلن وفهمجه

رت به أكثر من أٌ ولت فٗ َوجد شمَك صؽَر فٍوشع  

 الحَاة َوجد فمط من ُحرم من هذه النعمة وجحمد هللا أنها

 . لَست منهم

 ابجعدت عنه جنظر له بعَنَن دامعة وهو َمسح الدموع من

 وجنجَها مبجسماً ، ولطع كل جلن المشاعر اْخوَة الَد الجٍ

بحت جمؾعادت ٔمسان َدها وسحبها ؼَهم نحوه حجً أص  

 بجانبه ولال ببرود َنظر لشمَمها

 " لمد سلّمت اْمانة وانجهً دورن .. شكر هللا سعَكم "

 دمعت عَناها بسعادة وهٍ جنظر لشمَمها الذٌ ارجفع رأسه

 ضاحكاً جشعر باٖشجَاق له من اِن ولضحكجه وحدَثه وٖ

 . جعلم كم سجحجاج من ولت لجعجاد علً حَاجها بعَداً عنهم

كانها بجسد مجصلب واجسعت عَناها ما أن عٗجسمرت م  

 الصَاح حولها مرددَن مع صوت الجصفَك المرجفع



 " لبلة .. للبة .. لبلة "

 وشعرت بحجم الورطة الجٍ أصبحت فَها حجً كانت جشعر

 بوجنجَها جلسعانها من شدة أحراج ونسَت بؤن هذا اْمر

راهن أبداً ٖ نماش فَه عند هإٖء ومعجاد لدَهم ، ولم جكن ج  

 علً أن َفعلها ْنها سجفمد وعَها حَنها ولن جسجطَع النظر

 . لوجه شمَمها ما عاشت

 انحبست أنفاسها مع إؼماضها لعَنَها ودون شعور منها ما

 أن شعر بملمس َدَه علً ذراعَها ٖ جصدق أن َفعلها

 بالفعل ! كانت سجخجنك بسبب جوجرها وانعدام الهواء عنها

 وؼمرجها رابحة عطره الفاخر الممَز ما أن مال نحوها

 وشعرت سرَعاً بدؾء أنفاسه علً وجنجها لبل أن جٗمس

 بشرجها شفجَه بنعومة ممبًٗ إَاها وكانت جشعر بؤنها جنصهر

 كمطعة جلَد .. الحمماء .. !! هذا وهٍ لم جعرؾ دؾء

 ! وحرارة حضنه بعد

ة ابجعاده عنهاكانت ججوق للهواء والجنفس الطبَعٍ لحظ  

 لكنه لم َنجهٍ عند ذلن وأنفاسه كما كلماجه الهامسة

 الباسمة جداعب أذنها
 سؤكجفٍ بهذا فمط فٍ الولت الحالٍ ٖ أرَد لسرَر "
 " ؼرفجٍ أن َؽضب منٍ

 ابجعدت عنه مجفلة وعَناها ججسع بصدمة وهٍ جنظر له ،

 ودون شعور منها ضربت صدره ببالة الزهور فٍ َدها

رأسه َرجفع ضاحكاً كما المججمعَن حولهما ومامما جعل   

 جعلها جخفٍ وجهها فٍ بالة اْزهار جخفٍ ضحكجها

 المحرجة فالمشهد كان سَجعل جمَع من رآه َضحن بكل

 جؤكَد والعرَس َهمس لعروسه ثم َجلمً منها ضربه ببالة



 اْزهار فٍ َدها وها لد وضعت نفسها فٍ مولؾ ٖ جُحسد

ه وٖ مجرد النظر ناحَة شمَمهاعلَه ولم جسجطع بسبب  

 وهٍ ججمبل الجهانٍ ممن جاإوا من أجلهما بَنما كانت َدها

 ً  الممسكة لبالة اْزهار جلجؾ حول مرفمه وساعده مجمسكا

 بها ، ثم جمدم مدَر المطار مهنباً إَاها ولالت مبجسمة

 " أشكرن سَدٌ فؤنا أعلم جَداً بؤن هذا ممنوع هنا "

خصَجهلال بابجسامة جشبه ش  

 أجل لكنٍ سمحت بهذا ْنن موظفة رابعة والجمَع َحبن "
 " وكانوا َصرون علً أن أوافك

 وجابع من فوره َنظر للوالؾ بجوارها

 كما أن زوجن هو الطَار الشجاع الذٌ أنمد أرواح "
 الكثَرَن بشجاعجه وذكابه ، كما سنعد هذا كمكافؤة نهاَة
 " الخدمة لن

َنظر لها فلم جسجطع منعوضحن عند آخر كلمات لالها   

 نفسها من الضحن وكان دور مدَرها حَنها وهو مهندس

 المٗحة الجوَة والذٌ كان عمره َججاوز عمر والدها

 هنؤها بلبالة ولال مبجسماً َنظر لعَنَها

 " كوَنو أَجها الرابعة سؤفجمدن كثَراً  "

 ارجسم الحزن فٍ عَنَها كما ابجسامجها ولالت

 " وأنا كذلن سؤشجاق لن سَد فَثال ..أنت رجل رابع جداً  "

 ابجسم مومباً لها برأسه وابجعد بسبب الذٌ جمدم من خلفه

 والذٌ ما أن ظهر لها حجً اخجفت ابجسامجها جنظر له بعدم

 جصدَك وكان رواح الذٌ لال مبجسماً َفرد َدَه

 " كنِت ججولعَن مؽادرجن دون أن أران َا محجالة ؟ "

رأسها نافَة وضاعت الكلمات منها ودمعت عَناها حركت  



 نظر لعَنَها لابًٗ بابجسامة حزَنة

 أردت أن ألَم لن حفًٗ لم جعرفه عروس من لبل لكن هللا "
 " شاء ؼَر ذلن

 ارجسم الحزن عمَماً فٍ عَنَها وخذلها لسانها المجَبس

 مجدداً وشعرت باْلم والحرج معاً وجمنت أن لم َحدخ كل

لَاً وكؤنها لَست من كانت منذ لحظات سعَدة بههذا فع  ! 

 وكان وكؤنه لرأ أفكارها جلن بل وذان ما حدخ فعًٗ وهو

 َمول مبجسماً بجفهم

 أفهم ما جرَدَن لوله وجفكرَن فَه َا كنانة كما أعلم بؤن "
 كل هذا مفاجؤة بالنسبة لن وٖ جعلمَن عنه ، لمد أخذ زوجن

لذكري شمَمٍ وما كنت ْؼضبالموافمة منٍ أوًٖ احجراماً   
 " وإن ألام لن والدَن حفًٗ كبَراً وٖ أراهما عادلَن بهذا

 ابجسمت بحزن ولالت

 ما كنت أسجطَع فعلها وأحجفل وأنت وعمجٍ ووالدن "
 " جعَشون الحزن لفمده

 وجابعت من فورها جنظر لعَنه وللكدمة الواضحة جحجها

 " ! ما بها عَنن ؟ ماذا حدخ معن "

ت َده لها وٖمسجها أصابعه ولد شوه لونها الواضحارجفع  

 وجهه الوسَم ولال بضحكة صؽَرة

 " حادخ بسَط فمط "

 لالت جمسن ضحكجها جمازحه

 " ٖ جكون ساندرَن السبب فَها "

 ضحن كثَراً ولال

 " ٖ أسجبعد هذا "

 جدخل ؼَهم فٍ حدَثهما حَنها ولال ببرود َرمك الوالفة

 بجانبه بطرؾ عَنَه



 " ٖ جبدو لٍ فكرة زواجن بها صاببة "

 ٖذت بالصمت جججنب النظر له ْنها جعلم جَداً عّما َجحدخ

 وَعنٍ بَنما فرد رواح َدَه لابًٗ بضحكة صؽَرة

 " وماذا أفعل ؟ جنونها وطول لسانها أكثر ما أحبه فَها "

 كان الجعلَك لؽَهم أَضاً والذٌ جمجم بابجسامة ساخرة

 " مبارن لن إذاً  "

 ً  لال رواح مبجسما

 " ... بل لكما "

 ونظر لَده الجٍ دسها فٍ سجرجه وأخرج من جَبها الداخلٍ

 صندوق مخملٍ مسجطَل الشكل وما أن كان سَفجحه جولؾ

 بسبب الجٍ الجربت منه مسرعة وكانت كارٖ والجٍ جولت

 مهمة جمع الهداَا من المدعوَن ْن احجفالهم لَس فٍ

دها سلة بَضاوَة الشكلمكان مخصص له جحمل فٍ َ  

 َؽطَها لماش حرَرٌ ناصع البَاض مزَنة بالورود

 البَضاء واْشرطة الحمراء جكاد جمجلا بالهداَا ولالت

 بابجسامة واسعة جمدها نحوه

 " َمكنن وضعها هنا "

 ضحن ولال وهو َفجح العلبة

 "ٖ َمكننٍ فعلها فلم أضع فَها بطالة جحمل إسمٍ "

ت سجعلك اجسع فمها بدهشة كماضحكت بمرح وما أن كان  

 عَناها جنظر للسوار الماسٍ الرابع الذٌ أخرجه منها وكان

 عبارة عن زهرات مججابعة بفصوص كبَرة واضحة ولالت

 بدهشة جضع َدها الحرة علً صدرها

 " كانت سجعلم بهوَجن دون بطالة بالجؤكَد "



 ضحكوا جمَعهم بَنما لام هو بإلباسه ٖبنة خاله ولال

اً وهو َؽلمه علً ساعدهامبجسم  

 هو ألل من مكانجن لدَا بكثَر َا شمَمجٍ الجٍ لم َهبها لٍ "
 " والدٌ ذو اْربع زوجات

 لم جسجطع إمسان ضحكجها الجٍ لمعت معها عَناها بدموع

 خفَة فهذا شخص آخر من عابلجها الصؽَرة المحببة

 سجشجاق له كثَراً ولضحكاجه ومرحه الدابم ، لالت بامجنان

 ما أن نظرت لعَنَه الباسمة

 " هذا كثَر جداً َا رواح .. شكراً لن َا شمَمٍ "

 ً  حرن رأسه برفض ولال مبجسما

 " ! ما هذا الذٌ جمولَن بؤنه كثَر "

 وجابع من فوره َرمك الوالؾ بجانبها بعَنَن ضَمة

 ولعملن فمط َا كنانة أردت أن أهدَكما رحلة ْجمل مكان "
ابٍ لكنن مجزوجة من أسوأ رجلفٍ هذا العالم وعلً حس  

 " رومانسٍ فٍ الوجود

 نملت نظرها بَنهما فٍ دهشة وكان الجعلَك لؽَهم الذٌ

 لال ببرود

 ٖ ججبجح بطابرات شركجن وأموالن َمكننٍ اخذها حَخ "
 " جرَد لكنٍ طَار جدَد وولجٍ لَس ملكاً لٍ

 ً  ضحن رواح ولال مبجسما

ً وهدَجٍ موجودة مجً ما كان الولت من " اسبا  " 

 ومد َده له وجصافحا وشد علً َده بموة لابًٗ 

 مبارن لن أَها الكابجن طَار وٖ أوصَن علً ابنة خالٍ "
 سؤخرجها من بَن عَنَن إن علمت عن دمعة واحدة
 " فٍ عَنَها

 وحرن رأسه بإَماءة جادة َإكد له صدق حدَثه وجدَجه



 فسحب َده منه ودسها فٍ جَب بنطلونه لابًٗ ببرود

 " سؤفعلها من نفسٍ حَنها لن َحجاج اْمر لجدخلن "

 ابجسم رواح برضا جام ولال

 ونظرجٍ لن لن جخَب وبؤن شهامجن كرجل لن جسمح بهذا "
 " ودماء خالن جسرٌ فٍ عرولن

 رفع هاجفه بعدها ووضعه علً أذنه ولال َنظر بعَداً 

 " هَّا أدخلوها َا أدرَان "

جمَعها حَخ كان َنظروما هٍ إٖ لحظات وانجملت اْنظار   

 وعلت الصرخات الحماسَة مع الجصفَك ما أن ظهرت

 الكعكة الضخمة بخمس طوابك عالَة َجرها أربع رجال

 بلباس طهاة جرافمهم ثٗخ فجَات جرجدَن مٗبس نادٖت

 َسحبن طاولة أخري ملَبة باْطباق والشون ، وما أن

 جولفوا بها أشار لهما بَده لابًٗ بابجسامة

م بؤنه ٖ ولت لدَكما لكن علَكما لطعها أوًٖ أعل "  " 

 وكانت جلن المفاجؤة اْروع لكنانة والجٍ شعرت بؤنها

 اْسعد علً وجه اْرض وهٍ جمسن السكَن معه َمطعان

 أول لطعة منها واخجلطت ضحكاجها مع جعلَمات زمٗبها

 وجاراجها جسمع الجهانٍ والجبرَكات ممن جعرفهم ومن ٖ

 جعرفهم وكؤنهم مدعوون بالفعل والجمَع سعَد من أجلهما

 حجً أنهم ججمعوا فٍ حلمات َرلصون علً أنؽام الموسَمً

 الجٍ كان مصدرها مكبرات الصوت المخصصة لٕعٗن

 عن الرحٗت ولد جحولت صالة المسافرَن لماعة

 .احجفال بالفعل

 شكرت رواح الذٌ ودعهما مجدداً وحَاهما بَده وهو َؽادر



 ونظرات كنانة المحبة الحزَنة ججبعه بامجنان فهو من أجلها

 ججاوز حزنه علً شمَمه ووافك إلامة حفل لها كما جاء

 لرإَجها وجودَعها بل وفعل ما هو أهم من ذلن بكثَر وهو

 الولوؾ بجانبها كشمَك ، انجبهت للرجل الذٌ الجرب منهما

 ولال لؽَهم بصوت منخفض ولبالة واحجرام

صعود الطابرة سَدٌ علَن أن جكون فٍإنه ولت  "  
 " ؼرفة المَادة اِن

 لمد مرت الدلابك بسرعة البرق وها لد حان ولت المؽادرة

 بالفعل بالرؼم من أنها جمنت عكس ذلن وأن اسجمر اٖحجفال

 والرلص حجً آخر اللَل وذان ما لم ججولعه فٍ حفل

 سَجمعهما !! وكان علَهما السَر فوق البساط الذٌ سارا

 فوله خارجان لَؽادرا من الباب ذاجه فعلً لابد الطابرة أن

 َكون فَها لبل المسافرَن ببعض الولت هو أمر ثابت فٍ

 . جمَع الرحٗت لجفمد أجهزة الطابرة وجاهزَجها لٕلٗع

 حَّت بَدها صدَماجها جودعهم بعَنَن حزَنة رؼم اٖبجسامة

دَع شمَمهاالجمَلة الجٍ كانت جزَن شفجَها وكان علَها جو  

 فور وصول ثٗثجهم للؽرفة المخصصة بؤطمم المَادة

 فحضنجه بموة جحاول جاهدة أن جمسن دموعها لذلن لم

 ججحدخ فآخر ما جرَده اِن هو اٖنهَار باكَة فاكجفت

 باحجضانه بموة ججذكر فمط اللحظات السعَدة الجٍ جمعجهما

 ومنذ طفولجهما وذان ما جعل شفجاها جبجسم بالرؼم من

 لمعان عَنَها بالدموع الجٍ جحكمت فَها بالموة ولالت بحزن

 جنظر لعَنَه

 " كن مع والداٌ مجً ما سنحت لن الفرصة لذلن "



 ٖمست سبابجه أنفها ولال بضحكة صؽَرة

 " بالجؤكَد بالرؼم من أن والدجن لن جحبذ ذلن "

 لم جسجطع الجحكم فٍ ضحكة مشابهة جؽلبت علَها ولالت

أن ججفهم طبَعة ما جشعر به فهٍ جحبنهٍ جحجاج فمط  "  
 كثَراً وأنت ابنها وٖ أراها سعَدة كاْولات الجٍ
 " جزورنا فَها

 ٖمست َده مإخرة شعره ولال باسماً َمسن ضحكجه

 بالطبع هٍ جحجاج ذلن لكنٍ ٖ أملن طالجن أَجابَة "
 ً  " علً الصبر مطلما

 وضحن علً جعابَر وجهها الؽَر راضَة بما لال

ً وجا بع ضاحكا  

"  ً  " وأحبها كثَراً وجراثَمٍ معٍ أَضا

 ضحن ثٗثجهم دون جحفظ حَنها ولم جعلك هٍ علً ما لال

 وجفهمه أَضاً فوالدجهما كانت فٍ شجار مسجمر معه ومنذ

 طفولجه ْنه شخصَة فوضوَة كثَراً وعكسها جماماً لذلن

 كانت جُشن الحروب كلما دخلت ؼرفجه أو دخل المنزل

مه وكان علً عكسها ووالدها جماماً ْنهما كاناووجدها أما  

 مجفهمان لطبَعة مرض والدجها الذٌ جعجرؾ هٍ بنفسها

 بؤنه َضاَمها لكنها ٖ جسجطَع أن ججؽَر ، وبالرؼم من ذلن

 هٍ جعلم ومولنة بؤن كل واحد منهما َحب اِخر وٖ َجمبل

 فكرة ابجعاده عنه وانجماله بعَداً عن لندن من أجل الدراسة

 . كان أكبر دلَل علً ذلن

 ً  جصافح هو وؼَهم َودعه أَضاً ولال مبجسما

 " مبارن لكما وأجمنً لكما حَاة سعَدة "

 شد علً َده ولال بابجسامة مماثلة



 " نرَد حضور زواجن أَضاً عّما لرَب "

 ضحن ولال

 " الدراسة والوظَفة أوًٖ ثم َؤجٍ كل ذلن "

 ً  جفرلت أَدهما ولال ؼَهم مبجسما

 نل الشهادة فمط وبالمعدل الذٌ أجولعه منن والوظَفة "
 " جنجظرن وفٍ أفضل مكان هنا

 ارجسمت الدهشة والسعادة علً مٗمحه حَنها ولال

 " لن أخَب ظنن أبداً  "

 ربت بَده علً كجفه مبجسماً وؼادرا من هنان وكان الطَار

 المساعد فٍ انجظارهما ما أن صعدا لٓعلً للوصول

الممر الذٌ َجم إَصاله بَن بابها ومبنًللطابرة عبر   

 المطار ، وبَنما انشؽل الرجٗن بالحدَخ عن أمور ؼَر

 مفهومة بالنسبة لها وٖ جخص مهنجها كانت هٍ جسَر

 ونظرها عبر الزجاج المعجم للممر نحو الواجهة الزجاجَة

الذٌ الجٍ ٖزال شمَمها َمؾ أمامها جودع عَناها طَفه  

داً كما عَناه الجٍ كانت جودعها وإن كانبالكاد َظهرلها بعَ  

 ٖ َراها حجً وصل ثٗثجهم لباب الطابرة وبَنما جوجه هو

 من فوره لؽرفة المَادة جم إَصالها هٍ حَخ مماعد

 الدرجة اْولً

 وكان المكان خالَاً وأُؼلك الباب خلفها فنظرت حولها

 باسجؽراب فهل جم حجز المماعد كاملة هنا وٖ ركاب

 ! ؼَرها

 أزاحت كل جلن اْفكار من رأسها وجوجهت نحو الحمام

 الموجود هنان ورؼم ضَك المكان نزعت الفسجان عنها



 وارجدت ثَابها السابمة وحمدت هللا أنه لم َكن فسجاناً ذو

 جصمَم منجفخ كبَر لكانت فٍ مشكلة ، ورؼم ذلن كان من

 أروع الفساجَن الجٍ رأجها لذلن حاولت جمعه بكل حرص

ووضعجه داخل أكبر الحمابب الورلَة بعد أن وزعت وعناَة  

 الهداَا الموجودة فَها علً البمَة وجوجهت نحو ممعدها ما

 أن عٗ صوت المضَفة من مكبرات الصوت جعلن عن بداَة

 ً  الرحلة مطالبة الجمَع بإلجزام أماكنهم وجنهدت نفساً عمَما

 . وهٍ جرَح ظهرها المجشنج علً الكرسٍ المرَح

جحركت الطابرة ابجسمت مؽمضة عَنَها وهٍ جفكروما أن   

 ً  فمط فٍ أنه لابد رحلجها هذه وللمرة اْولً ججخَله جالسا

 أمام جلن اْجهزة المعمدة َجحكم فَها بكل ثمة وثبات

 وضحكت علً نفسها فمشاعرها جلن جشبه مراهمة حالمة

 وكؤنها لَست زوججه اِن وكانت بجانبه جمسن بذراعه منذ

 . للَل ومجوجهة معه نحو عالمه وحَاجه وبكامل جفاصَلها

 أولفت سَل أفكارها عند جلن الفكرة جهرب من أٌ طرَك

 َؤخذها إلَها كٍ ٖ جمضٍ ساعات رحلجها كاملة مجشنجة

 اْعصاب ومجوجرة ، وكان لذلن اْثر اْكبر علً حواسها

 فسرعان ما ؼاصت فٍ كرسَها أكثر وأخذها النوم لعالمه

ٌ كانت جنجظره منذ صباح َوم أمسالذ  . 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 حَن اخجفت اْصوات فٍ الخارج مجدداً وأُؼلك باب المنزل



 كان الصؽَران لد ناما وهٍ جحاول إلهاإهما عن الطعام

 الذٌ كانا َطلبانه بإلحاح فهما طفٗن وَجوعان بسرعة

 وهٍ لم جسجطع الخروج للمطبخ وٖ هاجؾ لدَها لجطلب من

ضار شٍء لَؤكٗه وَبدو أنه ؼفل عن هذا اْمر لماَمان إح  

 . كان لَجوانً عن فعل أٌ شٍء من أجلهما

 ولفت وؼادرت الؽرفة مؽلمة الباب خلفها بهدوء بَنما كان

 نظرها علً البابَن اللذَن أصبحا فٍ مكانهما اِن ومؽلمان

 . ومإكد لن َُفجحا لبل أن َجؾ أسمنت الذٌ َثبجهما

نحوهما وولفت جنظر للباب اَْسر والذٌ جحركت خطواجها  

 كان َفجح علً الفناء الخلفٍ لمنزل أوَس وشعرت

 بضربات للبها جضطرب من مجرد جذكر عَناه ونظراجه لها

 وجساءلت ما سَجلبه هذا الباب لحَاجها مسجمبًٗ فٗ َمكنها

 جفاإل الخَر البجة بسبب كرهه العمَك لمجرد النظر لها فلما

علم بؤنها هناَفعلها وهو َ  ! 

 جبدلت نظراجها الشاردة فٍ الحدَد اْسود للحزن وحارت فٍ

 أمرها فهٍ ابنة ؼَلوان َفجرض بؤنها جشبهه حالدة لوَة

 وٖ جعرؾ شَباً اسمه صفح أو رحمة أو سٗم لكنها ٖ جشبه

 ! شعَب واخوانه فٍ شرورهم وٖ أوَس فٍ حمده وؼله

 حجً أخوات شعَب مخجلفات عنهم كما والدة أوَس وهٍ

 !ابنة ؼَلوان فهل السر فٍ الفرق بَن النساء والرجال ؟

 أكانت سجكون كشمَمها جسار إن كانت هٍ رجل ؟

 .! لكن هزار لم َكن َشبههم

 حركت رأسها مجؤففة جطرد منه كل جلن اْفكار الجٍ ٖ

َرها اِن ؟جدوي وٖ نفع منها فهٍ ذاجها ما الذٌ سَؽ  



 لطالما كانت خادمة جحت جسار وزوججه لم جسجطع الجمرد

 . َوماً جنجظر حلم عودة هازار الذٌ لم َجحمك أبداً 

 نظرت خلفها مجفلة ما أن انفجح باب الحمام وخرج منه

 الذٌ كانت جظن بؤنه ؼادر معهم كالمرة السابمة ولم جنجبه

ام لمَصهلبابه المؽلك ! جبعجه نظراجها وهو َُنزل أكم  

 ! مجمجماً بالجشهد بالرؼم من أن ولت العصر لم َحن بعد

 بَنما لم َنظر هو نحوها وكالعادة ٖ شٍء فٍ َدها سوي

 النظر والجحسر ، أبعدت نظرها عنه بحركة سرَعة وأولجه

 ظهرها ناحَة اْبواب الجدَدة كما كانت ما أن نظر نحوها

جت جسجؽربوانحبست أنفاسها ما أن وصلها صوجه الذٌ با  

 سماعه لملجه مإخراً 

 " ٖ أحد َمجرب من اْبواب أو َفجحها لبل الؽد "

 أومؤت برأسها فٍ صمت وجحررت أنفاسها أخَراً وابجسمت

 ببإس علً حالها وما أن لالت ولم جسجدر نحوه

 " .... لما "

 لاطعها دون أن َنجظر جكملجها أو لم َسمعها واْلسً أن

حاولت الجهرب من الجفكَر فَه َكون ٖ َهجم بها وهو ما  

 وهٍ جفرن َدَها ببعضهما بموة وكؤن عملها موجود بَنهما

 وٖذت بالصمت ما أن لال وبجموده المعهود مإخراً 

 لمد أضاؾ للمنزل ؼرفة من أجل اْوٖد كما فجح بَن "
 ً  " منزلَنا بابا

 لم جسجطع اٖسجمرار فٍ اٖسجماع له وهٍ جولَه ظهرها

ؽادر فاسجدارت نحوه مسجعدة لجحمل نظراجهخاصة أنه لم َ  

 وٖمباٖجه علً معاملجه بملة احجرام وبالرؼم من كل ما



 حدخ ، وكما جولعت كان ثمة المزَد لدَه ْنه أخبرها بهذا

 سابماً ولد لال مباشرة

 والدجه أؼمٍ علَها أكثر من مرة فٍ ؼَابه بسبب ارجفاع "
 السكر لدَها وأراد أن جكون جحت مرالبجنا الفجرة الحالَة
 " وحجً جصبح زوججه هنا

 شعرت باْسً والحزن علَها فهٍ امرأة رابعة ولم جكن

 ججخَل أن جكون كذلن حجً طرلت باب منزلها وجحدثت معها

 وَإلمها أن َصَبها أٌ كرب بعد كل ما ألم بها ، جبدلت

َبعد نظره عنهامٗمحها للجمود ما أن لال وهو   

 " كما أنه طلب بؤن ٖ جدخلٍ المنزل "

 ٖ جنكر بؤن اْمر آلمها بالرؼم من جولعه بل جسجؽرب أنه لم

 َطلب منه إخراجها من المنزل حجً اِن ، أنزلت نظرها

 لٓرض ولالت بسخرَة ومرارة

 لن أجولع منه ؼَر هذا .. ومإكد َري بؤن زَارجٍ لها "
اسابماً سبب جدهور صحجه  " 

 لم َعلك كما لم َنفٍ ذلن وذان ما جعلها ججؤكد من ظنونها

 واشجدت لبضجاها بجانب جسدها ٖزالت جنظر لٓرض جحجها

 بوجوم كبَب وٖ جفهم إلً مجً سججحمل ذنب ما ٖ َد لها

 فَه ؟ كم ججمنً من هللا أن َُنزل المصاص العادل بكل من

 . آذاها وساهم فٍ جحوَل حَاجها لسواد

عَنَها بحزن ما أن سمعت خطواجه جبجعد بَنماأؼمضت   

 وصلها صوجه البارد مؽادراً نحو باب المنزل

 " لدَا عمل فٍ المزرعة ولد ٖ أعود باكراً  "

 مٓت الدموع عَنَها وألمجها َداها من شدة ما كانت جعجصر

 أصابعها داخل لبضجَها وحارت أجصنفه من ضمنهم أم ٖ ؟



 ً أَضاً فٗ َمكنها فعل ذلن وٖ وكان الجواب سرَعاً ومإلما  

 الجفكَر فَه فهو من جعل والعها َشرق َوماً ولَس العكس

 وعاملها معاملة أمَرة لم جحلم َوماً بها لبل جلن اللَلة

 الحالكة كماضَها البابس الكبَب ولن جُجزم بؤن للبها لادر

 علً فعلها والدعاء علَه ومهما فعل بها ْنه احجل مكانة لم

رهَصلها ؼَ  . 

 مسحت عَناها بموة وحركة سرَعة وعادت نحو الؽرفة

 وابجسمت بحزن ما أن دخلجها وظهر لها اللذان أصبحا

 َنامان فٍ اججاه معاكس بسبب جملبهما ، اججذبها ذان

 المشهد وجركت فكرة إعداد الطعام لولت ٖحك وسحبت

 فراشها لربهما واضطجعت علَه أَضاً َدها جداعب شعر

 َعنان الحرَرٌ وجرالب مبجسمة جؽضن جبَنه والجراب

 حاجبَه الصؽَران حجً وهو نابم فطباعه ٖ جشبه شمَمه

 . ! الجإام والنسخة المطابمة عنه بل وحجً َمان

 ضحكت بصمت ما أن مسح علً وجهه بحركة مجضاَمة

 حَن لبّلت وجنجه بالرؼم من أنها بالكاد لمسجها بشفجَها

ً أخذها النوم ودون شعور منها ولمواسجلمت جنظر له حج  

 جفك إٖ علً صوت ارجطام المطر الموٌ باْرض وجلست

 مسرعة حَن اكجشفت بؤنها جنام فٍ الؽرفة وحَدة وصوت

 الضحن والصراخ فٍ الخارج َصلها بوضوح فولفت

 وركضت مسرعة نحو الباب جنادَهما وولفت مصدومة ما

الكامل َركضانأن وصلجه ورأت منظر الطفٗن المبجٗن ب  

 جحت المطر صارخان بمرح فخرجت راكضة دون جفكَر

 نحوهما ودون حجً أن جلبس حذابها لجدخلهما بَنما



 وجداها هما فرصة للجسلَة واللعب وهما َهربان منها فٍ

 جمَع اٖججاهات والمَاه جؽمرهم من اْعلً لٓسفل

* 
* 
* 

 ما أن دخلت سَارجه شوارع العمران مججازة بوابجها

لواسعة وأسوارها العالَة أنزلت زجاج نافدجها حَخا  

 المنازل والمبانٍ البَضاء وسط خضرة الطبَعة الجمَلة

 وأؼمضت عَنَها جسجنشك هوابها المنعش والمشبع برابحة

 اْزهار ججكا برأسها علً مسند الكرسٍ وجنظر جانباً ناحَة

 نافذجها وابجسمت بحزن ججذكر كل َوم عاشجه هنا ومنذ

لهم لها لبل لرابة العشرة اْعوام أو َزَد ولد شهدتانجما  

 مراحل جطورها وازدهارها لجصبح مملكة النساء كاملة

 وشعرت وكؤنها فارلجها منذ ولت طوَل ولَس عدة

 أَام فمط ! وها هٍ كما ؼادرجها بملب جرَح دخلجها بآخر

 مكسور وجري بؤن النهاَة الجٍ كانت ججولعها باجت لرَبة

 . ولرَبة جداً بل وألسً مما كان عملها َرسم من أحداخ

 ما أن جولفت السَارة أمام باب منزلهم نظرت للذٌ كان

 َنظر لَدَه الممسكجان بؤعلً الممود فٍ صمت ولالت

 " ألن جسلم علً والدجٍ ؟ "

 كانت جري جردداً واضحاً فٍ عَنَه ما أن نظر لها وجعلم

ولفة جحت ظل شجرةسببه جَداً وهو سَارة وثاب المج  

 السندَان المطلة من طرؾ سور المنزل وجعلم جَداً بؤنه

 سَججنب جواجدهما معاً فٍ المكان ذاجه فهو وإن خالؾ

 شمَمه الجوأم بزَاراجه الملَلة لهذا المنزل لكنه لم َنسً أبداً 



 ما حدخ فٍ الماضٍ وطرده لهما وأمامهم جمَعاً ، لال وهو

 َبعد نظره عن عَنَها مجدداً 

 " سؤمر بها ولت مؽادرجٍ من جوَداء وأراها "

 لم َعجبها لراره البجة وٖ جؤثرهم بما َمول وَفعل وثاب

 فمالت ودون َؤس

 سلم علَها فمط علً اْلل فهٍ سجعلم بؤنن من أوصلنٍ "
 " وبؤنن ذهبت دون رإَجها وسَحزنها ذلن

 وما أن نظر ناحَجها لالت سرَعاً ومن لبل أن َعجرض

ه جوجد سَارة بجوار سَارجه فسَكون ثمة ضَوؾبما أن "  
 هنا مجواجد معهم فٍ مجلس الرجال ْنٍ أعلم بؤنن جججنب
 " فمط مٗلاجه

 ٖذ بالصمت للحظة لبل أن َجخذ لراره وَفجح بابه وَنزل

 ونزلت هٍ معه ولد حمل حمَبجها عنها ودخٗ معاً سور

سمة معالمنزل الواسع الذٌ اججمعت فَه أشجار الزَنة المن  

 اْشجار المثمرة العالَة وسارا خٗل الممر الضَك بَن

 اْشجار ججنباً للمرور بالمرب من باب مجلس الرجال

 . المفجوح

 وما أن دفع باب المنزل الداخلٍ والشبه مؽلك وأصبح

 بداخله ابجسم للجٍ كانت خارجة حَنها من ناحَة المطبخ

َها لرإَجهاوالجٍ أشرق وجهها وابجسامة حمَمَة جزَن شفج  

 له وهو الوجه ذاجه الذٌ َعشك وجمابله به فٍ كل مرة

 . لكثرة ؼَابه وانشؽاله وللة زَاراجه

 لكن جلن اٖبجسامة خبت جدرَجَاً ما أن ولع نظرها علً

 الجٍ دخلت خلفه وانجمل نظرها باسجؽراب بَن مٗمحها

 المجعبة والحمَبة فٍ َد ابنها لبل أن َسجوعب عملها ما



 جراه عَنَها أمامها ونظرت لمابد نظرة من َرَد سماع أٌ

 شٍء َشرح هذا لكنه جوجه نحوها فٍ صمت ووضع

 الحمَبة علً اْرض وسلم علَها ممبًٗ َدها ثم رأسها

 ولال مبجسماً برلة َنظر لعَنَها

 " كَؾ حالن أمٍ ؟ "
 ججاوز للبها حَنها كما مشاعرها كل ذلن ولالت بحنان وحب

علً ذراعه جنظر لعَنَه الباسمجَن وَدها جمسح  

 " بؤفضل حال بعد أن رأَت هذا الوجه َا للب والدجن "

 وكانت ابجسامجه هٍ الضحَة حَنها ومن لبل أن َعلك بؤٌ

 كلمة ونظره َنجمل إلً شمَمه من والدجه وهو وثاب والذٌ

 خرج من باب المطبخ حَنها َحمل صَنَة بها أكواب شاٌ

ه فجؤة بَنما نظراجه جوجهتكبَرة ولد جولفت خطواج  

 وفوراً ناحَة شخص واحد هنان وهٍ جلَلة والجٍ انمبضت

 أصابعها جشد َدَها ببعضهما بموة بسبب النظرة المخَفة

 .الجٍ وجهها نحوها والحاجبان المعمودان باسجؽراب مخَؾ

 وكان الجرابه منهم هو ما شجت ذان اٖججماع الصؽَر

السٗلم ودون أن جنطكابجداء بجلَلة الجٍ جوجهت نحو   

 بؤٌ كلمة وٖ أن جسلم علً والدجها الجٍ جبعجها نظراجها

 باسجؽراب ورَبة وصوًٖ لمابد الذٌ كان َري فعلَاً بؤن

 وجوده هنا لد انجهً ولوٖ إصرار شمَمجه ما فعلها ودخل

 المنزل وهو َعلم بؤنه موجود فَه ، لكنه ولبل أن َؽادر

شمَمجه ما َجولعه جَداً منكان علَه فعل شٍء ما َُجنب   

 نظرات شمَمها لها فرفع حمَبجها وأعطاها لوالدجه لابًٗ 

 زوجها َعلم بؤمر لدومها وهو منشؽل للًَٗ لذلن جلبجها "
 " أنا فٍ طرَمٍ وبموافمجه



 وما أن أمسكت والدجه َد الحمَبة منه اسجؤذنها مؽادراً 

ابالرؼم من أنه لم َري عٗمات اٖسجرخاء علً وجهه  

 بسبب ما لال لكنه أكثر ما َسجطَع فعله ْنه َبمً دابماً ابن

 عابلة أخري فٍ نظر شمَمها ووالدها ففعل فمط ما طلبجه

 . منه لذلن انجهت مهمجه هنا أحب هذا أم رفضه

 أؼلك باب المنزل خلفه بهدوء وجرن نظرات والدجه الحزَنة

 جودعه وهو حالها كلما جاء ورأجه لدلابك للَلة وؼادر

 وكؤنه ذان الَوم ذاجه َجكرر أمامها فٍ كل مرة فمنذ ذان

 الَوم وما حدخ فَه وهذا حالهما لابد َزورها لدلابك

 معدودة َجؽَب بعدها لفجرة طوَلة ووسام لم جعجب لدماه باب

 المنزل بعدها مطلماً َمؾ بسَارجه أمام باب المنزل لَؤخذها

هم فَه وٖلمنزله وجمضٍ لدَه وعابلجه َوم واحد فمط جرا  

 َجكرر بعدها لبل ولت طوَل ، أخرجها من شرودها الحزَن

 صوت الذٌ لال من خلفها بحدة

 " ما الذٌ جاء بابنجن من منزل زوجها ؟ "

 جنهدت بملة حَلة لبل جسجدَر نحوه ولالت

 " وما َدرَنٍ فهٍ دخلت للجو أمامن "

 وما أن كان سَجحدخ بما جعلمه جَداً وٖ جخفَه عَناه

بة لاطعجه لابلة بجحذَرالؽاض  

 وثاب شمَمن لال أمامن اِن بؤن زوجها َعلم وموافك "
 " فجنبنا المشاكل ْن والدن هنا

 حرن رأسه ناحَة باب المنزل بطرَمة ؼاضبة ولال

"  ً  وذان المؽرور ابنن لما َجلبها وإن كان زوجها موافما
 " وهٍ جزوججه لبل أَام فمط ؟

ة ولالت بصوت منخفضٖمست فمها بَدها بحركة حانم  



 ؼاضب

 أخفض صوجن فلسنا وحدنا فٍ المنزل وؼادر لضَوفن "

 واجركنٍ أفهم منها ما َجرٌ فلَس عَباً أن جزور المرأة
 ً  " عابلجها وإن كانت عروسا

 لال بحدة ودون أن َهجم لكٗمها

 لولٍ هذا لشخص آخر ولَس لرجل جزوج أكثر من مرة "
كنت أعلم ومنذ خرجت ومن َعلم عن عناد ابنجن جَداً ،  

 " من هنا بؤنها جنوٌ فعل هذا

 وجابع من فوره ومن لبل أن جفكر فٍ لول أٌ شٍء مهدداً 

 ولسماً برب العزة وأخبرَها بهذا ولجحفظه جَداً بؤن "
 " طٗلها منه معناه دفنها حَة هنا

 اجسعت عَناها بصدمة ولالت بضَك

 " !ومن جحدخ عن الطٗق اِن َا وثاب ؟ "

 جحركت خطواجه حَنها ولال مؽادراً حَخ ممصده وضَوفه

 " ابنجن وجعرفَنها أكثر منٍ وها أنا حذرت "

 وابجعد عنها ونظراجها الحانمة ججبعه حجً اخجفً خلؾ باب

 المجلس الداخلٍ وجحركت خطواجها حَنها ناحَة السٗلم

 مسجؽفره هللا بهمس َابس وهٍ جصعد عجباجه وللبها َدعو

جخَب ظنون ابنها ذان ومخاوفها هٍفٍ صمت بؤن   

 فحدوخ ذلن معناه مشكٗت ٖ نهاَة لها فٍ هذا المنزل

 سجدفع ابنجها جلن ثمنها وحَدة وهٍ جعرؾ عنادها جَداً كما

 . عصبَة ابنها ذان وطباعه السَبة

 ما أن وصلت باب ؼرفجها سابماً طرلجه أوًٖ ثم أدارت

ن عباءجهاممبضه وفجحجه فكانت خالَة جماماً سوي م  

 وحجابها المرمَان علً السرَر ونظرت باججاه الحمام

 وحَخ صوت المَاه فوضعت الحمَبة وؼادرت مؽلمة الباب



 خلفها ْنه لدَها أعمال فٍ المطبخ ٖ َمكنها جؤجَلها اكثر

 . من ذلن

* 
* 
* 

 ٖمست أصابعها الزجاج البارد أمامها جرالب بعَنَن دامعة

للون اْحمر النابمة دون حرانمجهدة لد اكجحل جفناها با  

 فوق السرَر داخل الؽرفة عَناها مؽمضجان وجسدها خابر

 الموي .. أمر واحد فمط َجعلها جعلم بؤنها ٖزالت علً لَد

 الحَاة وهو صدرها الذٌ كان َعلو وَنزل بحركة بطَبة

 بسبب جنفسها الذٌ بدت وكؤنها جسججدَه من رأجَها

صامدة والجٍ جلمت الصدمة جلواسججداًء ، وها هٍ المرأة ال  

 اْخري انهارت نهاَة اْمر وكل ما جخشاه اِن أن جرفض

 . الجمسن بالحَاة وجحرمها منها ولٓبد

 جحررت الدمعة من رموشها وانزلمت كنصل سكَن حاد علً

 وجنجها المشجعلة بشدة وهٍ ججخَل أن َحدخ ذلن ، ٖ

لحظة عنَمكنها وٖ جصدَك وجصور هذا كما جعجز حجً ال  

 اسجَعاب أو فهم ما حدخ وما رأجه عَناها كما جخشً أنه

 لَس ثمة أمل أن جججازه النابمة هنان عكس ما حدخ مع كل

 فاجعة مرت بها سابماً ، وجذكرت مجدداً ما حدخ بعد ما

 . لاله ذان الؽَلوانٍ للعلن وبؤنه علَهم اسجرداد حمهم اِن

 نزلت دمعة جدَدة من عَنَها ما أن جذكرت صوت الصرخة

 اْنثوَة الجٍ اخجرلت صمت المكان حَنها وحَن جوجهت

 أنظار الجمَع ناحَجها ولد بدأت جرفع المماعد المرجبة

 بجانب بعضها وجرمَها باججاههم بعشوابَة رؼم المسافة



 بَنهم صارخة بهسجَرَة ولد جحرر كل ما كبججه داخلها منذ

ظة الجٍ بدأت الحمابك فَها ججوجه نحوها كمذابؾ لاجلةاللح  

 وخناجر مسمومة وجحرر صوت المرأة المكلومة واْمومة

 المذبوحة ومعاناة عمرها أعوام طوَلة من الفمد وخَبات

 اْمل واٖنكسار حجً أصبحت ٖ جري أٌ شٍء ؼَر كل

 ذلن أمامها ْن عملها بات َدرن ما َنجظرها مسجمبًٗ بل

ها معها وهٍ المٗم اْول فَه فجبدل الرفض فٍوطفلَ  

 داخلها لحالة من الهسجَرَة والصراخ جعلت جمَع العمول

 هنان ججشجت كما اْنظار وحجً هٍ ابنجها سوي من الذٌ

 اسجطاع ججاوز ذلن سرَعاً هو َجوجه نحوها وحرسه

 َجراجعون للوراء معه وكؤن هدفهم جؽَر من حجز أولبن

عنه لحماَة ظهره منهم ولد أخرجواالمججاحَن بعَداً   

 أسلحجهم باججابع وما أن صرخ أحدهم بؤمر موجهاً سٗحه

 نحو الوالفَن مكانهم

 " أٌ واحد منكم َخرج هاجفه فهو هدؾ لنا "

 ومنعوا بذلن أٌ جوثَك لما َحدخ هنان ومن ثم جداوله بَن

 موالع الجواصل َحمون الذٌ ما أن وصل لوالدجها

سن َدَها ولَد حركجها لابًٗ وبخطوات سرَعة أم  

 " ؼسك جولفٍ "

 لكن كلماجه لم جكن جصلها ْنها وصلت فعلَاً لمرحلة الجمولع

 داخل الصدمة وهو ما أدركه حَنها فؤحاطجها ذراعاه بموة

 َسجنها فٍ حضنه مكبًٗ جمَع محاوٖجها لٕفٗت وأمسكت

 َده برأسها وحجابها الذٌ بدأ َكشؾ شعرها من جحجه َخفٍ

 كل ذلن عن الجمَع خلفه ودفن صرخاجه فٍ أضلعه ونظر



 نحوها هٍ حَنها والجٍ كانت جنظر لهما بعَنَن مجسعة

 باكَة جسدها َرججؾ من الصدمة ولال بؤمر وهو َجحرن

 ً  بالموجودة فٍ حضنه جانبا

 . " جعالٍ خلفٍ َا جَما "

 أؼمضت عَناها بموة بسبب ألم جذكر كل ذلن وكؤنها جعَشه

لو أخبرها أحدهم بكل هذا ما كانت لجصدله فمامجدداً ،   

 حدخ ولَل هنان وفٍ ذان المكان أشبه بالخَال وٖ َمكن

 ٌْ عمل بشرٌ اسجَعابه بسهولة فؤٌ زمن هذا الذٌ

 َُسجخدم فَه البشر كسلعة جُباع وجُعطً ومهما كانت

 اْسباب ! أٌ أناس هإٖء الذَن َمكنهم بَع مبادبهم

ثمٍن كان ؟وبٗدهم ومن أجل أٌ   

 ِلما َكون الوطن ظالماً هكذا لمن دفع كل ما َملن ثمناً له ؟

 !وكَؾ ْحكام المبابل أن جكون جابرة هكذا ؟

 كَؾ َكون هذا فٍ بٗد بات المانون َحكمه ؟

 وعادت وجساءلت بمرارة من َؤخذ بحك للبها الممزق ِمن

 كل َمن حرموها عابلجها وطفولجها والسعادة الجٍ َنالها

جمَع كحك أساسٍ لهم ؟ال  

 مسحت عَناها بموة ما أن شعرت بحركة ما خلفها

 واسجدارت نحو الجٍ كانت جمؾ عند نهاَة الجدار جرالبها

 فٍ صمت وٖ جعلم عنها ْنها وصلت بعد وصولها بلحظات

 لهذا المكان وْنها باجت أَضاً من أحد اْعمال المإجلة الجٍ

اَة رجاله هنا مع ابنجهٖ ولت له لها اِن فجركها جحت حم  

 وزوججه وٖ جعلم فعلَاً مجً لد َجد ولجاً لها ؟

 فبالرؼم من أنها ججهل ما حدخ فٍ الداخل بعد خروجها



 . لكنها اسجطاعت فهم أؼلب ما كان سبباً لكل هذا

 " لما أنِت هنا ؟ "

 كان صوت جَما مشبعاً بالكراهَة والؽضب كما نظراجها

 المصوبة نحوها وكؤنها جمسن نفسها بالموة عن مهاجمجها

 ولجلها بؤظافرها لكنها لابلت كل ذلن بالبرود الجام مجمجمه

 " ْن والدن أمر بهذا بالطبع "

 وجابعت من فورها ولد جبدلت لهججها للسخرَة

 " أري نظرجن جلن فٍ لاعة المحكمة لد جؽَرت ؟ "

ئ اْمر ْنها بالفعلاشجد فكاها بموة وؼضب ولم جعلك باد  

 رأت فَها ضحَة مثلهم جماماً وهٍ جسجمع لمصجها وبلسانها

 جحكٍ عن معاناجها طفلة وشابة وامرأة ولد عاشت هوَة

 لَست هوَجها وحَاة لَست حَاجها وشعرت بالشفمة حَال

 ما حدخ معها لكنها لم جكن جعلم حَنها بما فعلجه واعجرفت

َنَها وهمستبه بلسانها ، مٓت دموع المهر ع  

 بكلمات حالدة

 " ... أنِت سبب كل ما حدخ وَحدخ "

 وارجفع صوجها الذٌ مٓ المكان الخالٍ من أجلهم جحدَداً 

 ورمت بَدها مجابعة بمرارة

 بسببن عانت والدجٍ ما عانجه وبسببن رفعت جلن المضَة "

 ووصلت أورالها ْولبن الرجال ، حجً ما حدخ فٍ هذه

جشجت كان بسبب والدنالبٗد وجعل عابلجٍ ج  " 

 أنهت كلماجها الصارخة بحمد ججلمؾ أنفاسها ولم جسجطع

 بالجؤكَد مٗحظة الرصاصة الجٍ صوبجها نحو حاجزها

 الدفاعٍ بل وأعمك من ذلن بكثَر وهٍ مسؤلة والدها الجٍ



 لم جسجوعب حمَمجها حجً اللحظة ، اشجدت لبضجاها بجانب

 جسدها بموة ولالت بضَك

عّما فعلت وأخبرت بالحمَمة كاملة ومنعت أنا اعجذرت "  

 طٗق والدَن فٍ المحكمة أم مهمجن فمط إلماء اللوم علَّا
 " فَما لم أفعل وٖ َد لٍ فَه ؟

 لكن كلماجها جلن لم ججد مكاناً فٍ للب الجٍ رمت َدها مجدداً 

 وصرخت بحرلة وألم ٖزالت جشعر بهما َدمران للبها

ٍء مما فعلجه فهما افجرلاأنِت لم جمومٍ بإصٗح أٌ ش "  
 ولٓبد إن بطٗق أو بدونه ، لمد دمرِت أحٗمٍ جمَعها
 ً  " وللب والدجٍ لبل جسدها وسجحرمَننٍ منها أَضا

 اخجنمت بعبرجها عند آخر كلمات لالجها وشعرت بؤنها خرجت

 جمَعها من أعمك نمطة فٍ مؤساجها وواجهجها بالحمَمة

 الجٍ كان َصعب علَها نكرانها أو جبربة نفسها منها ومهما

 حاولت حجً أعجزجها عن النطك ، لمعت المملجان

 الزرلاوان بمرارة ولهر وانخفض صوجها البابس الحزَن

 ولالت بعجاب وألم

"  ً  " لما عمجٍ لماذا ؟ بؤٌ حك فعلِت كل ذلن وآذَجنا جمَعا

مة عمجٍ الجٍأخفضت نظرها وكؤنها جهرب بجبن منها فكل  

 نطمت بها حَنها كانت ألسً علَها من كل ما سمعجه فهذه

 الفجاة الجٍ جعلجها لسوة ظروؾ حَاجها ججدثر فٍ ثوب

 امرأة لبل أوانها لم جسجطع محو الطفلة فٍ داخلها بل

 وجؽلبت جلن الطفلة علَها اِن وبكلمة واحدة ، وإن كان

َع نكرانهاَصعب علَها النطك بها إٖ أنها لم جعد جسجط  

 أكثر من ذلن بَنها وبَن نفسها وبؤنها محمة فَما لالت

 ولن جحاول الدفاع عن نفسها وبؤٌ طرَمة كانت لَس فمط



 ٖعجرافها بالحمَمة بل وْن ما شعرت وجشعر به لن

 َسجطَع أَّا منهم فهمه وٖ اٖلجناع به ومهما لالت وفسرت

م لن َشعروأعادت فمد جعلمت بؤنه فٍ لانون البشر الظال  

 بن إٖ من عاش مؤساة جشبه مؤساجن أّما البمَة فَجحولون

 جمَعهم لمدَسَن مهمجهم الوحَدة هٍ جوجَه اٖنجمادات

 . لن وكؤنن المذنب الوحَد فٍ العالم بما فعلت

 انجملت نظراجها سرَعاً نحو بداَة الممر الطوَل الذٌ جمفان

لمدعمةفَه وذو اْرضَة الرخامَة والجدران البَضاء ا  

 بسَاج من الخشب البنٍ حَن ظهر الجسد الرجولٍ الطوَل

 مَّزجه البذلة السوداء اْنَمة والمجوجه نحوهما بخطوات

 سرَعة واسعة وكان لاسم الذٌ علمت من نظراجه المشججة

 بَنهما بؤنه هنا دون أن َفهم مّما َحدخ شَباً ، وكانت جلن

ر طلب فَه منهالحمَمة بالفعل فهو جلمً فمط اجصاٖ من مط  

 أن َكون هنا ووضع ثٗثجهن فٍ عهدجه ودون أن َشرح

ذلن له ما حدخ وما سبب وجودهن هنا ولم َسؤل هو عن  

 . بل ولم َجرن له مجال لفعلها

 ما أن وصل لهما كانت وجهجه محددة ومعروفة وهٍ جَما

 الجٍ ارجمت فٍ حضنه مباشرة وإن كان هو من دفعها لذلن

 ما أن أمسن ذراعها بَنما نظره كان علً النابمة داخل

 الؽرفة وهو ما جولعه من لبل وصوله إلً هنا واشجدت َداه

 علً جسد الجٍ كان َخفَها فٍ أضلعه بموة ما أن جحررت

 عبراجها الجٍ هو مولن بؤنها كانت جسجنها لولت طوَل

 بَنما لم جفارق عَناه المٗمح الفاجنة الشاحبة من خلؾ

زجاج الٗمع وشعر بؤنها جذبح روحه مع كل انجفاضةال  



 ْضلعها بسبب عبراجها الباكَة المجٗحمة وجمنً لحظجها

 أمراً واحداً فمط أخذها من هنا بل ومن الجمَع وجخببجها

 . عن كل من َبكَها وَجعسها

 لكن ما كان َجهله بؤنه سَجحول للمصَر ذاجه وخٗل ثوانٍ

اً ما أن انجزعت نفسها منمعدودة واجسعت عَناه مصدوم  

 حضنه مبجعدة عنه وأولجه ظهرها جمسن عبراجها بصعوبة

 جخجنك بها بَن أضلعها المنجفضة فٍ صمت وجركت ذراعاه

 معلمجان فٍ الهواء بَنما كان وضعها أسوأ منه بكثَر وهو

 ما ٖ َعلمه وما كان َحطم للبها فحمَمة واحدة نسََجها

انت جحجاجه بالفعل اِنللحظات وهٍ جلجؤ ْكثر حضن ك  

 ولد جعلها جَذَُكرها فجؤة جسجفَك لوالعها المظلم وما أن

 . هاجمجها جلن العبارات بعَنها

 جزوَجها دون علم اٖبنة وبدون جوثَك لانونٍ فٍ جٗعب )
 ( واضح وصرَح بالمانون

 الوالد علً لَد الحَاة إذاً وبما أن الجلسة هنا لطٗق اْم )
اٖبنة الؽَر لانونٍ فمد باجت المهمة وإلؽاء عمد زواج  

 ( أسهل والحك علَه أن َرجع ْصحابه

 رفعت لبضجها لشفجَها المرججفة جمنع بموة عَناها من ذرؾ

 المزَد من الدموع وإن كانت ما جزال مؽرورلة بها حجً لم

 جعد جري شَباً أمامها سوي اْلم الذٌ مصدره الملب ،

لجسدَن الرجولََنرفعت رأسها فجؤة ونظرت ناحَة ا  

 الجدَدَن اللذان ظهرا من بداَة الممر وكانا رعد والكاسر

 هذه المرة وانطلمت سالاها دون إذن منها وٖ شعور

 وركضت نحوه واحجضنا بعضهما َشد أصابعه علً ثَابها

 بموة بَنما جحررت عبرجها مجدداً ولالت باكَة



 سجرحل والدجٍ وججركنا .. أنا ٖزلت أحجاجها ولم أكجفٍ "
 " منها بعد ، سؤحرم منها مجدداً ولٓبد

 مٓت الدموع عَنَه وجَبس حلمة حجً عجز عن إخراج أٌ

 شٍء منه ؼَر الهواء الجاؾ بَنما اسجلم رعد مهمة

 الحدَخ عن كلَهما ولال َنظر لها موبخاً وبمٗمحه

 مجضاَمة

ن لول هذا فهو ٖ َجوزجَما جولفٍ ع "  " 

 ابجعدت عن الكاسر حَنها ونظرت لعَنٍ رعد الؽاضبة

 جحدَداً ولالت بمرارة وبكاء

 سجرحل والدجٍ وججركنٍ .. ٖ َمكننٍ وٖ جصور "
 " ذلن ْجمبله

 لال من فوره وبحزم

 هٍ بخَر َا جَما ولن ججركن جولفٍ عن إَذاء نفسن فكل "
 " ما جحجاجه اِن أن جكونٍ لوَة

 وكان ذان ما جعل انفعالها َخرج عن السَطرة ومٓت دموع

 المهر عَناها ولوحت بمبضجها صارخة

 لمد سبمت من كلمة كونٍ لوَة .. أنا لست لوَة .. جعبت "
 " من كل هذا جعبت

 ودخلت نوبة بكاء جدَدة فحضنها الكاسر مجدداً والذٌ كان

بَنماَمسن نفسه بشك اْنفس كٍ ٖ َنوح مثلها كالنساء   

 شملجهما نظرات رعد بحزن ، هو َعذرها وَجفهم ما مرت

 به الَوم ولم َعد بإمكانه لومها وٖ جوبَخها علً ما لالت

 فهو الرجل ٖ َجزم بؤن َصمد أمام أمور مشابهة ِلما شهدجه

 هٍ فٍ جلن الماعة ، ورؼم ذلن كان علَه فعل أٌ شٍء

 َساعدها به فسحب نفساً عمَماً لصدره ولال



الدجن بخَر َا جَما لمد كنا فٍ مكجب الطبَب اِنو "  
 وأخبرنا بنفسه ، كما أنه علَن أن جكونٍ واثمة فٍ والدن
 " فهو َعلم جَداً كَفَة الجصرؾ فٍ اْمور المشابهة

 وكما جولع جعلجها كلماجه جلن جبجعد عن شمَمها مجدداً 

 ونظرت له عَناها الباكَة المجهدة بؤمل كسَر وكؤنها ججمنً

ن َكون صادلاً ولَس فمط َحاول جهدبجها ، وكان وكؤنه لرأأ  

 أفكارها جلن أو جولعها فمال سرَعاً وبنبرة جادة

 " جعرفَننٍ جَداً ٖ أكذب َا جَما "

 سحبها الكاسر من َدها حَنها ولال

 " جعالٍ معنا لججؤكدٌ بنفسن من طبَبها "

 وؼادر بها الممر مسجسلمة له جماماً جكاد خطواجها السرَعة

 أن جسبمه راكضة ولحك رعد بهما من فوره بخطوات

 واسعة مسرعة وجركوا الوالفَن هنان خلفهم للصمت

 الممَت وكؤن المكان الخالٍ البارد حولهما َسحب كل طالة

 لدَهما علً الكٗم ولول أٌ شٍء ، أو أن ذان ما َصؾ

فمط بالمعنً اْصح وهو لاسم الذٌ لم جفارق حال أحدهما  

 نظراجه المكان الذٌ بات خالَاً منهم منذ ولت بَنما كانت

 عَنا ؼَسانة جرالبه فمط واسجطاع لسانها الجحرر بل

 وسمومه جحدَداً ولالت بابجسامة ساخرة

 " هل َجرح كبرَاءن ما فعلجه بن ؟ "

ا دمجتأظلمت عَناه المندهشة ما أن نظر نحوها وكؤنه  

 الصدمة واٖسجنكار معاً بَنما لم جهجم هٍ لكل ذلن وجابعت

 بذات سخرَجها الٗذعة

 " بل أنت لم جري شَباً بعد "

 " ما هذا الذٌ ججفوهَن به ؟ "



 همس بجلن الكلمات من بَن أسنانه بؽضب مكبوت َمبض

 أصابع َمناه بموة وكؤنه َمسن نفسه عن لكمها أو صفعها

ذذها َزداد ولالت بجملكبها وذان ما جعل جل  

 " ٖ جّدعٍ الٗمباٖة أو السذاجة فؤنت جعلم جَداً ما أعنٍ "

 كان َنظر لها بما جفهمه جَداً وهو مواجهة الحمابك

 بالرفض الباطنٍ فكانت وكؤنها جضع مرآة أمامها وجواجه

 فَها نفسها لجمارس علَه عمد ماضَها مججمعة فعادت

جزَن شفجَهالمهاجمجه واٖبجسامة الساخرة   

 من الحمك أن جسلم مصَرن لمطر شاهَن واْسوأ منه "
 أن َكون ذلن عن طرَك ابنجه .. إنن اْسوأ حظاً فٍ
 " هذا العالم

 انجفضت أوردة نحره وصرخ فَها بموة

 " أصمجٍ "

 لكن ذلن لم َحرن فَها ساكناً ولم جهجم له واكجسً نظراجها

 جمود ؼرَب وكؤنها جنفصل عن نفسها بل وكؤنها جحدخ

كلماجها منخفضة وباردة نفسها وٖ جراه بَنما خرجت  

 كالجدران حولها

 ولما ؟ أَإلمن سماع الحمَمة ؟ أنا ٖ َإلمنٍ لولها كما "
 أنٍ جؤلمت طوًَٗ حجً اعجدت هذا بسبب جممص ذات الدور
 " الذٌ جلعبه أنت اِن

ة والجربت منه ونظرت لعَنَهوجحركت خطواجها فجؤ  

 مباشرة وهمست

 حَنما َنجهٍ دورن فٍ حَاة جلن الفجاة سججركن وهٍ "
 جلمٍ باللوم علَن بَنما سجشعر أنت بؤنن السبب وسَعاملن
 " والدها كرلعة شطرنج َحركن كَؾ َشاء بسبب ذلن

 كانت كمن جمارس نوعاً من الجنوَم المؽناطَسٍ علَه فٍ



فٍ النساء بل وفٍ البشر كافة جعله سلون هو نفسه َجهله  

 َحدق فَها ببٗهة لبرهة فجمجمت ساخرة

 " عاجز عن لول أٌ شٍء ؟ "

 جبدل مزاجه للضَك فجؤة ولال

 " أنِت أولح امرأة عرفجها فٍ حَاجٍ "

 أهدجه ابجسامة ساخرة بَنما ججراجع خطواجها للخلؾ بحركة

 بطَبة ولالت

ت اِن وجعرفها وإنلل ما شبت لكنها حمَمة جعَشها أن "  
 كنت جججاهلها مجعمداً فجذكر كلماجٍ جلن مسجمبًٗ وحَن ججد
 " نفسن خارج مربع اللعبة

 وأولجه ظهرها بَنما لالت وهٍ ججحرن فٍ أُولً خطواجها

 هذا إن لم جكجشؾ بؤنن لست فرداً من عابلجهم لجلعب "
 دورن الجدَد وهو المسجدان لهم حجً بلممة
 " الطعام والمؤوي

 وارجفع رأسها مع ارجفاع ضحكجها عالَاً فٍ المكان الساكن

 وخطواجها جبجعد عنه ونظراجه المسجؽربة ججبعها وكؤنه َنظر

 لكابن فضابٍ وهمس ما أن اخجفت عن ناظره

 " ! هذه جحجاج لعٗج نفسٍ ٖ محالة "

 بَنما كان وضعها هٍ مخجلفاً جماماً فما أن جولفت ضحكاجها

َٗن من الدموع جعبران وجههاجلن جبدلت لخطان طو  

 وابجسامة المرارة ٖ جؽادر شفجَها فلطالما أجادت اسجخدام

 أسالَب كثَرة لجبرَر أخطابها وجبربة ذاجها أمام الؽَر لكنها

 وللمرة اْولً جحاول فعلها مع نفسها ولد وجدت الضحَة

 . المناسبة والجٍ جراها جشبهها

 ما أن وصلت حَخ مجموعة الحرس الوالفَن هنان مسحت

 بطرؾ كفها جحت جفنَها بحركة لوَة ورفعت رأسها



 بكبرَاء ولالت بجمود لمن ولؾ أمامها َنوٌ منعها من

 اججَازهم مؽادرة

 أعَدونٍ للمكان الذٌ جبت منه ولوموا بسجنٍ هنان "
 " ٖ أرَد البماء هنا

* 
* 
* 

ً وداعاً فالَرَو وشكراً ل " ن .. نلجمٍ لرَبا  " 

 أنهت المكالمة معه مبجسمة بانجصار وبعد أن اطمؤنت علً

 وضعها وبؤنها وصلت المكان الذٌ اخجارجه لها وبؤن

 أمورها جَدة جمَعها ، نظرت لشاشة هاجفها مجدداً وعاد

 أصبعها للجحرن فولها بسرعة وابجسامة اٖنجصار لم جفارق

ً شفجَها فلم َنجهٍ دورها بعد وثمة م ا علَها فعله أَضا  

 لججوج انجصارها ذان ، أنهت أحرؾ الرسالة الجٍ كجبجها

 سرَعاً لعدد كلماجها الملَل وضؽطت أَمونة أرسال

 وابجسامجها جزداد اجساعاً هامسة

 " َاله من صباح جمَل َا كجلة البرود "

 وأؼلمت هاجفها ما أن جؤكدت من اسجٗمه لها ورمجه علً

ناحَة الساعة المعلمة علً الجدارسرَرها لبل أن جنظر   

 ولالت بضحكة

 " جَد أمامٍ بضع دلابك ْجحدخ مع كنانة أوًٖ وأبشرها "

 جلست عند طرؾ سرَرها ورفعت سماعة الهاجؾ واجصلت

 بهاجؾ منزلهم فٗ َمكنها جرن هاجفها مفجوحاً اِن ، وبعد

 رنَن مطول حجً َبست وظنت بؤنهم نَام جمَعاً ْن الولت

انفجح الخط ووصلها صوت والدجها وهذا ما كانتمبكر   



 . مجؤكدة منه لن جنام جلن المرأة لولت مجؤخر

 رسمت ابجسامة علً شفجَها ولالت

 " مرحباً َا خالة أنا ساندرَن "

 ً  أجاها صوجها الباسم البشوش سرَعا

 " صباح الخَر َا ساندرَن "

 اجسعت عَناها بذهول وأبعدت سماعة الهاجؾ ونظرت لها

 وكؤنها سجراها من خٗلها فهذا اٖسجمبال لم جكن جحظً به

 فٍ السابك ! أعادت السماعة ناحَة أذنها مجمجمه

 " ! سبحان مملب الملوب "

 وابجسمت مجدداً وهٍ جمول

 " هل َمكننٍ الجحدخ مع كنانة إن لم جكن نابمة "

 جبدل الصوت الذٌ وصلها للهدوء المرَب لابلة

ً  ٖ لَست نابمة لكنها " لَست هنا أَضا  " 

 ؼضنت جبَنها باسجؽراب ولالت

 " !وأَن جكون فٍ هذا الولت والَوم هو َوم إجازجها ؟ "

 لالت جلن من فورها ولد بدأ الحزن َجسلل لصوجها

 " لمد ؼادرت طابرجهما لبل للَل "

 حركت رأسها وكؤنها جحاول مساعدجه علً فهم كل هذا

 ولالت ما أن فشل ذلن

افرت إلً أَن !! هٍ جخبرنٍ عن شٍءطابرة ماذا وس "  
 " !باْمس ؟

 وصلها صوت الجٍ جنهدت بحنَن وحزن لابلة

 " طابرة زوجها فمد ؼادرت معه الَوم "

 اجسعت عَناها بذهول وبدأت جسمع صوت نشَجها المكجوم



 ً  جحاول إمسان نفسها عن البكاء وربط عملها اْمور سرَعا

ضبها ولومهافهٍ كانت ججولع أن َجركها وصبت جام ؼ  

 !! علَها وعلً خطجها جلن لكن أن جسافر معه

 كَؾ َكون هذا ولما ! لالت باسجؽراب

 " ! ولما بهذه السرعة "

 أجاها ردها سرَعاً موضحة

 لمد جناول العشاء معنا البارحة فٍ زَارة مفاجؤة لم نكن "
 نجولعها ولال بؤنه سَؤخذها معه خٗل رحلة عودجه فجراً ،

ممدرجه علً إلناعها باْمر لكنه نجح فعًٗ لمد شككنا فٍ  ! " 

 حركت رأسها بفهم ولد اجضحت لدَها اْمور حَنها بَنما

 خرجت كلماجها مجضاَمة ما أن لالت

 ! كَؾ َمنعها وَؤخذها دون حفل وٖ صؽَر "
 " لما وافمجم هذا َا خالة

 لالت محدثجها مباشرة

 " لمد جحدخ معها واجفما ولو كانت جرَد حفًٗ ْخبرجه بهذا"

 شعرت بؤعصابها جشجعل وشدت أسنانها بؽضب جمنع نفسها

 من لول أٌ شٍء وهٍ ججذكر كلماجها باْمس عن الزواج

 الؽَر مجكافا وها هو كما لالت حدخ ما َرَد ودون أن

اَنالشاه فٍ اْمر ومإكد اسجؽل مسؤلة نورثود للضؽط علَه  

منذ فجلن طباع الرجال جمَعهم وهٍ جعرؾ كنانة جَداً   

 طفولجها جحلم بالزفاؾ اْسطورٌ الذٌ سجحجفظ بصوره

 . ْبنابها بل واحفادها

 جموست شفجاها بحزن ومٓت الدموع عَنَها وهمست

 " كم أجمنً لها السعادة .. لَجها فمط ودعجنٍ "

اوصلها صوجها المخجنك بعبرجها وهٍ جذكرها بؽَابه  



 الشبه اْبدٌ

 لم َكن ثمة ولت أمامها وجَد أنكما لضَجما َوم "
 ً  " أمس معا

 شدت شفجَها وٖذت بالصمت فؤٌ َوم هذا الذٌ ججحدخ عنه

 فهو السبب فٍ طَرانها المفاجا السرَع هكذا ، أنهت

 اٖجصال معها مودعة إَاها وجلست مكانها لبرهة جحدق

وٖ جعلم مجً فٍ الفراغ بحزن فهٍ سجشجاق لها كثَراً   

 سجججمعان مجدداً وإن كان سَسمح لها بالعمل كمضَفة كما

 . لال لجججمعا كلما زارت لندن أم َخدعهم بؤكاذَبه فمط

 ولفت مجنهدة بعمك وجوجهت نحو باب الؽرفة وؼادرت

 فالمطمبن فٍ اْمر أن كنانة جحب ذان الشاب وسجكون

مر فثمةجزوجت من الرجل الذٌ جحبه مهما كانت سلبَات اْ  

 حسنة واحدة له علً اْلل ، ما أن وصلت بهو المنزل

 ولفت جنظر لوالدَها واللذان كانا َجنالشان بحدة ولت

 وصولها ولد سكجا فجؤة ونظرا ناحَجها ولالت والدجها ما

 جولعجه جَداً وجراه فٍ مٗمحهما بوضوح

 " مارَه لَست فٍ ؼرفجها "

 لالت بكل بساطة

 " أجل أعلم أمٍ "

 حدلت فَها باسجؽراب ولالت

 " !! ما الذٌ جعلمَنه "

 حركت كجفها مجمجمة ببرود

 " أعلم بؤنها لَست هنا "

 جبادلت وزوجها نظرة فهمجها علً الفور بَنما جولت والدجها



 المهمة من لبل أن َفكر فٍ لول أٌ شٍء لبلها

 وكعادة النساء

 هل أخبرجن لبل مؽادرجها ؟ كَؾ جذهب هكذا دون أن "
علمنا وأَن ذهبت ومع منجُ   ! " 

 وجابعت بعد ثانَجَن انجظار فمط وبضَك

 " جحدثٍ ساندٌ "

 فردت َدَها نحوها لابلة بضَك مماثل

 " بالرفك أمٍ فؤنِت طرحت أربعة أسبلة دفعة واحدة "

 كان دور والدها حَنها والذٌ لال بحزم وصوت حاد

وأنا أَن هٍ الفجاة ساندرَن وكَؾ جؽادر دون أن جعلمنا "  
 " وعدت والد زوجها أن ألنعها باٖنجمال للعَش معه

 اجسعت عَناها بؽضب بسبب ما لال ولالت بضَك

 ملوحة بَدها

 أجل أبٍ هذا ما َسجطَع ذان الرجل فعله أخذها للعَش "
 معه ! لم َسؤل ما مشكلجها وما فعل لها ذان المجحجر وما
 " علَه فعله كٍ ٖ َجكرر اْمر

صابه علً ما َبدو صارخاً بانفعاللال الذٌ فمد أع  

 " ٖ جكون اْمور هكذا دون أن َعلم منها ما حدخ "

 واجهجه بالصراخ أَضاً فمجرد الحدَخ عن جخاذله معها

 َشعرها باٖحجراق

"  ً  وهل سؤل أم اهجم ؟ هو لم َسؤل أبداً وكؤنه َعلم سلفا
 " بما حدخ

الحمَمٍكانت جعلم وجفهم من كجمانه ْنفاسه بؤن انفجاره   

 بات وشَكاً وما أن كان سَجحدخ والؽضب َرجسم علً

 مٗمحه جولؾ فجؤة بسبب جرس الباب الذٌ بدأ بالرنَن

 ودون جولؾ وكؤن الوالؾ خارجه وضع أصبعه وٖ َفكر



 فٍ إبعادها ونظرات الحارثة كما زوججه جحدق فَه بذهول

 بَنما ابجسمت هٍ بسخرَة لابلة

"  ً  " علً الموعد جماما

 وما أن نظر والدها ناحَجها عالداً حاجبَه باسجؽراب حجً

 جحول اْمر لركٗت لوَة جكاد جحطم الباب الخشبٍ وجُلمٍ

 به أرضاً فجوجه نحوه صارخاً بؽضب

 " جمهل َا هذا "

 وفجح الباب بحركة لوَة ؼاضبة لبل أن َبجعد للخلؾ مجفًٗ 

ً َنظر بصدمة للذٌ ركله بموة لَنفجح علً اجساعه مصطد ما  

 بالجدار بجانبه ودخل صاحب المٗبس السوداء شعار

 المنظمة المرسوم علً لمَصه حَخ عضٗت صدره َشعرن

 بالرهبة ٖ شعورَاً فكَؾ مع النظرة الماجمة فٍ عَنَه

 والكفَلة بالجحدخ نَابة عنه لَعلم بؤنه لادم ْمر

 . واحد محدد

 شهمت إَمَلَا بموة جمسن فمها بَدها ما أن رفع َده

 والمسدس فَها موجهاً إَاه نحوهم لبل أن َسجمر علً

 شخص واحد ومعَن وهٍ الجٍ لم جسجؽرب لدومه مثلهم

 بل كانت جعلمه َمَناً وجنجظره فمد كان الولت ذاجه الذٌ

 اسجؽرله لَؽادر عمله وَكون هنا حَن وصلجه رسالة

 . مارَه فٍ الماضٍ

بعد كحالوبَنما كانت نظرات الحارثة له لم ججخطً ذهولها   

 زوججه الجٍ ٖزالت جمسن فمها بَدها وعَناها سجخرج من

 مكانهما كانت نظرات ابنجهم ووضعها مخجؾ جماماً وهٍ

 جرفع رأسها وجنظر لعَنه فٍ جحٍد واضح مما جعل خطواجه



 ججمدم نحوها أكثر وحجً كان ٖ َفصل بَن فوهة مسدسه

 وجبَنها سوي مجر واحد فمط وهمس من بَن أسنانه

طبمةالم  

 " أَن هٍ ؟ "

 أهدجه ابجسامة مسجفزة وكؤنها جمول له جطال النجوم وٖ

 جراها مجدداً بل وكؤنه ٖ َوجه سٗحه نحوها وعَناه جمول

 بؤنه ٖ مزاح فَما َفعل ، كان الجعلَك من الحارثة والذٌ

 ٖزال َعَش هول الصدمة وإن لال بانفعال واضح

 " ما هذا الذٌ َحدخ هنا َا جَم ! أٖ جحجرم المكان ؟ "

 وجوجرت أنفاسه فالمولؾ أصعب من اسجَعابه فٍ ولت

 لصَر بَنما ججاهل المعنٍ باْمر كل ذلن أو لم َهجم له

 أساساً ولم َبعد نظره عن الجٍ صرخ فَها بموة وأصابعه

 جشجد علً الزناد

 " أَن مارَا جكلمٍ ؟ "

ا الصمت ذاجه وكؤنها جسجمجع بما َحدخوبَنما كان جوابه  

 عاد والدها للصراخ المحجج َلوح بَده ناحَجه

 لَس بهذه الطرَمة َجم الجحام منازل البشر والجحدخ معهم "
 " فؤنزل سٗحن لنجفاهم

 لكن النجَجة كانت ذاجها فعَناه لم جفارق عَنٍ الوالفة أمامه

ٖ َريٖزال مسدسه المرفوع فٍ وجهها كما كان وكؤنه   

 أحداً سواها هنان أو َعلم جَداً بؤن الحدَخ والجفاهم كما

 َمول والدها لن َوصله لطلبه فكان الحدَخ حَنها للجٍ

 اسجطاعت ججاوز صدمجها أخَراً أو ججاوز جزء منها

 فجسدها بدأ َرججؾ بؤكمله وصرخت بجوجر



 لم بطلب الشرطة َا حارثة أنا لن أسمح بممجل ابنجٍ "
 " أمام عَناٌ

 " لَصمت الجمَع "

 صرخجه جلن كانت كفَلة بإخراسهما جماماً أو لم َجرن مجاًٖ 

 للحدَخ أساساً وهو َجابع صراخه بالجٍ لم ججركها عَناه

 ونظراجه المشجعلة

 " جحدثٍ أو أفرؼت هذا فٍ رأسن "

 وما أن كان والدها سَجحرن ناحَجه وجه المسدس نحوه

ت به مهددةوكان ذان ما جعلها جؽادر صمجها وصاح  

 إن مسست والدٌ بسوء وإن بكلمة فمسماً لن جعرؾ "
 " مكانها حجً جموت

 رفع حَنها السٗح َثنٍ مرفمه لكن لَس اسجسٗماً لجهدَدها

 بل لسحب مزٖجه بَده اْخري ولَجبَن لهم بؤنه كان أشبه

 بالمزاح الذٌ جحول لحمَمة اِن والجهدَد الذٌ سَجبدل

أمر واحد بؤن الرصاصة باجت لوالع فهذه الحركة جعنٍ  

 معدة لٕطٗق حمَمة ٖ نماش فَها وعاد ووجهه نحو

 جبَنها مجدداً وبدأت سبابجه جشجد علً الزناد وهمس من

 بَن أسنانه

 " سجمولَن ما لدَن اِن "

 عادت والدجها ٔمسان فمها بَدها جنظر لما َجرٌ بعَنَن

 باكَة بَنما اجسعت عَنا زوجها َنمل نظره بَن ابنجه

 والسٗح الموجه نحوها والجٍ كانت فٍ مشاعر مخالفة

 لهما جماماً فاْمر لدَها بات أشبه بالثؤر للنفس من جخاذلهم

 وأشبه بالدفاع عن مسجمبلها أَضاً فخرجت عن صمجها

 وصرخت بانفعال



سر ولَس أناافعلها هَا أنا لست خابفة منن فؤنت الخا "  .. 
 ً  " أنا سؤموت مرجاحة الملب أنت من سججعذب حَّاً ومَجا

 كانت أنفاسه الؽاضبة جعبخ بجفاصَل صدره العرَض َنزل

 معها وَصعد ٖزال َنظر لعَنَها بجهدَد واضح وعظام فكاه

 لد برزت من لوة شده علَها فصرخت جحرن رأسها

 " هَّا ماذا جنجظر "

ا فٍ حركة ؼاضبة وسبابجهبرزت أسنانه الجٍ كشر عنه  

 جضؽط الزناد الذٌ بدأ َجحرن نحو الداخل ببطء وذان جعل

 والدجها جصرخ مرججفة موجهة نظرها إلَها

 " ساندرَن لولٍ أَن هٍ جكلمٍ "

 نظرت ناحَجها ولالت بحدة

 " لن ألول شَباً ولست أخافه ْنه جبان ولن َفعلها "

جها نظرة ذعرجعلت كلماجها جلن خوفها َزداد ونظرت لزو  

 واسججداء بَنما كانت نظراجه هو مركزة علً ابنجه والجٍ

 عادت للنظر للوالؾ أمامها ولالت بؽضب وسبابجها جشَر له

 أجل أنت أجبن من أن جكون الحمَمة الجٍ أنت علَها وبٗ "
 أخٗق أَضاً لجُخرج زوججن من منزلن وهٍ بجلن الحالة
 " جرمٍ بها لكٗب الشارع

انه وفكَه بل وازدَاد ضؽطه علً الزناد هو مااشجداد أسن  

 جعل الحارثة َصرخ وهو َحدثه مجدداً 

 " جعمل َا رجل ودعنا نجفاهم "

 نظر له حَنها وصرخ بموة َحرن رأسه

 حدَثٍ معها ولَس معن ولسماً إن لم جمل ما أرَد أن "
 " أفعلها ودون جردد

 كان ارججاؾ فكٍ الحارثة واضحاً حَنها كما حدلجاه وهو

 َنمل نظره منه ٖبنجه الجٍ نظرت له ما أن لال



 بانفعال واضح

 إن كان لٍ كلمة ولو صؽَرة علَن َا ساندٌ فؤنهٍ "
 " هذا اِن

 زمت شفجَها بموة جنظر لعَنَه وجمنت لو لم َمل هذا وكانت

اها فٍ عَنَه وارججاؾلجعاند أكثر لوٖ النظرة الجٍ كانت جر  

 أعصاب وجهه الواضح وخشَت علً صحجه فعلَاً فنملت

 نظرها منه للوالؾ أمامها ٖزال مسدسه مصوباً نحوها

 وجبدلت نظراجها للحمد جنظر لعَنَه جحدَداً نظرة عبّرت فَها

 عّما جشعر به نحوه ونحو كل من جسبب فٍ شعور مارَه

لد جبدلت للبرود فجؤة بالخذٖن جنادٌ والدها المَت .. نظرة  

 ما أن جذكرت ما خططت له ونجح بالفعل ورفعت رأسها

 بشموخ وارجفع طرؾ شفجها فٍ ابجسامة انجصار وجحركت

 شفجَها لابلة بكلمات مجؤنَة

 " فٍ منزل ؼسجونٍ مَدَجشٍ "

 وازدادت نشوة اٖنجصار لدَها وهٍ جري اجساع عَنَه

ا علت شهمةالؽاضبة لجدمج الذهول والؽضب معاً بَنم  

 والدجها الجٍ ضربت َدها علً صدرها ولم َكن حال

 . زوجها بؤفضل منها

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 ما أن وصل ثٗثجهم باب ؼرفة الطبَب حجً جولفت خطوات

 جَما فجؤة فولفا لولوفها ونظرت لهما العَنان الدامعة



 المجهدة ولالت بحزن

 " كَؾ علمجما بما حدخ ؟ "

صمت لصَرة سَطرت علً أخفض الكاسر نظره فٍ لحظة  

 كٗهما لبعض الولت مما جعل نظراجها ججبدل للجوجس جنملها

 بَنهما فاسجلم رعد مهمة الجواب علً سإالها بَنما كان

 صوجه مججهماً بوضوح

 " ومن لم َعلم والخبر انجشر بسرعة الرَح "

 اجسعت عَناها بما َشبه الذعر أكثر من كونه صدمة أو

 اندهاش وجشجت نظرها بَنهما مجدداً فٍ عجز جام عن

 إصدار أٌ رد فعل آخر مما جعل لبضجاه جشجدان بموة

 ولال وكؤنه َحاول جخفَؾ اْمر عنها لبل أن جصل

 لحمَمة بشاعجه

 الجمط هواة الجشهَر رأس الخَط وبدأت اْخبار الكاذبة "
 بالجداول وكل من له موهبة الجؤلَؾ َكجب لصة مخجلفة

اْمور هكذا فٍ بداَجها دابماً اْكاذَب أكثر من الحمَمةف  " 

 وكما جولع ارجسمت الجعاسة علً مٗمحها أكثر وهٍ جحاول

 كجم انفجارها باكَه ولالت ببحة وصوت ضعَؾ

 " لكن من فعل ذلن ؟ "

 خرج الكاسر من صمجه الؽاضب حَنها هامساً من بَن

 أسنانه بحمد

َدأصحاب الكارثة ذاجهم بالجؤك "  " 

 أظلمت عَناها بزرلة ؼاممة وارججؾ للبها وصوًٖ ْطرافها

 ما أن جذكرت وجوههم وما حدخ ولَل بعد الجحامهم الماعة

 حجً ظهر ذان بوضوح علً مٗمحها فمال رعد سرَعاً َنظر

 لعَنَها بموة وكؤنه َحاول مدها بها



 " جَما سؤلول مجدداً وأعَد والدن ألوي من ذلن بكثَر "

ن عَنَها أكثر وحركت رأسها جنفٍ أفكاره فٍ صمت بَنما اخجنك صوجها بشكل طفَؾ ما ؼمر الحز
 ً  أن خرج من بَن شفجَها جعَساً منخفضا
أعلم بؤنه لم ولن َسعً َوماً لحكم البٗد وٖ إكجساب أصوات الناخبَن لكن لهذا أضرار مرجوة  "
 " بالجؤكَد

جسججدَهوخجمت كلماجها جنظر لعَنَه برجاء حزَن وكؤنها   

 أن َنفٍ ظنونها لكن نظرجه لم جنم عن ذلن أبداً وجؤكد لها

 شكها ما أن جنهد بموة ولال بصوت أجوؾ مججهم

 ٖ َمكن نكران ذلن ومإكد سَسجؽل أعدابه اْمر "
 لصالحهم وإن بزَادة عدد المجمردَن علَه لججسع
 " الرلعة للحالن

 " َا إلهٍ "

ا بالدموعهمست بها بصوت مرججؾ وامجٓت عَناه  

 فارجفعت َده لكجفها وشد علَه بموة ولال بجدَة

 والدن رجل حروب َا جَما وأنِت ٖ جعرفَن معنً أن َكون "
 " الرجل محارباً إنه ٖ َسجسلم ٖ َنكسر وٖ َمكن هزَمجه

 كانت نظراجه الموَة لعَنَها جإكد ثمجه الجامة من كل كلمة

بها َصعب علَهلالها ، وهٍ جعرفه أَضاً وجثك به لكن لل  

 اسجَعاب ذلن وجبدَد مخاوفها بسهولة فكَؾ إن اججمعت

 معه لضَة الثؤر وذان المَثاق المدَم ، همست بصوت خافت

 ٖزالت جنظر لعَنَه بحزن

 " وأَن هو اِن ؟ "

 كانت نظراجها جلن كسهام أصابت للبه وآلمجه بشدة ولم

 َسجطع إمسان جنهده الطوَل الذٌ خرج من أعماله وكؤنه

 َمهد لنفسه جواب سإالها الذٌ بالفعل خرج بصوت ٖ َعلم

 جفسَره ولال



 " عاد للمحكمة "

 " !ماذا ؟ "

 اجسعت عَناها مصدومة وهٍ جهمس بجلن الكلمة وما أن

 سمعت ما لال وشعرت بملبها َنمبض بشدة حجً جؤثرت

ً  أنفاسها بسبب رد فعله ذان وهو ما جعله َمول سرَعا  

 وبجدَة وثمة جامة

 لن َكون مطر شاهَن إن لم َفعلها فهو ٖ َهرب وٖ "
 َخجبا ، صحَح أن والده وجده من كانا وراء ذان العهد
 والجنازل وإخفاء حمَمة موت جدن أَضاً لكنه سَجحمل
 " مسبولَة هذا بالجؤكَد ودون جنصل أو جخاذل

لوَة واثمةوجابع من فوره وبنبرة   

"  ً  ثم رجاله حوله فٗ جخشٍ علَه من شٍء فلم أري َوما
 " من َحمون لابدهم وَفدونه بؤرواحهم هكذا مثلهم

 مٓت الدموع عَنَها دون شعور منها ونظرت ناحَة الكاسر

 الذٌ خرج عن صمجه مجدداً لابًٗ بضَك

 ْن من لدَه عمل َفكر به َعلم جَداً معنً أن "
 " جفمده البٗد

 لم جزد كلماجه جلن حالها إٖ سوءاً وارجفعت َدها لصدرها

 هامسة بصوت مجمطع حزَن

 " َا رب احفظه لنا "

 رفعت َدها لوجهها ومسحت الدموع المجكدسة فٍ رموشها

 بحركة سرَعة ما أن انفجح الباب أمامهم فجؤة وخرج منه

 الذٌ نظر لهم مسجؽرباً لبل أن جبجسم عَناه من جحت

ة ولال َنظر لرعد جحدَداً نظارجه الطبَ  

 المعذرة لجؤخرٌ كنت سؤلحك بكما لوٖ أنٍ جلمَت "
 " اجصاًٖ هاجفها



 كان الجعلَك من الكاسر الذٌ لال َرمك الوالفة بجانبه

 بطرؾ عَنَه

 ٖ ججعب نفسن لمد أحضرنا لن المرَضة الحمَمَة "
 " إلً هنا

 كان رد فعلها أن زمت شفجَها بحنك جنظر له وضحن

 الطبَب بصوت واضح بَنما كانت ضحكجه هو ورعد

 منخفضة ، ورلّت عَناها بحزن ما أن أبعد نظره عنها فهٍ

 جري بوضوح محاوٖجه المسجمَجة لجكون ضحكجه طبَعَة

 وجعلم بؤن كل ما َحاول فعله هو جؽََر مزاجها للًَٗ وإن

 ً  بمضاَمجها فذان طبعه الذٌ جعشك فعًٗ فهو َحاول دابما

عّمن َحب وحجً عن نفسه بطرق لد َراها البعض الجخفَؾ  

 سخَفة ومجرد سخرَة من مشاعرهم لكنها حمَمة

 شخصَجه الرابعة ومن َفهمها جَداً َدرن بؤن جصرفه

 . نابع عن الحب الحمَمٍ

 لال رعد بابجسامة محرجة موجهاً حدَثه لمن هم هنا

 من أجله

ٖبنجهانعلم بؤننا سنجعبن لكن علَن إعادة ما للجه لنا  "  
 " لجطمبن وجصدلنا

 ابجسم الطبَب وهو َنمل نظره لها وعاد نحو الداخل لابًٗ 

 " بالطبع هذا من حمكم "

 دخلوا ثٗثجهم خلفه وجلسوا حَخ الصالون الجلدٌ أمام

 مكجبه ْنه لَس طبَباً فمط فٍ ذان المسجشفً بل والشخص

 المكلؾ بإدارجه ، نظر لجَماً جحدَداً حَن لال

بخَر هٍ جحت جؤثَر المنوم حالَاً لنضمن أن والدجن "  
 " جكون بوضع مسجمر ْطول لدر ممكن



 لمعت عَناها بحزن وشعرت باْلم فٍ حلمها وكؤنها جحاربه

 باسجماجه ٔخراج الحروؾ ولالت أخَراً 

 " ... لكن .. ماذا عن "

 وجلعثمت منهزمة أمام أحرفها نهاَة اْمر لكن الجالس خلؾ

طاع لراءة جلن الحروؾ بسهولة فمالطاولة مكجبه اسج  

 مجَباً السإال الذٌ لم َسمعه

 وجنَنها أَضاً بخَر .. لمد ججاوزت الفجرة الجٍ لد جسبب "
 الصدمات النفسَة ضرراً ممَجاً له فهٍ اِن ألل ضرراً علَه
 " من الحوادخ العرضَة مثًٗ 

 وجابع وهو َنمل نظره بَنهم

كما َبدو بؤنها لم جؤكلَبدو أنها جهمل ؼذابها مإخراً  "  
 شَباً الَوم مّما أدي ٖنخفاض السكر لدَها وهذا ما جعلنا
 نشن بادئ اْمر بسبب جولؾ حركة الجنَن لكن بالكشؾ
 " عن نبضه علمنا بؤنه بخَر

 جنهدت حَنها بارجَاح وظهر طَؾ ابجسامة علً شفجَها

 ومٗمحها الجعَسة ولالت بحزن

 " هٍ نابمة فمط إذاً وهما بخَر ؟ "

 نظر لها ولال

 " أجل نوعاً ما "

 اخجفت شبه اٖبجسامة جلن من وجهها فجؤة وجعالت ضربات

 للبها مع نظرة الملك والجوجس الجٍ اكجست عَناها فمال

 ً  مباشرة موضحا

 جخطٍ الصدمات النفسَة بعد اٖنهَار العصبٍ الحاد لَس "

َاً بخَر لكن الجانب النفسٍ لهباْمر الهَن فسجكون جسد  

 دور أساسٍ فٍ ذلن لذلن سَكون الدور اْكبر للمحَطَن

 " بها لجججاز هذا بسهولة



 وعاد لنمل نظراجه بَنهم وكؤنه َوجه جنبَهاجه لهم جمَعهم

 ما أن جابع لابًٗ 

 أٌ ٖ ضؽوط نفسَة فٍ الفجرة المادمة لبضعة أسابَع "
للراحة الجامةعلً اْلل كما أنها اِن بحاجة   " 

 كان جواب الجمَع الصمت بَنما نملت جَما نظراجها بَنهما

 بحزن وكل واحد منهم َمرأ وَفهم صمت اِخر واشجدت

 لبضجاها بموة وهٍ ججذكر مجدداً ما حدخ الَوم وجمَع ردود

 أفعالها علَه وعلمت بؤنها حرب شدَدة الخسارة فَها ألرب

النفسَة كما لال للنصر فكَؾ َمكن أن َجنبوها الضؽوط  

 وما َنجظرهم هللا وحده َعلمه وجمَع المإشرات جنبا

 ً  بالسوء حجً اِن ، أؼمضت عَنَها جسحب نفساً عمَما

 لصدرها وامجٓت عَناها بالدموع ما أن عادت وفجحجهما

 ونظرت لهما هامسة

 " ألمهم أنها بخَر ... حمداً هلل "

لجفكَر منأومؤ رعد برأسه مبجسماً وكؤنه َشجعها علً ا  

 هذا المنظور فٍ الولت الحالٍ علً اْلل ونمل الجمَع

 نظرهم نحو الطبَب حَن ولؾ ولال موجهاً نظره كما

 حدَثه لرعد جحدَداً 

 إن لم َكن ثمة ما جؤمرنٍ به فعلَا المؽادرة ْمر "
 اضطرارٌ لولت لصَر وسؤكلؾ إحدي الطبَبات بالمرور
 " علَها حالَاً وممرضة لمرالبجها

 ولؾ رعد وجبعاه هما فورا بَنما لال

 " بالطبع َمكنن فعل ذلن وأعجذر علً جؤخَرن عن موعدن"

 ابجسم ولال وهو َخرج من خلؾ طاولة مكجبه

"  ً  " أبداً سَدٌ نحن فٍ الخدمة دابما



 وجابع بكلمات مسجعجلة وهو َججازهم نحو الباب

 " حمداً هلل علً سٗمجها "

ولؾ فجؤة لبل أن جمجد َدهوؼادر ونظراجهم ججبعه لكنه ج  

 لممبضه وَفجحه ونظر نحوهم ولال

 " سؤطلب من أحد العاملَن فجح جناح المرافمَن ْجلكم "

 ً  لالت جَما سرَعا

 " هل هو لرَب من ؼرفجها ؟ "

 اومؤ برأسه ولال

 " أجل هو فٍ ذات الممر ومخصص لجلن الؽرفة جحدَداً  "

 لالت مباشرة

 " هذا أفضل "

النظر لها رعد ول  

 " ٖ لَس أفضل ْنه علَن المؽادرة اِن "

 ؼادر الطبَب الؽرفة حَنها بَنما نظرت هٍ نحو رعد نظرة

 فهمها جَداً فسبمها لابًٗ بحزم لبل أن جعجرض

 جَما أنِت مجعبة كما أنن بثَاب المدرسة حجً اِن إن "
 " لم جكونٍ جرٌ هذا

 اشجدت لبضجاها بجانب جسدها ولالت مندفعة

م .. أرَد أن أكون بجانب والدجٍ ٖ َمكننٍٖ َه "  
 " اٖبجعاد عنها

 لال بؤمر حازم

"  ً  سؤكون أنا هنا معها ولن أجركها وسَعَدن الكاسر ٖحما
 " فٗ جعاندٌ أكثر

 نظر لها الكاسر ولال

 جَما عمٍ رعد معه حك وها لد جؤكدِت بؤنها بخَر "
نووجودن اِن لن َؽَر شَباً فهٍ ٖ جران وٖ جسمع  " 



 نفضت َدها لابلة بؤلم

 " أنا أراها وهذا َكفَنٍ "

 لال الكاسر مجدداً وبضَك

 " جَما ٖ جكونٍ طفلة "

 لالت بمرارة بَنما اكجسح اْلم عَنَها

 " إن كان اْمر مجعلماً بهذا فنعم طفلة "

 جنهد بضَك وكان سَجحدخ لكنه جولؾ بإشارة من رعد دون

 أن جنجبه هٍ لهما ونظر لها بعدها ولال بهدوء

 جَما إن كان لٍ رأٌ لدَن وجعجبرَننٍ شمَماً لوالدجن "
 " فافعلٍ ما ألول

 مٓت الدموع عَنَها وعجزت جماماً عن لول أٌ شٍء فهو

 بالفعل كذلن بالنسبة لها بل وأكثر من ذلن بكثَر بَنما جابع

 هو ما أن فهم ذلن فٍ نظراجها

" جة للراحة والطعام ٖ نرَد أن جصبحا اثنجَن هناأنِت بحا  " 

 همست مسجسلمة وهٍ ججحرن نحو الباب

"  ً  " حسنا

 " جَما "

 جولفت فجؤة ما أن وصلها صوجه من خلفها واسجدارت نحوه

 فمال َنظر بجرلب لعَنَها

 " ألم َعلم لاسم باْمر بعد ؟ "

 حركت رأسها بحركة بطَبة مجمجمة

 " ٖ َبدو ذلن "

ً  جنهد بعمك هامسا  

 " هذا مإكد "



 وهو ما كان مولن منه بالفعل لكنه احجاج لسإالها لَجؤكد فما

 . كان لَكون بهذا الهدوء الذٌ وجده علَه لو أنه علم

 كانت أفكاره جدور حول كَفَة مواجهجه باْمر بَنما نظراجه

 ججبع اللذان ؼادرا مكجب مدَر المسجشفً واللذان ما أن

لكا الممر الساكن المجصل بذان المكجبأصبحا فٍ الخارج س  

 فٍ صمت جام وكؤن كل واحد منهما َعزل نفسه عن اِخر

 كٍ ٖ جإذَه معرفة أفكاره ، وما أن وصٗ للحرس

 الموجودَن عند بابه لالت جَما

 " خذونٍ لمنزلنا "

 نظر لها الكاسر ولال

 ومنزلنا منزلن وسجكونَن بوضع أفضل بعَداً عن هنان "
 " فٍ الولت الحالٍ علً اْلل

 حركت رأسها معجرضة ولالت

 " لن أشعر بالراحة بعَداً عنهم أبداً َا كاسر "

 وجبدلت نبرجها للحزن واْسً مجابعة

 أرَد أن أكون هنان فمد َؤجٍ والدٌ كما علَّا أن أكون "
 " بمرب جدٌ فهو وحَد اِن

فَهم جنهد فٍ صمت واسجسٗم وكان علَه جولع هذا فسجفكر  

 جمَعاً لبل نفسها ، أمسن بَدها وسحبها معه لابًٗ 

 " سؤكون معن إذاً  "

 أخذها معه واججازا صالة اسجمبال المسجشفً المكجظة

 بالناس ونظرات الكاسر ججنمل بَنهم باسجؽراب فثمة ما

 ! َحدخ هنا ٖ َفهمه اسجشعره من حركجهم ونظراجهم

صابعه بؤصابعهانظر ناحَة الجٍ كانت جسَر بجانبه َشبن أ  

 وكانت نظراجها الشاردة الحزَنة ٖ جفارق اْرضَة جحت



 خطواجها وكؤنها منفصلة عن العالم جماماً فجنهد بملة حَلة

 ونظر ناحَة الباب الربَسٍ الذٌ ما أن الجربا منه بدأ

 َحاول جكهن اْمر الذٌ كان سبباً لكل ذان الجوجر فٍ الداخل

كثرة وهذا َبدو سبّب جوجرفرجال اْمن منجشرون خارجه ب  

 حركة الناس هنا وجسابل هل هم هنا بؤمر من مطر شاهَن ؟

 لكنهم لم َكونوا بهذا العدد الؽَر طبَعٍ ولت وصوله

 ! وعمه رعد لبل للَل

 ما أن وصٗ له ظهرت له الحمَمة الكاملة وما جعله َمؾ.

 مصدوماً وهو ذاجه حال السابرة بجانبه ما أن ظهر لهم

كبَر من رجال الصحافة المججمعَن أمامه ومن كانتالعدد ال  

 لوات اْمن الحاجز بَنهم وبَن الدخول للداخل ولد بدأت

 جلن اْجساد جحاول الجحرن والمماومة ما أن جبَنوا هوَجهما

 ً  فهمس الكاسر شاجماً بحنك ونظر نحو الجٍ نظرت له أَضا

 واشجدت أصابعه حول كفها وهمس وهو َشدها نحوه

 " ٖ ججركٍ َدٌ أبداً  "

أن عددهم كان ونظر للحرس الذَن طولوهم وبالرؼم من  

 أربعة فمط إٖ أنهم كانوا السد المنَع الذٌ ساعدهم لشك

 صؾ رجال الصحافة الذَن جهافجوا علَهم كاْسمان الجابعة

 وكل واحد منهم َحاول طرح السإال بطرَمجه وجلمٍ

فهما هما حَنهاالجواب بؤٌ طرَمة كانت بَنما كان هد  

 الجخلص منهم فمط فٗ شٍء َُمال َمكنه معالجة الوضع فٍ

 . الولت الحالٍ

* 
* 
* 



 كان صوت الباب الموٌ وهو َضربه علً اجساعه مؽادراً 

 هو نهاَة جلن الزوبعة الجٍ أحدثها فٍ المكان من الولت

 الذٌ وضع فَه أصبعه علً جرس الباب حجً اللحظة وجرن

ق بمكان خروجه وحجً عَنٍ الجٍاْعَن الؽاضبة جحد  

 كانت السبب فٍ وجوده هنا وجعلمه سلفاً فما أن ألمت علَه

 اسم ذان الرجل كالمذَفة الجٍ أصابت الجمَع ولَس هو

 وحده ثنً مرفمه مبعداً َده والمسدس فَها جانباً َنظر

 لعَنَها بؽضب مكشرا عن أسنانه كنمر َنوٌ افجراسها

و ضرب وجهها بمطعة الحدَدوجعلم جَداً ؼرضه حَنها وه  

 الثمَلة فٍ َده فكانت َد والدها اْسبك له وهٍ جشجد علً

 ساعده والفاً بَنهما ولال بحدة ناظراً لعَنَه

 " لمد لالت ما جرَد ولن أسمح لن بهذا "

 فججاهله وكؤنه ٖ َراه أمامه ولال من بَن أسنانه وٖزال

 َنظر لها

جندمَن علً هذا لكنلو كنِت رجًٗ لعلمت كَؾ أجعلن  "  
 " حسابنا لم َنجهٍ بعد

 ونفض َده بموة مبعداً َد الحارثة عنه لبل أن َهمس بحمد

 وٖزال َنظر لعَنَها

 " سكَّ "
 لَخجم كٗمه بجلن الكلمة الَونانَة الجٍ رماها بها لبل أن

 َؽادر ومولنة بؤنها سجكون مسبة لذرة لو علم والدها

 . بمعناها ْؼمٍ علَه

 كانت جعلم بؤن اْمر لم َنجهٍ عند ذلن ولن َنجهٍ بخروجه

 ومؽادرجه ، وكالمجولع جماماً فمد وجدت نفسها فٍ مواجهة

 والدها هذه المرة والذٌ ولؾ َنظر لعَنَها نظرة ؼاضبة



 زادها الجراب حاجبَه اْسودَن وكانت جنجظر سَل الجوبَخ

لم ججولعهالؽاضب منه لكن ما أجاها كان أمر مخجلؾ جماماً   

 واحمر جفناها بسبب حبس الدموع مع اسجدارة وجهها

 جانباً بموة وعلو صوت الصفعة الموَة حجً شعرت بالخدر

 فٍ نصؾ وجهها كامًٗ وبطعم الدماء فٍ فمها ، وما أن

 عادت ونظرت له حجً امجٓت عَناها بالدموع ونظرت

 لعَنَه ولد صرخ بؽضب انجفضت معه أوردة وجهه

حمك وؼَر مسإول هذا الذٌ فعلجهأٌ جصرؾ أ "  
 " ودون إعٗمنا ؟

 ارجفعت َدها جمسن وجنجها الجٍ ٖزالت جشعر بها لطعة

 حدَد ساخنة بل حارلة وٖزالت عَناها الدامعة جنظر لعَنَه

 الؽاضبة وخرج صوجها بارداً كالجلَد حَن لالت بصوت

 منخفض

رجهاأنت كنت جرَد جسلَمها لوالد زوجها .. إذاً كنت سجخ "  
 " من هنا علً أَة حال

 وكان ذان ما زاد اشجعاله وما أن ارجفعت َده مجدداً 

 أمسكجها َد زوججه هذه المرة والجٍ لالت بضَك

 جنظر لعَنَه

 " َكفٍ َا حارثة فاْمر حدخ وٖ َمكن جؽََره "

 نفض َده منها ونظراجه الؽاضبة لم جفارق الوالفة أمامه

نها الَسري ، العَن الجٍوالجٍ انسابت دمعة وحَدة من عَ  

 امجد ألم صفعجه لها أَضاً وجكسر صوجها بؤسً حزَن

 ما أن لالت

 أرَد أن أسؤلن أمراً واحداً أبٍ .. إن كنت أنا الجٍ جبت "
 لمنزلن بجلن الحالة وبسبب زوجٍ أكنت جرضاها لٍ
 " وفٍ حمن ؟



 ٖذ بالصمت ٖ شٍء َصدر عنه سوي أنفاسه الؽاضبة

ظراجه المشجعلة الجٍ ٖزال َرسلهاواحمرار وجهه ون  

 لعَنَها فارججؾ صوجها وإن لالت بثبات

 أجل ٖ َمكنن لول شٍء ، لكن الصمت ألسً من الكٗم "
 " أبٍ خاصة إن كان الرد لدَكم هو الصفع

 وجابعت من فورها وببحة ولد امجٓت عَناها بالدموع مجدداً 

 حَن صفعجنٍ والدجٍ كسرت الصورة الجٍ كنت أراها "
 لنفسٍ فٍ المرآة وأنت اِن كسرت ابنجن من داخلها
 " ومسجمبًٗ لن ألجؤ ٌْ أحد لَنصفنٍ

 وما أن خجمت عبارجها جلن وبنبرة شبه باكَة ؼادرت

 ً  راكضة فٍ اججاه ممر ؼرفجها مخلفة ورابها صمجاً موحشا

فجه َد الجٍ لالتوما أن كان سَجحرن نحوها أول  

 جمسن بذراعه

 جولؾ َا حارثة ٖ جمل أو جفعل شَباً جندم علَه "
 " فَما بعد

 نظر ناحَجها والؽضب لم َفارق عَنَه بعد ولال

 " لالت بؤنن صفعجها سابماً ؟ "

 جركت ذراعه ولالت بجمود وكؤنها جلوم نفسها

 واكجشفُت ٖحماً بؤنه اْسلوب الخاطا مع جربَجن لها "
جفعلها أَضاً ومإكد مارَه جعلم وموافمة وإٖ فٗ  

 " رفضت الذهاب

 لال بضَك مججاهًٗ مٗحظجها عن أسلوب الجربَة

 ألم جفكر أٌ مولؾ هذا الذٌ وضعت فَه والدها أمامهم "
 " اِن والفجاة لد لجؤت لمنزلٍ ؟

 ونفض َده بموة َشَر للبعَد وصرخ بؽضب

ن َسجطَع وٖما الذٌ سَخرجها من هنان اِن ؟ فل "  
 " الشَطان فعلها



 ً  واسجؽفر هللا بهمس ؼاضب بسبب ما لال وهو َؽادر أَضا

 لكن فٍ اججاه الباب الذٌ ضربه وهو َؽلمه خلفه وجرن الجٍ

 حركت رأسها بؤسً وؼادرت باججاه المطبخ ْنها جحجاج

 ْن جشرب إبرَك ماء كامل بعد اْحداخ المجلفة لٓعصاب

 . الجٍ شهدجها

* 
* 
* 

جحت عَنَها وجلست بحركة واحدة جشعر بضربات للبهاف  

 جرجفع ودون شعور منها ما أن اسجدار ممبض الباب وكؤنها

 ! نابمة وعَناها مفجوحجان

 نظرت ناحَجه بجرلب مرَب فهٍ هنا منذ ساعات للَلة فمط

 وجخشً فعلَاً من كل ما َجلبه لها هذا الباب ، رجبت

مرأة الجٍ كشؾخصٗت شعرها بحركة مجوجرة جنظر لل  

 وجودها اجساعه البطٍء نحو الداخل ولد ابجسمت لها

 ابجسامة جمَلة أشعرجها بالراحة فَبدو أنها جحجاج لبعض

 الولت لججؤللم مع فكرة أنها باجت جزء من هذا المكان وبؤنه

 . علَها أن ٖ جخاؾ من أمور ٖ وجود لها

من عمرها جمرَباً لد جَبدل لون كانت امرأة فٍ الخمسَن  

 شعرها المرفوع فٍ كعكة أعلً رأسها للّون الرمادٌ

 ٖخجٗط خصٗجه السوداء بالكثَر من الشَب وكان لها جسد

 ممجلا بعض الشٍء جرجدٌ جنورة سوداء طوَلة ولمَص

 أبَض ناصع جحمل بَن َدَها طاولة خشبَة مخصصة لٓكل

جٍ له عنك طوَلفوق اْسّرة موضوع علَها طبك زجا  

 َحوٌ فواكه طازجة ممطعة وصحن موجود به ثٗخ لطع



 خبز فرنسٍ وآخر به الملَل من مربً الفراولة ولطعة زبد

 صؽَرة وبجواره كوب كبَر من عصَر البرجمال ، وضعجها

 عند طرؾ السرَر ولالت مبجسمة جنظر لعَنٍ الجالسة

 مكانها جنظر لها

ن لم َصلنٍ أٌ ردأعجذر آنسجٍ فمد طرلت الباب لك "  
 " وكان علَا الدخول

 ابجسمت محرجة ولد اكجشفت حَنها بؤنها لم جدخل مباشرة

 كما اعجمدت وبؤنها شعرت بها بل ما أخرجها من نومها

 العمَك ذان طرلها المجكرر للباب ، لالت الجٍ لم جنجظر منها

 جعلَماً كما َبدو

رإَجن هذا فمط ْن السَد ؼاسجونٍ َسجَمظ باكراً وطلب "  
 " فالمعذرة منن آنسجٍ

 همست جبجسم لها

 " ٖ بؤس ٖ علَن "

 ورالبجها وهٍ ججوجه نحو السجابر الضخمة ولد سحبجها

 بعَداً عن باب الشرفة الزجاجٍ الكبَر ومٓ النور الطبَعٍ

 الؽرفة ولالت بصوت باسم وهٍ جفجح بابها لججدَد

 الهواء فَها

موم باْعمال هنا وَمكننإسمٍ أولَفَا وأنا و إَرَكا من ن "  
 " طلب أٌ شٍء جرَدَنه منا

 وجابعت ما أن اسجدارت نحوها وبذات صوجها الباسم

 " َبدو كانت لَلجن سَبة وأنِت جنامَن بهذا الفسجان ؟ "

 ارجسمت ابجسامة حزَنة علً شفجَها وهمست

 " لَس كثَراً  "

 أومؤت لها برأسها مبجسمة ولالت



 " ..سَصل مبعوخ السَد فالَرَو فٍ أٌ ولت وهو لال بؤ "

 وبجرت كلماجها بسبب الَد الرجولَة الجٍ امجدت من الخارج

 للباب المفجوح جطرق علَه ولالت مبجسمة جنظر نحوه

 " ها هم أصبحوا هنا "

 وجوجهت نحو الباب نظراجها المسجؽربة ججبعها ولد خرجت

جرجها جحاولمنه فؽادرت السرَر مسرعة ورفعت س  

 ارجدابها فٍ أسرع ولت ممكن ججحمل ألم كجفها فالفسجان

 ً  كان بدون أكمام ولم َؽب عن بالها رؼبة الذٌ منعها سابما

 من هذا وأن جرجدٌ فسجاناً بذراعَن مكشوفجان وإن كان

 . خاصاً بالحفٗت

 وما هٍ إٖ لحظات ودخلت الجٍ كان َجبعها شابَن هذه

مل أكَاساً كبَرة فٍ َدَه ُطبعتالمرة كل واحد منهما َح  

 علَها شعارات اْماكن الجٍ جاءت منها وأشارت لهما نحو

 ؼرفة المٗبس لابلة

 " َمكنكما وضعها هنان ... شكراً لكما "

 ً  بَنما نملت مارَه نظرها من المكان الذٌ ؼادراه سرَعا

 نحوها ما أن لالت

ً لمد أرسلها السَد فالَرَو من أجلن ٖسجعمالها م " إلجا  
 وَمكنن الذهاب للمدَنة فٍ أٌ ولت عند نهاَة اْسبوع
 " وشراء ما جرَدَن وسَموم سانجو بنملن حَخ جشابَن

 وجابعت من فورها جضم َدَها لبعضهما

 سَكون علَن ارجداء الفساجَن فمط عند ممابلة السَد "
 " الكبَر فهو َفضل هذا

 حدلت فَها باسجؽراب بَنما جابعت هٍ جوضَح اْمر



 لن جكونٍ مجبرة علً ارجدابها طوال الولت وٖ ولت "
 الخروج فالسَد ؼسجونٍ لدَه نظام معَن لَومه وأماكن
 " جواجده

 وما كان لدَها سوي أَماء منصاعة دون أن جكلؾ نفسها

 عناء المنالشة أو حجً السإال بَنما لالت الجٍ لم َنجهٍ ما

 لدَها بعد كما َبدو

الشاٌ َشرب لهوة الصباح هو موجود اِن فٍ ؼرفة "  
 " وَنجظرن هنان

 أومؤت لها مجدداً جخفٍ جوجرها بابجسامة لطَفة

 فابجسمت لابلة

 سآجٍ بعد نزولن لجنظَؾ الؽرفة وأخذ اْطباق فٗ ججعبٍ "
 " نفسن بفعل أٌ شٍء هنا

 همست مباشرة

 " شكراً لن "

 أحنت رأسها للًَٗ باحجرام مبجسمة وؼادرت مؽلمة الباب

 خلفها فؤطلمت نفساً طوًَٗ وؼرست أصابعها فٍ شعرها

 جمررها للخلؾ خٗل ؼرجها الممصوصة حجً لفا عنمها

 وجحررت الخصٗت البنَة الناعمة جداعب طرفٍ جبَنها

 وؼادرت نحو حمام الؽرفة جوضؤت أوًٖ لجصلٍ فهٍ لم

 ججولع أن جنام أبداً وٖ هاجؾ لدَها لجضبط منبهه علً

 . ولت الصٗة

 وما أن ؼادرجه ولفت مكانها جفكر كَؾ َمكنها الحصول

 ! علً شٍء ساجر جصلٍ به

 دخلت ؼرفة جبدَل المٗبس وفجشت فٍ اْكَاس الموضوعة

 هنان فكانت جمَعها ٖ جفٍ بالؽرض حَخ كانت ثٗخ

 فساجَن الطوَل منها بدون أكمام وضَك .. بنطلون



ء أنَكولمَصان لصَران وسجرة خفَفة وبَجامة نوم وحذا  

 ولطع مٗبس داخلَة ، أؼلمت الكَس اْخَر الذٌ جعل

 وجنجَها جشجعٗن فهذه اْمور لدي الرجال هنا جُعد عادَة

 ٖ حرج فَها واٖعجراض علَها َُعد أمراً ؼرَباً بل

 ً  . وولاحة ؼالبا

 نظرت ناحَة اْرفؾ الخشبَة المخصصة لجرجَب الثَاب

بت اللحاؾ الخفَؾالجٍ ٖ جحجاج للجعلَك واْحذَة وسح  

 الموجود فَها وؼادرت المكان وجوجهت نحو باب الؽرفة

 أوًٖ وأؼلمجه بإدارة ممبضه الدابرٌ مرجَن كٍ ٖ َدخل

 علَها أحد وفردت اللحاؾ ووضعت طرفه علً رأسها

 وعمدجه جحت ذلنها فؽطً شعرها والجزء العلوٌ من

 جسدها كامٗ ووصوًٖ لمدمَها فٍ الخلؾ وولفت باججاه

 الشمس الممابلة للشرفة ورفعت َدَها مكبرة وصلت ما

 . فاجها أوًٖ ولبل كل شٍء

 وما أن انجهت أعادت اللحاؾ مكانه والذٌ سَكون لباس

 الصٗة خاصجها من اِن فصاعداً علً ما َبدو واسجحمت

 بسرعة حماماً لم َؤخذ من الولت أكثر من دلابك للَلة

 ولبست أحد الفساجَن الجٍ جم جلبها إلَها ، كان بلون أزرق

 زاهٍ طبعت علَه أزهار نرجس صفراء كبَرة وكان طوله

 ججاوز ركبجَها لنصؾ السالَن وله أكمام ججاوزت المرفمَن

 بملَل بمصة ضَمة وَالة جؤخذ شكل نصؾ سداسٍ مرجفع

 وثٗخ أزرار جزَنها نزوًٖ ، ونظرت لنفسها فٍ المرآة

ٍ ججفؾ شعرها بحركة سرَعة فَبدو أن اٖبن َراعٍوه  

 . ! جَداً ذوق والده



 مشطت شعرها سرَعاً ولامت برش الملَل من العطر الذٌ

 وجدجه فٍ أحد اْكَاس أَضاً لجؽطٍ رابحة الصابون فٍ

 جسدها وؼادرت الؽرفة جاركة خلفها الطعام الذٌ لم جلمسه

سٗلم بخطواتوٖ رؼبة لها فٍ جناول شٍء منه ونزلت ال  

 بطَبة مجرددة جججول نظراجها فٍ المكان الذٌ بدأ َظهر لها

 جباعاً ولد جخلله ضوء النهار فٍ كل جانب وزاوَة فحجً

 باب المنزل كان مفجوحاً علً اجساعه وسرق نظرها وهٍ

 جنزل آخر العجبات جنظر لشخصَن بلباس رسمٍ أسود

خصََناللون َمفان بعَداً واضح علَهما أنهما حراس ش  

 . للمكان أو لمالكه

 " مرحباً بن بَننا آنسجٍ "

 أجفلت جنظر للمرأة الوالفة خلفها وابجسمت مرجبكة فمد

 أفزعجها فعًٗ ْنها كانت شاردة الذهن نحو الخارج ، كانت

 امرأة ثٗثَنَه لها شعر بنٍ لصَر نحَفة الجسد وجهها

 طوَل وعظام فكَه بارزة وثمة نمش كثَر َؽطٍ أنفها

ً وو جنجَها بَنما جمجلن ابجسامة جذابة ورابعة وعلمت سلفا  

 بؤنها سجكون إَرَكا الجٍ جحدثت أولَفَا عنها ،

 لالت مبجسمة

 " وأنا كذلن إَرَكا ... شكراً لن "

 وجابعت من فورها جنظر حولها

 " كَؾ َمكننٍ الوصول لؽرفة الشاٌ ؟ "

 جحركت جلن من مكانها لابلة

 " جفضلٍ معٍ سؤوصلن لها "

 فسارت خلفها حَخ ردهة أخري كانت جفصل بهو المصر



 كما َبدو فمد كان لها مدخنة مسجملة جحفها نموش ذهبَة

 حولجها لمطعة رابعة الجمال جعلوها مرآة ضخمة كمساحجها

 جحمل ذات الزخارؾ والجٍ زَنت أَضاً الجدران الفاصلة بَن

قالنوافذ الطوَلة للمكان والمؽطاة بسجابر من الحرَر أزر  

 وذهبٍ اللون وكراسٍ كٗسَكَة ذهبَة لها خطوط زرلاء

 واضحة فٍ لماشها وزعت فٍ المكان بؤكمله ، وكان َوجد

 بها بابَن جفصلهما جلن المدخنة ومؽلمان وكانا أَضاً من

 خشب أبَض ٖمع جزَنه زخارؾ ذهبَة مماثلة للجدران ولد

 ولفت مرافمجها أمام أحدهما وطرلجه بمفصلها طرلجَن

الَجَن والجفجت نحوها ولالت بصوت منخفض باسممجج  

 السَد ؼسجونٍ َمضٍ ساعجَن هنا كل صباح وَمرأ "
 " الصحؾ

 أومؤت لها برأسها مبجسمة وها لد علمت أحد طموس سَد

 المكان الَومَة ، نملت نظرها للباب الذٌ فجحجه الخادمة

 ودخلت أوًٖ وسمعت صوجها جمول باحجرام

ٌاِنسة مارٌ هنا سَد "  " 

 فجنفست بعمك نفساً طوًَٗ انحبس وسط أضلعها ما أن

 سمعت الصوت الرجولٍ الخشن العمَك وكؤنه لمابد أسطول

 فعًٗ كان وٖزال

 " حسناً لجدخل "

 فحاولت رسم ابجسامة ججؽلب فَها علً جوجرها وهٍ جنظر

 للخادمة الجٍ خرجت حَنها ولد ابجسمت لها مومبة برأسها

بعمك وجحركت خطواجها نحو الداخلوهٍ جججازها فجنفست   

 . فٗ جراجع بعد اِن ولَس من أجلها فمط



 ما أن دخلت الؽرفة الواسعة والجٍ ٖ جمل جماًٖ وروعة عن

 بالٍ المكان بؤثاثها الجمَل وإطٗلة زجاجَة كاملة للجزء

 الجانبٍ من الحدَمة الرابعة والمنسمة ولها باب زجاجٍ

 أَضاً وكان مفجوحاً حَخ شرفة منخفضة ولد مٓت المكان

 رابحة اْزهار المنبعثة منه مخجلطة برابحة الماء المجناثر

 فوق العشب الذٌ كان َؽطٍ اْرض بؤكملها ولع نظرها

 علً من هٍ هنا من أجله والجالس علً كرسَه بكل شموخ

 لرب جلن أطٗلة الخٗبة َلبس بذلة رسمَة فاخرة َظهر

 فخامة لماشها واضحاً واسجؽربت أَلبسها اسجعداداً لممابلجها

 فمط ! أم أنه أحد طباعه الدابمة ؟ أو َنوٌ الخروج بعد

 الولت الذٌ سَمضَه معها ؟

 الجربت خطواجها منه ببطء وكان َنظر لها نظرة شاملة

 مجفحصة من وجها لمدمَها بَنما جمود مٗمحه ونظراجه لم

باعه اْول عنها وجولفت علًَعطها الفرصة لفهم انط  

 ممربة منه بعض الشٍء ولالت بؤدب

 " سعَدة بلمابن عمٍ "

 وشعرت بارجَاح ؼامر ما أن أومؤ برأسه وابجسامة حمَمَة

 جرجسم علً شفجَه ومٗمحه اْرسجمراطَة المنحوجة رؼم

 جمدمه فٍ السن ورفع َده نحوها َمَل أصابعه نحو اْسفل

دَها رضابه عنها أو بركجهففهمت وعلً الفور أنه َه  

 فجوجهت نحوه وأمسكت َده ولبلت ظاهر كفها لبل أن

 جُٗمس جبَنها بها فسمعت صوجه حَنها َمول بهدوء

 جخلل نبرجه الجادة

 " َمكنن الجلوس َا مارٌ "



 فجوجهت ْلرب كرسٍ له وجلست علَه وكان ثمة طاولة

 ممابلة له موضوع علَها صَنَة ذهبَة بنموش جمَلة

رع سفلَة ذهبَة لصَرة موضوع علَها فنجان لهوةواذ  

 خزفٍ مع الصحن المخصص له وكان لطعة فنَة لوحده

 بَنما بالكاد كان َحوٌ بماَا لهوة فٍ لعره فعلمت بؤنها

 جؤخرت فعًٗ فٍ المدوم وأن هذا الرجل َسجَمظ فٍ ولت باكر

 فاق جولعاجها ! كما كان بجواره طبك زجاجٍ ملٍء بؤنواع

 ً  . ! البسكوت الجٍ َبدو لم َؤخذ منها شَبا

 نظرت له ما أن لال بجدَة

 " كنت منزعجاً لعدم زَارجن وٖ اهجمامن "

 شعرت بالهواء َخجفٍ من ربجَها حجً داهمجها رؼبة شدَدة

 فٍ السعال جحكمت بها بصعوبة ولالت ما أن وجدت

 صوجها مبررة

ام للَلة جداً لم أكن أعلم بانجمالكم للعَش هنا إٖ من أَ "  " 

 وكانت جمول الحمَمة وإن لم جكن جفكر أساساً بزَارجه فهٍ

 لم جعرؾ إٖ من المدعو مطر شاهَن جٗه جلن الحمراء فجَم

 لم َهجم مطلماً ٔخبارها لبل ذلن ، وكان وكؤنما َمرأ أفكارها

 فمد جبدلت مٗمحه للضَك ولال

و جلبنكنت أعلم بؤن ذان الَونانٍ ٖ َهجم بإعٗمن أ "  
 " إلً هنا

 ابجلعت رَمها جخفٍ صدمجها ولالت مبررة

 هو كان مسافراً وأنا علمت من ابنة اْمَرال وكان ذلن "
 " َوم عودجه

 جنهد بضَك وكؤنه َمنع نفسه من لول ما َكره الجفوه به

 لكنه لال أَضاً وبلهجة حازمة



 ما شفع لن هو طلبن اٖنجمال للعَش هنا مع عابلجن "
واْساسَة وهذا ما كان سَحدخ وإن لم جطلبَهالحمَمَة   " 

 لال آخر كلماجه كؤمر ٖ نماش فَه مما جعلها جشد َدَها بموة

 بَنما جابع ما لم َكن َخطط لكجمانه كما َبدو وبنبرة مسجاءة

 أنا لم أكن راٍض عن بمابن مع جلن العابلة بعد موت ابن "
سم عابلةشمَمٍ وٖ زواجه من جلن المرأة وٖ أن جحملٍ ا  

 " والدجه جلن وعلَن أن جكونٍ مارٌ مَدَجشٍ بعد الَوم

 عادت ٖبجٗع رَمها فٍ صمت بَنما جابع هو من فوره

 أنِت حفَدة شمَمٍ اْكبر والوحَد وأرَدن وفالَرَو أن "
 " جرثا كل ثروجٍ الضخمة من بعدٌ

 اجسعت عَناها وجولفت أنفاسها وشعرت بجسدها َجعرق

ا به عملها حَنها بؤنه َفكر فٍ جزوَجهابشدة وكل ما أخبره  

 من ابنه ولد َكون َخطط لذلن فعًٗ وهنا سجكون نهاَجها

 المحجمة والجٍ لم َجولعها الجمَع وسجرضً بمجلها وموجها

 علً أن جفعل ما َخدم مصالحهم جمَعهم منصاعة دون

 نماش كما حدخ مع زوجها الذٌ كانوا َرَدون جسلَمه

 . ٖمرأة أخري جحت مسمً المهام

 شعرت بمدر من الماء البارد انسكب فوق رأسها حجً

 شعرت بالبرودة فٍ عرولها ما أن لال بلهجة جادة

 فالَرَو هو إبنٍ الوحَد وأنِت اِن لرَبجنا الوحَدة "
 ً  " وسججشاركان ثروثٍ لانونَا

 لو كان بإمكانها اِن لسمطت علً اْرض جضحن بهسجَرَة

ً  فكَؾ أنساها ؼباإها بؤن جفكَر هإٖء الناس مخجلؾ جماما  

 عن العرب وأنهم َورثون من َشاإون وَحرمون حجً من

 َكون الورَخ الوحَد لهم إن أرادو ذلن عكسهم هم

 المسلمون جحكمهم نصوص لرآنَة من ناحَة المَراخ



 ولجكون ممن َسجنفعون بثروجه علَها أن جكون زوجة

حجاجه اْمر وصَة مكجوبة عنلورَثه أما هنا فكل ما َ  

 طرَك محامَه جحوٌ أسماء من َخجارهم لوراثجه ومن

 . َحرمهم منها َولع علَها وانجهً اْمر

 فٍ ظروؾ أخري كانت لجرفض وإن كان َظن بؤنها حفَدة

 ً  شمَمه وبعَداً عن حمَمجها وكانت لجذكر له ابنة شمَمه أَضا

المطَعة بَنهموعمة مارٌ وابنَها لكنها جعلم عن العداء و  

 ً  وإن لم جسؤل سابماً عن الجفاصَل أو جهجم لها وعلَها فعلَا

 أن جبجعد عن الجدخل فٍ خصوصَات العابلة الجٍ لَست

 سوي سارلة لهوَة ابنجها المجوفاة والجٍ باجت جشعر فٍ كل

 ساعة جمر بؤنها جسجسلم لها ومجورطة فٍ هذا الجزوَر

رب حمَمَة لضمهافعلَاً فهذا الرجل كان َنوٌ إشعال ح  

 لعابلجه وَمكنها جخَل رد فعل جَم حَنها ورفضه وما سجصل

 ً  له اْمور بَنهما ولد فعلها لدرها ومهما كان اْمر لاسَا

 ولد خسرت حَاجها معه فها هم ججنبوا جبعات عناد هذا

 العجوز الذٌ َبدو واضحاً بؤنه َملن نفوذاً واسعا وَكفٍ أن

الحمراء فٍ صفه ما أن جعلمَمؾ ذان اْمَرال والد جلن   

 ابنجه بؤنه َسعً لنملها لدَه وإلؽاء جلن الوصاَة كما لمبها

 معه حسب مخططه الذٌ أعلن عنه للجو ، كانت سجكون

 الخاسرة فٍ كٗ اْمرَن لكنها اِن جلمت عمابه وؼضبه

 وحَدة بدًٖ من أن جنشب حرب بَنه وبَن هذا الرجل ٖ َعلم

 . أو َؤمن أحد جبعاجها

 ولفت ما أن ولؾ َمسن بَده رأس عصاه الفضٍ ولد رفع

 بَده اْخري المبعة الجٍ كان َضعها علً الطاولة بجانب



 كرسَه ولال

 سؤؼادر لـ شلجنهام وبعد الظهَرة علٍ ان ألبٍ "
كىجسىولددعوة صدَك لٍ علً الؽذاء فٍ   " 

 وجابع وهو َضع لبعجه فوق رأسه

ها عند طاولة الطعامسؤكون هنا ولت العشاء وأران حَن "  
 " لنجناوله معاً وسَكون فالَرَو موجوداً حسب كٗمه

 ابجسمت وأومؤت برأسها لابلة

 " سؤكون سعَدة بهذا "

 ارجسم شبح ابجسامة علً شفجَه الحازمة ولال مؽادراً 

 لن ألول بؤنه علَن الجصرؾ وكؤنه منزلن فهو كذلن "
 " بالفعل وأنِت سَدجه اِن

رفة المفجوح حَخ جوجه أحد الحراسوؼادر من باب الش  

 هنان نحوه بخطوات راكضة َفجح له باب السَارة المجولفة

 َمَناً وجركها والفة مكانها ولد شردت نظراجها فٍ الفراغ

 بحزن وارجسمت ابجسامة ساخرة علً شفجَها جفكر فٍ آخر

 كلماجه فهٍ كانت سَدة مالها الذٌ جعلها عمها جكرهه

ا سرَعاً ثم سَدة منزل زوجهاولولت لصَر ُسرق منه  

 لولت ألصر منه ولد انجهً بؤبشع الطرق وأكثرها لسوة

 ولن َخجلؾ هذا اْمر هنا أَضاً وججمنً فمط أن جؽادره بؤلل

 . خسابر ْن للبها لم َعد َحجمل المزَد

 جحركت من هنان نحو الباب الذٌ دخلت منه وصعدت

ً السٗلم من فورها وعادت لؽرفجها الجٍ وجدجه ا مرجبة جماما  

 وكؤنها جدخلها اِن الفارق الوحَد هو بالة اْزهار الجمَلة

 الجٍ كانت جزَن الطاولة فجوجهت نحو السرَر وارجمت علَه

 جحضن َدَها جحت خدها وهام نظرها للسماء المطلة من



 باب الشرفة الزجاجٍ المؽلك وأؼمضت عَنَها ببطء جحاول

فماضَها ذهب وانجهً أن ٖ جفكر فٍ شٍء .. ٖ شٍء أبداً   

 ومسجمبلها هللا وحده َعلمه والمجصرؾ فَه أما حاضرها

 . فلم َكن ابداً باخجَارها ومنذ البداَة ولن جلوم نفسها علَه

* 
* 
* 
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 ابجسمت عَناه ابجسامة حزَنة وهو َرالبها جٗعب الطفلة

 الجٍ لم ججركها منذ اكجشفت بؤنها معه .. جٗعبها وجمبلها

 وجضحن نَابة عن كلَهما كما أن جلن الرضَعة َبدو لم

 جنساها ْنها ٖ جؤنس الؽرباء بل ومزعجة بسبب بكابها

 طوال الولت لذلن جلبها معه فلن َسجحمل بكابها المجواصل

ب وٖأحد ؼَره ، بَنما اكجفً اِن بمرالبجهما فهٍ لم جج  

 علً سإاله الذٌ أعاده دون أن َجلمً أٌ جواب منها ٖ

 َعلم سمعجه وججاهلجه أم لم جسمعه أبداً ! لذلن لرر انجظارها

 . ْن هذا ما كان علَه أن َفعله بحكم معرفجه الجَدة بها

 رفع كوب المهوة وانحرؾ نظره نحو الزلاق الذٌ بدأ َعج

السابل اْسودبحركة المارة شَباً فشَباً وهو َرجشؾ   

 ً  . الذٌ بات َفمد دفبه جدرَجَا

 " مإكد جركت ْزَر مهمة العناَة بالبمَة ؟ "



 أعاده صوجها الباسم للنظر لمٗمحها المسجرخَة الباسمة

 مجدداً لبل أن َجبع به الكوب وهو َضعه مكانه لابًٗ 

 ٖ خَار آخر أمامٍ ؼَره وهو أكبرهم وإن كان ما َزال "

 ً  " طفًٗ أَضا

 جمجمت وهٍ جنظر للطفلة مبجسمة

 " لكن َمكن اٖعجماد علَه "

 وجابعت بضحكة وهٍ جرفع نظرها له

 سَكون علَن العودة لجسجَل آٖت المرالبة كلما شعرت "
 " بالضَك وسجضحن كثَراً علً شكله ووضعه

 لم َسجطع إمسان ضحكة صؽَرة جؽلبت علً شفجَه ولال

 َحرن رأسه

 " إنه فجً صعب المراس "

 لالت واٖبجسامة ٖ جفارق شفجَها

 " أراه ٖ َؤلؾ سوي والده "

 " !! والده "

 همس بها مبجسماً بسخرَة بَنما لالت الجٍ خبت

 ً  ابجسامجها جدرَجَا

 " أٖ زال َزوره ؟ "

 حرن كجفَه لابًٗ 

 فٍ اِونة اْخَرة لم َفعلها وَبدو لٍ هذا سبب "
مانزعاجه الداب  " 

 وجابع من فوره ونظره َبجعد عنها لحركة المارة من خلؾ

 زجاج الممهً بَنما كانت كلماجه هادبة منخفضة وشاردة

 " أزَر ٖ َجَد الجعبَر عن مشاعره ..هو كجوم جداً كطفل "

 ابجسمت وهٍ جرالب مٗمحه الواجمة ونظراجه الشاردة



تللخارج فهو َهجم بهم وَشؽلون جفكَره حجً فٍ جملبا  

 مشاعرهم ونوعها ، لالت بصوت باسم

 " أراه َشبهه كثَراً  "

 نظر لها سرَعاً وخرجت كلماجه مندفعة ومجضاَمة حَن لال

 " بل هو من َصنع منه نسخة عنه "

 اخجفت ابجسامجها جماماً ولالت جنظر لعَنَه

 " جؽَر رأَن به منذ علمت أَن كان َؤخذه فٍ رحٗجهما "

لبرهة ولبل أن َمول جنهد بضَك وٖذ بالصمت  

 وبذات ضَمه

 " الفجً ٖزال طفًٗ ومن الخطؤ إخضاعه لجدرَبات الرجال"

 أبعدت َد الطفلة الجٍ كانت سجبعد لبعة السجرة عن رأسها

 بسبب لعبها بها ولالت

 " لكن بإمكانه أن َصرع رجًٗ لوَاً ٖ جنسً ذلن "

 وكان لكلماجها مفعول عكسٍ جماماً فمد عٗ صوجه وهو

 ً  َمول بضَك بَنما َده جشَر جانبا

 لكننا ومنذ البداَة جعاهدنا معاً أن ٖ نجرن أحداً َسجؽل "
 " اْطفال الُزهرََن َا دانَا

 جنهدت نفساً عمَماً ولالت بكلمات حاولت أن جكون هادبة

 لدر أمكان ٖحجواء المولؾ

 " ... نعم لم أنسً لكن أزَر "

 وٖذت بالصمت جشد شفجَها حَن لاطعها بنبرة حادة

 هذه المرة

 وإن كان موافماً وَرَد هذا أو كان ذان الرجل َخصه أكثر "
 " منا ولم َفعل ما نخشً منه لكنه َبمً اسجؽٖٗ

 جنهدت بملة حَلة ولالت



 " أجرن هذه المسؤلة اِن َا زَن فهذا لَس ولجها "

فٍ اْمر الذٌ ٖ حكم لكلَهما كانت جرَد إنهاء الجدل العمَم  

 فَه لكن ذلن َبدو لم َعجب الذٌ لال ونبرجه الحادة لم ججؽَر

 ولت الحدَخ والبحخ عن والدجن ألَس كذلن ؟ كٗ "
 " اْمران مجشابهان

 زمت شفجَها بموة لبل أن جحررهما وكؤنها جمنع نفسها عن

 اٖنفعال مثله ولالت ببرود لم جسجطع إخفابه فٍ صوجها

 " لن َجدٌ مهما للت وأعدت "

 وكما جولعت لم جزد كلماجها ؼضبه إٖ اشجعاًٖ ولال بنبرة

 حادة لم ججؽَر

 أنا من ٖزلت أعَد وأكرر بؤن جركها لن سابماً ٖ َعنٍ "
 " نجاجن منها دابماً أو أنها لن جفعلها مجدداً 

 شعرت بكلماجه جرحت للبها وانحرؾ نظرها جانباً وكؤنها

راجه جلن وجمجمت ببرودجهرب من نظ  

 " ٖ نفع منٍ اِن فلم أعد طفلة "

 لال مباشرة وبنبرة لوَة جادة

 " لكن َمكنن إنجاب طفل ُزهرٌ ٖ جنسٍ ذلن "

 نظرت له حَنها ولد جابع من فوره ونظره انحسر فٍ

 عَنَها جحدَداً بَنما كان صوجه بدأ َنحرؾ للؽضب

فلة مإكد لم َكنحَن لامت بجزوَجن بوالدٌ وأنِت شبه ط "  
 " ؼرضها إسعادن وٖ جؤمَن مسجمبلن

 " !! زَن "

 لالجها مسجنكرة وكؤنها ٖ جعرفه هكذا من لبل بَنما لم َهجم

 هو بكل ذلن ولد جابع هجومه الحاد الؽاضب



 أجعلمَن ما كان سَحدخ لو لم أكن هنان جلن اللَلة ؟ "
ذلنلمد جسببُت بموت والدٌ ٔنماذن فهل جسجهَنَن بكل   

 " بسبب عاطفجن الؽبَة نحوها اِن ؟

 أخفضت رأسها ونظرها للطفلة الجٍ هدبت فٍ حضنها ولم

 جسجطع لول أٌ شٍء .. بل لم جسجطع إخفاء الحزن وٖ

 المرارة اللجان لمعجا فٍ عَنَها فهو عطب جرحها المفجوح

 وهٍ الجٍ عانت كطفلة ُزهرَة وكامرأة أَضاً فدماإها كانت

 جُشجري بالمََٗن من اْوراق النمدَة ومن أجل كل ذلن

 وجمَع أشباهها وبسبب كل ما عانجه وبمساعدة مطر

 شاهَن جم جؤسَس ذان المكان الذٌ جم اجخاذه كملجؤ لهم

 بعَداً عن بٗدهم وعن الثنانََن والعرب معاً وحاربوا جمَع

 مهربٍ اِثار الذَن كانوا َسعون باسجماجه للحصول علَهم

 وأنمذوهم منهم ، هٍ لم ولن جنسً أبداً كل ما مرت به

 خاصة ما فعلجه بها والدجها جلن وهٍ جبَعها ممابل المال إن

 كان لبل هروبها منها كطفلة أو بعد إمساكها بها وهٍ ابنة

 الثالثة عشر وذلن َشمل ما ٖ َعرفه سواها وهو انماذها لها

َم فعلت ذلن؟من الموت مرة فإن كانت جرَدها مَجة حماً ل  

 ً  أؼمضت عَنَها ما أن وصلها صوجه الحانك مماطعا

 أفكارها

 سواء إن كانت جعلم بوجودن هنا اِن وجججاهلن فمط أو "
 إن كانت ٖ جعلم أَن جكونَن فؤنِت سجمدمَن عنمن لها
 " وبمحض إرادجن هذه المرة

 

 كانت جعلم بؤنه َمول الحمَمة لكن ٖ َمكنها ججاهل الصوت

فٍ للبها والذٌ ظهر جلَاً فٍ عَنَها ما أن رفعتالصارخ   

 رأسها ونظرت له لابلة بحزن



 ٕانه أمر َسجحك المجازفة فعن طرَمها َمكننا الوصول "
 لكبار أولبن المجرمَن سافكٍ الدماء ، إن نجحت سَجحمك
 هدفٍ وسَسهم ذلن فٍ جمدَمهم للعدالة وإنماذ الجمَع

لنجَجة ذاجهاوٕان فشلت ولجلونٍ سنكون وصلنا ل  " 

 اجسعت عَناه لبل أن َمول بضَك وبعد أن ضرب بطرؾ

 أصابعه علً جبَنه

 َا إلهٍ دانَا هم لن َمجلون أبداً وأنِت جعلمَن ذلن جَداً  "
 " ولن َحدخ ذلن لبل أن جمدمٍ لهم طفًٗ ُزهرَا

 اكجسً عَنَها اْسً وخَبة اْمل وجمجمت ببرود

 " فهمت .. أنت لن جساعدنٍ مجدداً  "

 كانت جعلم بؤن لها أسلحة مجدَة معه دابماً لكنها وللمرة

 اْولً جفشل وهو ما لم ججولعه فمد لال سرَعاً وبنبرة

 لوَة حادة

 فعلت كل ما فعلت من أجلن ونزوًٖ عند رؼبجن فمط وإن "
 لم أكن ممجنعاً ، وحجً جسلَمن ٖبن كنعان ذان والذٌ
 َفجرض بؤنه موجود لحماَجن وهو لم َجساءل عن هوَجن
 ً  " أو مكانن َوما

 لاومت بصعوبة الجواء شفجَها بسبب ما لال وها لد فهمت

 اِن فهو ٖزال ؼاضباً لذات المسؤلة ، لالت وهٍ جهرب

 بنظرها منه للطفلة فٍ حضنها

 أنا أثك فٍ لرارات الزعَم مطر كما أنن جعلم جَداً لما أنا "
منزله اِنفٍ   " 

 وارجفع نظرها باسجؽراب معه ما أن ولؾ علً طوله وكما

 جولعت جماماً لم جزده كلماجها إٖ ؼضباً ولد صاح فَها بعنؾ

 وما الذٌ فعله الزعَم مطر ؼَر أنه َحاول وبكل جهد أن "
 َدمج العرب والثنانََن مجناسَاً جماماً مصَر أشباهكم ؟

جل هو الدخول لمصر عابلةثم وسبب انجمالن لمنزل ذان الر  
 ضرار السلطان فهل لن أن جخبرَنٍ كم مرة دخلجه حجً
 " اِن ؟



 ولفت أَضاً ولالت بهدوء جحاول الجخفَؾ من حدة ؼضبه

 كما ججاهلت النصؾ اْول من كلماجه الؽاضبة ْنها مسؤلة

 جخص الثنانََن كما جري

 " لم جكن الظروؾ مناسبة أبداً لمد حدثت أمور كثَرة "

 أبعد الكرسٍ بحركة ؼاضبة ولال بضَك وهو َجحرن

 حول الطاولة

 لمد كرست نفسٍ لحماَجن َا دانَا لكن اِن جولؾ دورٌ "
 وباخجَار منن وبالرؼم من ذلن ٖ أرَد أن ألول مسجمبًٗ 
 " بؤننٍ لست المٗم علً ما حدخ معن

 

 ولال آخر كلماجه وهو َمؾ مواجهاً لها فمالت جنظر لعَنَه

مة برجاء حزَنالحان  

 لم أكن أرَد أن نصل لهذا الخٗؾ ولم َكن هذا "
 ً  " ! رأَن سابما

 

 ابجسمت شفجاه بسخرَة سرَعاً ولال

 أنِت اخجرِت المدعو شاهر كنعان لمجابعة ما بدأناه لذلن "
 " انجهً دورٌ

 اجسعت عَناها بذهول هامسة

 " !! زَن "

د َدَهلكنه لم َهجم بل ورفض النظر لعَنَها وما أن م  

 للطفلة حجً سمطت فٍ حضنه وجعلمت به وعاد ودسها

 جحت معطفه كما كانت ولت لدومه مجمجماً ببرود

 ٖ َمكننٍ إخفاء عَنَها لذلن ٖ َمكننا البماء فٍ الخارج "
 " أكثر من ذلن

 



 لالت جحاول النظر لعَنَه الجٍ ٖزالت جججنبها بشكل مجعمد

 " لن أعجبر كٗمن الذٌ للت جدَاً وٖ بؤنه لرارن النهابٍ"

 أدار ظهره لها وجحرن لابًٗ ببرود

 " َمكنن الجفكَر كما جرَدَن "

 صرخت ضاربة اْرض بمدمها

 " !! زَن َا أحمك "

 لكنه لم َهجم ولم َجولؾ وجسده الطوَل َمجرب من باب

نهاالممهً فجحركت خطواجها نحوه وخرجت خلفه وكان حَ  

 لد عبر ممر ضَك بَن بنابَن كبَرَن وكانت سجلحك به

 لكنها جذكرت المكان الذٌ كان علَها الذهاب له وهو

 المنزل الذٌ سجمابل فَه مارَه وذان ما جعلها جمؾ مكانها

 مجؤففة وؼَّرت مسار خطواجها الؽاضبة معلّمة آمالها علً

 طباعه الماضَة فهو سرعان ما َنسً كل ما لاله فٍ ولت

 الؽضب وٖ َجحدخ عنه مطلماً كما أن مسؤلة والدجها كانت

 نمطة خٗؾ بَنهما دابماً ، لكنه اِن أضاؾ شاهر كنعان

 .! لٗبحة أَضاً وجري بؤن ؼضبه مخجلؾ عن السابك

 ولفت عند طرؾ الرصَؾ وكانت سجرفع َدها لجولؾ سَارة

 أجرة لوٖ منعها صوت رنَن الرسالة الذٌ خرج من جَب

ا الطوَلة فدست َدها وأخرججه منها وكل جفكَرهاسجرجه  

 بؤنها من زَن لكنها جفاجؤت بؤنها من شاهر الذٌ كجب فَها

 ( ٖ داعٍ لذهابن لها هٍ لَست هنان )
 جنهدت بؤسً بل وللة حَلة وهٍ جعَد الهاجؾ لجَبها وجعود

 أدراجها فهو ٖ َعلم بؤنها ؼادرت المنزل أساساً بل وها

للحاق بذان اْحمك الؽاضب من أجلهٍ أضاعت فرصة ا  



 . زَارة جم إلؽاإها

* 
* 
* 

 مر أكثر من ساعجَن وهٍ مكانها لم جؽادر السرَر كما لم

 ججرن عَناها الشاردة الفراغ الذٌ كانت جهَم فَه ججكا

 برأسها علً ساعدها الذٌ جدسه جحجه فبسبب جلن الحبوب

 باجت جنام طوال اللَل دون أن جشعر بنفسها وٖ أٌ شٍء

 حولها ولذلن عاد ذات الشعور الذٌ كانت جشعر به فٍ

 جسدها كما أعصابها ونشاطها الذهنٍ بسبب هذه اْنواع

 من اْدوَة والجٍ كان جمرَر طبَبها النفسٍ بؤنها لن ججخلً

 عنها أبداً بَنما اسجطاعت جركها والنوم من دونها طوال

 الفجرة الماضَة وجخلصت من جمَع أعراضها المجلفة

 لٓعصاب لبل الجسد وها هٍ جعود خطوة للوراء بدًٖ من

 المضٍ لُدماً ، بل وعدة خطوات حجً أصبحت فٍ المكان

 . الذٌ انطلمت منه

 لمعت عَناها الشاردجان بحزن وألم وهٍ ججذكر وجه شمَمها

الوحَد للبماء جوأمها ومإنسها حجً فٍ ؼَابه بل وهدفها  

 ومن كانت جحلم بمسجمبله الذٌ أراد هو لنفسه وها هٍ

 . جراه أَضاً َفمد كل شٍء وأوله أحٗمه جلن

 .. ابجسمت بمرارة والذكرَات جعود بها لذان الزمان البعَد

 للطفلَن فٍ العاشرة جسدَهما النحَٗن ٖ َجطابمان مع

مزرعجهم سنهما أبداً َجلسان جحت شجرة الجوت الكبَرة فٍ  

 وكل واحد منهما َحضن ركبجَه بَدَه َنظران لٓرض

 مبجسمان بَنما جرالب أحدالهم الزرلاء حركة النمل الصؽَر



 بَن اْوراق الَابسة المجناثرة علً اْرض ولال الفجً

 ً  مبجسما

 " أجعلمَن ما هو حلمٍ للمسجمبل َا زَزفون ؟ "

العشوابَة نظرت نحوه حَنها وكان ٖزال َنظر لحركة النمل  

 وجابع وذات اٖبجسامة المشرلة المجفابلة جزَن شفجَه

"  ً  " أرَد أن ألود طابرة عسكرَة وأن أكون طَاراً حربَا

 ٖحت ابجسامة صادلة علً شفجَها جبدلت لسعادة مماثلة

 ما أن نظر لها ولال بحماس وعَناه جبرق كمَاه البحر جحت

 أشعة الشمس

َمه وأنا أعَش مع جلن العابلةظننت بؤنه حلم ٖ َمكن جحم "  
 كخادم لهم لكنٍ اِن أراه سَجحمك ولد أصبح لدَا عابلة
 " ولم أعد اللمَط الوحَد

 وجابع من فوره مبجسماً َنظر لعَنَها بفضول

 " وأنِت َا زَزفون ما هو حلمن ؟ "

 ماجت ابجسامجها ونظرت لٓرض جحت لدمَها وجمود ؼرَب

 اكجسً نظراجها وكؤنها لم جسمعه فمال مجدداً 

 " ! أٖ حلم لدَن "

 نظرت له وابجسمت جخفٍ كل جلن المشاعر لابلة

 " بلً بات لدَا حلم اِن وهو أن أران طَاراً  "

 جبدلت نظراجه لٗسجؽراب ولال

 " وماذا عنن أنِت لنفسن ؟ "

 " ٖ شٍء "

لٓرض جحجهاهمست بجلن الكلمة ونظراجها الجامدة جعود   .. 

 نظرة جبدلت للحزن واْسً ما أن وصلها صوجه الحزَن



 كَؾ َكون ٖ شٍء ؟! ألم جفكرٌ َوماً فٍ المسجمبل وما "
 " ! جرَدَن أن جحممٍ فَه

 اشجدت أصابعها الرلَمة علً لماش فسجانها الذٌ َؽطٍ

 ركبجَها وخرجت الكلمات من عمك مؤساجها وحمدها

 لبل حنجرجها

أن أري من جرن والدٌ وجدجٍ للموت وجركنٍ بلً أرَد "  
 " هنا َجعذب مثلنا

 حدلت فَها عَناه بحزن ولال

 " جمصدَن جدنا ؟ "

 نظرت له ولالت بحدة

 ٖ جمل جدنا هو ضرار السلطان فمط وبسببه حدخ كل "
 " هذا لن ولٍ

 ٖذ كٗهما بالصمت وكانت نظراجه الحابرة جنجمل بَن عَنَها

حمد واْلم حجً ظهر علً أنفاسهاالمدججة بالؽضب وال  

 الجٍ باجت جخرج لوَة مجعالبة ولال باسجؽراب

 لما جكرهَن هذا المكان ومنزلنا َا زَزفون ؟ والدجٍ "
 " جحبنا كثَراً 

 لم ججب ولم ججحدخ ولم َنجظر هو ذلن ولد همس بحزن

 َبعد نظره عنها للفراغ أمامه

 " أنِت لم جعرفٍ معنً أن ٖ َكون لن عابلة "

 أبعدت نظرها عنه أَضاً لكن لٓرض جحجها وامجٓت عَناها

 بدموع المهر وازداد اشجداد لبضجَها حول ركبجَها جخفٍ

 انفعالها وارججافهما ولم ججحدخ ْنه ٖ َمكنها لول الحمَمة

 كانت أسبلة منطمَة جمنت لو لم َعرؾ أجوبجها َوماً ولم

 َعرفها أبداً لجدمر طفولجه ومسجمبله مثلها فهٍ كانت جشعر

 بعذابه طوال السنوات الماضَة كما كانت جشعر بجعذَبه



 . لنفسه لًَٗ 
 أؼمضت عَنَها وسالت دمعة وحَدة من طرؾ إحداها

 مروراً باْخري جشعر بها جحرق حاضرها ومسجمبلها

 مجسللة من ماضَها اْسود فلم جشعر َوماً بالراحة

 والسكَنة ْنه لم َشعر بها وجعلم جَداً بؤنه علَهما أن

 َسعدا كلَهما معاً أو لن َحدخ ذلن أبداً وأحدهما

 . َجؤلم وَجعذب

 جلست ججمع شعرها عند جانب واحد من كجفَها ومسحت

 عَنَها بحركة لوَة سرَعة وؼادرت السرَر بل والؽرفة

لن َنفعهمابؤكملها جمسن دفجرها فٍ َدها فجذكر جلن اْمور   

 فٍ شٍء ، جإمن بذلن بل وجطبمه دابماً فهٍ لم جخسر

 شمَمها بعد بل ومولنة من أن محاولة لجله جحمل سراً كبَراً 

 وهذا ما كانت جشعر بؤنه َحاول إَصاله لها أٌ أنه لم َفمد

 . صلجه بما حوله بعد ولم َمت دماؼَاً وثمة أمل

الزجاجَة جوجهت نحو السجابر الجٍ كانت جؽطٍ الواجهة  

 الكبَرة كنافذة محمَة ٖ لفل لها وٖ ممبض وسحبجه بَدها

 بموة وعّم النور الموٌ المكان َجسلل له عبر خَوط أشعة

 الشمس الدافبة وما أن اسجدارت مولَة ظهرها له وجمدمت

 خطواجها للًَٗ ولفت مكانها جنظر جحت لدمَها الحافَجان

عت للخلؾحَن شعرت بشٍء ؼرَب علً بشرجهما وجراج  

 خطوة جنظر بعَنَن مجسعجَن للجراب الرمادٌ اللون الذٌ

 كان َؽطٍ اْرضَة البَضاء الٗمعة بطبمة رلَمة فولها

 وارججفت َداها وسمط الدفجر منها لٓرض وَدها اْخري

 جرجفع ٖ شعورَاً لعنمها وِثار الخدوش فَه وأؼمضت



 عَنَها وجمطعت أنفاسها مع ارججاؾ جسدها جشعر بما

 . حدخ وكؤنه اِن

 انجفض جسدها والجصمت بالجدار خلفها مفزوعة جنظر لباب

 الجناح وسبب الصوت الذٌ أرعبها فوق ذعرها لجولعها

 إَاه فٍ مكان آخر وكان ولاص الذٌ ولؾ مكانه دون أن

 َجحرن نحو الداخل َنظر لعَنَها باسجؽراب ولنظرة الخوؾ

 فَهما .. نظرة لم َراها أو َعرفها فَهما سابماً وٖ لَلة

 ممجل نجَب وحَن طلبت منه نملها إلً هنا ! بل لم َجولع أن

جلن العَنَن وٖ المٗمح أبداً فلم َعرفها إٖ لوَة َراها فٍ  

 !! ٖ مبالَة باردة وساخرة

 جمدمت خطواجه نحو الداخل ونظراجه لم جفارلها ججنمل بَن

وَدها الممسكة بجانب عنمها وما أن ولؾ علً بعدعَنَها   

 خطوات فمط منها همست وأنفاسها لم جنجظم بعد كما لم

 جزل َدها عن عنمها

 " لم جنم هنا البارحة ؟ "

 اضطربت ضربات للبه ٖ شعورَاً بسبب وضعها ذان

 ومشاعره الجٍ فمد السَطرة علَها جماماً ولال بجوجس

 " ! ٖ .. جبت للجو "

جوابه ذان ما جعل الخوؾ والجوجر َجحكمان وكان  

 بإنفعاٖجها أكثر وإن أخفت كل ذلن بانحنابها لرفع دفجرها

 من اْرض لكن ذلن لم َمنع الذٌ لال ما أن اسجوت والفة

 " ! ماذا حدخ َا زَزفون ؟ ما بن "

 " ٖ شٍء "

 همست بجلن الكلمة وهٍ ججوجه ناحَة ؼرفجها لكنها جولفت



برهة لبل أن جسجدَر نحو الوالؾ مكانه ونظراجهعند بابها ل  

 ججبعها ولد نظر لعَنَها الجٍ ٖزال َعجز عن فهم جلن

 النظرة فَهما وكؤنها جماوم ذعرها من شٍء ما ! وما َمجله

 ومولن منه بؤنها إن رفضت الجحدخ فلن َجبرها علً ذلن

 ومهما حاول ، كان َجولع بل وَنجظر أن جدخل وجؽلك بابها

هه ككل مرة لجصفع للبه ووالعهما به لكنها خانتفٍ وج  

 جمَع جولعاجه جلن حَن جحركت شفجاها ورحمجه أخَراً وإن

 بكلمات مجرددة منخفضة

 " أنا ... أنا ٖ أرَد البماء هنا "

 حدق فَها باسجؽراب فهٍ من طلبت هذا سابماً وأصرت

 علَه جؽَر رأَها فجؤة ! الجربت خطواجه منها ولال

 واٖسجؽراب لم َؽادر مٗمحه بعد

 " !ٖ جرَدَن البماء فٍ جناحن هنا ؟ "

 وما أن ولؾ أمامها مباشرة نظراجه المسجفهمة لم ججرن

 عَناها لالت ونظراجها جرالب عَنَه بجرلب وكؤنها جبحخ

 عن الرفض فَهما

 " بل فٍ المصر بؤكمله "

 وكان رد فعله المبدبٍ أن حدق فَها بذهول وججمدت

محه وكؤنه جحول للوحة زَجَة معلمة علً الجدار ولالمٗ  

 ً  ما أن اسجفاق من صدمجه هامسا

 " !! من المصر "

 وجذكر فجؤة الحالة الجٍ وجدها علَها ولت دخوله وذان ما

 جعله َجممص دور الجمثال الحجرٌ فعلَاً وكؤنه َحاول

 البحخ والجفجَش عن جمَع جلن اْسبلة فٍ عَنَها ، وكانت



ؤة اْكبر له أن اسجدارت ناحَة ؼرفجها مجدداً وكؤنهاالمفاج  

 فهمت رفضه دون أن َجحدخ أو هكذا فهم هو فجحركت

 أطرافه حَنها لبل حواسه وأولفها ممسكاً َدها وأدارها

 نحوه لابًٗ 

 " !زَزفون ماذا حدخ ؟ "

 

 لم َحصل علً جواب ما أراد منها بل لالت بكلمات جادة

 منخفضة جنظر لعَنَه

 أنت وعدجنٍ عند شاطا البحر بؤن جحمك لٍ طلبٍ "
 ومهما كان وكان هذا طلبٍ حَنها وأنت وافمت إن
 " كنت جذكر

 

 َذكر بالجؤكَد وكَؾ َنسً جلن اللَلة وجلن اللحظات ؟ بل هو

 لم َنسً شَباً وٖ كلمة لاٖها منذ عرفها كما َذكر بؤنه

 اسجؽرب حَنها أن كان طلبها بؤن َُخرجها من هنا حَن

 جطلب هذا وهو وافك ووعدها لكنه اعجمد بؤنه نوع من

 اتxxxxالجعجَز منها لعلمها بؤن جده َمنع عنهم شراء ال

 والسكن فٍ ؼَر هذا المصر وٖ بشكل مإلت وهو انصاع

 ْوامره طوال السنوات الماضَة بالرؼم من جنمله بَن لندن

ه هنا وعودجه مجؤخراً أؼلب اْولات لكن أن جكونومكجب  

 كلماجها جلن نابعة عن حمَمة وسجطالبه بها َوماً فهذا ما لم

 َجولعه ! لال بجدَة َنظر لعَنَها

 " بلً أذكر جَداً  "

 لالت من فورها

 " ... حمك لٍ هذا اِن "



 وٖذت بالصمت لبرهة وكؤنها جماطع نفسها وجعالت ضربات

ابعت بجؤنٍللبه ما أن ج  

 " فوحدن من َرضً بمساعدجٍ "

 لو كان اْمر بَده ولوٖ حظه السٍء والذٌ لم َبجسم له

 َوماً لكان حضنها اِن بل وحلك بها عالَاً َصرخ بسعادة

 بدًٖ من محاربة نفسه ومماومجها فحجً السعادة الجٍ داعبت

 روحه لسماع هذا منها وْول مرة لم َسجطع أن َظهرها

مولناً بؤنه لم جخفَها عَنَه اللجان لمعجا بالسعادةوإن كان   

 الجٍ ؼمرت للبه وأخفاها لسانه ، سعادة سرعان ما انطفؤت

 وجٗشت كؤحٗمه جمَعها وهو َجذكر حدَخ جده البارحة

 وما جعله َمضٍ اللَل خارجاً فٍ سَارجه كعادجه كلما ضاق

رالخناق علَه ولرر الهرب من كل ما َُذّكره بوالعه وجذك  

 العمبة الجدَدة والجٍ وضعها ذان الجد فٍ طرَمه لجحول

 بَنه وبَن كل هذا ، وذان ما لم جخفَه عَناه أَضاً وَبدو

 أنها لرأجه جَداً كما َعلم حدة ذكابها وبؤنها سجفهم اْمر

 . سرَعاً كما حدخ فٍ المرة الماضَة حَن لجؤت إلَه

وما وكان ذان ما جعلها جخطو للخلؾ خطوة واحدة حَنها  

 كان َراه فٍ عَنَها وَفهمه جَداً وهو الشعور بالخذٖن

 فؤمسكت َداه بذراعَها لبل أن جفكر فٍ اٖبجعاد عنه

 بل وفٍ جؤكَد أفكارها جلن ولال بجدَة

 " سؤفعل كل ما جرَدَن َا زَزفون "

 وجابع من فوره وهو َري نظرة الجفكَر فٍ عَنَها

 .. سؤفعلها وإن لم جطلبَها سابماً ولم أعدن بها "
 " سؤفعل كل شٍء ْجلن



 

 سمع كثَراً عن أن الملب َرلص فرحاً لكنه لم َعرؾ ذلن إٖ

 لحظجها وما أن ابجسمت له ابجسامة لم َعرفها فٍ شفجَها

 سابماً وجخصه بها ! ابجسامة سرعان ما سرلجها منه وهٍ

ٗطم فٍ مشاعره فجمنحهجسجدَر نحو ؼرفجها لججركه َج  

 الحَاة فٍ لحظة ثم جعود وجسلبها منه مبجعدة لجؤخذ

 . روحه معها

 " ٖ جؽادر من هنا "

 كان ذان فمط ما لالجه وهٍ جؽلك باب الؽرفة مسرعة

 وجركجه والفاً أمامه ومواجهاً لنظراجه المسجؽربة فهٍ رمجه

هافٍ دوامة طوَلة من الجساإٖت واْسبلة الجٍ ٖ َجد ل  

 ! أٌ أجوبة لجضاعؾ من صعوبة مهمجه

 ً  ؼرس أصابعه فٍ شعره َشده للخلؾ وجنفس نفساً عمَما

 َرفع رأسه لٓعلً وجمجم بؤسً

 " ساعدنٍ َا رب ْساعدها فؤنا وحَد فٍ هذه المعركة "

* 
* 
* 
 ما أن ؼادر مكجب الطبَب كانت وجهجه المكان الذٌ جاء

لً اْرضَةمنه لبل للَل وكان صوت خطوات حذابه ع  

 الرخامَة َشبه نمر اْفكار فٍ رأسه وكؤنه مسمار طوَل َجم

 ً  ضربه فٍ لطعة خشب لاسَة وجمنً أن كان َملن شَبا

 َفعله ؼَر ذلن لكنه عاجز حاله حال أٌ شخص ؼَره فما

 الذٌ لد َفعله َولؾ كل هذا ؟

 حَن وصل ممر ؼرفجها ظهر له الوالؾ مكانه حجً اِن



ظر له بدوره فجباطؤت خطواجه كما جولؾووحَداً هنان ولد ن  

 عن الشعور بها فٍ رأسه ْن أفكاره كما َبدو اجبعت منحً

 . آخر وإن كانت جصب فٍ اْمر ذاجه

 جولؾ أمامه مباشرة ونظراجه بحثت حوله فٍ حركة ٖ

 شعورَة ولال

 " أَن هٍ المرأة الجٍ كانت هنا ومن جكون ؟ "

 ً  وكان ذان بمثابة زر الجشؽَل للذٌ أشاح بوجهه جانبا

 ولال بضَك

 ٖ جسؤلنٍ عنها فلن أجحمل مسبولَة مخجلة مثلها "
 " ولَؽضب مطر كَؾ َشاء

 نظر له رعد باسجؽراب ولم َفهم ما عٗلة مطر ولما هٍ

 هنا وما الرابط بَنها وبَن مبنً المحكمة الذٌ جاإوا

مناسبة للسإال أكثر ْنمنه ! لكنه لم َجد الفرصة ال  

 الوالؾ أمامه جملص من ذلن بما معناه ٖ جسؤل مجدداً 

 ولد لال ما أن عاد بنظره له

 " هل ؼادرت جَما ؟ "

 أومؤ برأسه وهمس ونظره َنجمل نحو النابمة خلؾ

 الجدار الزجاجٍ

 " أجل مع الكاسر "

 كانت نظراجه جرالبها فٍ صمت بالرؼم من أن داخله ٖ

البجة وذان ما جعله َهرب بنظره بعَداً عنها وعاد َشبه ذلن  

 ونظر للوالؾ أمامه ما أن طال صمجه ولال ببعض الجردد

 " ! لم جسؤل ما الذٌ حدخ فٍ المحاكمة "

 كان رد فعله المبدبٍ ابجسامة ساخرة ولبل أن َجمجم ببرود



 " ومن سؤسؤل ؟ "

 جنهد نفساً عمَماً ولال

 " !جبدو لٍ مسجاًء ؟ "

رعد َسجشعر سابماً بروداً فٍ عٗلجه معه لم َفهمه كان  

 بالرؼم من أنه لم َبدر منه أٌ جصرؾ سٍء حَاله لكنه

 َشعر بؤنه ثمة فجوة بَنهما وبؤنه َضع مسافة جعَك اججاه

 عٗلجهما نحو المصاهرة وإن لم جكن برابط دم ولطالما

 احجرم ذلن ولم َبدٌ نحوه أٌ نوع من العداء أو اٖسجَاء

 لكنه َري اِن أن اْمر مخجلفاً جماماً وجؤكد من ذلن ما أن

 أبعد نظره عنه مجؤففاً ولال بضَك

"  ً  " رأسٍ سَنفجر بسبب جلن المعلولة نفسَا

 

 وكان ذان بمثابة لؽز جدَد جعله َحدق فَه بجساإل وإن كان

 ٖ َنظر له ولرر عدم السإال هذه المرة فاْمر فَه امرأة

وعلَه احجرام ذلن فاججه للسبب الثانٍ ٖ جربطه بها صله  

 لوجوده هنا ولال وهو َطَل النظر له

 " المضَة سمطت َا لاسم "

 جعلجه كلماجه جلن َنظر لعَنَه لكن نظرجه كانت ججسم

 بالجمود الجام ولم َسجطع لراءة أٌ شٍء فَها ، وأجاه

 جفسَر ذلن ما أن جمجم بجمود

 " جولعت هذا "

هداً فهو كان َجولع ذلن بالفعل أوأومؤ برأسه فٍ صمت مجن  

 واثك منه وَحار فعلَاً فٍ نوع العٗلة الجٍ جربط مطر

 شاهَن برجاله ! وكل َوم َجضح له أمور كان َجهلها



 والَوم جحدَداً علم بؤنها عٗلة فرَدة من نوعها وممَزة

 عن أٌ نوع مشابه وجؤكد بؤنهم رجال َنظرون لمابدهم نظرة

ت أصابع َمناه فٍ حركة ٖ شعورَةالملب للعمل ، اشجد  

 وٖزال َحدق فٍ عَنَه الجٍ شردت ناحَة النابمة فٍ

 الداخل وكؤنه َربط المعلومة بالوالع أمامه ولال بجرلب

 " لكن لَس هذا هو اْسوأ وما جعل حالجها جصل لهذا "

 نظر ناحَجه بحركة سرَعة حَنها ولال مباشرة

 وبجوجس كبَر

 " ماذا حدخ ؟ "

أن َهرب من عَنَه لكنه لم َفلح وازداد شد أصابع حاول  

 لبضجه أكثر وكؤنه َعجصر للبه بَنها بل جمنً خنمهم بها

 ولد لال أخَراً ورحم نفسه لبله

 وصلت أوراق المضَة ْبناء ؼَلوان وعلموا بؤنهما "
 " ابنة وحفَدة دجً الحالن

 

 كل شٍء جولعه منه حَنها إٖ هجومه الجسدٌ نحوه وهو

 ً  َشد َالة سجرجه صارخا

 " ما هذا الذٌ جموله َا ابن شراع ؟ "

 أمسن بمبضجه جلن ونزعها عنه بالموة لابًٗ بضَك

 " أنا أجفهم جفاجؤن باْمر لكن ٖ ألبل أن جهَننٍ "

 كان رد فعله الصمت الجام بَنما كانت أوردة نحره نافرة

ولن وعضٗت فكَه جنبض وكؤنه َكجم إعصاراً لوَاً بداخله  

 َسجؽرب هذا وأن َكون جؤثَر الصدمة علَه لوَاً هكذا ،

 بَنما كانت نظراجه معاكسة لذلن جماماً فكانت عَناه



 كالضابع المشجت والمفجوع فٍ ذات الولت ولم َكن َعلم

 بؤنها ججرجم أفكار عمله حَنها وهو َسججلب جصرؾ جَما

 اْخَر معه وَربطه بما علم منه اِن وما حدخ وجحركت

فجاه أخَراً وإن خرجت الكلمات منها مَجة جابهةش  

 " !لم َخبرنٍ باْمر ؟ "

 كان جعلَك رعد المبدبٍ الصمت ولبل أن َمول بشٍء

 من الهدوء

 لو فعلها حَنها ما كنَت لجؤجٍ إلً هنا وجكون معهن .. هو "
 " َعلم ذلن جَداً 

 أبعد نظره عنه وبدأت نظراجه ججشجت فٍ المكان حوله وكؤنه

نفسه فٍ صحراء خالَة وحَداً َحاول فهم واسجَعاب وجد  

 أَن َكون بَنما كان وكؤن كل ورَد فٍ جسده سَنفجر

 بالدماء فجؤة فمال رعد الذٌ كان َفهم جَداً ما َعانَه حَنها

 وبذات نبرجه الهادبة

 " َمكنن المؽادرة سؤبمً هنا بمربها "

جًنظر لعَنَه بصمت وكؤنه لم َؽادر جنوَم الصدمة له ح  

 اِن فجابع مإكداً ومشجعاً ْنه َعلم بؤن عمله الباطن

 سَرفض جلمابَاً مخالفة أوامر زعَمه

 جمَع رجاله لحموا به ْنه عاد للمحكمة ومن اْفضل "
 ً  " أن جكون معهم أَضا

 وكما جولع كان ذان ما جعله َجحرر من جمَع المَود الجٍ

 كانت جكبل عمله لبل سالَه وؼادر بخطوات مسرعة بل

 وشبه راكضة َُخرج هاجفه من جَبه ونظراجه جرالبه حجً

 احجفً واطلك حَنها جنهَدة خافجة جحاكٍ للة حَلجة وجوجه

 لباب الؽرفة أمسن ممبضه وأداره ببطء وهو َفجحه وكؤنه



 َخشً إزعاج الجٍ ٖ جعلم عّما َحدخ حولها شَباً وإن

الباب بركٗجه الموَةأسمط   . 

 أؼلمه خلفه وجوجه نحوها وجلس علً الكرسٍ لرب

 .. سرَرها وعَناه ملجصمجان بمٗمحها الفاجنة المجعبة

 شفجاها جافة ووجنجاها المجوهججان جنام علَها رموشها

 الطوَلة دون حران واعجصر اْلم للبه فهذه هٍ وصَة

َموت والده واٖسم الذٌ لم َجولؾ عن ذكره لبل أن  .. 

 لَس أحد أبنابه وٖ شمَمجه الوحَدة وٖ حجً حفَده الوحَد

 وابن ابنه المجوفً بل هٍ فمط من أوصاه علَها مراراً 

 وجكراراً وكل ما َخشاه هو الولوؾ أمامه َوم الحساب ولد

 . خان أمانجه وجخاذل ناحَجها

 اشجدت لبضجاه فوق ركبجَه بموة وشعر بالؽضب من نفسه

لولت فهو أّمنه علً ما ٖ َمكن جؤمَنه ْنهوالعجز ذات ا  

 كان دابماً فٍ المرجبة الثالثة بعد زوجها ووالدها الحمَمٍ ،

 ً  بل وجمَعهم كانوا خلؾ اسجمٗلَجها فهٍ لم جرضً َوما

 بؤن َكون ثمة شخص وصٍ علَها جؤجمر بؤمره بعد

 . والدها شراع

 

هاانجملت نظراجه الحزَنة لَدها المسجمرة بجانب جسد  

 وْصابعها البَضاء الشاحبة المرجخَة ومد َده نحوها بجردد

 فهم ومنذ أن عرفوا حمَمة أنها لَست شمَمجهم كان ثمة

 حاجز دَنٍ لوٌ بَنهم لطالما حافظت هٍ علَه واحجرمه

 هو بالرؼم من أنه لم ولن َراها إٖ شمَمجه ، ٖمست

اأصابعه نعومة َدها واشجدت علَها وعَناه جعود لمٗمحه  



 ولال بصوت حزَن كبَب

 سامحَنٍ َا ؼسك ولَسامحنٍ والدٌ فلم أكن َوماً الكفإ "
 " لجحمل اْمانة

 جركت َده َدها بحركة سرَعة وولؾ علً طوله ما أن انفجح

 باب الؽرفة وولفت الممرضة الجٍ ابجسمت له من فورها

 وعلم بؤنها سجكون من جحدخ عنها مدَر المسجشفً

 لجٗزمها ، نظر للنابمة مكانها ٖ جعلم عن شٍء مما َحدخ

 حولها لبل أن َنظر لها مجدداً ولال

 " أزَلٍ اْجهزة والمؽذٌ عنها "

 ً  ماجت ابجسامة الشابة الجمَلة فجؤة وظهر الجوجر واضحا

 علً مٗمحها كما صوجها حَن لالت

 " ... ٖ َمكننٍ فعل ذلن ْن "

 لاطعها سرَعاً وبحزم

 " لن َعجرض أحد افعلٍ فمط ما أطلبه منن "

 شدت َدَها ببعضهما وظهر الخوؾ واضحاً علً

 مٗمحها ولالت

 " أعذرنٍ سَدٌ ٖ َمكننٍ جحمل مسبولَة هذا "

 جنهد بنفاذ صبر ولال

 " لن َُحملن أحد المسبولَة "

 لالت سرَعاً وبرجاء

 بلً ذان ما سَحدخ وسؤخسر عملٍ سَدٌ أرجون "
هذاٖ َمكننٍ   " 

 لال من فوره وبجدَة

 ثمٍ بٍ وإن حدخ هذا فسؤوفر لن عمًٗ آخر "
 " وأفضل منه



 جبدل الجوجر والخوؾ فٍ مٗمحها للجردد لكن ولعلمها من

 َكون وما َسجطَع فعله انصاعت نهاَة اْمر وجوجهت

 نحوها وفعلت ما أمرها به كما أعادت لؾ حجابها بإحكام

َر خطوة واحدة فانحنًوما أن انجهت ابجعدت عن السر  

 نحوها ودس َدَه جحت جسدها ببطء ورفعها برفك وخفة

 وسار بها نحو باب الؽرفة َخفٍ وجهها ومٗمحها فٍ كجفه

 وصدره وما أن اججازه نحو الخارج أشار برأسه للحرس

 الوالفَن بعَداً والذَن الجربوا منه سرَعاً واسجدار نحو

 المرضة الجٍ خرجت من خلفه ولال

 " أوصلَنٍ لباب الطوارئ "

* 
* 
* 

 مرت دلابك للَلة لم َشعر بها أبداً لبل أن َنفجح الباب

 مجدداً وخرجت الجٍ باجت جرجدٌ بلوزة بَضاء ناصعة

 مطرزة عند ذراعها وكجفها بؤزهار حمراء وأوراق خضراء

 مجداخلة ولها أزرار شفافة ٖمعة وبنطلون أسود من لماش

ولد جمعت شعرها للخلؾ فٍفاخر َجخلله حزام عرَض   

 جدَلة منخفضة جمسكه بمشبن مطاطٍ خلؾ عنمها ، نظر

 ً  لعَنَها ورفع َدَه جانباً ولال مبجسما

 " مإكد حالجٍ َرثً لها لذلن علَا أن أسجحم وأبدل ثَابٍ "

 " سؤكون معن "

 لالجها مباشرة وبجمود بل وثمة مما جعل عَناه ججسع وهو

 َحدق بها فجمجمت ببرود

ما جنظر إلَا هكذا ؟ل "  " 



 لم َسجطع إمسان ضحكجه الجٍ مٓت المكان َرفع رأسه

 عالَاً وذان ما جعل مزاجها َجبدل للضَك ولالت

 " ما المضحن فٍ اْمر ؟ "

 نظر لها ولد لطع ضحكه َجاهد نفسه بالموة ولال

 " أخشً إن أخبرجن َجؽَر رأَن فٍ الرحَل من هنا "

الجمَلة كما صوجها حَن لالت لم َؽادر اٖسجَاء مٗمحها  

 "هذا لَس ولت المزاح َا ولاص وأنا لن أؼَر رأٍَ "

 ً  فرد َدَه ولال مبجسما

 " لم ججركٍ لٍ خَاراً ؼَر المزاح "

 وجابع من فوره وابجسامة جانبَة جزَن شفجَه

 " ... أنِت ٖ جعلمَن جبعات ما سنفعله َا زَزفون لذلن "

ول أو جعلمه سلفاً لابلة ببرودلاطعجه وكؤنها ٖ جهجم لما َم  

 جكجؾ ذراعَها لصدرها

 ٖ أظنن جهجم لو فمدت هذا المكان أم أنن جخشً فمدان "
 " شٍء آخر

 حدق فَها باسجؽراب ولال

 " شٍء آخر مثل ماذا ؟ "

 أشاحت بوجهها جانباً وٖزالت جكجؾ ذراعَها لصدرها

 وجمجمت ببرود

 " أخشً إن جحدثت جؽَر أنت رأَن "

 أمسكت أصابعه بذلنها وأدار وجهها ناحَجه حجً نظرت

 لعَنَه وجركه حَنها لابًٗ بجدَة

 أعلم بؤنن أبعد الناس عن المزاح َا زَزفون لكنن ٖ "
 " جعرفَننٍ أَضاً وإن للت أمراً لن أجراجع عنه

 



 ٖذت بالصمت لبرهة جنظر لعَنَه لبل أن ججحرن شفجاها

 لابلة بجمود

جمَع اْحوال وإن لفزت من سَاجأنا مؽادرة فٍ  "  
 " سور المصر

 كان رد فعله المبدبٍ أن حرن رأسه مبجسماً َنفٍ الجناعه

 بالفكرة ولبل أن َمول

 أعلم بؤنن أذكً من أن جفكرٌ فٍ فعلها وأنِت ٖ جملكَن "
 " نموداً وٖ هاجفاً وٖ أحد جذهبَن إلَه

 وما أن كانت سججحدخ سبمها لابًٗ بجدَة وَداه

سن بذراعَهاجم  

 زَزفون أنا للت بؤنٍ علً اسجعداد لمساعدجن وسؤفعل "
 " هذا ِخر َوم لٍ فٍ هذه الحَاة ولن أجركن أبداً 

 كان َنظر لعَنَها بجصمَم جإكد عَناه كل كلمة َمولها وذان

 ما كان َرَد إَصاله لها وما فهمجه جماماً فمالت بجؤنٍ

 جنظر لعَنَه

وحَخ ٖ َعلم أحد أرَد أن أبجعد عن هنا فمط "  " 

 جنهد نفساً عمَماً َبعد َدَه عنها وحرن رأسه بؤسً لابًٗ 

 " لو أنن جنطمَن فمط َا ابنة عمٍ الوحَد "

 لابلت كلماجه جلن بالبرود ولالت وهٍ جبعد نظرها عنه

 هَا اذهب وألنع زوججن بسبب جركن للمكان سؤنجظرن "
 " فٍ اْسفل لن أبمً هنا

هة بل وضَّك عَنَه وإن كانت ٖ جراهحدق فَها بصمت لبر  

 إن كان ٖ َعرفها جَداً لفهم اْمر بشكل آخر لن َحلم به

 مع هذه المرأة .. لكن لما جفعلها ! هل جسجفزه مثًٗ ؟

 أمال شفجَه بطرَمة رجولَة أنَمة جشبه شخصَجه وهو َمول

 " ومن لال بؤنٍ سؤجرن المصر ؟ "



 نظرت له حَنها ولالت والبرود لم َؽادر صوجها بعد

 " ْنٍ أعرفن جَداً كما أعرؾ جدن "

 ابجسم بسخرَة وأوٖها ظهره وهو َبجعد لابًٗ 

 ٖ َعنَنٍ ما سَمول فالمضَة فٍ َدٌ والمبض علَن "
 " لن َكون إٖ بمرار منٍ

 وجولؾ فجؤة بعد عدة خطوات واسجدار نحوها َدس َده فٍ

ج شَباً رماه نحوها لابًٗ جَبه وأخر  

 " خذٌ مفجاح السَارة إن كنِت جرَدَن انجظارٌ فَها "

 الجمطجه بسهولة لوصوله عندها جماماً بَنما رالبجه عَناها

 ً  وهو َبجعد مجمجما

"  ً  " سؤنزل سرَعا

 واخجفً خلؾ باب الجناح المفجوح فنظرت له فٍ َدها وكان

ر الخاصمفجاح واحد ٖ شٍء معه سوي جهاز أنذا  

 بالسَارة ، حدلت فَه بصمت لبرهة لبل أن جرفع نظرها

 ً  ناحَة الجدار الممابل لها بعَداً وارججؾ جسدها ٖ شعورَا

 وانمبضت أصابعها علً حدَده البارد وضمجها لصدرها

 الذٌ بدأت أنفاسه ججوجر وأبعدت نظرها سرَعاً عنه

َمةوجوجهت خطواجها نحو باب الجناح جرفض البماء هنا لدل  

 . أخري فعلَها الخروج من هذا المكان وٖ سبَل آخر أمامها

 ما أن نزلت السٗلم الخاص بالطابك الذٌ جسكنه جوجهت

 للسٗلم المإدٌ لٓسفل حجً كانت فٍ البهو الواسع وولفت

 فٍ الجهة اْلرب للباب جرالب نظراجها المكان حولها كمن

ب الضخم الذٌٖ شٍء أمامه َفعله ؼَره لبل أن جنجبه للبا  

 فُجح جانباً لرب السٗلم وجبدلت نظراجها للجمود الماجل جنظر



 لعَنٍ الذٌ خرج من مكجبه وولؾ َنظر لها ، كان كل

 واحد منهما وكؤنه َنظر لعَنَه فٍ المرآة لموة جشابه جلن

 . النظرة وكؤن كٗهما َرسل رسالجه فٍ صمت وعناد

لاء ناحَةنظرة لم َمطعها سوي انحراؾ اْحداق الزر  

 السٗلم بسبب الذٌ ظهر فجؤة َنزل عجباجها بحركة سرَعة

 وكان ولاص الذٌ جبدلت ثَابه بؤخري مشابهة لها فٍ اللون

 وإن اخجلفت فٍ الجفاصَل كما برق شعره الرطب المصفؾ

 جحت أنوار الثرَا الضخمة المعلمة أعٗه بَنما كان نظره

 كما جركَزه علً اْوراق الجٍ كان َملبها بَن َدَه وكؤنه

 َجؤكد منها فٍ ألصر ولت ممكن حجً كان أسفل السٗلم

 وجباطؤت خطواجه حَنها وما أن ولع نظره علً جده والذٌ

 بات َنظر له أَضاً وعالداً حاجبَه فعلم بؤنه ربط اْمور

ن جابعسرَعاً بولوفها هنان ونزوله ، وكل ما فعله حَنها أ  

 طرَمه وبعد أن جمجم ببرود

 " صباح الخَر "

 وجركه وراءه فلم َنسً بعد لَلة البارحة كما لم جسمح له

 نفسه بججاهله دون أن َلمٍ علَه الجحَة ، وَعلم جَداً أٌ

 ؼضب أسود َنجظره منه ما أن َعلم بما َنوٌ فعله لكنه لن

ً َجراجع ولن َفعلها مجدداً وَخسر ثمجها به كما فعل  سابما  

 وللسبب ذاجه وهو إطاعة جده وإن من أجلها وكانت

 النجَجة أن فمد فرصجه الوحَدة الجٍ منحجه إَاها فٍ اللحظة

 الوحَدة الجٍ شعرت فَها بالوحدة والضعؾ ولجؤت إلَه

 وهو خذلها لذلن لن ججكرر جلن اْخطاء وجحت أٌ سببٍ 

 كان خاصة بعد حدَثهم البارحة ونَجهم نحوها فمرار



عادها بات مسلماً به وكان سَفعلها وإن لم جطلب منهابج  

 ذلن فلن َسمح بإرجاعها للمصح وها هٍ اخجصرت علَه

 . الطرَك وإجبارها علً الذهاب معه

 ما أن ولؾ أمامها وكان سَجحدخ لاطعه الصوت الجاد

 العمَك من خلفه

 " أَن جذهب بها ؟ "

بَر فَهمانظر لعَنَها أوًٖ وللنظرة الجٍ لم جحمل أٌ جع  

 سوي النظر لعَنَه وبصمت وهو من جولع أن جرمَه بنظرة

 جحدٌ كعادجها فٍ الموالؾ المشابهة ! فهل جخشً أن َؽَر

 !رأَه وَخضع له ؟

 أمال جانب وجهه لَصَر ممابًٗ له خلفه ولال بجمود

 " لمبنً النَابة العامة "

 كان ذان فمط ما لاله وَده جٗمس ظهرها وخرج بها من

 هنان لم َفكر وٖ فٍ النظر خلفه وأراحه أنه لم َسمع أٌ

 اعجراض منه وإن لم َكن َعلم مدي رضاه عن اْمر

 وجمبله له ومإكد سَفهم بؤنه َؤخذها إلً هنان من أجل

 المضَة وسَرجعها ، وهذا أفضل بالنسبة له فلَس هذا

 . الولت المناسب للمواجهة خاصة فٍ وجودها

مدت مفجاحها له فؤخذه منها ونظرما أن وصٗ السَارة   

 لعَنَها ما أن لالت

 " لما أخبرجه بؤننا ذاهبان إلً هنان ؟ "

 حرن جهاز أنذار بَن أصابعه وعٗ صوجه المجكرر مرجَن

 مججابعجَن مع إضاءة أنوارها الخلفَة الحمراء وجحرن

 ً  مججازاً إَاها لَفجح الباب لها مجمجما



 " ْنها الحمَمة "

ن وممبض الباب المفجوح ٖزال فٍ َده َنظر لهاوولؾ هنا  

 حجً جحركت نحوه وولفت أمامه جنظر لعَنَه وكؤنها جنجظر

 شرحه وجبرَره فمال

 ٖ َمكننا الذهاب ٌْ مكان ؼَره اِن فثمة أعمال "
 " جنجظرنٍ وعلَن جحمل هذا للًَٗ فمط

 اومؤت برأسها فٍ صمت وركبت السَارة فؤؼلك الباب

ا بخطوات مسرعة وركبها وؼادرا فٗ َمكنهوجحرن حوله  

 الجؤخر أكثر من ذلن وسَجد حًٗ لكل هذا فَما بعد

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 الجربت من زجاج باب الشرفة الٗمع وولفت ملجصمة به

 جحضن نفسها بَدَها واجكؤت بجبَنها علَه جنظر للمرجة

 الخضراء الممجدة علً طول النظر بشرود حزَن وهذا حالها

دت بعد ممابلة سَد المكان جدور فٍ الؽرفة المؽلمةمنذ صع  

 كدوران أفكارها فٍ رأسها لعلها ججبره علً الجشبع بوالعها

 الجدَد واٖلجناع به ، وهذا ما علَها فعله بالجؤكَد مثلما

 علَها أن جنزع ثوب جعلمها باْحٗم المدَمة كما ماضَها

 . وذكرَاجها

 لمعت عَناها بحزن ودموع دافبة جلسعهما وهٍ ججذكر بلدة

 حجور .. المكان الذٌ جعلك للبها به دابماً فكَؾ لها أن

 جنسً وجنزعها منه ؟ كَؾ جمنعه بنسَان ما عاشت سنوات



 عمرها بؤكملها علً أمل العودة إلَه جواسٍ نفسها

داً بذكرَاجها فَها وبلمابه مجدداً وبؤن ذان الفجً ٖزال موجو  

 وإن هجرها منذ أعوام طوَلة ؟ عاشت علً اْمل علً

 الذكرَات وعلً رباط َجمعهما لَس سوي حبر علً أوراق

 لدَمة جججدد كل أربعة أعوام لجعلم من خٗلها بؤنه موجود

 ولم َنسً وجودها بعد .. حلم لم جكن جعلم بؤنه لَس لها ولم

نه وبكلججخَل َوماً أن َُنجزع منها ما أن جحصل علَه ْ  

 . بساطة ملن للوطن ولَس ملكها

 جدحرجت دمعجها من طرؾ رموشها ما أن وصلت لجلن

 الفكرة بل الحمَمة الماسَة واْكَدة مهما جناسجها وجهربت

 منها فعند جلن النمطة جخجفٍ مارَه وجنجهٍ ولَس لها الحك

 فٍ أن جعجرض فكم هٍ لاسَة ومإلمة حَاة نساء

 . رجال الوطن

الزجاج البارد جمسح عَناها بحركة سرَعة ماابجعدت عن   

 أن وصلها صوت الطرق علً الباب خلفها جٗه حركة

 ممبضه الدابرٌ واسجدارت نحوه ما أن انفجح ببطء وظهر

 لها وجه إَرَكا الباسم والجٍ جمدمت نحو الداخل خطوجَن

 لابلة

 " الؽداء جاهز سَدجٍ .. إن أردِت جلبجه إلً هنا "

جسامة صادلة وهٍ جمولحاولت رسم اب  

 " شكرا لن إَرَكا ٖ أشعر بالجوع "

 اخجفت ابجسامجها ولالت باسجؽراب

 " ! كَؾ َكون هذا فؤنِت لم ججناولٍ طعام الفطور "

 ولم جنجظر جعلَمها وهٍ ججابع وابجسامجها الجمَلة جداعب



 شفجَها مجدداً 

 سؤجهز المابدة وما أن جسجنشمٍ رابحة الطعام اللذَذ "
 " وجرَه لن جماومَه

 وجمعت كفَها وهٍ ججابع بحماس باسم

 أنِت لم ججذولٍ الطعام الذٌ َكون مزَجاً بَن أَطالٍ "
 ً  " والمكسَكٍ وأنجلَزٌ سجمعَن فٍ حبه سرَعا

 

 ابجسمت مندهشة ولالت

 " َبدو اْمر َسجحك الججربة "

 لالت جلن من فورها

 " بالجؤكَد فالسَد ؼاسجونٍ .. أوه "

 جؤوهت ضاحكة وانمطعت كلماجها بسبب المطة الجٍ مرت من

 بَن لدمَها مججهة نحو مارَه مباشرة والجٍ جلست علً

 اْرض مبجسمة ٖسجمبالها ولد صعدت لحضنها من فورها

 ورفعت رأسها جنظر لها بعَنَها الكبَرة المسجدَرة ، كانت

 من نوع نادر من المطط اٖسكجلندَة لها أذنان مطوَة نحو

 اْسفل وجه مسجدَر وعَنان كبَرة جمَلة وفراء أبَض

 كثَؾ جعلت مشاعرها ججشبع بالسعادة وَدها جمسح علَها

 وجؽوص أصابعها فٍ فرابها الناعم النظَؾ وهمست بحب

 مبجسمة جنظر لها

 " كم هٍ جمَلة "

 لالت الجٍ جمدمت نحوهما مبجسمة ولد مدت َدَها لها

لىبُحااً .. هَا جعالٍ َا أجل وجنسجم مع الؽرباء سرَع "  
 " لن نزعج اِنسة مارٌ اِن

 لكن المطة الجمَلة كان لها رأٌ آخر كما َبدو وهٍ ججكور



 فٍ حضنها فمسحت َدها علَها ولالت مبجسمة

 " ! اسمها جمَل وؼرَب "

 أبعدت الخادمة َدَها واسجوت والفة ولالت بضحكة

المططأجل هو اسم مكسَكٍ َُطلك علً النساء ولَس  "  " 

 رفعت نظرها لها مسجؽربة ولد جابعت مبجسمة

 إنها لطة السَد فالَرَو ولد أحضرها معه وَحبها كثَراً  "
 " كما أنها مجعلمة به

 لم جعلك بل نظرت لها مجدداً وهٍ جمؾ ولد ابجعدت عنها

 وجوجهت ناحَة الطاولة لرب السرَر ورفعت لدمَها

فمط فمالت إَرَكا جنظر اْمامَجان لجمؾ علً الخلفَجان  

 ناحَجها مبجسمة

 " جفعل هذا عندما جري شٍء جحبه أو َعجبها "

 وما أن أنهت كلماجها حجً لفزت المطة أعلً الطاولة وحَخ

 البَجامة النسابَة المطوَة والموضوعة مكانها منذ البارحة

 ودارت حولها بحركة سرَعة لبل أن جدس رأسها فَها مما

ة وجوجهت نحوها لابلة بفزعجعل مارَه جمفز والف  

 " جولفٍ هذه لَست لٍ "

 وما أن وصلت عندها كانت المطة لد نامت فولها مجكورة

 جخفٍ وجهها بَن لدمَها ولماشها الناعم فولفت مكانها

 عاجزة عن الجصرؾ فهٍ لم جحجن بالمطط سابماً وٖ جعرؾ

 كَؾ ججصرؾ هذه اْنواع منها ؟! نظرت ناحَة الخادمة

جربت من المطة جمد َدَها لها لابلةالجٍ ال  

 " هَا سؤعطَن الطعام الذٌ جحبَنه إنه ولت المؽادرة "

 ً  وما أن حاولت رفعها حجً برزت مخالبها وأصدرت صوجا



 ؼاضباً فمالت مارَه مسرعة جولفها

 أجركَها رجاًء سوؾ جفسد المماش بمخالبها وهٍ "
 " أمانة لدٌ

ت نظراجها لها مجضاَمةأبعدت َدَها عنها منصاعة وإن كان  

 لكنها جركجها وجوجهت نحو الباب لابلة

 إنها مدللة كثَراً .. سؤضع لن الطعام سَدجٍ واجركٍ "
 " الباب مفجوحاً لجخرج من هنا ما أن ججعب من هذا

 وؼادرت المكان نظرات مارَه ججبعها لبل أن جنظر للمطة

 الجمَلة الجٍ عادت للجكور كما كانت وجلست لربها علً

 حافة السرَر وشعرت بملبها َنفطر ما أن رأت عَنا المطة

 الجٍ شردت بحزن وهٍ جنام برأسها علً المماش الفاخر

 ! فهل جعرؾ هذه المطة صاحبة البَجامة كما جفجمدها

 مٓت الدموع عَنَها وهٍ جرالبها بحزن وجؤكدت اِن من

 أن صاحبجها مجوفاة فكم هو مإلم الجعلك باْموات حجً علً

 الحَوانات فكَؾ بالبشر ؟

 امجدت َدها نحوها ومسحت علً فرابها الناعم جنظر لها من

 بَن دموعها وهمست ببحة بكاء خفٍ

 " هل جشجالَن لها ؟ "

 كم جمنت لحظجها أن كانت مالكجها علً لَد الحَاة ولم جصب

 ً  ظنونها فهٍ جعلم الفرق بَنهما جَداً وعاشجه اِن والعا

. لاٍس ومإلم وفكرة أنن لن جريفشعور الفمد لاسٍ .  

 أحدهم مجدداً ومهما طالت بن اْعوام ٖ َمكن وٖ مجرد

 الجفكَر فَها فمرار اٖبجعاد َكون ألل لسوة حَن جمؾ بَنه

 . وبَن خَار الفمد اْبدٌ



* 
* 
* 

 جولفت الضحكات واْحادَخ الرجولَة المجداخلة ما أن انفجح

ً باب المكجب علً اجساعه وبحركة لوَ ة ملفجة للنظر كاشفا  

 عن صاحب الجسد الطوَل الذٌ مٓه َمؾ منجصب الجسد

 َداه فٍ جَبٍ بنطاله اْسود وجحركت خطواجه نحو الداخل

 فٍ سكون َججاح المكان بضجَج خفٍ رؼم صمجه وبروده

 الجام ووصلت كلماجه للجمَع رؼم انخفاض صوجه كما

 بروده الممَت حَن لال

 " أجركونا لوحدنا "

بادل الشبّان نظرات صامجة لبل أن َؽادروا الواحد َجبعفج  

 اِخر وجرن آخرهم الباب مفجوحاً وكؤنه َحجج علً ذان

 المرار باججَازه خارجاً منه ولد انؽلك بضربة واحدة من

 الحذاء اْسود الثمَل مصدراً صوجاً مرجفعاً وجوجه نحو

 ً  الذٌ ولؾ علً طوله حَنها فمط لَصبحا مجواجهَن جماما

 وهمس بنبرة لوَة

 " صحَح أن مارَا موجودة لدَكم ؟ "

 كانت نظرات فالَرَو ثابجة ساكنة وإن لم ججصؾ بالعداء إٖ

 أنه واجه العَنان الؽاضبة بمشاعر طفت للسطح رؼم برود

 صاحبها بؤخري مماثلة لها فٍ العزَمة والعناد وخرجت

 كلماجه بثمة وحزم لابًٗ 

 " أجل مارٌ فٍ منزل عابلجها ومكانها الصحَح "

 كان َجعمد الجلفظ باسم مارٌ وببطء كما آخر كلمة لالها

 لَوصل للوالؾ أمامه رسالة فهمها جَداً بل ووصله معناها



 درجة أن جخطً جولعاجه وَده جمجد لَالة لمَص بذلجه

 المخصصة بالبحرَة الملكَة وشده منها بحركة لوَة

مجواجهان وبشكل أكبر اِن حجً كان وأصبح وجهَهما  

 َري صورجه فٍ اْحداق السوداء المشجعلة وبالرؼم من كل

 ذلن لم َفمد ثباجه وٖ سكونه المشابه لشخصَجه المجوازنة

 فٍ أؼلب انفعاٖجها ورؼم همس الذٌ شدت أصابعه علً

 لماش َالجه أكثر ولد خرجت الكلمات من بَن أسنانه

نها الصحَحلَس أنت من َمرر مكا "  " 

 كان َشعر بؤنفاسه الؽاضبة جلفح مٗمح وجهه رؼم كجمانه

 لمشاعره الجٍ هو مجؤكد بؤنه لم َظهرها بؤكملها لكان أشعل

 المكان ومن فَه ْنه رجل وَفهم نظرات الرجال كما مشاعر

 .الؽضب المكبوت فكَؾ من شخص مثله ؟

 ارجفعت َده ولبض بؤصابعها علً لبضجه وبموة َرفض

هانة بفعلجه جلن كما َججنب لكمه فٍ معدجه والدخول معهأ  

 فٍ عران َعلم بؤنه لن َؤجٍ بؤٌ نجَجة ؼَر جفالم الوضع

 بَنهما وفٍ هذا المكان جحدَداً بَنما خرجت كلماجه لوَة

 جادة وهو َحدق فٍ عَنَه بعناد واضح

 " بالجؤكَد فالمرار كان لمارٌ نفسها "

سامة الساخرة الجٍ ارجسمتما لم َجولعه حَنها هٍ اٖبج  

 علً شفجَه الماسَة والجٍ َشن بؤنها ججَد اٖبجسام بؽَر

 ذلن ولم َفهم سخر منه أم من كلماجه جلن حجً أجاه جواب

 ذلن وفٍ كلمات مخجصرة واثمة

 " حَنما أكون أجهلها مثلن اِن سؤصدق هذا "

 شد علً أسنانه ونزع َده عنه بحركة لوَة وَعلم بؤنه



رادجه لما اسجطاع فعلها بسهولة هكذا ، سمع عنهأطاعه بإ  

 ً  من لبِل أن َلجمَه وحَن جمابٗ فٍ منزل اْمَرال علم سرَعا

 ومن صمجه وبروده وحدة ذكاء نظراجه أن ما لَل وسمع

 عنه لَس سوي الملَل لكنه اكجشؾ الَوم جانب آخر من

 شخصَجه جلن وَبدو ٖ َعرفها الكثَرَن ورؼم ذلن ٖ َمكنه

 اسجخدامها كنمطة ضعؾ ضده ْن رد فعله سَكون مجهوراً 

 وهذا ما بات َعلمه جَداً عنه فكان سٗحه الوحَد لٗنجمام

 منه هٍ ابجسامة ساخرة مماثلة ولال محدلاً فٍ عَنَه

 بلً صّدق ذلن وخروجها من هنان لن َكون إٖ بطلب "
 " منها أو لرار من عمها الذٌ َكون والدٌ

َشد علً كل حرؾ فَها َذكره بؤنه المرَب لال آخر كلماجه  

 الوحَد لوالد مارٌ والمسإول اْول عنها ، وكان ذان ما

 جعل جمثال الجلَد الموٌ َجحطم كاشفاً عن ؼضب رجولٍ

 أسود وما أن صرخ فٍ وجهه وسبابجه جشَر لعَنَه بجحدٍ 

 " بل سجخرج ورؼماً عنن وعن الجمَع "

ح البصر كالعادةانجملت عدوي الؽضب الذكورٌ فٍ لم  

 ً  وجعله ذلن َبادله الصراخ الند بالند مؽادراً هدوءه أَضا

 ونافضاً َده بحركة ؼاضبة

 ومن جكون أنت لجمرر هذا ؟ إن كان أمر الوصاَة ما جعنَه "
 " وججبجح به فهٍ بلؽت الثامنة عشرة ومنذ ولت إن نسَت

 

 وٖذ بالصمت لبرهة َجلمؾ أنفاسه الؽاضبة لبل أن َجابع

حدة ودون أن َجرن له مجاًٖ لَعلك علً ما لال بَنما كانتب  

 سبابجه هو من جوجهت نحوه باجهام هذه المرة



 ولم جنسً بالجؤكَد المنظر البشع الذٌ أخرججها به "
 للشارع وإن كانت جنكر أنن السبب لكنٍ لست بجلن السذاجة
 " وإن علم والدٌ فلن ججخَل ردة فعله

 

كل ما لال وكؤنه لم َسمعه صرخ فَه بعنؾ مججاهًٗ   

"  ً  " للت بؤن منزلكم لَس مكانها وسجؽادره والبٗد أَضا

 حدق فَه بذهول لبرهة ولبل أن َمول محججاً بضَك

 جؽادر إلً أَن ؟ لم جخبرنٍ مارٌ عن نَجها بهذا "
 ولن جمرر عنها ... علَن أن جإمن بهذا أو ججبر عملن
 " علً جمبله

 

ٔمسان َالجه وهو َدنَه منه بحركة جعلجه كلماجه جلن َعود  

 ؼاضبة وهمس من بَن أسنانه المطبمة بموة

 " ٖ ججبرنٍ أنت علً ما لن َكون فٍ صالحن "

 لم ججبدل نظرات فالَرَو الموَة وإن خرجت كلماجه بجؤنٍ

 وجعمل ٖزال َكبح جماح ؼضبه كما ٖزال َججنب الشجار

 الفعلٍ معه

 بل لن َكون فٍ صالحن أنت وكٗنا ضابط بحرَة اِن "
 " ولن أذكرن بمؽبة الجعدٌ علً ابن ؼسجونٍ مدَجشٍ

 جرن َالجه بنفسه هذه المرة وبحركة لوَة لابًٗ بحدة

 " لست أخافن وٖ والدن معن "

 عّدل َالجه بحركة لوَة حانمة بَنما خرجت كلماجه

 حادة مجضاَمة

إن كنت ججعمد ججاهل معرفجٍأعلم من جكون جَداً و "  
 ونجَجة الجعدٌ علَّا وعلً اسم عابلة مدَجشٍ لكنٍ
 ٖزلت أذكرن بالجعمل من أجل مركز والد خطَبجن
 " ومكانجن ورجبجن



 كان ذان ما جعله َشجعل أكثر بدًٖ من جهدبجه وجذكَره

 ً  بوالعه فوجه سبابجه نحو وجهه بحركة عنَفة صارخا

َعنَنٍ كل ذلن وما للجه هو ما فكر أنت فٍ نفسن أنا ٖ "  
 " سَحدخ فؤمر مارَا وحدٌ من َمرره

 

 اشجد فكاه وخرجت كلماجه صارخة أَضاً وهو َشَر

 لٓرض بسبابجه

 بل لن َحدخ إٖ ما جمرره مارٌ فإن أرادت هٍ الذهاب "
 " معن أو السفر فلها ذلن وؼَره مرفوض

 

لسوداءكانت نظرات العناد والجحدٌ ججماذفها اْحداق ا  

 بالجبادل كما كان كل واحد منهما َجحدخ عن والعها بالنسبة

 له وَراها أمر َخصه وأصرار كما العناد رسالة ججبادلها

 العَنان الرجولَة فٍ الصمت لبل الحدَخ وكٗهما َري

 مولفه اْلوي ٖنجمابها له َمن َعلم عن هوَجها الحمَمَة

س من بَنومن جهلها لذلن كان خجام الحدَخ لمن هم  

 أسنانه بحمد

 " سنري َا ابن ؼسجونٍ مدَجشٍ "

 

 وما أن خجم حدَثه المجوعد ذان مسجنمصاً له وٖسم عابلجه

 كما َمول جوجه نحو الباب الذٌ ضربه بكل لوجه وهو َفجحه

 مخلفاً إعصاراً َشبه اِخر الذٌ دخل به وجرن خلفه عَنان

 ؼاضبة جرالبه حجً اخجفً لبل أن َشجم هامساً وجمجم بحنك

 وهو َرجمٍ بجسده جالساً بحركة ؼاضبة

 " ما أبشع ؼضب هذا الرجل وطباعه "



* 
* 
* 

 ما أن جولفت سَارة الحرس الجٍ أللجهما فجحت الباب

 ونزلت وجوجهت بخطوات راكضة نحو باب المنزل المفجوح

فٍ الداخل ونظرت وجبعها الكاسر من فوره حجً أصبحت  

 حولها للمكان الخالٍ جماماً وشعرت بالجوجس وضربات

 للبها ججعالً ما أن بدأت اْفكار السوداء ججزاحم فٍ رأسها

 ْنها جعلم بؤنه َملن جلفازاً وَجابع أنجرنت وكل ما َحدخ

 فَه بسبب ولت فراؼه الطوَل وسَكون علم بما حدخ

لَها لجحرَكهمابالجؤكَد ، كانت فٍ حرب ضروس مع سا  

 حَن ظهرت إحدي الخادمات فجؤة وكانت كطوق نجاة لها

 ً  فمالت سرَعا

 " أَن جدٌ ؟ "

 ارجسمت علً مٗمح الوالفة أمامها نظره جفكَر ولالت

 " لم َؽادر ؼرفجه "

 جنهدت حَنها بارجَاح خرج فٍ نفس طوَل وكؤنها كانت

 جسجنه منذ أعوام فمالت الجٍ لم َؽادر اٖسجؽراب

محها بعدمٗ  

 " ! ما الذٌ َحدخ سَدجٍ فالحرس أخذوا جمَع هواجفنا "

 

 اجسعت عَناها بذهول وبدأت ضربات للبها ججعالً بشكل

 جنونٍ ، مإكد والدها من أمر بهذا فهل لرر إخفاء حمَمة

 ً  ! وجود جدها أم بؤنه ٖزال علً لَد الحَاة أساسا

اجهن فٍوبالرؼم من أنه َُمنع عنهن الجواصل إٖ مع والد  



 بٗدهم ومع المرالبة المشددة إٖ أن جصرفه هذا لَس له إٖ

 جخمَن واحد وهو إخفاء حمَمة الموجود هنا عن الجمَع

 . وإخفاء ما َحدخ علَهن

 جركجها وجحركت بخطوات مسرعة ناحَة ممر ؼرفجه وما أن

 وصلت الباب وأمسكت ممبضه بَدها جولفت بسبب َد

 الكاسر الجٍ أمسكت بها فنظرت له ولال من فوره

 وبصوت منخفض

 " لن نجكهن بؤنه علم باْمر فعلَن الحذر "

 اومؤت برأسها هامسة

 " بالجؤكَد "

 بادلها أَماء وفٍ صمت وأبعد َده ففجحت الباب بحركة

 بطَبة ٖ إرادَة وكان رد فعلها الفورٌ شهمة لوَة

ان َمسن مسدساً فٍ َدهمصدومة ما أن ظهر لها الذٌ ك  

 وَحشوه بالرصاص وارججفت سالاها وبالكاد خرجت

 الحروؾ منها حَن لالت

 " جججدٌ ماذا جفعل ؟ "

 رفع رأسه حَنها ونظر لها وانمبض للبها بشدة فمد كانت

 !! نظراجه كما عَناه لشخص آخر ٖ جعرفه

 لَس جدها الذٌ اشجالت طفلة لكل زَارة َزورها فَها

الَة جحصٍ اَْام واللَالٍ لجراه مجدداً وانجظرت الج  ! 

 هذه لَست عَنا جدها الملَبجان بالحنان والرلة واٖبجسامة

 الدابمة ! بل كانت وكؤن سوادها ؼطً علً البَاض فَها

 .!! وجحول لظلمة موحشة أرجفت للبها

 امجٓت عَناها المفجوعجان بالدموع وهٍ ججخَل ما كان



لها حَنها ، وبدفعة من َدَرَد فعله وما أخبرها به عم  

 الكاسر الوالؾ خلفها جحررت سالاها وجحرن جسدها نحو

 اْمام خطوة لَدخل وما أن ولؾ بجانبها جحول لجمثال

 حجرٌ آخر عَناه المجسعجان لد ججمدجا علً السٗح ذو

 الفوهة الطوَلة واْخمص المزخرؾ فٍ َده والذٌ ما أن

زَنة وٖ َمكن جحوَلهجراه للوهلة اْولً َخَل لن بؤنه لل  

 !! ْداة لاجلة هكذا

 " جدٌ أرجون ٖ جفعلها "

 

 كان ذان صوت جَما المرججؾ جرجوه بخوؾ بَنما ٖزالت

 لدماها عالمة مكانها وهو ما جعل حاجباه َمجربان من

 بعضهما ما أن فهم ما جفكر فَه ولال باسجَاء

 صحَح أننٍ ٖ أهجم لحَاجٍ لكن هذا ٖ َعنٍ أن جسول "
 " لٍ نفسٍ اٖنجحار

 ؼرلت نظراجها فٍ جفكَر عمَك لم جصل معه ٌْ أجوبة

 وهمست بجوجس

 " !ماذا جفعل به إذاً ؟ "

 

 ولؾ علً طوله ولال بجمود

 ْن حرس والدن لن َسمحوا لٍ بالخروج وأنا لاجل كل "
 " من َعجرض طرَمٍ

 

عَناها بذهول وسحبت أنفاسها فٍ شهمة صامجةاجسعت   

 وحال الوالؾ بجانبها لم َكن أفضل منها ولالت ما أن

 وجدت صوجها



 " ... أَن سجذهب ؟ جدٌ أنت لن "

 وجولفت كلماجها فجؤة مع امجٗء عَنَها الوجلة بالدموع

 فمال هو ما عجزت عن جحرَره من حلمها وبصوت منخفض

 حزَن َشبه نظراجه لها

جل َا جَما أنا من علَه إنهاء كل هذا بل وكان علَّاأ "  
 " فعلها منذ ولت طوَل

 ولال آخر كلماجه َشد علً كل واحدة فَها بؽضب مكبوت

 فحركت رأسها برفض حركة لوَة ولالت بؤسً

 " هذا لَس حًٗ  "

 اشجدت لبضجه علً السٗح فَها ولال بجدَة

 " بل هو ما سؤفعله ولن َمنعنٍ أحد "

ها جانباً ولالت بحرلةرمت َد  

 وفَما سَجدٌ هذا سوي موجن علً َدَهم أو علً "
 " خشبة حبل المشنمة

 كانت جكابد دموعها بل واٖنهَار باكَة وهو ما زاد وضعه

 سوءاً وارجسمت المرارة فٍ عَنَه وإن بدت كلماجه جامدة

 جماماً حَن لال

 هو المصاص العادل نحوٌ فما كان َمسكنٍ هو أنتِ  "
 ووالدجن لكنت فعلجها منذ زمن طوَل وحررت نفسٍ من
 " الوجود مَجاً وسط اْحَاء

 اشجدت لبضجاها بجانب جسدها ٖزالت جمسن عَناها بشك

 اْنفس عن ذرؾ الدموع بَنما كان رأسها َجحرن ببطء

 معبراً عن رفض عملها لكل ما سمعجه منه ولالت ببحة

علً َدَهم ومنأنت فعلت ذلن لجنمذ أحدهم من الموت  "  
 إهدار شرؾ ابنجه أمام عَنَه لبل أن َموت ، أنت لم جمجل
 " للجسلَة بل لجلت دفاعاً عن العرض والنفس



 نظر لعَنَها بحزن عمَك وكؤنه َودعهما ولد آلمجه جلن

 النظرة فَهما أكثر من كلماجها وابجسمت شفجاه بسخرَة هٍ

 ألرب للمرارة ولال

نها جمبل ما ٖ دلَل علَهٖ المانون وٖ العمول َمك "  " 

 ذبحت كلماجه روحها وللبها وكان ذان ما جعل صمودها

 الهش َنهار وبدأت الدموع بمحاولة الجمرد علً عَنَها

 مجدداً ورؼم ذلن نفضت َدها صابحة بؤسً

 " لكنن لن جنمذنا جدٌ .. لن جفعل شَباً سوي أن نخسرن "

له فٍ أخمصكانت َده جإلمه من كثرة ما كان َفرغ انفعا  

 المسدس فَها ولمعت عَناه ببرَك اشجَاق خفٍ وهو َنظر

 لعَنَها المحببة لدَه ولمن جمعت مٗمح زوججه الحبَبة

 الؽاببة عنه وعَنا والدجه الجٍ عاش محروماً منها وما كان

 َمجله فٍ كل مرة َراها فَها أمامه ، ابجلع ؼصجه مع رَمه

لوجكسر صوجه بحزن رجولٍ عمَك ما أن لا  

 سؤكون أنا الممابل لكما فكل ما َرَده أولبن الرجال "
 " هو عنمٍ

 جناثرت الدموع من عَنَها حَن جلب عملها جلن الفكرة

 وهَبها لها أمام عَنَها فحركت رأسها بالرفض مجدداً 

 ولالت ببكاء

 لن َجدٌ .. لمد سمعت بؤذنٍ أحدهم َجحدخ عن طٗق "
َرَدون الجمَع والدجٍ وبطٗن زواجٍ من لاسم أٌ أنهم  " 

 لم َخفً عنها جؽَر حجم حدلجاه والنظرة المصدومة فٍ

 عَنَه وٖ جعلم هل بسبب علمه بنَجهم أم بطبَعة زواجها ؟

 وججاوزت الجفكَر فٍ كل ذلن ولالت برجاء حزَن



 جدٌ أجرن اْمر لوالدٌ هو من سَجد حًٗ لٓمر ، أنا "
 " أثك به وعلَنا جمَعاً أن نكون كذلن

 

 اشجد فكاه بموة ولال بحزم

 " ... أنِت ٖ جعرفَن والدن َا جَما "

 جولفت أنفاسها وارجسمت الحَرة فٍ عَناها الدامعة كما

 مٗمحها وذان ما لرأه بوضوح فجابع موضحاً وبنبرة جادة

 منذ كان زعَماً للحالن كان مشهوداً له بالوفاء بالعهد "
كان َفض وباحجرام أحكام المبَلة ْنه عن طرَمها  

 النزاعات بَن كبري المبابل وذان ما زاد ثمجهم به وما جعل
 الشطر الذٌ جسكنه الحالن َعمه الكثَر من السٗم
 " ولت حكمه

 ابجلعت ؼصجها مع رَمها الجاؾ وهمست بجعاسة

 " ... لكن "

 لاطعها وجابع نَابةً عنها وبكلمات حانمة مجؤسَة

مواجهة مع لكنهم اِن دمروه سَاسَاً ووضعوه فٍ "  
 اْحكام المبلَة الجٍ كان َحكم وَفصل بها وبعدل .. هذه
 " حمَمة ٖ َمكن نكرانها

 عادت الدموع للجسرب من عَنَها الجٍ ارجسم اْلم فَها

 واضحاً ولم جسجطع النطك بؤٌ كلمة جصارع أنفاسها

 عبراجها السجَنة وسط أضلعها بَنما جابع هو بمرارة

لَس والدن ْنٍ من لجل ووالدٌأنا السبب فٍ كل هذا و "  
 وشمَمٍ هم من سلموهم عنمٍ وسٗلجٍ ولَس مطر لذلن
 علَّا أن أنهٍ كل هذا وأنمذ والدن لجبربجه أمام شعبه علً
 " اْلل وإن لم أسجطع إنماذكما

 جحررت أول عبرة مكجومة انجفض معها صدرها بموة ولالت

 بصوت باكٍ

ً ومن لال بؤنه الجصرؾ السلَم ؟ لد َ " فعل والدٌ شَبا  
 " وأنت سجعَمه بهذا



 ارجسم الحزن عمَماً فٍ عَنَه وجؤلم للبه لرإَة دموعها

 وبكابها وهو ما جعله عاجزاً حجً اللحظة عن الركض

 نحوها واحجواء دموعها وعبراجها فٍ حضنه خشَة أن

 َضعؾ وَجبدل رأَه والحل الذٌ ٖ خَار آخر له لذلن اخجار

حفَدجه الحبَبة الجٍ طالما جمنً أنالجمزق بعَداً عنها ..   

 َعَش معها ومع ابنجه حَاة جعوضه عن كل ما فمده لكنه

 نسٍ بؤن والعه مخجلؾ جماماً وماضَه لن َجركه ما عاش ،

 شعر بالمرارة فٍ حلمه وكؤن للبه بات َوزعها علً جسده

 بؤكمله وذان ما ظهر واضحاً فٍ صوجه حَن لال

نا أعلم بجفكَره ونزاهجه أكثرٖ شٍء أمام والدن َفعله أ "  
 منن َا جَما فكَؾ أن َصبح اْمر علً مرأي من الشعب
 " بؤكمله

 ولمعت عَناه بدموع حبَسة جؽلبت علً صموده الرجولٍ

 ولال بحزن وبحة خفَفة جؽلبت علً صوجه

 ".. أنا من فعل ذلن بؽض النظر عن اْسباب ولد سبمت "

 وضرب بَده علً صدره والدموع جظهر بوضوح بَن جفنَه

 الحمروان مجابعاً بحرلة

 سبمت من العَش وحَداً سجَناً وهارباً من كل شٍء "
 " وحجً من نفسٍ وهوَجٍ

 كان مشهداً دمعت له عَنان الوالفان أمامه دون أن َنطك

 أَّا منهما بشٍء عجزاً عن لول أٌ شٍء َطفا مرارة جلن

ا رفع هو َده أمام وجهه وفرد أصابعه ولالاللحظات بَنم  

 ببحة أوضح وانكسار

 أضعت خمساً وثٗثَن عاماً من عمرٌ أهرب مّما "
 " .. ٖ مفر منه

 ولبض أصابعه جلن وجمردت أول دمعة علً حصونه المنَعة



 ً  وضرب بمبضجه جلن علً صدره مجابعا

 لسماً لو علمت بذان اٖجفاق والوثَمة ما كنت جزوجت "
فكرت فٍ ذلن لكنٍ علمت بعد أن حملت جدجن وكان وٖ  

 اْوان لد فات حَنها وأخرجونٍ من البٗد وابجعدت عنها
 " مكرهاً وسلمجها وابنجٍ لؽَرٌ ْحمَهما منٍ

 ارجفعت َدها لشفجَها وؼطجهما جخفٍ فَها عبراجها الموجعة

 والدموع جنزل دون جولؾ جنظر من خلفها لمن ارجمً جسده

الذٌ كان َجلس علَه وأنزل رأسه لٓسفلعلً الكرسٍ   

 وشد لبصجاه بموة فوق ركبجَه وهمس بؽصة وألم

 كنت أموت فٍ كل َوم ولَلة وحَداً ومنفَاً علً أمل أن "
 " أججمع بكما َوماً وحرمونٍ حجً من ذان الحلم

 وجماطرت الدموع من عَنَه نحو اْرض مباشرة فركضت

باكَة ولالت نحوه وارجمت أمام لدمَه وحضنت ساله  

 بنحَب موجع

 ٖ أرَد أن جموت وٖ أن أخسرن جدٌ أرجون ... أرجون "
 " ٖ جخرج من هنا

 أؼمض عَنَه بموة واهجز كجفاه من شدة مماومجه لٗنهَار

 باكَاً كالنساء لعله َطفا النار المشجعلة بداخله لكنه عاجز

 حجً عن فعل ذلن ، نزل من كرسَه لٓرض وحضنها

ه المنَعة نهاَة اْمر وها لد خرج ما جحجروانهارت حصون  

 فٍ داخله ثٗثة عمود كاملة ، وبالرؼم من أنها كانت ِعبارة

 عن َعبرات رجولَة مكجومة إٖ أنها كانت كفَلة بإذابة

 الحجر جعلت الوالؾ مكانه عند الباب َشاركهما البكاء فٍ

 صمت لبل أن جحرره لدماه وركض نحوهما وجلس علً

 اْرض أَضاً وحضنهما معاً ٖ شٍء أعلً من صوت بكابه

 سوي نحَب الجٍ بدأت جري بالٍ أحٗمها وعابلجها الصؽَرة



 جنهار وجخسرهم جمَعاً وجباعاً فٍ مشهد مإلم َصور حمَمة

 .من ٖ َملكون شَباً َفعلونه سوي ذلن
* 
* 
* 

.....َجبع4نهاَة المسم   

5الفصل السابع والعشرون   

* 
* 
* 

مطرلة عمبة ٖ ججولؾ عن الضرب كما أوامرهكانت   

 الصارخة بؤن َهدأ الجمَع بَنما لم َجدٌ ذلن مع من باجو

 محاصرَن هنان دون أن َعلم أحد السبب وراء إؼٗق جمَع

 اْبواب علَهم وولوؾ رجال مسلحَن من الموات الخاصة

 أمام كل واحد منها ولد جم سجنهم داخل الماعة بشكل فعلٍ

اْصوات ججعالً وججداخل بَن مجسابل وهو ما جعل  

 ومسجنكر ورافض فٗ هٍ ججولؾ وٖ جخضع ْمر الماضٍ

 الذٌ اكجشؾ بؤن دوره انجهً وبشكل فعلٍ حَن أصبح

 صوجه وأصواجهم سواء ٖ أحد َنصاع له وكانت الدلابك

 جمضٍ الواحدة جلو اْخري وكلما مضً الولت أكثر كلما

اً خاصة مع عباراتازداد وضع المحججزَن هنان سوء  

 عَسً الحانمة المجفرلة وصمت شعَب عنه وكؤنه َخدم

 مآربه بذلن ْنها كانت فرصجهم المواجَة َٔصال الصورة

 الجٍ أرادوها لزعماء المبابل عن زعَمهم وبطلهم

 اْسطورٌ كما كان دابماً فها هو ؼادر وجركهم وجرن

ا عكسمسؤلة لبلَة مهمة ججعلك به هذه المرة وجخاذل فَه  



 ما ُعرؾ عنه سابماً حَن كان َمجلع الحك من جذوره لَعَده

 ْصحابه وََرضً الجمَع بُحكمه حَنها لثمجهم الجامة فٍ

 . عدله واحجراما له إن كرهت أنفسهم ذلن

 ً  ارجفعت َد شعَب فجؤة وؼادر صمجه الطوَل صابحا

 عابلة الشاهَن َا من جؽنت بكم المبابل واْجَال ْنكم من "
ون الحك ْصحابه أهذا ما جفعلونه حَن جكونونجعَد  

 " جزباً منه ؟

 كان َخاطب من ٖ وجود لهم هنان ْن ؼرضه اْساسٍ

 لَس أن َصلهم صوجه بل أن َصل من حوله والدلَل علً

 ذلن ابجسامة اٖنجصار الجٍ ارجسمت علً شفجَه ما أن

 علت بعض اْصوات من خلفه وحوله وجوالت

 الجعلَمات الرجولَة

 " .. أجل هذا حمَمٍ "

 " معه حك فَما لال "

 " من المفجرض أن العهد عهد "

 ونظر لشمَمَه حَنها واللذان بادٖه ابجسامات النصر لبل

 أن ججوجه اْنظار جمَعها نحو عمبة الذٌ ولؾ هذه المرة

 وضرب بمطرلجه بموة وارجفع صوجه فٍ المكان بؤكمله

الصوت لابًٗ بحزم بسبب وجود مكبرات  

 " لَصمت الجمَع هنا وَلجزم الهدوء "

 لكنه وككل مرة حاول فَها منذ باجو محججزَن هنا وهو

 معهم باءت محاولجه بالفشل الذرَع ْن الوضع جبدل لما

 َشبه زنزانة السجن الجمَع فَها سواء ولد فمد مكانجه

 ! كماٍض أمامهم بل وكوزَر للعدل

 



م وبدأ عمله َمنعه بفكرة أن َجوجهوحَن أعلن َؤسه الجا  

 ناحَة محججزَهم هنا كل هذا الولت وَفهم اْمر منهم أو

 َحاول أمرهم بإخٗء المكان جولؾ كل ذان الضجَج فجؤة

 وكؤن المكان أصبح خالَاً منهم وجوجهت اْنظار جمَعها

 وهو أولهم ناحَة الباب الداخلٍ للماعة والذٌ انفجح فجؤة

الموجود أمامه ودخل منه مطر وحَداً  مع ابجعاد الحارس  

 ٖ أحد معه وٖ حرسه الشخصٍ لَوصل رسالجه لجمَع

 الموجودَن فٍ ذان المكان عن السبب وراء ذلن وبؤن ابن

 عابلة الشاهَن ٖ َهرب وٖ َخاؾ أحداً ؼَر خالمه وٖ

 َسجخدم سلطجه للجملص من واجباجه كؤٌ فرد من لبَلجه

 . وكؤٌ شخص من البٗد كاملة

 كانت طرَمة ولوفه ونظرجه الشامخة ججحدخ بكل ذلن نَابة

 عنه وهو َمؾ مواجهاً لهم ولثٗثجهم جحدَداً وإن فصلت

 بَنهم مسافة ٖبؤس بها ولد للصها شعَب حَن خطت لدماه

 لٓمام ببطء وجبعه شمَماه سرَعاً ثم الوالفَن من خلفهم

 جباعاً وعادت الكلمات الهامسة للجماذؾ بَنهم وكؤنهم جَش

 منساق َجهل أرض المعركة كما أسالَبها عكس الذٌ اخجار

 المجال فَها وحَداً ٖزال َمؾ عند طرؾ المنصة نظرات

 الموة فٍ عَنَه ٖ ججرن عَنا خصمه المحدلجان فَه بجحدٌ

 والذٌ كان َري فمط بؤن الهدؾ الذٌ سعً له ْعوام

وَلة بدأ َدنو منه ومن جحمَمه وما جم الجٗعب به لبلط  

 أكثر من أربعَن عاماً آن اْوان ْن َجؽَر ولن َجرن هذه

 ً  . الفرصة مطلما

 جولفت خطواجهم فجؤة ورجال المبابل من خلفهم حَن انفجح



 باب الماعة مجدداً وسلب جمَع اْنظار مشهد الداخلَن منه

صَاجهم الموَة الواثمةبؤجسادهم الرجولَة الطوَلة وشخ  

 الجٍ لم جعطَها شاشات الجلفاز سابماً حمها وبذٖجهم

 السوداء الفاخرة جحكٍ لصصاً أخري عن الرجولة حَن

 جصل أعلً مراجب الفخامة ولد بدأوا بالجحلك حول زعَمهم

 بالججابع وكؤن كل واحد منهم َمول أنا خصمكم وؼرَمكم كما

ل واحد مسجعد للموتكانوا دابماً وُعرؾ عنهم كملب رج  

 وخسارة نبضاجه من أجل من كانوا وٖزالوا َفدونه

 . بؤرواحهم ومهما كانت اْسباب

 

 مشهد جؽَرت له جمَع المٗمح وشعَب جحدَداً وبشكل

 مخجلؾ والذٌ كان َعلم جَداً جؤثَر هذا علً الوالفَن خلفه

 فهذا َُذكرهم بؤمر واحد وهو أن ٖ َنسوا بؤن هإٖء من

ً جعلوه م أسَاد البٗد ومن جعلوا الحرب جدور لصالحهم َوما  

 ومن بسواعدهم وعمولهم ولوة للوبهم لبل إرادجهم وصلت

 البٗد لما هٍ علَه الَوم وبؤنهم مسجعدون لخوض أٌ حرب

 ومهما كان نوعها من أجل الوالؾ بَنهم اِن كاْسد

 الشامخ الواثك ، وذان ما جعله َنظر حوله وججشجت أفكاره

 كما ثمجه لثوانٍ للَلة لبل أن َخرج عن صمجه ورفع رأسه

 وهو َمول بصوت جهورٌ مرجفع بَنما لم َجرن نظره عَنا

 من أصبح وكؤنه خصمه وؼرَمه بشكل منفصل اِن

 نحن هنا للمطالبة بحمنا كمعجدي علَهم فمط وطالب الحك "
 " َفجرض أن جنصفه الناس لبل المانون

ه سرَعاً وما أن لال ما َعلم بدهاءعادت الثمة والموة لنظراج  



 بؤنه الدرع الحامٍ لكل ما َفعله وكؤنه َجحدي أن َمول أحد

 منهم ما َُسمط به كٗمه أو َرده علَه ، لكن اْمر لم َكن

 كما َجخَل وٖ نَة ْحد منهم لمول شٍء لَس فمط ْنهم ٖ

 َجحدثون دون أمر وإذن من زعَمهم بل وبسبب الباب الذٌ

خلفهم حَنها وهو الباب الثالخ والمخصص لمضاة فُجح من  

 الجلسات وكانت المفاجؤة الجدَدة فٍ انجظارهم وهٍ دخول

 أبان منه ولد لال مبجسماً بثمة وهو َسَر نحو الجمَع

 بخطوات واسعة واثمة

 " ها هٍ الجلسة الحمَمَة بدأت "

 وجولفت خطواجه فٍ مكان اخجاره بعناَة جامة َربط منصة

اله ورجاله وبَن الوالفَن فٍ اْسفل جمَعهمالمضاة بخ  

 والذَن جفاوجت نظراجهم بَن اٖسجؽراب والفضول والجرلب

 فرفع َده ولال بابجسامة جانبَة

 أنا محاٍم وبشكل رسمٍ هنا فٗ أعجمد بؤنه ثمة أحد "
 " لدَه أٌ اعجراض

 ونظر عند نهاَة كلماجه ناحَة لاضٍ الجلسة الذٌ ٖزال

وَعرفه َوماً ولد ٖذ بالصمت فهو بالفعل َعَش مالم َراه  

 محامٍ للجلسة ودخوله وجدخله سَكون لانونٍ ْن ما

 فعله شعَب وأشمابه إجمام للجلسة ذاجها كما لال عند دخوله

 فلم َكن لدَه سوي الصمت وهو َنظر له ولد جوجه نحو

 منصة الشهود دون أن َنجظر جعلَك أو اعجراض من أٌ

لم َعجرض وإن لم َمل شَباً وبدأ أحد ؼَر الماضٍ الذٌ  

 بجمع اْوراق المجناثرة علً أرضَجها الخشبَة .. اْوراق

 الجٍ حفظها عن ظهر للب وُحرم من الجرافع بها فٍ آخر



 لحظة ولم َجخَل بؤنه سَكون ثمة ولت كهذا مناسب

 لَعرضها لمضاء شعب بٗد بؤكمله ولَس لاضٍ وحَد

 وكلمات جُمرأ وسط جدران صماء لجموت فٍ سجن

 . الصمت مجدداً 

 صعد عجبات المنصة الجٍ ولفت جَما علَها لبله ولرأت جلن

 اْسطر فَهم بدموع للبها لبل عَنَها ولم ججد عدالة فٍ

 اْرض جمجص بحمها مما موجود فَهم جنجظر عدالة رب

ولةالسماء فمط ، اعجلً منصة اٖدعاء ووضعهم علً الطا  

 أمامه ووضع َده علَهم بَنما نظره كان موجهاً نحو

 شخص واحد وهو صاحب النظرة الصمرَة الحادة الواثمة

 والمحدلة فٍ عَنَه وشعر فجؤة بضربات للبه جضطرب

 وَحار فعلَاً فٍ جكوَن شخصَة الرجل الذٌ َفجرض بؤنه

 خاله وهو ابن شمَمجه الوحَدة ! ْنه َشعر بذات الرهبة

ا أن َراه وَنظر إلَه وفٍ كل مرة َراه فَها فلموالهَبة م  

 َعجد بعد فكرة أن هذا الرجل العظَم ذو العنفوان الرجولٍ

 . الفرَد من نوعه جزء منه وفرد من عابلجه

 جحررت أنفاسه وشعر بكم هابل من الراحة والثمة ما أن

 جحركت الشفاه الجادة الحازمة فٍ أول رد فعل للوالؾ بَن

هداه ابجسامة جانبَة لم جزد مٗمحه إٖ لوةرجاله هنان وأ  

 وثبات فابجسم بدوره ودون شعور منه وأومؤ برأسه وكؤنه

 ً  . َمول له فهمت ما جصبوا إلَه وهو مرادٌ الوحَد أَضا

 رفع َده مع جؽَر اججاه نظره للباب الذٌ دخل منه والحرس

 الوالفَن عنده وحرن أصابعه فٍ إشارة فهمها الوالؾ

ره وفجح الباب علً اجساعه ودخل منه أربعةهنان من فو  



 شبان مع آلة جصوَر ومعداجها جامة فجعلمت اْنظار

 المسجؽربة بهم وفهم الجمَع حَنها بؤن المادم سَكون

 . فٍ بخ مباشر وأمام المٓ

* 
* 
* 

 "ٖ َمكننا اسجٗم المضَة اْدلة جمَعها ضده أنا أعجذر "

 لال ذلن الذٌ رفع َدَه خلؾ رأسه َجكا بظهره علً

 الكرسٍ الجلدٌ للخلؾ وكؤنه َوثك كٗمه باْفعال فمال

والذٌ أراح وجنجه علً كفه بَنما كانت َده اْخريلُىنارد   

 جلعب بالملم فَها َضعها فوق اْوراق المجناثرة جحجها

 ابنجه واثمة من أنه لَس الفاعل .. هل َمجل رجل طفلَه "
 وهو ٖ َشجكٍ من أٌ اضطرابات نفسَة وٖ َجعاطً أٌ
 " ! نوع من الممنوعات ولم َكن مخموراً ولجها

 لال آنسون َنظر له

 لكن هو الفاعل وهو َرفض لول ؼَر أنه لم َمصد "

 " ! فعل ذلن

 وافمه الجالس أمامه ولد أومؤ برأسه

 " َمكننا جخفَؾ الحكم عنه علً اْلل "

ٌ كان َنظر للبعَد بشرود وكؤنه فٍنظر حَنها ناحَة الذ  

 بعد فلكٍ آخر ولال

 أعرفن ٖ جمبل لضاَا َكون فَها المجهم هو الفاعل فهل "
 سجكجفٍ بالجحمَك كلجنة ادعاء أم جري أنه علَن لبولها
 " كمحاٍم َا ولاص ؟

 رفع نظره له ما أن سمع اسمه ولال

 " ! فَما "



 لم َسجطع آنسون إمسان ضحكجه لابًٗ 

َبدو أنن كنَت منجبهاً لما كنا نمول ٖ "  " 

 ارجسم أحراج علً مٗمحه كما اٖبجسامة الجٍ زَنت

 ً  شفجَه ومرر أصابعه فٍ شعره لفا عنمه مجمجما

 " أجل لمد شرد ذهنٍ للًَٗ  "

 ولؾ كَفن ولال َجمع اْوراق أمامه

 " َبدو أنه علَنا أخذ لسط من الراحة ونلجمٍ بعد اسجراحة الؽذاء "

وؼادر كرسَه لابًٗ لُىنارد جبعه   

 أنا علَا الذهاب ٔكسفورد ٖ أسجطَع أن أكون معكم "
 " الَوم ... وداعاً 

 

 وؼادر أَضاً َجبعه رفَمه وكان آنسون الشخص اْخَر

 المجبمٍ معه والذٌ ولؾ لابًٗ 

 " سؤؼادر للندن ما هٍ خططن أنت ؟ "

 ولال آخر كلمة ولد أشار بحاجب مرفوع خلؾ كجفه وحَخ

 الجالسة هنان ففهم ممصده سرَعاً ولال بصوت منخفض

 وهو َمؾ

 " أرَد شمة والَوم جحدَداً سؤجرن اْمر لن "

 جؤوه الوالؾ أمامه هامساً بابجسامة

 " أووه ما هذا الجطور الٗفت "

 جبدلت نظراجه للضَك ولال

رة بٍ .. أنت جعرفنٍ جَداً ٖ جلصك أفكارن المذ "  " 

 

 ضحن بصمت ولال



 " بالجؤكَد ولهذا جفاجؤت "

 وضربت َده علً كجفه ولال وهو َججه نحو الباب المفجوح

"  ً  " اعجبرها مزحة أعجذر عنها وسؤفعل ما جرَد كن مطمبنا

 وما أن أصبح خارج الباب الذٌ جركه خلفه مفجوحاً جولؾ

اسجدار نحوه أصبح َمؾبسبب نداء الذٌ لحك به وما أن   

 أمامه جماماً ولال

 " انجبه آنسون أرَدها فٍ مكان جَد ولَس ؼرفة حانة "

 ولال آخر كلماجه ببرود ونظرة َفهمها جَداً فضحن ولال

 أعرؾ ذولن جَداً كما مسجوان المادٌ ، َلزمنٍ بعض "
 الولت فمط ْنٍ لن أسجؤجرها لن عن طرَك أنجرنت
 " فمط وَنصدم كلَنا

ومؤ له برأسه موافماً لبل أن َشَر به لباب المكجب خلفها  

 لابًٗ بهدوء

 " ٖ ججكاسل َا آنسون إنها جالسة هنا منذ الصباح "

 ً  فرد َدَه ولال مجعجبا

 أعلم أنن جرفض الجدخل فٍ خصوصَاجن لكنٍ أسجؽرب "
 " ! هذا وعابلجن جمجلن واحداً من أهم الفنادق فٍ لندن

دجمجم ولاص َرممه ببرو  

"  ً  " ! ٖ َبدو لٍ أنن جحجرمها فعلَا

 ضحن كثَراً ولال مؽادراً َشَر له بَده

"  ً  " أران ٖحما

 وؼادر وجركه فعاد ناحَة مكجبه واججهت عَناه وفور دخوله

 ناحَة الجٍ لم َفارلها نظره أساساً ومنذ أصبحا هنا فإما

 نظره علَها وإّما عمله معها ونظره مع ؼَرها وهٍ علً

 حالجها جلن جحضن سالَها جالسة فوق السرَر الفردٌ



 الموجود فٍ زاوَة المكجب عند النوافذ الكبَرة المضللة

 ونظرها علً الشارع فٍ الخارج حَخ الزحام وحركة

 السَارات وٖ َعلم جذبها كل ذلن لمشاهدجه أم شاردة الذهن

 ٖ جهجم له أبداً ؟

ه ما أن َججمعا فٍما َعلمه جَداً وبات مولن منه جماماً أن  

 مكان واحد َفمد كل شٍء له السلطة علَه فٍ جسده ونفسه

 . وحواسه ..! حمَمة ٖ نفع من نكرانها ومهما حاول

 حرن رأسه مسجؽفراً هللا بهمس مكجبب َابس وجوجه

 ناحَجها وولؾ لربها ودس َداه فٍ جَبَه َنظر حَخ كانت

رت لعَنَهوٖزالت جنظر ونظر لها ما أن رفعت رأسها ونظ  

 فابجسمت شفجاه ودون اسجبذان منه ولال

"  ً  ثمة مطعم صؽَر لرَب من هنا أرجاده دابماً َمدم طعاما
 فرنسَاً رابعاً ما رأَن فٍ أن نجناول طعام الؽذاء فَه لبل
 " مؽادرجنا ؟

 جولع بل وانجظر رفضها الماطع وجملجها المعجادة بؤنها ٖ

ٍ جُنزل سالَهاجرَد جناول أٌ شٍء لكنها فاجؤجه وه  

 ولدمَها جٗمسان اْرض وولفت وانحنت لحذابها جلبسه

 دون أن جعجرض أو جمانع وإن لم جمل شَباً آخر فابجسم

 . برضا وهذا َكفٍ لَجعله سعَداً فهو ٖ َجولع الكثَر منها

 ما أن اسجوت والفة حجً جحرن من هنان وهٍ جسَر بجانبه

نً المحكمة حجً كاناوفٍ صمجها المعجاد مؽادران أرولة مب  

 خارجه ، كان المطعم لرَباً منه ووصٗه سَراً علً اْلدام

 وكان بالفعل مجوسط الحجم كما كان بواجهة زجاجَة مدعمة

 بالخشب المطلٍ باللون اْسود وكان الهدوء رابعاً فٍ

 الداخل عكس اْجواء الصاخبة خارجه سوي من موسَمً



جانب فَه كما رواده فرنسَة هادبة جُسمع مجساوَة فٍ كل  

 الملَلون ممارنة بؽَره ْنه مخجص بالطعام الفرنسٍ جحدَداً 

 وزبابنه أؼلبهم من الفرنسََن الممَمَن فٍ البٗد فٗ طعام

 . ؼَره َُمدم هنا

 كان اخجَاره لطاولة معَنة عند الزاوَة اْبعد عن الجالسَن

 هنان وسحب الكرسٍ لها أوًٖ وجلس ممابًٗ لها ونظر

 للشاب الذٌ جوجه نحوه من فوره َرجدٌ بذلة سوداء أنَمة

 والذٌ كان ابن صاحب المطعم والمشرؾ علَه ولال

 ً  بالفرنسَة مبجسما

 " مرحباً سَد ولاص "

 ابجسم وهو َجَبه بذات اللؽة

 " مرحباً دامَان كَؾ حالن ؟ "

 أجاب وذات أبجسامة المرحة جزَن شفجَه

 " بخَر ... لم أرن منذ فجرة "

 ضحن ولاص ولال

 " ! إنه أسبوع واحد فمط "

 ضحكا معاً ولال الشاب َجمع كفَه

 " ٖ أظنن سججرن الخَار لنا كالمعجاد "

 نظر له باسجؽراب ولال

 " ! وما جؽَر اِن "

 لال مبجسماً َنمل نظره بَنهما

 لم جكن برفمة امرأة وحدكما من لبل دون شخص ثالخ "
خجلؾولد َكون لدَها اخجَار م  " 

 نظر للجٍ كانت جمسن ٖبحة الطعام جنظر لها بصمت نظرة



 من َبدو ٖ َهجم بالمكجوب فَها أو ٖ َفهمه وخٌمن بؤنها

 كانت جبحخ عن صور له أو ججولعها مكجوبة بأنجلَزَة

 ً  ونظر له ولال مبجسما

 " لد ٖ جعرؾ الطعام الفرنسٍ وأنا أثك فٍ ذولن "

رأسهضحن الشاب بخفة ولال َوما ب  

 " أجمنً ذلن وأن ٖ جنهٍ عٗلجها بن بسببٍ اللَلة "

 لم َسجطع ولاص إمسان ضحكجه بَنما سرق نظره ناحَجها

 وكانت جضع الٗبحة من َدها وجبدو كاْخرس الذٌ ٖ َسمع

 ما َُمال ولال َنظر لمٗمحها بابجسامة شاردة حزَنة

 " ! أجظن هذا "

 كان َمصد ظنونه الخاطبة لعٗلجهما وهو اْمر الذٌ فهمه

 ذان الشاب بشكل خاطا فمال بمزاح ضاحن

 " وسجكون ممجناً لٍ إن انجهً اْمر بالزواج "

 وؼمز له بعَنه ما أن نظر له مندهشاً بسبب ما لال فجابع

 من فوره مبجسماً بَنما عاد وؼمز له بعَنه مجدداً 

ً إنكما مثالَان معاً وأ " رجوا حدوخ ذلن سرَعا  " 

 ضحن ولاص ولال

 " سؤلدم لن عجًٗ فرنسَاً حَاً هدَة حَنها "

 اجسعت شفجا الشاب بدهشة ولال بحماس باسم

 " علَا أن أصلٍ لحدوخ ذلن إذاً  "

 ضحكا معاً لبل أن جنمطع ضحكاجهما بسبب الجٍ جحدثت

 بفرنسَة طلمة سلَمة وهٍ جنطر لعَنٍ الجالس أمامها

اجلوببرود ل  



وأرَده مع صلصةراجاجىٌ أرَد طبك كونفَت وطبك  "  
 ً  " حمراء ٖ أرَده جافا

 وكان ذان ما جعل عَنا الشاب الفرنسٍ ججسع وهو َنمل

 نظره من شعرها البنٍ المابل للشمار الممابل له لولوفه

 خلفها لوجه ولاص والذٌ كان عكس ما كان َظن وَجولع

ً بؤنه سَجده مصدوماً مثله ولد فاجؤه  بارجفاع رأسه ضاحكا  

 لبل أن َنظر له ولال مبجسماً وكؤنه َماوم نفسه كٍ ٖ

 َضحن مجدداً 

"  ً  " ٖ جملك َا دامَان أنت لم جفسد شَبا

 ضحن ولال معجذراً بحركة من َده

 " ألمهم ٖ جنسً العجل الفرنسٍ "

 وؼادر من فوره ونظرات ولاص الباسمة ججبعه لبل أن َنظر

المطوٌ الناعم ووضعجه علً فخذَهاللجٍ فجحت المندَل   

 ولال بابجسامة مابلة ما أن رفعت نظرها له

 " ! كم لؽة أَضاً ججمنَنها "

 اجكؤت بظهرها للخلؾ وكجفت ذراعَها لصدرها لابلة ببرود

 أَطالَة وأسبانَة فٗ ججحدخ عنٍ بهما أمامٍ "
 " مسجمبًٗ 

 لال بضحكة صؽَرة

"  ً  " أنا ٖ أجمنهما أساسا

 وكالمعجاد لم جهجم لجعلك أو جسجمر فٍ الحدَخ عن اْمر ولد

 شؽلت نظرها بحركة سبابجها علً ممبض الشوكة الٗمعة

 الموضوعة َسارها ورؼم ذلن لال ونظره ٖ َجرن مٗمحها

 " !! لمد جلمَِت جعلَماً جَداً وخٗل فجرة لصَرة "

 جولفت حركة َدها بَنما لم جبعد نظرها عنها وخالفت



عاجه حَن علمت علً اْمر لابلة بشرودجول  

 عمٍ عكرمة علمنٍ الكثَر فور إجرابٍ العملَة اْولً "
 " وبالرؼم من أنٍ كنت طفلة

 ٖ َنكر مفاجؤجه باْمر ولَس بسبب اسم ذان الرجل فهو

 علم عنه سابماً بل ْنه أوًٖ لم َكن َعلم بؤنها أجرت أكثر

َة فٍ دماؼهامن عملَة جراحَة بخصوص اْكَاس الماب  

 وثانَاً واْهم هو الحزن الذٌ اكجسً عَناها ونظراجها

 الشاردة فملما رأي هذا فٍ عَنَها وعبّرت عن المشاعر

 !! المشابهة له ! بل وججحدخ عن أمر َخص طفولجها

 همس بحزن وعَناه ٖزالت جرالبها

 " رحمه هللا "

 لم َسجطع لول شٍء ؼَر ذلن وما عساه َمول أمام جلن

حمَمة المإسفة ؟ال  

 ولم َنجهٍ اْمر عند ذلن كما كان َظن فمد جمعت كفَها

 علً الطاولة جحجها وعَناها علً الكؤس الٗمع وارجسمت

 ابجسامة ٖ َعلم ساخرة أم مجؤلمة علً الشفجان الجمَلجان

 ما أن لالت

 " كنت معرضة لٕصابة بورم فٍ الدماغ إن أُهملت حالجٍ"

بسبب الفكرة فمط فكَؾ أن جكونشعر بملبه َنمبض بشدة   

 حمَمة ؟ حجً أنه عجز عن الجعلَك علً ما لالت وَبدو أنها

 لم جنجظر ذلن وهٍ ججابع مشَحة بوجهها جانباً وكؤنها جخفٍ

 مشاعرها عنه

 لمد فعل شَباً عظَماً من أجلٍ بالرؼم من أنٍ ٖ "
 " ألرب له

 ابجسم بمرارة ولمعت عَناه المحدلجان بها بحزن بَنما



 خرجت كلماجه بنبرة مجضاَمة مسجاءة ونظره لم َفارق

 جانب وجهها الممابل له

 عابلجن الحمَمَة سَبة للؽاَة .. أنا أكرههم وٖ أجمنً "
 " ممابلة أٌ أحد منهم

 لم َسجؽرب النظرة الجٍ وجهجها نحوه حَنها وكؤنه مجنون

مها فمال بابجسامة مجؤسَةَجحدخ أما  

 مإكد هذا ما كان سَموله أٌ شخص ؼَرٌ َجلس "
 " مكانٍ اِن لكنن جرافمَن الشخص الخاطا

 

 جنهدت بضَك ولالت

 " أعلم بؤنن لست مؽفًٗ وؼبَاً لجمول هذا "

 اومؤ برأسه ولال بهدوء

 وأنا أعلم جَداً بؤنن لسِت فٍ حاجة للجحدخ مع أحد "
ً  للجخفَؾ عنن وبؤنه لَس ممصدن ولَس ممصدٌ أَضا  

 " فؤنا أكرههم ونفسٍ معهم بالفعل

 

 ولال آخر كلماجه بما َشبه الؽضب المكبوت فارجسم الضَك

 فٍ مٗمحها أكثر ولالت

 " هذا بسبب شعورن بالشفمة ... أنا أكره هذا "

 

 لال سرَعاً وبجدَة

 ٖ لَس كذلن بل ْنٍ أعجرؾ بذنبنا فٍ حمكم َا زَزفون ، "
دجن ووالدن ووالدجن وأنِت وشمَمن .. جمَعكم علَنا جحملج  

 " إثم ما حدخ لكم وأخجل من نفسٍ كلما فكرت فٍ هذا

 كان الضَك هو المسَطر علً مشاعره عند نهاَة كلماجه

 جلن ومن نفسه لبل الجمَع بَنما ٖذ كٗهما بالصمت ما أن



 بدأت النادلة الشابة بوضع الطعام علً الطاولة أمامهما

 بحركة أنَمة مجمنة وسرَعة ، وما أن ؼادرت نظر للجٍ

 رفعت شوكجها ونظرها علً الطبك جحجها ولال مجابعاً حدَثه

 عن اْمر ذاجه َرفض عمله لبل للبه الجولؾ عند ذان الحد

 كنت أجهل كل ذلن وسؤلت جدٌ عنن حَن كنت صؽَراً  "
 ولال بؤن جدجن طالبت بجركن لدَها ْنن مرَضة وحَن

بعد أعوام عن وجودن سعَت بكل جهدٌ ْصل لنعلمت   
 أو ٌْ معلومات جوصل إلَن وسؤلت مطر شاهَن مراراً 
 عنن لكنه لال بؤن ما هو داخل البٗد خارج سَطرجه
 وألححت علً جدٌ كثَراً لَجلبن للعَش معنا ولَجنٍ
 " لم أفعل

 لال آخر كلماجه بمرارة وندم واضح وكان ذان ما شد نظرها

ن فوره َنظر للزرلة الصافَة فٍ عَنَهاله فجابع م  

 حَن زّوجن جدٌ بنجَب فعلت المسجحَل لمنع ذان الزواج"
 أو إبطاله لكنٍ لم أفلح وكانت جلن المرة اْولً فٍ حَاجٍ
 الجٍ أجشاجر فَها مع جدٌ وَرجفع صوجٍ فٍ وجوده
 وسافرت خارج البٗد ْسابَع ْنٍ لم أعد أرَد رإَة
 " وٖ سماع أَاً منهم حَنها

"  ً  " أنت جعلم رأٍَ فٍ اْمر سلفا

 لالت ذلن شبه هامسة ولم جفارق نظراجها عَنَه مما جعل

 مشاعره جطفوا للسطح دون أٌ رادع ولو كان اْمر بَده

 لما كان َعلم ما فعل حَنها ؼَر جمبَل عَنَها لكن ٖ شٍء

ت نبرجهلدَه سوي الجحسر فٍ صمت فمال من فوره وبذا  

 السابمة وضمَره َإلم للبه أكثر

 أعلم بؤنن ٖ جكرهَننٍ وأصدق هذا لكن ذلن ٖ َعفَنٍ من "
 حمَمة جرمنا حَالن فؤنا عجزت عن مساعدجن فٍ أول
 مشكلة واجهجن فجرة وجودن بَننا وكان سفرٌ حَنها مجرد
 " هروب أحمك من فشلٍ

مواجأبعدت نظرها عنه وجبدلت جلن الزرلة فٍ عَنَها ْ  

 زرلاء ؼاممة ما أن خرجت الكلمات الحالدة من بَن



 شفجَها بجؤنٍ

 " المذنب الوحَد واْساسٍ هو جدن "

 جنهد بؤسً ولم َعلك وحدق فَها بجفكَر وشرود بَنما كانت

 نظراجها الجامدة جحدق فٍ كل شٍء عداه ، لمد كان حدَثها

نهسابماً َشمل الجمَع دون جمََز وإن كان الجزء اْكبر م  

 موجه لجده فهل احجكاكها بهم ؼَّر من نظرجها لٓمر ؟ هل

 !اسجطاع هو ووالده ورواح ووالدجه جؽََر مفهومها ذان ؟

 ! حجً نجَب أخرججه من دابرة اجهامها

 لم َسجطع إبعاد نظره عنها َرالبها حجً أنه نسٍ الطعام

 أمامه بَنما عادت هٍ لٗنشؽال بجناول لطعة لحم البط

اجؤجه بؤن لالت وهٍ جضع شوكجها مكانهاالطرٌ حجً ف  

 " لما جمسن لضَجٍ وأنت جرفض المشابهات لها ؟ "

 حدق فٍ عَنَها الجٍ ارجفعت له مجدداً بنظرة حاول جاهداً 

 أن ٖ جُظهر جفاجبه بما لالت فها هٍ كانت منجبهة لحدَثهم

 فٍ مكجبه ! بل وَبدو كان دلَله الماطع لصدله سابماً حَن

بول المال ْجل أٌ لضَة فٍ خروجهما الوحَدسؤلجه عن ل  

 معاً ، لال بعد صمت برهة

 " أنِت لسِت الفاعلة َا زَزفون "

 وجابع من فوره ونبرجه ججبدل للجدَة

 " لم جمجلٍ نجَب وٖ والدجن وٖ زوجها "

 لالت سرَعاً وبنبرة مشابهة

"  ً  لكّن إسحاق فعل .. لجل زوج والدجٍ وُمجهم بمجلها أَضا
 " أججرافع عنه فٍ كٗ المضَجَن إن لزم اْمر ؟

 " أجل "



 لالها مباشرة ودون جردد مما جعلها جؽرق فٍ صمت لحظٍ

 وكؤنها لم ججولع أن َكون جوابه سرَعاً وواثماً هكذا ، وظهر

 ذلن جلَاً فٍ صوجها كما مٗمحها حَن لالت بجشكَن

 وابجسامة ساخرة جرجسم علً طرؾ شفجَها وإن لم ججخلً

 مٗمحها عن الجدَة

 " !لكنه مخالؾ لمبادبن ؟ "

 لال من فوره

 أنا ٖ أدافع عن الماجل دون دلَل ملموس َثبت براءجه َا "
 زَزفون فإزهاق اْرواح أمر خاطا والمانون هو من َؤخذ
 " الحك المنجهن ودَننا َؤمر بذلن

 لالت ونبرجها ججبدل لٗسجَاء فجؤة

شعورن بالذنب ؟ لما جمبل إذاً ..؟ هل السبب "  " 

 حرن رأسه رافضاً ْفكارها ولال بجدَة

 إن كان الممَاس هو الشعور بالذنب فؤنا علً اسجعداد "
 ْن آخذ الحكم نَابة عنه وأُسجن أو أُعدم ، وإن كان َُماس
 بصلة الدم لكنت أجرمجن فٍ حك شمَمٍ ورفعت لضَة
 ضدن ولَس أن أجرافع عنن لكنٍ مع الحك فمط
نوأَنما كا  " 

 وجولفت كلماجه َنظر لعَنَها وكؤنه َحاورها فٍ الصمت

 الذٌ جعشك الجصالها الدابم به لبل أن َجابع وبذات

 نبرجه الجادة

 ٖ َمكننٍ الحكم علً لضَة لجل شمَمن لذان الرجل وأنا "
 لم أعرؾ السبب ، لَس ثمة طفل فٍ العاشرة َمجل رجًٗ 

ل دون مالهدون سبب َدفعه لذلن ففٍ دَننا َموت الرج  
 ودون دمه ودون عرضه .. أٌ َماجل من أجلها فٍ حال
 " اٖعجداء علَه بسببها وإن مات فهو شهَد

 

 وما أن أنهً كلماجه جلن عاد للصمت مجدداً َبحخ عن



 اْجوبة فٍ عَنَها لعلمه بؤنه لن َجود بها لسانها أبداً وكما

 جولع فمد أشاحت بوجهها جانباً وكؤنها ججهرب منه بل

 جهرب بالمعنً اْصح وَعلم بؤنها جرفض لول ذان السبب أو

 الحدَخ عنه وهٍ الشاهد الوحَد عّما حدخ جلن اللَلة وما

 !! لم َجم ذكره فٍ ملؾ لضَجها ذان حجً الَوم واللحظة

 كان َري فَهما فمط السواد المؽَم الشرود الؽاضب والحمد

جلناْسود وما جعله َضَع بَن كل ذلن حجً ججاوزت كل   

 المشاعر كما َبدو ونظرت له ولالت باسجَاء واضح

 لكن كٗمن َخالؾ المانون الذٌ درسجه وجعمل به فهو "
 َمؾ مع المضطربَن نفسَاً فٍ جرابمهم لكن ٖ َبرر لمن
 ذكرجهم فٍ ذان الحدَخ النبوٌ ، المانون ٖ َعجرؾ بالدَن
 " وٖ فٍ بٗد المسلمَن

 لال من فوره وبرفض

 مفهومن خاطا فكم من شخص لجل رجًٗ جعدي علً "
 " حرمات منزله وبرأه المانون ، وعن الدول العربَة أجحدخ

 لالت سرَعاً ونظراجها الموَة جحدق فٍ عَنَه مباشرة

 هل ججرافع ضد جدن وجمدمه للمصاص لو أنٍ رفعت "
 " دعوي ضده ؟

مماكان سإاًٖ مفاجباً ولم َجولعه وٖ َسجطَع نكران ذلن   

 جعله َحدق فَها بصمت لبرهة ولبل أن َمول برَبة

 " ما ؼرضن من هذا السإال َا زَزفون ؟ "

 " ؼرضٍ أن ججَب "

 لالجها مباشرة وبنبرة لوَة فواجهها بالموة ذاجها لابًٗ 

 ٖ لَس كذلن فؤنِت جعلمَن جَداً بؤن المضاء لن "
 " َمبل الدعوة

ت بضَكوكان ذان ما جعلها جشجعل فعلَاً ولال  



 ها أنت جعجرؾ بؤنه لضاء فاشل ٖ َعجرؾ بالمسببات بل "
 النجابج لكان جدن اْولً بجحمل المضاَا عن شمَمٍ بل
 " وجمَع ما عانجه عابلجٍ

 حاول جاهداً كبت انفعاله ْنه َعلم جَداً جؤثَر اْمر علَها

 ولال بنبرة مجزنة

 هل سَرضَن الحكم بالجعوَض المادٌ وسجنه حَنها "
زَزفون ؟ َا  " 

 ولم َسجؽرب الكلمات الجٍ خرجت من عمك حمدها

 حَنها هامسة

 " إن رأَجه َجعذب سَرضَنٍ "

 لال بجدَة
 ٖ لن َحدخ ذلن أبداً َا زَزفون ولن جشعرٌ بهذا وإن "
 سلبجه كامل ثروجه ولجلجنا أمام عَنَه جمَعنا فلن جشعرٌ
 " بالسعادة وٖ الراحة

بع َنظر لعمك عَنَهاوازدادت نبرجه لوة وهو َجا  

 " لن ججدَها إن لم ججصالحٍ مع نفسن وجنسٍ أحمادن صدلَنٍ "

 صوت ضربها لكؾ َدها علً الطاولة جحجها جبعه رنَن

 اْوانٍ الخزفَة المهجزة أمامها جعل اْنظار جمَعها جلجفت

 نحوهما ولد جٗه صوجها المرجفع ما أن صرخت فَه بعنؾ

بجؤلَفها من لم َعرؾ معنً َالها من عبارات سخَفة لام "  
 ما َمول وأصبح اْؼبَاء َصدلونها لكن من عاش وعرؾ
 معنً اْلم الحمَمٍ الذٌ منبعه الملب بسبب أحدهم
 فسَبصك فٍ وجهه ما أن َراه بسبب الخرافات الجٍ
 " َروجها للناس

 كان َحدق فَها بوجوم لبل أن َنظر حوله ولٓعَن الجٍ

َجولع رد فعلها هذا وهو َعلمباجت جنظر لهما بفضول فلم   

 ! شخصَجها جَداً 

 لال بصوت منخفض ما أن نظر لها مجدداً ورأي الؽضب



 ٖزال َجماذؾ كالشرر من عَنَها

 " زَزفون اهدبٍ "

 لكن ذلن لم َزدها إٖ اشجعاٖ وعٗ صوجها الؽاضب مجدداً 

 ولد ضربت بمبضجها الطاولة هذه المرة

 لن أهدأ ولن أصمت فهل ججسامح أنت مع من كان "
 السبب فٍ موت جمَع من جحب أمام عَنَن وجركن
 " جعانٍ طوال حَاجن ؟

 لال بضَك ولد ججاهل الموجودَن حولهما أَضاً ْن الوضع

 لم َعد َسمح بذلن

 " أنا لم ألل سامحَه بل ججسامحٍ مع نفسن "

بوجهة نظره ولد وكما جولع لم جفلح كلماجه جلن فٍ إلناعها  

 رمت سبابجها صارخة بحدة

 كٗهما جؤخذن للنجَجة ذاجها فؤنا لست حمماء وعاشرت "
 أطباء نفسََن لسنوات َروجون للحمالات ذاجها الجٍ
 " جمولها ولم َعش أَّا منهم مثًَٗ لها من لبل لَحكم

 وبحركة ؼاضبة لوَة رفعت المندَل عنها ووضعجه بحركة

ولفت لابلة بحدة جنظر لعَنَهألوي علً الطاولة و  

 " شكراً علً وجبة الؽذاء وجعاطفن معٍ َا ابن جدن "

 وما أن أنهت كلماجها جلن ؼادرت بخطوات واسعة ؼاضبة

 ووجهجها باب المطعم فولؾ مسرعاً وجبعها وجولؾ فجؤة
 لرب الباب بسبب الذٌ لابله ولد لال بابجسامة كبَبة

 " َبدوا ٖ أمل لٍ فٍ العجل "

ابجسم وأخرج محفظجه بحركة سرَعة ومد له نمودا منهاف  

 وركض مسجعجًٗ ونظراجه المسجؽربة لمزاجه المعاكس

 لشجارهما ججبعه ولد لال

 " إن كان الحساب نالصاً أخبرنٍ فَما بعد "



 وؼادر باب المطعم بخطوات راكضة وولؾ خارجه ونظر

نتَمَناً وجحركت خطواجه المسرعة ناحَة ممصده والجٍ كا  

 جبجعد دون وجهة وٖ دلَل لها هنا وما أن وصل إلَها أمسن

 بذراعها وأدارها نحوه ولال بؤنفاس ٖهثة ونبرة حانمة

 " !زَزفون انجظرٌ أَن جنوَن الذهاب ؟ "

 سحبت ذراعها منه لابلة بضَك

 " ٖ شؤن لن بٍ ..أو لم بإمضاء لراراً باعجمالٍ فَما بعد "

 لالت آخر عبارجها بجملك وأدارت ظهرها له فعاد وأولفها

 لابًٗ بجدَة َشَر بَده حَخ سَارجه المجولفة فٍ

 الجانب اِخر

 " لنؽادر من هنا وننسً كل ما لَل "

 " افعلها وحدن "

 همست بها فٍ وجهه من بَن أسنانها وجركجه وجابعت

المإكدسَرها وٖ َعلم النسَان أم المؽادرة كانت جعنٍ لكن   

 أنها جمصدهما معاً ، جرن كل جلن اْفكار مكانها ولحك بها

 وْنه َعلم عنادها جَداً كما نوع ؼضبها الذٌ َكون جدهما

 محوراً أساسَاً فَه عاد َٔمافها من ذراعها مجدداً فٗ َمكنه

 جركها ؼاضباً أَضاً لَعانٍ من رحلة البحخ عنها فَما بعد

ن أساسه لذلن لال بحزم مابل ولن َطاوعه للبه لفعلها م  

 أن نظر لعَنَها الحانمة

 " زَزفون ألسمت علَن باهلل أن ججولفٍ عن هذا "

 كان مزاجها المشجعل علً حاله لم َجؽَر وذان ما كانت

 جظهره عَناها المدججة بالؽضب وما أن كانت سججحدخ

 لاطعها صوت الطفلة الجٍ ولفت بَنهما جحمل سلة أزهار



ت عَناها الزرلاء الواسعة لهما ججطاَرفٍ َدَها ولد رفع  

 خصٗت ؼرجها السوداء الناعمة فولهما ولالت بابجسامة

 جمَلة جنظر لولاص جحدَداً 

 " سَدٌ اشجرٌ لها زهرة سجسامحن حبَبجن حَنها "

 لم َسجطع إمسان ابجسامجه وهو َنمل نظره منها للجٍ كانت

النظرةوكما جولع جنظر للطفلة مصدومة لبل أن ججبدل جلن   

 بؤخري مسجاءة وهٍ جنظر لعَنَه ، وما أن حاولت

 اججَازهما مؽادرة أمسكها من َدها والجفت أصابعه حول

 معصمها مولفاً إَاها مكانها بَنما مد َده اْخري للطفلة

 لابًٗ بابجسامة

 " هات واحدة "

 أشرق وجه الطفلة الجمَلة وهٍ جخرج له زهرة من سلجها

 الملَبة ورفعجها نحوه فؤخذها منها ومدها لها بالفعل

 وبالرؼم من النظرة الؽاضبة فٍ عَنَها كما شفجَها

 المزمومجان بحنك لم َجراجع كما لم ججرن اٖبجسامة شفجَه

 ولد كبّلها عن فعل أٌ شٍء صوت الطفلة الجٍ لالت جنظر

 لها برجاء طفولٍ

بٍ منهالبلَها سَدجٍ أرجون لَشجرَها وٖ جؽض "  " 

 كانت نظرجها جلن كفَلة بإذابة الجلَد فكَؾ بملب بشرٌ مما

 جعلها جسجسلم بسهولة فاسجلمجها من َده بحركة عنَفة كما

 سحبت معصمها منه وؼادرت باججاه المكان المركونة

 سَارجه فَه هذه المرة فابجسم بانجصار وأخرج ورلة نمدَة

م الموجود فَهاأعطاها للطفلة وؼادر ولم َكن َعلم كم الرل  

 ولم َهجم لذلن وَراها جسجحمها للمساعدة الجٍ لدمجها له



 وفٍ ولجها جماماً ، جباطؤت خطواجه وأدار رأسه نحوها ما

 أن صرخت من خلفه بسعادة ودهشة جلوح بها فٍ

 َدها عالَا

 شكراً لن سَدٌ ... كم أجمنً من هللا أن جكونا "
 ً  " حبَبَن دابما

لبل أن َجابع سَره َحرن رأسهابجسم وأشار لها بَده   

 مبجسماً بسبب أفكار الطفلة الحالمة فهم علموهم هذا

 ٖصطَاد من َنفع كزبون َشجرٌ منهم والمصَدة هٍ للوب

 النساء ْنهن َعشمن هذه اْمور وجعنٍ لهن الكثَر لكنها ٖ

 جعلم بؤن جلن الفاجنة مخجلفة جماماً ولوٖ أنها حركت مشاعر

ً  الطفلة داخلها ما كانت لجمبلها ، وأجاه دلَل كل ذلن سرَعا  

 فما أن وصل السَارة الجٍ أصبحت ججلس بداخلها منذ ولت

 وفجح بابه حجً ابجسم وهو َري الزهرة المرمَة علً

 كرسَه فرفعها وجلس وأؼلك الباب َججنب النظر ناحَجها

 وما أن جحرن بالسَارة من هنان ؼرسها فٍ واحدة من

دة فٍ ممدمة السَارة بَنهما ونظرفجحات الجكََؾ الموجو  

 ناحَجها حَنها فكانت جكجؾ ذراعَها وجنظر أمامها بضَك

 ونفاذ صبر فمال مبجسماً وهو َعَد َده للممود ونظره

 للطرَك الذٌ دخله للجو

 سجبمً هنا لجججمد وجصبح زهرة جمَلة باردة جشبهن "
 ً  " جماما

 وما أن أنهً كلماجه نظر نحوها وكانت جنظر له نظرة

 حانمة وحاجباها الرلَمان معمودان بضَك وعكس ما

 جولع جمجمت ببرود



 " وماذا عنن أنت ؟ "
 ضحن ودون شعور منه ونظر للطرَك المزدحم أمامه ولال
 " ٖ أعلم فٗ أحد َمكنه الحكم علً نفسه فما جمولَن أنتِ "

بجسماً فؤشاحت بوجهها عنه ناحَةورممها بطرؾ عَنَه م  

 النافذة مجمجمه

 " سٍء للؽاَة "

 لم َسجطع منع عَنَه من الجحدَك فَها حَنها وجرن الطرَك

 وما سَحدخ فَه وإن كانت ٖ جنظر له وابجسامة رلَمة

 جزَن شفجَه ولال وٖزال َجعمد مداعبجها وجلطَؾ اْجواء

 بَنهما إن كان سَؤجٍ بؤٌ نجابج أم ٖ

مصدَننٍ أنا أم حظٍ أم مسجمبلٍ ؟ج "  " 

 وضحن ما أن نظرت له واٖسجَاء لم َفارق عَنَها بعد

 ومدت َدها نحو الزهرة وسحبجها من مكانها بحركة ؼاضبة

 وفجحت النافذة ورمجها منها فضحن ولال ونظره علً

 الطرَك أمامه وَداه جدَر الممود لَنعطؾ

وجؽضبأثمة من َمال عنها بؤنها زهرة جمَلة  "  ! " 

 نظرت ناحَجه ولالت بضَك

 " لما ٖ جصمت وجهجم بمَادجن "

وسَارجهما جدخل الطرَك المفجوح مسرعة ابجسم ولال  

 " أمرن سَدجٍ "

 وعٗ رنَن هاجفه فجؤة فؤخرجه من جَبه وأجاب لابًٗ 

 " اجل َا آنسون "

 ً  وصله صوجه سرَعا

 " وجدت طلبن "

 ابجسم ولال



 " !! بهذه السرعة "

 لال ذان من فوره وبعد ضحكة صؽَرة

 وما الصعب فٍ ولجنا هذا ؟ زوج شمَمجٍ لدَه صدَك "
 َملن مكجباً للخدمات العامة والشمة فٍ مبنً سكنٍ مرموق
 " وأخبرجه بؤن الزبون ٖ َهجم للسعر

 وخجم كلماجه بضحكة عالَة فضحن أَضاً ولال

 جَداً فعلت أرسل لٍ المولع وسؤكون هنان خٗل "
ً سا عة جمرَبا  " 

* 
* 
* 

 همس نوح وعَناه المجسعة لم جفارق أبان

 " ما هذا الذٌ َحدخ هنان ؟ "

 ونظر لشعَب الذٌ لم َبدٌ أٌ رد فعل أو َنظر له بَنما

 جولً عَسً المهمة عنه هامساً أَضاً وبكلمات مشدودة

 " َخططون لشٍء ما بالجؤكَد "

 خرج حَنها شعَب عن صمجه ولال بجمود

النسبة لهم َخجلؾ عنّا ، نحن ٖ عٗلةاْمر ب "  
 " لنا بالسَاسة

 حدق فَه نوح ببٗهة واسجؽراب بَنما أومؤ عَسً برأسه

 مبجسماً ولد وصله معنً ما أشار له شمَمه فنمل نظره

 ناحَة أبان مجدداً ولرر اٖسجمجاع بالسماع فمط ْن شمَمه

سٍذان لد أصاب عَن الحمَمَة وهو سبب جواجد أبان الربَ  

 وإن لم َكن الوحَد ْنه بدأ بهم أوًٖ كطبك ممبٗت فمط لبل

 البدئ فٍ الوجبة الربَسَة لذلن وجه نظره لهم لبل أن َمول

 نحن هنا من أجل أمر ٖ أراه أهم مما َوجد بَن َداٌ اِن "
 " لكنٍ سؤولَه بعضاً من ولجن وولت أشراؾ الجنوب



وجمع المشاَخولال آخر كلماجه وهو َنمل نظره بَن عمبة   

 الوالفَن فٍ اْسفل مججاهًٗ شعَب وأشمابه بشكل مجعمد

 ورفع أحد اْوراق بَده موجهاً إَاها نحوهم ولال بصوت

 واضح مٓ المكان

 ما َعلمه الجمَع هنا بؤن ورلة المَثاق هذه عمرها خمسة "
 وثٗثون عاماً وكان الزعَم مطر حَنها لم َبلػ الخامسة

لمولعون علَها هم والده وعمهعشر من عمره بعد وا  
 بَنما الزواج وأنجاب حدخ فٍ صنوان وعلمه بالشٍء
 ً  " فَما بعد ما كان لَؽَر فٍ الوالع شَبا

 وأنزل َده بَنما جابع بصوت واثك لوٌ

 واْهم من ذلن أننا هنا فٍ لضاء أٌ إن احجكم الخصمان "
 له فكل ما سَفعله هو فجح ملؾ لضَة للجحمَك فٍ وجود

ً الحالن علً لَد الحَاة أم ٖ ومن ثم جمدَمه للمحاكمةدج  
 والحكم علَه أما لواعد ولوانَن المبابل لَست من
 " اخجصاصه وسَسمطها جمَعها

 سكت عند آخر كلمة لالها ونظره موجه لشعَب جحدَداً 

 والذٌ كان َنظر له بدوره وكؤن هدفه جحول نحوه بَنما

 بدأت الجمجمات من خلفه جعلو بَن موافك ومجسابل وعٗ

 صوت أبان مجدداً وبعد أن ضرب بَده ضربات خفَفة

 علً طاولجه

 " الهدوء رجاًء حجً َنجهٍ ما لدٌ "

 وكان لكلماجه مفعول السحر ولد هدأ الجمَع منصاعَن فنظر

 نحو عمبة الذٌ رفع كجفَه مبجسماً وكؤنه َمول له أنا

منهم هنا فبادله اٖبجسام لبل أن َمول ولد أصبحت واحداً   

 عاد بنظره نحو شعَب وشمَماه

 وفٍ حال جم إثبات أنه علً لَد الحَاة كل هذه اْعوام "
 الجٍ لم َظهر فَها فلكم الحك فٍ جوكَل محاٍم والسَر فٍ
 المضَة بشكل لانونٍ ثم َدرس المضاء جهمة وحَدة موجهة

هذا فٍ حال جم إثبات للزعَم مطر وهٍ الجسجر علً مذنب  



 جسجره علَه ومن هذا المنطلك سَكون لنا حك البحخ فٍ
 السبب وراء جرَمة المجل وسَمؾ دجً الحالن هنا أمام
 المضاء حال وجوده حَاً لَروٌ لنا جفاصَل الحادثة ولكل
 طرؾ الحك فٍ البحخ عن الشهود واْدلة لجرَمة لجل
 ً  " عمرها ججاوز الثٗثَن عاما

 

جسامة انجصار شفجَه وهو َنظر لهم من علَاءوعلت اب  

 وكؤنه َجحداهم لردها علَه ، وكان شعَب كما جولع وكما

 علم عنه من الدلابك الملَلة الجٍ عرفه فَها َلجزم الصمت

 ً  كما الهدوء الؽرَب ولن َسجؽرب هذا منه فهو علم سرَعا

 بؤنه ٖ َشبه شمَماه بل وٖ َشبه أحداً منهم جمَعهم فهو

أوًٖ وَخطط فٍ صمت وبدهاء وَعلم من أَن وكَؾ َفكر  

 َصَب هدفه وأجاه دلَل ذلن حَن حاول شمَمه أن َجحدخ

 معجرضاً فؤسكجه بحركة من َده بَنما لم ججرن نظراجه عَنٍ

 أبان وكؤنها إشارة له لَجابع حدَثه وكان ذان ما زاد

 دهشجه وإن لم جظهر علً مٗمحه فهو جولع بالفعل أن

م وَكشؾ خباَا جلن الحادثة كدلَل بَّن ضدهمَحجج أؼباه  

 ولذلن لام بمنعه ْنه علم بؤن لسان شمَمه ذان سَزل دون

 شعور ، وألر فٍ لرارة نفسه بؤنه إن لم َكن رجًٗ َُشهد

 له بالشر وأجرام لكان بطًٗ عظَماً َسجحك لمب سَد

 الجنوب ولهذا هو َراه لَس بالخصم الهَن لمطر شاهَن

عب معه بدهاء مماثل بل وَجب أن َجفوق علَه فٍوعلَه الل  

 ذلن لَخرج من هذه الحرب رابحاً ولهذا َري بؤن مهمجه

 شدَدة الصعوبة بالرؼم من ثمجه الجامة فٍ خاله ذان وبؤنه

 أَضاً رجل َعرؾ كَؾ َضع عمله فٍ المسار الصحَح لهذا

 علَه فمط أن َسجمر فٍ الثمة به وأن َموم بواجبه هنا فمط



 وَجرن البالٍ له فلن َمدر علَها بشرٌ ؼَره ، لال وهو

 َشَر برأسه لَد شعَب

 أما ما َخص الورلة فٍ َدَن وشَوخنا وأشرافنا مكانكم "
 فٍ مجلس عابلة الشاهَن ومنالشة هذا بما الجضت به
 اْعراؾ فما جعل المولعَن علَها َفعلون ذلن إٖ نزاهجهم

فَما هو حك لكموعدلهم ولن َظلمكم ابنهم وزعَمكم   .. " 

 ورفع َده َفرد سبابجه وخنصره وهو َجابع

 ولهذا أنجم أمام خَارَن ٖ ثالخ لهما إّما اٖحجكام للمضاء "
 بما َنص به وله عٗلة جامة به أو مجلس شَوخ وفض
 " نزاع بما َرضَكم وَرضٍ الجمَع

 

 وما أن انهً كلماجه جلن أنزل َده ممبوضة ووضعها فوق

ً الطاولة أمامه ولم َجرن له نوح المجال لَؤخذاْوراق عل  

 نفساً وهو َصرخ بؽضب محجج

 " ..نحن نرَد ما هو مو "

 " أصمججت "

 كانت جلن صرخة شعَب وكلماجه المسموعة اْولً منذ أن

 اعجلً أبان المنصة فوجد الهواء السبَل لربجَه المجشنججان

َه وردواسجطاع ان َهنا نفسه أخَراً فما أراده وصل إل  

 فعل شعَب كان الدلَل الماطع علً أنه حوصر فٍ مسار

 ضَك واعجراؾ ضمنٍ بؤنه هزمهم أمام من حشدوهم

 لَكونوا هنا بل وأمام الشعب عامة ولد أعاد المضَة

 لمسارها الصحَح فإّما أن َمزق الورلة الموجودة بَن َدَه

 وَجرن المضاء لَحكم فٍ الحادثة الجٍ َعلمونها وَجهلها

م أو أن َججه لمجلس الشَوخ والحكماء للوصول لحلؼَره  

 َرضَهم كطرؾ مجضرر ومعجدي علَه ، لال ضارباً بَده



 علً اْوراق جحجها

 " ننجمل اِن لما هو أهم وموجود هنا "

 ونظر ناحَة مطر ما أن أنهً كلماجه جلن والذٌ كان َنظر له

 أَضاً بالرؼم من أنه لم َسجطع لراءة أٌ شٍء فٍ جلن

َنان السوداء الحادة لكنه َفهم أمراً واحداً بؤن هذهالع  

 المهزلة َجب أن جنجهٍ ولَعلم الجمَع ما كان خافَاً عنهم

 كل هذه اْعوام ، َعلم جَداً بؤن كشؾ ما فَها سَضره

 خارجَاً لكنه سَعالج اْمر داخلَاً وهو اْهم وبما أن شراع

 ً  صنوان جوفٍ فمد سمط الشرط وججالت الشروط بعده جباعا

 وبما أنه وكما َعرفه جَداً ٖ َسعً لحكم البٗد وٖ خوض

 اٖنجخابات فهو لن َهجم لما سَكون علَه رأٌ لادة الدول

 العظمً وَفهم جَداً بؤنه َهجم فمط لوضع البٗد وعدم

 انزٖلها فٍ حرب أهلَة جدَدة ولهذا علً المحاكمة

لحمَمَة أن جبدأ اِنا  

* 
* 
* 
* 
* 

 حَن وصلت سَارجه للمكان نظر برضا للمبنً السكنٍ الضخم

 والمإلؾ من عدة طوابك واجهجه زجاجَة بالكامل وَؤخذ

 شكًٗ مسجطًَٗ وجولؾ بالسَارة أمام بابه الربَسٍ وما أن

 فجح بابه ونزل كان ثمة موظؾ أسرع لفجح باب زَزفون

له مفجاح سَارجه ولال لبل أن َجوجه نحوه فمد  

 " إسمٍ هو ولاص سلطان "

 ابجسم الشاب وبدأ َحاول جكرار اٖسم لَحفظه فضحن ولال



 " أجركه لدي لسم اٖسجعٗمات سآخذه فَما بعد "

 أومؤ له مبجسماً وجوجه نحو السَارة من فوره بَنما نظر

 ولاص للوالفة لربه والجٍ كانت جنظر للباب الزجاجٍ الذٌ

لَا لخروج سَدة بثَاب أنَمة منه ججحدخ فٍ هاجفهاانفجح آ  

 فجحركت خطواجه نحوه وجبعجه هٍ من فورها ودخٗ لصالة

 اسجمبال واسعة بؤرضَة رخامَة سوداء ٖمعة عند طرفها

 اَْمن وضعت طاولة نصؾ دابرَة ججلس خلفها ثٗخ

 فجَات فٍ أماكن مجفرلة وكل واحدة َوجد أمامها حاسوب

كانت مجفرؼة عكس رفَمجَها اللجان كانت فجوجه نحو الجٍ  

 إحداهما جدون بَانات رجل جرافمه إمراه وطفٗن واْخري

 ججحدخ ضاحكة مع شاب َمؾ أمامها ، ما أن وصل إلَها

 نظر خلفه أوًٖ وحَخ الجٍ لم ججبعه نظراجها جنجمل فٍ

 المكان الذٌ ٖ َخلو من زابرَه بعدم اهجمام وكؤنها جفعل

ولت لَس إٖ لبل أن َعود بنظره للجٍ كانتذلن لجمضَة ال  

 جنجظره مبجسمة فؤخرج لها بطالجه الشخصَة ومدها

 لها لابًٗ 

 " َوجد حجز لشمة بإسمٍ هنا "

 أخذجها منه ونظرت ٖسمه فَها لبل أن جنظر لشاشة

 حاسوبها ولالت وهٍ جعَدها له

 " أجل سَدٌ علَن فمط الجولَع واسجٗم بطالة الباب "

 وناولجه ورلة وللم حبر فولع أسفلها بعد نظرة سرَعة

 ً  ْسطرها وناولها إَاها وأخرج بطالة وأعطاها إَاها أَضا

 ْنه من شروط العمد دفع ثٗخ أشهر ممدماً وهذا ما َضمن

 به هإٖء الججار حمهم ْنه َنظر بعَن الحسرة لكل زبون



إنَصل وٖ َجد شمة شاؼرة لذلن علَن ألجزام بالدفع   

 . أجممت مدة السكن أم لم جفعل

 أعادت له بطالجه كما ناولجه بطالة أخري معها

 ولالت مبجسمة

 أجمنً لكم إلامة سعَدة لدَنا وأٌ مشكلة جواجهن َمكنن "
 الجواصل معنا من خٗل الهاجؾ المخصص وسنرسل من
 ً  " َموم بحلها سرَعا

 شكرها وهو َؤخذهما منها ولال وهو َدس بطالجه

فَة فٍ جَب سجرجه الداخلٍالمصر  

 " كم بطالة لباب الشمة ؟ "

 لالت من فورها واٖبجسامة اللبمة ٖ جؽادر شفجَها

 اثنجان فمط سَدٌ واحدة معن اِن وَُمنع عنن الخروج "
 بها من هنا وججركها لدَنا وجسجلمها كلما صعدت لشمجن ،
 وفٍ حال أردت جركها لشخص َشاركن السكن مثًٗ ججرن

لدَنا أما الثانَة ٖ َجم جسلَمها ٌْ أحد جسجخدماسمه   
 للحاٖت الطاربة فمط وبوجود رجال اْمن كنشوب حرَك
 فٍ الشمة علً سبَل المثال أو بطلب رسمٍ من الشرطة
 " فمط لؽرض الجحامها

 أخرج لها البطالة الخاصة بعمله ومدها لها لابًٗ 

"  ً  " أرَد اْخري أَضا

مطوًٖ ولبل أن جؽادر كرسَها لابلةاخذجها منه ونظرت لها   

 " انجظر لحظة من فضلن "

 وؼادرت من هنان باججاه الممر الوحَد فٍ المكان وبدأت

 الدلابك جمضٍ ونظره َرالب كل حَن الجٍ ٖزالت والفة

 مكانها حجً عادت الجٍ ما أن جلست علً كرسَها ناولجه

 بطالجه وبطالة الباب اْخري لابلة

موافمة السَد كَران أوًٖ كما علَّا جدوَن كان علَّا أخذ "  
 " اسم مسجخدمها كٍ ٖ نسلمها لؽَره وٖ نسجلمها إٖ منه



 

 لال مباشرة

 " سَكونان معٍ كٗهما "

 ارجفع حاجباها باسجؽراب لبل أن جمول

 " حسناً كما جشاء ونجمنً لن إلامة ممجعة "

 شكرها وهو َدسهما فٍ جَب سجرجه ْنه َعلم ما سجكون

 ردة فعل جده ما أن َعلم كما الماجل الذٌ ٖزال َجهل هوَجه

 حجً اِن ولن َطمبن وثمة بطالة أخري َمكن فجحه بها

 . وإن أؼروهم ببعض المال ْخذها منهم

 كانت الشمة كما طلب جماماً وأراد أثاثها عصرٌ له ألوان

 ممَزة ومجناسمة وإطٗلة زجاجَة علً نهر الجاَمز والمبانٍ

ة المحَطة به حَخ كانت جحجل الطابك الخامسالجمَل  . 

 انجمل نظره ناحَة الجٍ صعدت السٗلم المصَر الموجود

 هنان َفصل الؽرؾ عن الردهة الواسعة ورالبها حجً

 اخجفت عن ناظرَه وَعلم بؤنها جمصد الؽرفة الجٍ لن

 جؽادرها أبداً ، عاد بنظره الشارد حَخ كان َمسن خصره

المفجوحة وجفكَره منحسر حول بَدَه من جحت سجرجه  

 نمطة واحدة

 ( ما هٍ خطوجه المادمة ؟ )

 اسجسلم لمجاهات جلن الفكرة لولت ولبل أن َخرج هاجفه من

 جَب سجرجه وجولؾ لثوانٍ أمام اٖسم الموجود فٍ شاشجه

 حجً اجخذ لراره النهابٍ وضؽط أَمونة اٖجصال وما هٍ إٖ

 لحظات ووصله الصوت الرجولٍ الهادئ

 " مرحباً َا ولاص "



 لال مباشرة

 " ... مرحباً أبٍ "

 وجردد للًَٗ لبل أن َجؽلب علً كل ذلن لابًٗ 

 " ثمة ما علَّا إخبارن به وما علَن معرفجه "

* 
* 
* 

 كان أول ما شعرت به َضاَك نومها وهٍ جؽادره الجصلب

 فٍ عنمها الذٌ كان مجَبساً بسبب سموط رأسها جانباً لولت

 طوَل فٍ رحلة نوم عمَك جمسن به جسدها المنهن درجة

 أن لم َزعجها شٍء فَه ! وما أن فجحت عَناها مضت

 ً  ثوانٍ لصَرة كانت منفصلة فَها عن والعها جماما

 لجسجوعب أَن هٍ اِن ولما جنام هكذا حجً جلب عملها

 اللحظات اْخَرة لبل نومها جباعاً واسجوت فٍ جلوسها

الة الزهور الجٍ وضعجها سابماً علًونظرت باسجؽراب لب  

 ! الكرسٍ المجاور وأصبحت اِن فٍ حضنها

 نظرت سرَعاً وبذهول للكرسٍ المجاور لها وللجسد الجالس

 علَه والذٌ كان خاٍل جماماً ولت نومها وانطٗق طابرجهم

 وانجملت نظراجها المجسعة لوجهه ومٗمحه المسجرخَة

وجساءلت لما جرنمؽمض العَنَن َجكا بكرسَه للخلؾ   

 ! كرسٍ المَادة وَنام بجوارها هنا

 أبعدت نظرها عن مٗمحه محمرة الوجنجَن جوبخ نفسها

 ورفعت شعرها وؼرجها عن وجهها وجثاءبت مطوًٖ لبل أن

 جنظر مصدومة للشاشة أمام كرسَه والجٍ كانت جُظهر خط

 سَر رحلجهم والطابرة الجٍ بدأت جمجرب من بٗدهم فهل



هذا الولتنامت لكل   !! 

 عبست مٗمحها ما أن أخبرها عملها بؤنه لد َكون موجوداً 

 هنا منذ انطٗق الطابرة ومإكد طالم المَادة أصروا علً أن

 َجرن المَادة لمساعده وَكون بجوارها وهٍ كانت كالجثة

 ً  . المَجة ٖ جعلم عّما حولها شَبا

 " مجً كانت آخر مرة نمِت فَها ؟ "

رت نحو صاحب الكلمات المسجرخَةأجفلت مصدومة ونظ  

 الكسولة والذٌ ٖزال علً وضعه السابك واكجشفت اِن

 !! بؤنه لم َكن نابماً بَنما أضاعت هٍ الرحلة نابمة كالباندا

 ومعه حك َسؤل سإاًٖ كهذا وما ٖ َعلمه بؤنها ٖزالت
 ! جشعر بالنعاس

ضاءما أن ارجفع جفناه أبعدت نظرها عنه لبالة اْزهار البَ  

 بَن َدَها واشجدت أصابعها علَها وابجسمت بصدق وهٍ

 جمول بكلمات هادبة رلَمة

 " شكراً علً الحفل وعلً كل شٍء كان رابعاً الَوم "

 ابجسمت شفجاه ابجسامة أخفاها سرَعاً بَنما نظر لها بطرؾ

 عَنَه وجمجم ببرود

 " كان علَن شكر أصدلابن "

 ماجت ابجسامجها حَنها ورممجه بطرؾ عَنَها أَضاً جزم

 شفجَها بحنك فهو ٖ َجركها جسعد بؤٌ شٍء فٍ وجوده أو

 َخصهما لكنها لن جصمت وجخجبا خلؾ ؼضبها الصامت

 كالسابك فوالداها أصبحا خارج المعادلة اِن لذلن هاجمجه

 بالطرَمة والنبرة ذاجها لابلة ببرود جنجظر أمامها

من أصدلابٍ َمكنه شراء فسجان مماثل ٖ أحد "  " 



 ارجسمت الجسلَة علً مٗمحه كما ابجسامجه المابلة وكؤن
 ذان ما َنجظره منها ولال َنظر لما َظهر له من مٗمحها

 " لد َكون هدَة من مدَرن "

 اجسعت عَناها وكما جولعت لن َعجرؾ أبداً بؤٌ أمر إَجابٍ

ه هذه المرةَفعله من أجلها ، اسجدار رأسها نحو  

 ولالت مجملمة

 " وٖ هو َفعلها وٖ ٖبنجه نفسها "

 فاجؤها بؤن علت ضحكجه فٍ المكان الذٌ ٖ َحوٌ سواهما

 َرفع رأسه علً مسند الكرسٍ خلفه حجً شردت عَناها فٍ

 مٗمحه الضاحكة جبجسم ببٗهة ونظر لها ما أن انجهً من

 ضحكه ولال

 " لد َفعلها احجفاٖ بالجخلص منن "

 كان دورها حَنها ولم جسجطع إمسان ضحكجها الجٍ علت

 رلَمة جشبهها فٍ المكان وعادت لجلوسها السابك واجكؤت

 برأسها لٓعلً أَضاً وارجسمت ابجسامة جمَلة علً

 شفجَها ولالت

 منذ كنت طفلة وحلمٍ حفل زفاؾ رابع َجحدخ "
 " عنه الجمَع

راً لها فٍكانت نظراجه ملجصمة بمٗمحها وكؤنه َنسخ صو  

 عمله لبل للبه وجسللت اٖبجسامة لمٗمحه ودون شعور وٖ

 اسجبذان ما أن اجسعت ابجسامجها الجمَلة أكثر ولالت بَنما

 ً  ٖزالت جنظر نحو اْعلً وكؤنها انفصلت عن الحاضر جماما

 كنت ألجصك بالجلفاز كلما رأَت حفل زفاؾ فٍ أحد "
 المسلسٗت حجً أننٍ للت ْمٍ مرة بؤننٍ أرَد أن أكون
 " راهب فٍ الكنَسة ْحضر جمَع حفٗت الزفاؾ

 واخجفت ابجسامجها جدرَجَاً مع انجهاء كلماجها جلن وشردت



 عَناها بشٍء َشبه الحزن بسبب جنالض مسجمبلها مع

 . أحٗم طفولجها جلن

فٍ لندن خالٍ مطر هو من رفض فكرة إلامة حفل كبَر "  " 

 جعلجها كلماجه الهادبة الرزَنة جلن والجٍ خرجت دون جردد

 وٖ جفكَر منه جججمد مكانها للحظات وكؤنها جحاول فهمها

 واسجَعابها كٌل علً حدي واسجوت جالسة ما أن حدخ ذلن

 ونظرت ناحَجه وهمست مصدومة

 " !لكن لماذا ؟ "

امهكجؾ ذراعَه لصدره ونظر للخارطة علً الشاشة أم  

 ولال بشرود ونبرة ؼامضة

 " بسبب الماضٍ وابن راكان "

 كانت نظراجها المصدومة جزداد اجساعا ولالت ما أن

 اسجطاعت فعل ذلن

 لكن .. ! ذلن اْمر مر علَه ولت طوَل ومإكد مات "
 " ذان الرجل منذ زمن

 نظر نحوها ولعَنَها جحدَداً ولال بجدَة

ر شاهَن ٖ ، وْنه ٖهذا جفكَرٌ وجفكَرن أنِت لكن مط "  
 َؽدر ولو كان عدوه وبما أنه لم َمجله بَدَه فهو لم
 " ولن َنساه

 شعرت باٖنمباض فٍ للبها وأخافها مجرد الجفكَر فٍ اْمر

 فذان الرجل كان َري بؤن عابلة كنعان هم من باعوه لمطر

 شاهَن لذلن لجلهم كبَراً وصؽَراً ومإكد َعجمد بؤنهم السبب

سارجه للحرب معه ولن َنسً هذا لهم إن كانأَضاً فٍ خ  

 ٖزال علً لَد الحَاة ، لكن أَكون حَاً بالفعل بعد كل هذه

 !اْعوام ؟



 أَعمل هذا أم هٍ مخاوؾ رجل الحروب فمط والذٌ ٖ َجرن

 شَباً للصدؾ والجكهنات ؟

 لم جسجطع إبعاد نظراجها المجسابلة الحابرة عنه وإن كان ٖ

 َنظر لها فهل وافك علً هذا رؼم اعجراض خاله

 !ومخاوفه ؟

 ولما َرفض اٖعجراؾ بذلن وكؤنه ٖ علم له به مثلها

 جماماً ؟ هل َصعب علَه ججاوز جرح كرامجه وما حدخ

 بَنهما سابماً لهذا الحد ؟

 نظرت لعَنَه وما أن رممها بطرفهما وجمجم ببرود

الجواصل جمَعهاواِن سَجصدر حفل زفاؾ مطار موالع  "  
 " وسؤجلمً جوبَخاً معجبراً منه بسبب أحٗم طفولجن السخَفة

 عادت ضحكجها لمٓ المكان كما عادت نظراجه للجحدَك بها

 ولالت ضاحكة

 " ٖ أصدق بؤنن لم جحسب حساباً لذلن "

 ارجسمت اٖبجسامة علً شفجَه وهو َعود بنظره للشاشة

نت نظراجها هٍأمامه وسبابجه ججحرن علَها بَنما كا  

 الملجصمة به حَنها وشعرت بضربات للبها ججعالً بجناؼم

 منجظم وهٍ جنظر لمٗمحه الرجولَة بالؽة الوسامة

 والممجزجة بالجدَة واٖجزان وجمنت أن عبّرت عن شكرها

ٍّ وامجنانها له وبؤن حضنت ذراعه واجكؤت برأسها  الحمَم

ة بَنهماعلَها وهٍ جخبره عن كل ذلن لكن الهوة العمَم  

 سبمت خجلها الفطرٌ لمنعها عن فعل ذلن وجبعجها

 ابجسامجها المحبة وهٍ جخجفٍ جدرَجَاً ما أن جذكرت

 . حدَثه السابك عن الفجاة الجٍ َحبها وأراد اٖرجباط بها



 كان صوت المضَفة الذٌ اخجرق صمت المكان حَنها معلنة

 عن نهاَة رحلجهم والجراب طابرجهم من مهبط مطار

صمة حوران ما أنمذها من الؽوص أكثر فٍ جلن اْفكارالعا  

 ومن اْلم الذٌ سَحطم للبها وهٍ ججصوره َجخَلها

 مكانها اِن وَمارن مشاعره فٍ الحالجَن لجكون الخاسر

 . بكل جؤكَد

 ارجفعت نظراجها معه وهو َمؾ وَرفع لبعجه وَضعها فوق

 رأسه بَنما ؼادر كرسَه لابًٗ 

 " سجكون والدجٍ سعَدة بهذا فهٍ ٖ جعلم عن لدومن "

 وكانت جلن هٍ الصاعمة الجٍ اصطدمت بحاجز مشاعرها

 وحولجه ْشٗء وهٍ جرالبه من خلؾ الدموع الجٍ أحرلت

 زجاج عَنَها فها هٍ جسمط عابدة ْرض الوالع لَجحطم

 للبها لبل أحٗمها فهٍ لَست سوي واحدة من أمنَات

َفعله من أجلها فمطوالدجه وأمر   . 

* 
* 
* 

 أدار ممبض الباب ببطء وفجحه وابجسم بحزن ما أن ولع نظره

 علً الجالسة فوق سرَرها جُملب َدها ألبوم الصور الكبَر

 الموجود فٍ حجرها والذٌ امجٓ بصور مراحل طفولجها

 جمَعها بَنما كانت مٗمحها أبعد ما َكون عن اٖسجمجاع

ولن َسجؽرب هذا بعدما حدخ فهٍ بجلن الذكرَات الجمَلة  

 كانت المرة اْولً الجٍ َجعامل فَها معها بجلن المسوة كما

 هٍ اْولً الجٍ جسجن فَها نفسها فٍ ؼرفجها لَوم كامل

 فهٍ كانت دابماً ألوي من أن َجعلها أٌ شٍء جفعل ذلن ،



 وإن حدخ ووصلت لمرحلة اٖسجَاء بسبب أحدهم جخرج

جرجع عند نهاَة الرحلةفمط .. ججنزه وججسوق و  

 . بمزاجها السابك

 ٖ َنكر بؤنه من ساهم فٍ جكوَن شخصَجها لجكون هكذا

 ورؼم انجمادات زوججه الدابمة إٖ أنه أصر علً أن َربَها

 لجكون سَدة نفسها صاحبة لراراجها واْهم أن ٖ جحجاجه

 وجبكٍ جنادَه إن جعرضت ٌْ أذي وهٍ طفلة فهو سافر

د مهاجراً وفاراً من بٗد الحرب وأولودخل هذه البٗ  

 شخص الجمً به هنا حَنها وكان عربٍ اْصل لّدم له

 نصَحة واحدة

 ( جزوج بإنجلَزَة لبل أن َضَع مالن )

 لكنه اجخذ لراراً مؽاَراً وعمل بدوام كامل حجً أصبح لدَه

 ثمن سكن مسجمل ثم جزوج لكن لَس بامرأة جعطَه المال بل

َندم علً لراره ذان َوماً وهو الزواجبمن جحجاج له ولم   

 بمن كان لماإه اْول بها لرب محطة المطار جحمل بَن َدَها

 طفلها الذٌ كان ٖ َجولؾ عن البكاء بسبب الجوع والجربت

 منه حَنها وطلبت منه أن َعطَها المال ثمن لرحلجها لجعود

 لموطنها اْصلٍ وجعَده له بعد ذلن وحَن سؤلها لما

 اخجارجه هو من بَن جمَع الموجودَن فٍ المحطة الممجلبة

 بالناس لالت عبارة لم َنساها أبداً 

 رأَت فٍ مٗمحن رجًٗ شرَفاً لن َسجؽلنٍ من أجل )
 ( ذلن المال

 وعلم حَنها بؤنها امرأة شرَفة أَضاً وإن لم جكن مسلمة ،

 امرأة جرفض بَع جسدها من أجل المال ومهما كانت جحجاجه



ججخلً عن طفلها بالرؼم من كل الصعوبات الجٍ عانجها ولم  

 فٍ وجوده معها ، وكان أول ما فعله حَنها أن أنفك كل ما

 َملكه علً طعام وحفاضات ومٗبس لطفلها وعلً اسجبجار

 ؼرفة مإلجة لهما ْنها لم جكن جملن رلماً لعابلجها هنان كما

طفلهاكانت علً خٗؾ مع والدجها بسبب زواجها من والد   

 ً  .. أنجلَزٌ فوجد فَها الشخص الذٌ َشبهه وَكمله أَضا

 إمراه لم جنظر لعَوبه وٖ ما َنمصه وأدهشه أن أعلنت

 إسٗمها فمط لرإَجها لجعامله معها وذان ما جعله َمرر

 اٖرجباط بها ورزق منها بابنجه الوحَدة .. اٖبنة الجٍ كان

َه ْنه رزقَرَدها أن جمؾ دون أن جحجاج لمن جسجند عل  

 بها فٍ سن مجؤخرة وٖ َعلم مجً لد َحَن أجله وَجركها

 وحَدة فٍ هذا العالم ، لَس لعدم ثمجه فٍ الخالك لكن الحَاة

 فٍ هذه البٗد ٖ جرحم الرجال فكَؾ بامرأة ؟

 وحجً إن عادت لموطنها هنان َجولع جَداً ما سَواجهها

نكر بؤنه واجهفَها وما ممدار جمبل عابلجه هنان لها ، وٖ َ  

 صعوبات كثَرة معها مسجمبًٗ بسبب عنادها واسجمٗلَجها

 لكنه لم َندم أَضاً ْنه أوصلها لما َرَد لها أن جكون ولن

 َخاؾ من جركها وحَدة فٍ هذا العالم من دونه ْنها جعرؾ

 جَداً كَؾ جمؾ فٍ أوج سموطها وجفعل ما جرَد وما جراه

ص ممن َظلم ؼَرها لبلصواباً ومهما كانت المخاطر وجمج  

 من َظلمها ، جعمل وجدرس وجمارس هواَاجها المحببة فٍ

 ذات الَوم دون أٌ خلل َفسد إحداها وكانت ومنذ مراهمجها

 جعلم الصواب من الخطؤ وججخذ لرارها فَه دون أن جرجع

 .. ْحد لهذا جؽاضً دابماً عن عَوب شخصَجها هذه



 الشخصَة الجٍ محاولة جؽََرها اِن معناه الجحول ْخري

 . أسوأ منها

 الجرب منها وجلس علً طرؾ السرَر ممابًٗ لها ونظر

 للصور الجٍ كانت مجولفة عندها جنظر لها دون أن جرفع

 رأسها وٖ نظرها له رؼم علمها بوجوده وكانت فَها فٍ

اراجَهسن السابعة جرجدٌ المٗبس المخصصة لرَاضة الك  

 َزَنها الحزام اْسود حول خصرها النحَل وشعرها اْشمر

 مرفوع لٓعلً فٍ جدَلة طوَلة َنساب علً ظهرها

 بنعومة ونظرجها جنطك لوة وابجسامجها جحمل كل معانٍ

 الثمة بالنفس حَخ كانت جهزم جمَع منافسَها من الفبة

 ً  . العمرَة المماثلة واْكبر بمرحلجَن أَضا

ه ورفعه من حجرها ولد أفلججه أصابعها دونامجدت َده ل  

 رفض أو مماومة وإن لم َجؽَر وضعها ولم جنظر له وأؼلمه

 ووضعه جانباً ولال بهدوء ما أن عاد بنظره لها

"  ً  أعلم بؤنٍ مخطا َا ساندرَن وفعلت ما لم أفعله سابما
 وما كنت أرفض مجرد الجفكَر فٍ فعله لكن هذا ٖ َمنع

شكل خاطا ، ولَس ما فعلجِه أعنٍ بلفكرة أنن جصرفِت ب  
 " عدم إعٗم أحد بذلن وفٍ أمر ٖ َخصن

 أنهً كلماجه الجٍ جبدلت للجدَة عند آخرها وهٍ علً حالها

 لم ججحدخ كما لم جرفع رأسها فجنهد نفساً عمَماً ولال

 " ثمة سإال واحد أرَد جواباً له وأعرفن جَداً ٖ جكذبَن "

َجابع ونظره لم َفارق ما َظهر وجبدلت لهججه للجدَة وهو  

 له من مٗمحها

 " هل كانت مارَه جعلم وموافمة علً هذا ؟ "

 والنجَجة كانت ذاجها الصمت الجام وكؤنها جمثال امرأة جالسة
 ججنفس فمال ببعض الضَك



 " ما جولعجه صحَح إذاً ؟ "

 ارجفع رأسها حَنها ونظرت لعَنَه ولالت بضَك

عله بهاأكانت سجمانع بعدما ف "  ! " 

 لال بضَك أشد َنظر لعَنَها بموة

 هل سؤلجها عن رأَها لجعلمٍ ممانعجها من عدمها ؟ "
 " وهل أخبرجن بما حدخ وما السبب ؟

 وكان ذان ما زاد اشجعالها بل وما َُؽضبها سماعه فٍ كل

 مرة فنفضت َدها لابلة باحججاج ؼاضب

 هل َحجاج اْمر ذلن أبٍ ؟ ألَس ما رأجه عَنان َكفٍ ؟ "
 " .... أكنتَ 

 لاطعها من لبل أن جمول ما َعرفه جَداً بل وَرفض أفكارها

 الخاطبة عنه لابًٗ بحزم

 ما كنت ْرضاها فٍ حمن َا ساندرَن وما كنت "

 " ْصمت إن كنِت مكانها

 

بؽضب وكما جولع كان رد فعلها أجساع عَنَها المصدومة  

 ً  فجابع من فوره وبجدَة موضحا

 وذلن ٖ َعنٍ أننٍ أجخاذل ناحَجها لكن اْمر مخجلؾ "
 ساندٌ وزوجها ووالده ألرب لها منٍ وإن كنت
 " عم والدَها

 

 أشعلجها كلماجه مجدداً ولالت برفض محجج

 وكَؾ َكون ذلن ؟! دماإن الجٍ جسرٌ فٍ عرولها "
 " ! وجحمل ذات اسمن ولَس العكس

ل بجدَة ألرب للحدةلا  



 أجل لكن الزواج رباط مخجلؾ وجعل هللا له "
 " ضوابط وحموق

 شخرت بسخرَة لبل أن جمول بضَك جشَر بَدها للبعَد

 ومن ضمن جلن الضوابط والحموق أن َجحكم بها "
 وَضربها مجً شاء وَطردها للشارع منجصؾ اللَل
 " ! بمنشفة الحمام

 ً  لال محججا

َخطا لكننا لم نعلم ما حدخ َا أنا لم ألل بؤنه لم "  
 ساندرَن وما َجعل والده َمؾ فٍ صفه وٖ َجخذ
 " مولفاً منه

 

 لالت بعَنَن ذاهلة ولهجة رفض ؼاضب

 " ! أجرَد المول بؤنها المخطبة وهو علً حك "

 لال بحدة ونفاذ صبر

 للت لم نعلم بعد وثمة فرق بَنهما لكن ما فعلجِه اِن "
ن المشكلة ذاجها وجعلمَن جَداً سَجسبب بمشاكل أكبر م  

 " حساسَة وضعهما كلَهما َا ساندرَن

 وكما جولع كان رد فعلها الصمت الجام بَنما كانت مٗمحها

 كما نظراجها واشجداد فكَها َدل علً أمر واحد فمط

 فمال بضَك

 " أَمكنن إدران خطبن واٖعجراؾ به ؟ "

 " .. أنا لم اخطا "

 لالجها مباشرة وبثمة كاملة وكلمات لوَة وجابعت بجدَة

 وعناد علً رأَها

 ألَس من حك مارَه أن جكون امرأة مسجملة جمجلن "
 " لراراجها ؟

ً  عٗ صوجه أكثر بَنما َده جشَر جانبا  



 " هكذا ساندٌ ! بهذه الطرَمة ؟ "

 وكان جوابها أَضاً سرَعاً ؼاضباً ومحججاً جحرن َدها

ابلةبعشوابَة ل  

 مارَه عاشت وجربت لم جعرؾ أحداً سواه وحجً حَن "
 هاجر وجركها سجنت نفسها فٍ مربع ضَك جنجظر لدومه
 لَخرجها منه وهو َسجؽل ذلن وَصنع منها امرأة ضعَفة ٖ
 " َمكنها العَش من دونه أو مخالفة أوامره

 

 صرخ مجدداً وكؤنه َبارزها فٍ ذلن

 " نحن لم نعش معهما لنحكم بهذا "

 وكان مفعول صراخه الؽاضب كالسابك أن صاحت

 محججة بضَك

 " ! أَحجاج اْمر أبٍ ؟ كل ما حدخ وٖ نعلم "

 لال مباشرة وبحزم

 أجل ٖ نعلم شَباً فنحن رأَنا النجابج فمط لكننا لم نصل "
 " لٓسباب بعد

 ٖذ كٗهما بالصمت أخَراً وكؤن كل واحد منهما َعطٍ نفسه

نفاسه الؽاضبة وجهدبجها للًَٗ لبل أنالفرصة ٖسججماع أ  

 ججحدخ الجٍ لم جسمح لعملها بإطالة ذلن لَصل لمرحلة

 جناسَه وسؤلجه بلهجة جادة جنظر لعَنَه وكؤنها جنجظر

 الجواب منهما لبل لسانه

 إن دخلت منزلن َوماً ما مطرودة ومهانة وأصابع ذان "
 الرجل محفورة علً وجهٍ أكنت سجنجظر لجعلم اْسباب
 " ! وإن كنت مخطبة فٍ نظره أم ٖ

 

 لال مباشرة وواثماً من كلمة َمولها



 وإن كنِت أنِت مكانها كنت سؤنظر لٓسباب أوًٖ كما "
 " لن أسمح بؤن َظلمن أبداً 

 وما أن كانت سججحدخ وَجولع جَداً ما سجمول سبمها

 لابًٗ بجدَة

 ساندرَن أسالِت نفسن َوماً إن كانت مارَه معجرضة "
 " علً نفسها وجرَد أن ججؽَر ؟

 وكالمجولع أَضاً حدلت فَه بذهول وكؤنها لم ججولع سإاله

 ذان أو لم جفكر فَه وجفاجؤت به فجابع من فوره وبذات

 نبرجه الجادة

 ما جرَدَنه أنِت أمر وما جرَده هٍ أمر آخر فها أنتِ  "
 جرفضَن أن جكون لن شخصَة مخجلفة عن شخصَجن

ً  ومارَه لها الحك فٍ هذا أَضا  " 

 جحرر لسانها أخَراً ولالت برفض محجج

 " أنا لم أنجمد شخصَجها أبٍ ٖ جخلط اْمور "

 لال سرَعاً وباجهام حاد

 " وما معنً ما ججحدثَن عنه ؟ "

 بررت بانفعال واضح ججهم ؼرَمها أكثر من كونها جدافع

 عن نفسها

 أنا للت بؤنه َحاول بلورجها كما َرَد ْنها شخصَة "
 " مرنة لم ججعلم أبداً أن جكون ؼَر ذلن

 لال بانفعال مشابه وسبابجه جشَر لها

 " وهو ما فعلجه أنِت معها أَضاً فلما جلمَن باللوم علَه ؟ "

 " ! أنا "

 همست بها مصدومة فمال بحزم َنظر بموة لعَنَها

 أجل أنِت .. فهل سؤلِت نفسن كم مرة حاولِت فَها "
وما جرَنه الصواب وبؤنه فٍإجبارها علً ما جرَدَن   

 " مصلحجها ودون أن جسجمعٍ لرأَها ؟



 لالت مدافعة عن رأَها بموة

 " ْنه كذلن بالفعل "
 لال بحدة َواجهها بالحمَمة الُمؽَبة عن عملها

 هو كذلن فٍ نظرن أنِت وفٍ جركَب شخصَجن لكنن لم "
 " جسؤلٍ نفسن َوماً إن كانت هٍ راضَة عن نفسها أم ٖ

ججحدخ وسجحجج كما َعرفها وَفهمها جَداً فسبمهاكانت س  

 لابًٗ بجدَة

 ساندرَن نحن كبشر لم َخلمنا هللا مجساوون وإن أراد كل "
 شخص أن َجعل الجمَع مثله ٖخجل جوازن الطبَعة ، مارَه
 لم جذكر أمامن َوماً بؤنها جكره ما هٍ علَه ألَس كذلن ؟
 " كما لن جحب نعجها بالضعَفة

 ً ً  لالت سرَعا وبانفعال محجج جلوح بسبابجها جانبا  

 هٍ لَست ضعَفة وأنا لم ألل هذا بل واجهت موالؾ عدة "
 بموة خفَة أدهشجنٍ بها لكن ما َفعله ذان الرجل هو دفعها
 لذلن وهٍ ٖ َمكنها فرض ما جرَد وٖ الجعبَر عن رأَها
 " ولول كلمة أنا أرَد هذا فمط

أبداً ولم جُعلمها الحَاةجنهد بضَك ونفاذ صبر فهٍ لم ججؽَر   

 ً  بعد معنً أن ججرن مساحة لجملباجها لجفرض علَها أحَانا

 ماٖ جرَده وٖ َمكنها جمبل ذلن لبل اٖعجراؾ به كما وجُعامل

 ؼَرها لبل نفسها من ذات المنظور خاصة بعد انضمامها

 السنوات اْخَرة لمسم أؼاثة الجابع لمنظمة حمولَة ، لال

 بكل ما َسجطَع من هدوء مزج معه الجدَة فٍ كلماجه

 ساندرَن علَن أن جفهمٍ أمراً وجَداً أَضاً بؤن المرأة "
 جزء من الرجل لَس أنا وٖ أنِت وٖ أٌ بشر َمكنه فهم
 وفن جعمَدات هذا اْمر ونحن لم نكن معهما فٍ منزل واحد
 لنحكم من هو المسَطر المجحكم ومن الُمماد فَهما وهل

فجاة أخري بؽَر شخصَة مارَه اِن أن جنسجم مع جَمل  
 " كرجل أم ٖ

 ٖذ بالصمت لبرهة َحاول أن َعطَها مساحة كافَة

 لجسجوعب ما لال وما أن كانت سججحدخ رفع سبابجه أمامها



 فٍ إشارة آمرة لجصمت بَنما جابع بما َعلم جَداً بؤنها

 سجموله اِن

ً صحَح أننا شهدنا موالؾ سَبة ولد ج " لبها إلً هنا سابما  
 وآثار صفعجه واضحة علً وجهها وأمرها أن ججمع ثَابها
 وجؽادر معه ولم َعجرض أحد ثم المرة اْخَرة الجٍ جاءت
 فَها إلً هنا لكننا لم نعرؾ أبداً اْسباب ولما جؽفر له
 " ! مارَه نفسها

 وكالمجولع كانت كلماجه جذهب أدراج الرَاح وفهم ذلن

عَنَها ولد لالت بذهول ؼاضب وسبابجها سرَعاً من اجساع  

 جشَر بعَداً 

 أجصدق أبٍ أن فجاة كمارَه َمكنها إَذاء أحدهم أو ارجكاب "

 اْخطاء فٍ حك الؽَر ؟! ٖ وفٍ من جحب أكثر من
 " !! نفسها

 

 لال من فوره وبنبرة لوَة حادة

 " وإن َكن لن نحكم ونحن ٖ نعلم َا ساندرَن "

بؽضب اشجعل فٍ عَنَها لبل وما أن كانت سجهاجمه  

 كلماجها سبمها لابًٗ بضَك

 ساندرَن أنا أفهم جَداً ما جمصدَن وما جرَدَن لمارَه "
 وجرَن بؤنه فٍ صالحها لكن هذا جصرؾ خاطا وهو َهدم
 " شخصَجها ولَس َمومها

 وأنهً أٌ محاولة لها للعناد والدفاع عن رأَها أكثر من ذلن

 لابًٗ بحدة

َخ فٍ اْمر اِن ْن ما حدخ ٖ َمكنوانجهً الحد "  
 جؽََره ولندعو هللا فمط أن ٖ َكون فٍ اْمر هٗكهما كٗهما
 ْنن وضعجها فٍ مصَر مجهول بَدَن وسجكونَن المٗم
 " الوحَد ومن نفسن لبل الجمَع حَنها

 وكما جولع لفزت مججازة عجبة لومها لنفسها أو اعجرافها
 بخطبها لابلة بضَك



سَحدخ علً أَة حال ْنن سمعت جَداً ما كان هذا كان "  
 " .. السَد ؼسجونٍ َمول

 ومجدداً هاجمت من كانت جراه سبب كل ذلن مجابعة بؽضب

 وكنت أعلم بؤن ذان الكنعانٍ سَخرجها من البٗد إن علم "
 بذلن وَخفَها عنهم بؤٌ طرَمة كانت لَسجمر فٍ طمس
 " شخصَجها واسجؽٗل مشاعرها

اطعجه هذه المرة ما أن كان سَجحدخ لابلةوكانت هٍ من ل  

 بجدَة جنظر لعَنَه

 أعلم بؤن مارَه مخجلفة عنٍ ولد جكون فعًٗ راضَة عّما "
 هٍ علَه وكل ما فعلجُه اِن أنٍ أوصلجها حَخ المكان الذٌ
 جمرر فَه دون ضؽوط وٖ جحكم من أحد وإن أرادت العودة
 له فلجفعل ذلن لكن لَس بؤمر منه واسجؽٗل لعاطفجها نحوه
 " بل بمرار منها

 وأنهت كلماجها جلن جزم شفجَها بموة وكؤن مجرد ذكر جلن

 الجفاصَل َشعرها بالؽضب وأكد ذلن أنفاسها الموَة الؽاضبة

 فولؾ وؼادر السرَر ولال بحدة وجهدَد َحرن سبابجه

 فٍ وجهها

اٖلجزام بذلن وابجعدٌ عن حَاجها علَن أنِت أَضاً إذاً  "  
 ولراراجها ساندرَن وما حدخ إن جكرر فٗ أنِت ابنجٍ
 " وٖ أعرفن

 وؼادر من فوره باب الؽرفة الذٌ أؼلمه بموة خلفه وبعد أن

 وجه جهدَده الصرَح نحوها ْن النماش ٖ طابل منه معها

 كما بات َُجزم وكانت النجَجة مجرد جدال عمَم وكؤن كل

منهما َدافع عن رأَه أكثر من كونه َحاول إلناع واحد  

 اِخر به وجرن نظراجها الحانمة ملجصمة بالباب المؽلك لبل

 أن ججحرر كلماجها الؽاضبة ولالت بضَك وكؤنها جراه بدل

 الخشب المصمول أمامها

"  ً  " ثمة َوم بالجؤكَد لن جحجاج فَه ْحد لَمرر عنها وسجمول كلمة ٖ لكم جمَعا



* 
* 
* 

 " أنِت مارَه هارون أم مارٌ دفسنت أم مارٌ مدَجشٍ ؟ "

 ابجسمت بمرارة بَنما لمعت عَناها بالدموع ما أن همست

 بجلن الكلمات جسؤل صورجها فٍ المرآة أمامها َزَن جسدها

 لماش الفسجان اْحمر الطوَل وجؽطٍ خصٗت شعرها البنٍ

لها هناالناعم كجفاها بعد أن أصبحت مسجعدة للعشاء اْول   

 وفٍ العالم الجدَد والؽرَب عنها والذٌ وجدت نفسها فجؤة

 . مجبرة علً الجعاَش والجؤللم معه

 نظرت لعَنَها الحزَنجَن وجكرر السإال ذاجه والذٌ باجت

 جشعر روَداً روَداً بؤنها جفمد الجواب اْكَد له وبدأت جشعر

 بالضَاع وكؤن هوَجها الحمَمَة جُسلب منها فٍ محاوٖت

 بابسة للجؤللم مع والع ٖ َمت لماضَها بؤٌ صلة وحارت

 كَؾ َفعل اْخرون ذلن ؟ كَؾ عاش جَم وْعوام طوَلة

 علً أنه الفجً الَونانٍ جَموثٍ ! وكذلن والده وعم والدها

 وحجً مطر شاهَن نفسه ؟! كَؾ لهإٖء أن َعَشوا

 ً  ! وَجؤللموا مع شخصَجان مجنالضجان جماما

 ارجفعت َدها الممبوضة لصدرها واشجدت أصابعها بموة

 جنظر للمعان الدموع فٍ عَنَها .. هٍ ٖ جسجطَع فعل ذلن

 مثلهم وجلن هٍ الحمَمة المخَفة الماسَة وجشعر بالعجز

 والحَرة والجشجت ..! عاجزة عن فعل أٌ شٍء فٍ عالم

 الخطؤ فَه معناه هٗن الكثَرَن وهٍ أولهم كما أن ججنب

ؤ معناه الولوع فٍ أخطاء أكبر منه حجً باجت جبحخالخط  

 عن الصواب وٖ جعلم أَن ججده ! ْول مرة فٍ حَاجها



 جواجه لراراً مصَرَاً كهذا وَكون علَها مواجهجه واٖخجَار

 فَه وحَدة دون أن َجخذه ؼَرها نَابة عنها أو أن َمنعها

ٖ أحدهم بما َرَد لججبعه منصاعة فباجت كالعالك فٍ الوحل  

 َمكنه الخروج وٖ العودة وعلَه أن َجد طرَمة ما لجخلَص

 . نفسه منه

 مسحت عَناها فٍ حركة سرَعة ونظرت ناحَة الباب الذٌ

 جكرر الطرق علَه لمرجَن مججالَجَن لبل أن َجحرن ممبضه

 وَنفجح فاشجدت َداها ببعضهما ولاومت باسجماجة جوجرها

نظر لوجه فالَرَوالذٌ باجت جراه َمرضَاً مزعجاً وهٍ ج  

 الباسم والذٌ جمدم نحو الداخل خطوة واحدة لابًٗ 

 " آسؾ لم أسمع صوجن جؤذنَن فدخلت بفضاضة هكذا "

 وأجبع كلماجه بضحكة خفَفة فحاولت جاهدة رسم ابجسامة

 صؽَرة علً شفجَها ولالت محرجة

 " أنا من علَها اٖعجذار فَبدو أننٍ جؤخرت "

بل أن َمول بهدوء ولبالةؼابت اٖبجسامة من وجهه ل  

 والدٌ لم َنزل لؽرفة الطعام بعد أنا من أردت الجحدخ "
 " معن ْنٍ لن أكون هنا فٍ ولت لرَب

 رطبت شفجَها بلسانها فٍ حركة ٖ إرادَة وجعالت ضربات

 للبها وكؤنها جولعت سلفاً عّما َرَد الجحدخ وذكري لمابها به

ما لم ججولعه هكذا أبداً  لَلة البارحة جراودها مجدداً لكنه لال  

 خاصة مع نبرجه المجضاَمة

 جمابلت وجَم الَوم .. أو باْحري هو من فعل ذلن ولم "

 " َكن اللماء ودَاً البجة

 وكانت كلماجه جلن وما سمعجه ما زاد وضع ضربات للبها



 سوءاً ولد جعالت معه أنفاسها جنظر لعَنَه مّما جعل َده

 جرجفع لذراعها وأمسكها لابًٗ بوجل

 " مما أنِت خابفة مارٌ فٗ َمكنه إَذاإن بعد اِن "

 أبعدت نظرها عنه وهٍ ججراجع للخلؾ خطوة ولد جحررت

 ذراعها من لبضجه ولالت جنظر للفراغ بجشجت

 " أنا لست خابفة وهو لم َإذنٍ "

 وأؼمضت عَنَها جُنزل رأسها لٓسفل ما أن لال

دةوبكلمات جا  

 مجؤكد من أنن جخفَن الكثَر وْنه أمر َخصن لن أجحدخ "

 عنه لكن كونٍ أكَدة بؤن مارٌ دفسنت انجهت والموجودة

فمط اِن هٍ مارٌ مدَجشٍ  " 

 ابجسمت بمرارة عند نهاَة كلماجه جلن جكابد دموعها كٍ ٖ

 .. جندفع ودون جولؾ فالجٍ انجهت هٍ مارَه هارون فمط

وٖ جملن شَباً سوي النظر لها انجهت ولٓبد كما َبدو  

 بحسرة وهٍ ججٗشً وجموت ، ارجفع رأسها ونظرت له ما

 أن وصلجها كلماجه الجادة

 " ثمة ما كنت أرَد سإالن عنه مارٌ "

 شعرت بجوجرها َزداد كما صوت ضربات للبها الجٍ باجت

 جضرب فٍ أذنَها وشعرت بالثوانٍ المصَرة كؤعوام حجً

 لال أخَراً ورحمها

 " هل اجفمجما سابماً علً خروجن من برَطانَا ؟ "

 " ! ماذا "

 همست بها مصدومة جنظر له بعَنَن مجسعة حجً عجزت
 عن لول المزَد من شدة ذهولها بَنما لال هو مجابعاً ما أن



 فهم من رد فعلها جهلها بهذا

 " .. هذا ما لاله وبؤن مكانن خارج البٗد "

داً للنمطة السابمةولاطع نفسه فجؤة ولال بضَك عاب  

 َا إلهٍ كم هو شاب حاد الطباع ! أَظنن شٍء من "
 " ممجلكاجه الخاصة ؟

 كان َُعبر عن اسجَابه بعشوابَة وضَك واضح بَنما كانت

 نظراجها المصدومة موجهة نحو الفراغ وكؤنها جحاول إلناع

 !عملها بذلن أو جصدَمه فإلً أَن َنوٌ إبعادها ؟

 َبدو أن عمابه لها لم َنجهٍ بعد وبالجؤكَد لم َحدخ ذلن

 وعلَها أن جبكٍ دماً لجدفع ثمن فعلجها جلن لكن أوًٖ َجب

 أن جخجفٍ من أمامه ْنه كما َبدو َرفض أن ججمعهما بٗد

 واحدة معاً ، جعالت أنفاسها وامجٓت عَناها بالدموع حَن

لها بمفارلةفمدت أٌ لدرة لها علً منع ذلن وإن لم جسمح   

 رموشها بَنما لال الذٌ عمد حاجبَه مجسابًٗ 

 " أكان َخطط ٔعادجن َٔطالَا ؟ "

 شعرت بكلماجه كسكَن حاد َخجرق للبها وحركت رأسها

 بضَاع ودون أن جنظر له هامسة ببحة

 " ٖ أعلم "

 كانت ٖ جعلم بالفعل فهو ٖ َمكنه إرسالها لعابلة مارٌ

وطنها ْنه أمر مسجحَل حالَاً بعد أنبالجؤكَد وٖ إعادجها لم  

 أصبحت هنا وجواجدت معه ومع عابلة عم والدها كفجاة

 إَطالَة ولرَبة لهما فما هو مخططه المسجمبلٍ لها إذاً 

 والذٌ َفجرض بؤن ٖ جخالفه وٖ جعجرض علَه ؟

 ارجفعت عَناها الدامعة ونظرت له ما أن لال ما لم َعد



 َمكنه الصمت عنه أكثر

" رَد الجدخل فعلَاً مارٌ لكنٍ أسجؽرب سبب كل هذاٖ أ  ! " 

 كانت نظراجه المجضاَمة كما حاجباه المعمودان وجؽَر مزاجه

 الدابم اٖبجسام كما َبدو علَه دلَل واضح علً نَجه الجدخل

 فٍ اْمر وجعلم جَداً ما سجكون جبعات ذلن لذلن لالت وإن

 بجوجر واضح

أؼضبه بشدةأنا ... لمد ارجكبت خطباً ما  "  " 

 وجبدلت نظراجها للحزن فجؤة جشعر بمرارة لاسَة فٍ حلمها

 فهٍ لالت الحمَمة وإن كانت نالصة ومؽاَرة للوالع وهذا

 أكثر ما َإلمها وَمزق للبها ، لكن ذلن لم َجعل مزاجه

 َجؽَر ولد لال معلماً باسجَاء

"  ً  جمَعنا نخطا ومن َعجرؾ بخطبه كؤنه لم َفعل شَبا
 " فهل َبرر له هذا معالبجن علً طرَمجه ؟

 هربت من نظراجه جشد شفجَها بموة وكؤنها جمنعها من

 اٖرججاؾ باكَة فهٍ ٖ َمكنها لول الحمَمة وٖ الدفاع عنه

 أو حجً عن نفسها ، ارجفعت نظراجها له ما أن أمسكت َداه

 بكجفَها ولال بحزم ونظرات جادة

مرر ما جرَدَن نَابة عنناسمعٍ مارٌ أنِت هنا ٖ أحد َ "  
 وعلً ذان الفجً الَونانٍ معرفة هذا واٖلجناع به وبما أنن
 " من لرر جركه والعَش معنا فٗ َحك له فعل كل ما َفعل

 وجابع من فوره وباسجَاء واضح َبعد َدَه عنها

 سمعت عنه الكثَر سابماً ومن لبل أن ألجمٍ به فٍ منزل "
َكون عكس ما َُمال عنهاْمَرال ولم أجولع أبداً أن   ! " 

 مٓت الدموع عَناها المحدلة فٍ اْرض بحزن بَنما جابع

 الذٌ لم َرحمها أبداً لابًٗ بضَك وكؤنه َحدخ نفسه

 كَؾ لرجل الرصاصة الواحدة أن َكون ممن َفمدون "



 الجحكم فٍ انفعاٖجهم هكذا ! ظننجه كما لَل عنه جبل

َجه الَوم ٖ َنطبكجلَدٌ ٖ َمكن ْحد صهره لكن ما رأ  

 " !! علً رجل الكولَنَل جاَروا اْول أبداً 

 المعذرة سَدٌ العشاء أصبح جاهزاً والسَد ؼسجونٍ فٍ "
 " ؼرفة الطعام اِن

 كان ذان صوت المرأة الجٍ ظهرت عند الباب فجؤة وأنهت

 سَل كلماجه المسجاءة ورحمت الجٍ جنفست الصعداء مجمنَة

رها ٔنهاء كل هذا بَنما جولًأن حضنجها جعبَراً عن شك  

 فالَرَوا اْمر عنها لابًٗ 

 " حسناً إَرَكا .. شكراً لن "

 فؽادرت من فورها وبعد إنحنابه صؽَرة من رأسها ونظره

 َجبعها حجً اخجفت ونظر حَنها للجٍ كانت جنظر لكل شٍء

 حولها عداه بَنما جكاد جُمزق بشرة َدَها من كثرة شدها

هدوء الممزوج بالجدَةلهما ولال ببعض ال  

 ٖزلت ٖ أرَد لوالدٌ أن َعلم بكل هذا ْنٍ أعرؾ "
 " رد فعله جَداً 

 رفعت نظرها لعَنَه حَنها ولالت بابجسامة ممجنة

 " وٖ أنا أرَد ذلن "

 ابجسمت مٗمحه لبل شفجَه حَنها وامجدت َده لَدها وأمسن

 بؤطراؾ أصابعها ورفعها لشفجَه ولبّلها لبل أن َمول

 مبجسماً وهو َنظر لعَنَها

 أنِت فجاة مهذبة ورابعة مارٌ وبدأت أصدق اِن كل ما "
 " كنِت جكجبَنه فٍ رسابلن لوالدٌ

 وأنهً كلماجه وَده جٗمس ظهرها َسَر بها خارج الؽرفة

 ولم َنجبه أو َري الدهشة الجٍ ارجسمت علً مٗمحها



اتوصدمجها بما لال وسمعت ! وبالكاد اسجطاعت رإَة عجب  

 السٗلم وهٍ جنزل معه بسبب ذهولها وجشجت أفكارها

 وجذكرت فجؤة حدَخ ساندرَن عن ابنة خالجها مارٌ وبؤنها

 سبب الخٗؾ بَن العابلجَن فهل لهذا عٗلة بالرسابل الجٍ

 جحدخ عنها ؟ وما هو هذا الذٌ كجبجه وكان َصعب علَه

 ! جصدَمه

لهاعندما وصٗ ؼرفة الطعام كانت لد جوصلت مع عم  

 المشجت الضابع لحمَمة واحدة أن جلن الفجاة مارٌ جحمل

 الؽازاً كثَرة لم َكشفها موجها وٖ عودجها للحَاة مجدداً 

 ....وهللا وحده َعلم مجً سَحدخ ذلن وما جبعاجه علَها هٍ لبل الجمَع

.....َجبع5نهاَة المسم  

6الفصل السابع والعشرون   

* 
* 
* 

لفها انفجح منذ ولتبالرؼم من أن الباب الموجود خ  

 كإجراء روجَنٍ لخروج ركاب الدرجة اْولً أوًٖ إٖ

 أنها لم جؽادر مكانها حجً كانت جسمع أصوات بالٍ

 الركاب َؽادرون من الباب المخصص لهم وكان نظرها

 مركزاً علً الحمَبة الورلَة الكبَرة بمربها والجٍ

 ً  وضعت الفسجان فَها سابما

كعابلجه سجهجم ْمر اٖحجفاظ بهوجساءلت إن كانت عابلة   

 أو الجفكَر فٍ اْموال الجٍ ُدفعت ثمناً له إن هٍ جركجه

 هنا أو فٍ أٌ مكان وؼادرت ؟



 لكنها ٖ جرؼب فٍ هذا فعًٗ فهو بات َعنٍ لها أكثر من

 ذلن بكثَر ، وضعت بالة اْزهار معه جحاول دسها فٍ

 الكَس دون أن ججلفها ووضعجه بجانب كَس الهداَا

 ونظرت لحمَبجها الصؽَرة وفجحجها وأخرجت لطعة الثَاب

 الوحَدة الجٍ جلبجها معها ْنه كان علَها أن ٖ جؤخذ

 . معها إٖ أورالها وجواز سفرها حسب أوامره

 أخرجت الحجاب الناعم بؤلوانه الهادبة الجمَلة ولفجه حول

 شعرها ورأسها بإحكام وحركة بطَبة وكؤنها ججلذذ بفعل

هٍ كذلن بالفعل وما كان َمسكها عنه سويذلن .. و  

 عَشهم فٍ جلن البٗد وكل ما لد َواجهها وعابلجها

 وعملها من صعوبات وجنمر إن هٍ لبسجه ، جعلم بؤنها

 لَست حجة ججحجج بها لكنها أرادت دابماً العودة لبٗدها

 من أجل هذا فٍ الممام اْول فهنا فمط َمكنها ممارسة

من أحد أو نظرات إزدراءدَنها دون أٌ ممانعة   . 

 ولفت بعدها ورفعت حماببها ونظرت نحو المضَفة الجٍ

 كانت جمؾ عند الباب وخجلت من اٖبجسامة الجٍ كانت

 جهدَها إَاها بالرؼم من أنها والفة هنا منذ ولت جنجظرها

 بالجؤكَد ْنه َفجرض بؤنها أول من ؼادر من هنا ولَس

ها بؤن الطابرة جولفتآخرهم ولم جسجطع كما َبدو جذكَر  

 . منذ ولت وبؤنه ٖ أحد ؼَرها هنا

 جوجهت نحوها واعجذرت منها مبجسمة وهٍ جؽادر الطابرة

 نحو الطابك الثانٍ من المطار بخطوات لم ججولع أن جكون

 بطَبة مجرددة هكذا ! اسجخدمت المصعد الذٌ وجدت

 مضَفة أخري فٍ انجظارها لجفجحه لها ببطالجها الخاصة



حَنها بؤنها جركت اثنجان فٍ انجظارها ولَس وعلمت  

 . واحدة

 وما أن انفجح الباب أمامها ووجدت نفسها فٍ صالة

 المسافرَن وولفت مكانها جنظر حولها بابجسامة واسعة

 ! وكؤن جمَع الموجودَن هنان كانوا فٍ انجظارها

 وشعرت بملبها َرججؾ حماساً وسعادة بذان المشهد، كانت

جسمع الجمَع فهٍ ٖ جصدق بؤن جمَعجحاول أن جري و  

 الموجودَن حولها َجحدثون لؽجها ولهججها اْصلَة الجٍ

 حرص والداها علً جنمَجها فَهما ومنذ الصؽر ، ٖ جصدق

 بؤن جمَع هذه الوجوه جنجمٍ لها دماإهم واحدة واْرض

 من جحت ألدامهم هٍ موطنهم جمَعاً .. موطنها وبٗدها

 وؼذاء روحها الذٌ لطالما شعرت بالحرمان منه وجمنت

 . عَش هذه اللحظة وجذوق لذجها

 كانت جبجسم فٍ وجه كل من ولعت عَنها علَه َٖعنَها ما

 سَفهم من سلوكها هذا وبماذا سَجرجمه وكل ما َهمها أن

 َوصل للبها رسالجه لهم وبؤنها جحبهم جمَعاً بعَوبهم

وججرعت مرارة العَش فٍ عالموممَزاجهم ْنها جنجمٍ لهم   

 َفجمر لوجودهم بل وَحاربهم وَكرههم ، وبالرؼم من كل ما

 عانجه عابلة والدها من إبادة جماعَة علً جرابه الذٌ

 جشبعت به دماإهم إٖ أنها ٖ جلمٍ باللوم علَهم وٖ جشعر

 بالؽضب لذلن بل بالفخر ْنهم لدموا أرواحهم وعابٗجهم من

من أجل وحدجه وحرَجه وكرامجه أجل هذا الوطن ..  

 ً  . وارجفاع راَجه عالَا

 كانت جسَر بَنهم بحركة بطَبة بَنما ٖزالت نظراجها جبحخ



 عن وجوههم جمَعاً كما ابجسامجها الجمَلة الجٍ بدأت جؤخذ

 . مفعول السحر علً اْؼلب وهم َبادلونها بمثَلة لها

المؽادرةإن انجهَِت من جوزَع الهداَا المجانَة علَنا  "  " 

 اخجفت ابجسامجها جلن ونظرت نحو صاحب الكلمات الساخرة

 الذٌ أصبح َمؾ بجانبها ولم جشعر به وكان َٖزال بلباس

 الطَران وأؼضبجها الجسلَة الجٍ رأجها فٍ عَنَه وشعرت

 فمط بؤنه َسخر منها فمالت مجضاَمة وإن بصوت منخفض

ة هناْن الجمَع بات َنظر نحوهم لوجود لابد الرحل  

 " أنت لم جعرؾ معنً أن جعَش خارج وطنن "

 جبدلت مٗمحه للجمود فجؤة ولبل أن جرجسم ابجسامة جانبَة

 ً  علً طرؾ شفجَه وجمجم مججهما

 وأنِت لم جعرفٍ بعد جفكَر الرجال المخجلؾ هنا لذلن ٖ "
 " أرَد ضرب أحدهم ْنه َحاول إَصال رلم هاجفه لن

 حدلت فَه بذهول لجفكَره فٍ جلن النجَجة وارجخت أصابعها

 ما أن أمسكت َده بالحمَبجَن الورلَجَن الكبَرجَن وحملها

 عنها وسارت منصاعة ما أن ٖمست َده ظهرها َسَر بها

 نحو باب المطار الربَسٍ مباشرة ، وَسرت لشعرَرة لوَة

 علً طول عمودها الفمرٌ ما أن أدار رأسه بحركة شامخة

 جشبهه وهمس لرب أذنها

 " أنِت أجمل بالحجاب "

 شعرت بوجنجَها جشجعٗن وللبها لفز لحلمها لَس بسبب

 كلماجه جلن فمط ْنها جضعه عن الجناع جام ولَس لنَل رضا

 أٌ أحد وٖ هو نفسه بل بسبب َده الجٍ ما أن جحركا وسط

 جموع المسافرَن رفعها لكجفها وأحاطت ذراعه بهما مّما



لنظرات الفضولَة ججحرن معهما ، ولم جسجطع الجنفسجعل ا  

 بشكل طبَعٍ حجً أصبحا خارج المطار وحَخ أضواء

 اْعمدة الموَة المنجشرة فٍ كل مكان وحررها منه ورحمها

 حَنها بسبب السَارة الجٍ ولفت أمامهما مباشرة ولد انفجح

 بابها سرَعاً ونزل منها شاب بزٌ سابمٍ المطار والجرب

له مفجاحها لابًٗ بابجسامة منه ومد  

 " حمداً هلل علً السٗمة سَدٌ "

 شكره مبجسماً وهو َؤخذه منه بَنما جولً فجح اْبواب

 لهما ، وما أن انطلمت السَارة مؽادرة المطار للطرَك

 السرَع المجسع بدأت بمسابمة الرَح لموة محركها ومهارة

ًسابمها ، وْنه وكما عرفت عنه وَظهر واضحاً عل  

 شخصَجه صمجه َفوق حدَثه بمراحل كبَرة عّم السَارة

 سكون وهدوء مع فخامجها حجً كانت جشعر بها وكؤنها

 جطَر مع الرَح دون محرن ودون أن جٗمس اْرض وْن

 كلماجه اْخَرة ٖزالت جطرق للبها وجخشً من زوال

 مفعولها بسبب أٌ حدَخ آخر لد َزعجها ؼرلت فٍ

رحلة النوم الجٍ َبدو لمالكرسٍ الجلدٌ وعادت ل  

 . جنهَها بعد

* 
* 
* 

 كان العشاء هادباً كما َمكن جسمَجه وإن كانت فٍ عالم أبعد

 ما َكون عن ذلن ْن الضجَج فٍ رأسها لم َجولؾ أبداً 

 كما الجفكَر المجواصل فٍ كل ما لال وسمعت منه وإن لم

 َخبرها مفصًٗ بما دار بَنهما إٖ أنها فهمت بؤنه كان



 ؼاضباً ٖنجمالها إلً هنا كما َرفضه وَعلم بؤن هذا ما

 سَمؾ عابماً بَنه وبَن مخططه ٔخراجها من البٗد ونفَها

 بعَداً عنه ، وهذا ما َبدوا كانت ساندرَن ججولعه لذلن فعلت

 كل هذا وأرسلجها إلً هنا ودون أن َعلم أحد وٖ والدَها وٖ

ذلن جنجمل الحربحجً هٍ نفسها كٍ ٖ جعجرض أو جمانع وب  

 بَن مطر شاهَن وبَنه ْخري بَنه وبَن ساندرَن

 وأصبحت هٍ كالكرة بَنهم جمَعاً كل واحد منهم َرَد

 جصوَبها للمرمً الذٌ َرَد أن َحمك به هدفه وٖ أحد منهم

 جمَعاً فكر بها كمخلوق بشرٌ له مشاعر وأحاسَس

 . ولَس لطعة من حجر ٖ للب له َشعر وَجؤلم مثلهم

د العشاء الذٌ أجبرت نفسها مكرهة علً جناول الملَلبع  

 منه رؼم روعة مذاله والذٌ لم جشارن فٍ الحدَخ المصَر

 الذٌ دار فَه بَن فالَرَوا ووالده لَس فمط ْنها ٖ جعرؾ

 أصحاب اْسماء الجٍ جحدثا عنها بل وْنها ٖ جملن أدنً

ؽرفةرؼبة فٍ لول أٌ شٍء ، وكان حَنها علَهم اٖنجمال ل  

 الموسَمً وشرب الشاٌ فَها وهو أحد طموس سَد المكان

 العدَدة والجٍ ٖزال َجمسن بها وبموة وعلَها اٖنصَاع

 لَس ْنها مجبرة علً ذلن فمط بل وْنه صاحب المكان

 الوحَد الذٌ َؤوَها حالَاً كشخص آخر ؼَر مارَه هارون

عالجٍ كانت بحاجة دابمة لنصابح وإرشادات وجوجَه الجمَ  

 وسمعت هنا وللمرة اْولً فٍ حَاجها كلمة

 ( المرار لن وحدن )

 وإن كان الحزن والجعاسة فٍ للبها أفسدا معناها لدَها

 وْنها جعَشها كشخصَة ؼَر حمَمجها وإن اسجثنَنا بؤنه



 رأٌ اٖبن فمط وٖ جعلم حجً اِن إن كان لوالده رأٌ

 . مشابه أو بؤنه نسخة جدَدة عنهم

 كانت الموسَمً هادبة وجمَلة أخذجها لعالم بعَد جداً عّما

 هٍ فَه وسافرت معها بعَداً لماضَها ولكل العمبات الجٍ

 مرت بها وعاَشجها وحَدة وحجً اْمل الوحَد الذٌ عاشت

 جنجظر جحممه والذٌ جَمنت بعد وصولها هنا بؤنه مَت ومنذ

كارهاولت طوَل َسخر من جعلمها به ، وأخذجها دوامة أف  

 الحزَنة من والعها درجة أنها لم جشعر بولوؾ فالَرَوا

 والجالس لرب والده واسجبذانه مؽادراً ْن علَه النوم

 والمؽادرة صباحاً لنورثود ، ولم َجذبها لوالعها ذان سوي

 جولؾ صوت الموسَمً فجؤة فرفعت نظرها للوالؾ لرب

نٍاِلة الكٗسَكَة الجٍ كانت جنبعخ منها وكان ؼاسجو  

 الذٌ لال بجدَة َنظر لعَنَها

 " ٖ َبدو لٍ أنن سعَدة بجواجدن هنا مارٌ "

"  ً  " ٖ مطلما

 لالجها سرَعاً وهٍ جمؾ علً طولها مندهشة من مٗحظجه

 ً  أو باْحري خابفة من اكجشاؾ كذبجها وكابوسها اْول حالَا

 . والذٌ سجحجاج لولت طوَل لججخلص منه وجعجاد كما َبدو

َمها بصعوبة جنجظر جعلَك الذٌ لال أخَراً ولمابجلعت ر  

 ججخلً مٗمحه عن الجدَة

 كنِت صامجة طوال ولت العشاء كما أن كوب الشاٌ "
 أمامن أصبح بارداً ولم جشربٍ منه شَباً ولم جشاركَنا
 " الحدَخ بسبب شرودن الحزَن طوال الولت

 نظرت ٖ شعورَاً لكوبها الذٌ لم جرفعه من مكانه كما لال

 ونسَت أمره جماماً فٍ رحلجها الجعَسة جلن مع ماضَها ،



 وما أن نظرت له مجدداً لالت بؤدب وهدوء وإن كان للبها

 َكاد َُحطم أضلعها بسبب ضرباجه المجنونة

 " السبب لَس جواجدٌ هنا كن مجؤكداً عمٍ "

 نظر لعَنَها بصمت لبرهة شعرت بها سنوات طوَلة بسبب

ا بموة لجخفٍ كل ذلن فَهماجوجرها جشد َدَها ببعضهم  

 ورحمها أخَراً ولد جحركت شفجاه الحازمة ولال

 ما السبب إذاً فؤنا ٖ أرَد رإَة حفَدة شمَمٍ "
 " حزَنة هكذا

 جرددت للًَٗ بل وضاعت فَما َمكنها لوله والجبرَر به

 وهربت بنظراجها منه ما أن اسجطاع عملها جصور الحمَمَة

 بما َمكنها الجصرَح به ولالت بحزن

 لمد مررت بؤولات صعبة سابماً وأحجاج لبعض الولت "
 " ْكون بخَر

 " حفَد الَونانََن ذان جعنَن ؟ "

 ارجفع نظرها له سرَعاً وما أن لال جلن الكلمات وبنبرة

 مجضاَمة هذه المرة ولالت مباشرة

 " ... ٖ .. أنا "

فٍ ألوالها بسبب ذلنوبدأت ججلعثم وخشَت بؤن َشن   

 خاصة وأنه َبدو صاحب ذكاء حاذ فمالت سرَعاً موضحة

 " ألصد لبل لدومٍ للندن "

 لكن محاولجها جلن بآت بالفشل كما َبدو أو أنه لم َهجم لها

 وهو َعود لذات كٗمه السابك لابًٗ بضَك

 ذان المؽرور المدلل ٖزلت مسجاًء من فكرة أن َكون "

مة والدن سابماً ولم ألجنع أبداً بكلوصَاً علَن وبمواف  

 " اْمور الجٍ كنِت جخبرَنٍ عنها وجخصه



 عادت للهرب من نظراجه الموَة الحازمة جنظر لَدَها الجٍ

 احمرت مفاصلها من شدة ما كانت جفرغ كل ما جشعر به

 وجكبجه بها وعاد لها حدَخ ابنه اْخَر عن خطاباجها

ها هو أحدهما باتالماضَة وما جحمله وجخفَه أَضاً و  

 َصدلها واِخر أصبح َكذبها ! رفعت نظرها له ما أن طال

 صمجه َنجظر جعلَمها ورطبت شفجَها لبل أن جمول بحزن

 حمَمٍ ٖ جمثَل فَه نطمت به عَناها لبل كلماجها

 أنا أرَد أن أنسً فمط عمٍ .. أن أنسً كل شٍء أصبح "
 " من الماضٍ اِن

لسحر فعلَاً حَخ كان رد فعلهوكان لكلماجها جلن مفعول ا  

 المبدبٍ أن أوما برأسه موافماً بحركة خفَفة وجحرن من

 مكانه أخَراً ناحَة باب الؽرفة المفجوح لابًٗ 

 علَنا أن ننسً الماضٍ إذاً فؤنا أَضاً أرَد ذلن كما لن "
 " أسمح له بؤن َجكرر

 جبدل الحزن فٍ عَنَها لجشوش وهٍ جرالبه َبجعد ورأس

 عصاه َضرب اْرض بحركة لوَة من َده وآخر ما لال

 وهو َججاز الباب مؽادراً 

 " عمِت مساءً  "

 فجنفست الصعداء وسمح بذلن ْنفاسها أن ججحرر من

 صدرها بدفعة لوَة وجحركت من مكانها أَضاً مؽادرة

 باججاه السٗلم ولؽرفجها مباشرة وكؤنها سجحمَها بجدرانها

ن المكانمن جمَع الموجودَن فٍ ذا  . 

* 
* 
* 

 وصل باب ؼرفجها المؽلك وولؾ أمامه وجنهد بملة حَلة لبل



 أن َطرله لابًٗ 

 " زَزفون العشاء سَبرد ٖ جؤخذٌ الدواء دون طعام "

 والنجَجة كانت ذاجها الصمت الجام فهٍ ومنذ وصولهما

 دخلت الؽرفة ولم جؽادرها أبداً وهذه المرة الثانَة الجٍ

ها عن العشاء الذٌ وصل منذ ولت ،َطرق الباب وَخبر  

 امجدت َده ببطء نحو ممبضه وجولفت فور وصولها له

 ً  ولبض أصابعه لبل أن َبعدها وؼادر من هنان معلنا

 اسجسٗمه ونزل السلم المصَر الذٌ كان َفصل الؽرؾ عن

 بهو الشمة الواسع ونظره علً طاولة الطعام واْطباق

ً الموزعة فولها وشعر بؤن رؼبجه فٍ  جناوله جبخرت أَضا  . 

 جلس عند أول أرَكة وصل لها وأخرج هاجفه وأوصله

 بأنجرنت ، اسجرخً علً ظهرها المرَح وكؤنه سَسجلمٍ

 علَها ورفع لدمه علً طرفها بَنما أدار َده الحرة خلؾ

 رأسه وبدأ َحاول إَجاد حل بمساعدة الشبكة العنكبوجَة لما

ؼَره فٗ َمكنه الخروج ٖ خبرة مطلماً له فَه وٖ حل أمامه  

 لٓسواق اِن وَعلم جَداً رأَها إن طلب منها مرافمجه

 . لذلن علَه إَجاد حل لٓمر بنفسه

 دخل أحد الموالع ألكجرونَة الخاصة ببَع المٗبس النسابَة

 وجواصل مع البابعة وشرح لها طلبه كٍ ٖ َمضٍ الولت

 فٍ البحخ بَن المنججات المعروضة وإن كانوا َملكون

 برنامجاً لجحدَد طلباجن لكن اْمر أَضاً كان أصعب مما

 َجولع ، كانت اْمور جسَر علً ما َرام حجً جولؾ عند

 سإالها عن المَاسات وولؾ أمام جدار سمَن جعله َشعر

 بأحباط فكَؾ سَعلم عن لَاسها ؟



لَه بؤن جرَه صوراً لعارضاتوانجهً اْمر بؤن الجرحت ع  

 جخصهم وهو َحدد الوزن والجسد اْلرب لها ووجد أنه

 . الحل اْنسب

 اجسعت عَناه مصدوماً ما أن أرسلت له ثٗخ صور لنساء

 ٖ َؽطٍ أجسادهن إٖ المٗبس الداخلَة وهمس من بَن

 أسانانه بحنك

 " لَس ؼرَباً عنكم بالجؤكَد "

لجسد اْلرب فهٍ لَست زوججهاخجار من اعجمد بؤن لها ا  

 أو عشَمة له كما جظن جلن البابعة بالجؤكَد لكن ٖ حل

 أمامه ، أنزل الصورة وكجب لها علَها

 ( هذه هٍ )

 ً  وصله ردها سرَعا

 ( اجفمنا .. سَكون طلبن لدَن خٗل ساعة واحدة )

 ججمد أصبعه كما حواسه جمَعها فجؤة وحَن شعر بحركة ما

ناه لبل رأسه مع الجٍ خرجت من خلفهخلفه واسجدارت عَ  

 وسمطت مملجاه دون شعور منه علً شاشة هاجفه مجدداً 

 والصورة والمحادثة الجٍ كانت فَها وبحركة ؼبَة ٖ

 شعورَة للبه علً فخذه وهو َسجوٌ جالساً رؼم علمه بؤن

 . الحمَمة الواضحة ٖ جنفَها اْمنَات وٖ حجً الجولعات

جرلب بل وشعور كرَه كرهه هوكان َنظر لها بفضول و  

 نفسه بؤن ٖ جكون لمحت أو رأت ذلن لكنها وكالمعجاد

 نسفت جمَع أمنَاجه بل وخانت حجً جولعاجه بؤن ٖ جعلك

 علً اْمر كعادجها حَن جلست ونظرت للفراغ

 مجمجمه ببرود



 " أهكذا َخدعونن بسلب اْموال منن ؟ "

 وكانت جلن فرصجه لجبرَر مولفه وهو أفضل بالنسبة له من

 صمجها واخجزال جلن الفكرة الكارثَة عنه أو أن َبرر هو

 ً  لنفسه دون جعلَك منها ورؼم ذلن خرج صوجه مجضاَما

 حَن لال

 " أما كان كافَاً ما علمجه عن ولاص حجً اللحظة ؟ "

 نظرت له ولالت بابجسامة ساخرة مجملمة

أمثالهم َبَعونن الثَاب الؽَر مرؼوبة لدَهم عنَت بؤن "  

 " ْنن ٖ جري البضاعة كاملة

 كان رد فعله المبدبٍ نظرة مصدومة دامت لجزء من الثانَة

 فمط لبل أن َرجفع رأسه عالَاً مع ارجفاع ضحكجه الجٍ لم

 َسجطع الجحكم بها وَعجرؾ بؤنه َضحن علً ؼبابه

لد عاد ونظر لهاوجسرعه ، لال ما أن انجهً من ضحكه و  

"  ً  " أنِت ٖ َمكن الجؽلب علَن مطلما

 جبدلت نظرجها للجمود وكجفت ذراعَها لصدرها ولالت ببرود

 بل أنت من َجصرؾ كاْؼلب .. إنها عَوب حمماء "
 " فٍ البشرَة

جمصد الجسرع فٍ الحكم والخوؾ المجسرع كان َعلم بؤنها  

نفكر بشكلمن ردود أفعال من َهمنا أمرهم درجة أن ٖ   

 سوٌ ونحكم علً أفكارهم من منطك مشاعرنا نحوهم

 لذلن لال بهدوء

 " إنها طبَعة البشر فعًٗ وٖ َمكن وصفها بالؽباء "

 وأجاه الدلَل الفعلٍ لذلن حَن نظرت لعَنَه جحدَداً 

 لابلة ببرود



 وجحكَم المشاعر أنسانَة َجعل من الشخص "
 " عدواً لعمله

بل ونماشهما فٍ المطعم الَوم جحدَداً  كان َعلم بؤنها جمصده  

 لذلن أكمل نظرَجها سرَعاً ولد لال ببرود مماثل

 " أو سَكون بٗ للب "

 كان َحاربها فٍ أرضها ومن ذات منظورها لذلن لم َجولع

 منها الرحمة أبداً ، وكانت كذلن بالفعل ولد أهدجه ابجسامة

 ساخرة كرصاصة جوجهها نحوه فٍ كل مولؾ مشابه ولالت

 من الؽرَب أن َمول هذا من وصل لمركز مدعٍ عام "
 " وفٍ هذا السن

 لم َسجؽرب هذا منها بالطبع كما اعجاده وألفجه نفسه لذلن

 عاد وهاجمها بالسٗح نفسه لابًٗ بجمود

 " لم أجخلً عن إنسانَجٍ َوماً كما لم أفشل أبداً  "

ت نظرها عنه وكؤنها جخجلٍ بمشاعرها ونظرت ناحَةأبعد  

 الواجهة الزجاجَة بعَداً وأنوار ناطحات السحاب العالَة

 ولالت بعد صمت لحظة وبجمود بَنما بدت وكؤنها

 جخاطب نفسها

 وإن كنت ناجحاً فهذا ٖ َنفٍ بؤنن ضعَؾ أمام مشاعرن "
 " ولهذا جرفض المضاَا المجعلمة باْلربَن لن

الصمت للحظة أخري شعر فَها بالمعنً الفعلٍوٖذت ب  

 لجؤثَر كلماجها جلن علَه لبل أن ججابع بنبرة جوفاء ٖ جعبَر

 فَها بَنما ٖزالت نظراجها شاردة هنان

 أمثالن َواجهون صدمات عنَفة من الممربَن لهم نهاَة "
 اْمر أو حَن َجمردون علً سلوكهم المعجاد ولن
 " َُمدر لن أحد ذلن

بحزن وهو َنظر لما َظهر له من مٗمحها فمد كانتابجسم   



 وكؤنها معه فٍ كل ما حدخ له مإخراً وصدمجه الفعلَة بعدم

 جمبل عابلجه لسلوكه الجدَد حَن لرر الجمرد علً طباعه

 المدَمة ! ورؼم ذلن لال وكؤنه َجلذذ بمنالشاجهما

 ومهما كانت

 " وما عٗلة هذا بالمشاعر أنسانَة ؟ "

بسخرَة وجمجمت ونظرها ٖزال هنانابجسمت   

"  ً  " سجموت جباعا

 لال سرَعاً ونظر لم َفارلها

 " لن َحدخ ذلن أبداً  "

 اسجدار رأسها نحوه حَنها ونظرت له بعَنَن مشوشة بشكل

 واضح وكؤنها حوصرت وسط فكرة لبرهة من الزمن لكنها

 سرعان ما عادت لطبَعجها ولالت بجمود

حَداً إذاً سجعَش ؼرَباً وجموت و "  " 

 انمبضت أصابعه ٖ شعورَاً وٖ َعلم لما شعر بؤلم خفٍ

 حَنها وكؤنه اسجشعر بؤنها كانت ججحدخ عن نفسها وآلمه

 مجرد الجفكَر فٍ اْمر وإن كان مجرد ظنون وخَاٖت فٍ

 ً  عمله ولال بكل ما َسجطَع لجعل صوجه َبدو طبَعَاً وهادبا

 نحن بحاجة لمن حولنا َا زَزفون علَن جؽََر أفكارن "
 " ْنها خاطبة ، ومشاعرن نحو شمَمن أكبر مثال

 " ٖ لَست كذلن "

 لالجها بكلمات مندفعة لوَة وأنفاسها بدأت جعبر عن ؼضبها

 المكبوت حجً اِن كما َبدو لكن ذلن لم َولفه بل لال

 وبإصرار َنظر بموة لعَنَها

ن َوماً برأٌ مخالؾ ٖعجمادن ووصفنماذا إن واجه "  
 " بؤنن بٗ للب وٖ مشاعر ؟



 اجسعت عَناها وكؤنها لم ججدارن صدمجها لججحكم فٍ

 مشاعرها كالمعجاد ، ولم َجرن لها فرصة الجمولع علً

 نفسها مجدداً ولد جابع من فوره وبنبرة جادة

 " هل سجعجرفَن بذلن حَنها ؟ "

ة الجمَلة فٍ عَنَها لججحولوكما جولع فمد اشجعلت الزرل  

 لشهب ؼاممة بَنما خرجت الكلمات منها مندفعة

 بحزم رافض

 لن َحدخ ذلن ْنه َعلم جَداً عن حجم المعاناة الجٍ "
 " طالجنا جمَعنا وهو أَضاً وْعوام

 كان َعلم بؤنه َسَر فٍ أرض ملؽمة وَخاطر مجدداً وبؤن

ه لن َجراجعمولؾ المطعم صباحاً َجكرر وبطرَمة أسوأ لكن  

 وعلَها أن جواجه عَوبها وإن رفضها عملها فلَس لدَها

 مكان جهرب إلَه منه اِن فؤعاد مجدداً وبكلمات لوَة

 وإصرار عنَد َنظر لعَنَها

 " وإن حدخ ذلن َا زَزفون ؟ "

 وخانت جمَع جولعاجه حَن صرخت بانفعال ؼاضب

 " إن فعلها فهو لَس شمَمٍ وٖ أعرفه ولن أعجرؾ به "

 ٖ َنكر بؤنه شعر بخَبة أمل حطمت للبه حَنها وبؤنها خانت

 جولعاجه بكلماجها اْخَرة فهل َجؽلب الحمد فٍ للبها حجً

 علً حبها لشمَمها ! هل وصلت لهذه المرحلة بالفعل ؟

 وجذكر فجؤة كلمات جده سابماً عن أنها امرأة مَجة خاوَة

 وجسد بٗ روح جؽذَه أحماده فمط ومن دونها ٖ َسجمر

 وَموت وازداد شعوره باْلم فخرجت الكلمات دون اسجبذان

 منه بَنما بدت نبرجه جعَسة مخذولة



 " أنِت ٖ جمسَن علً نفسن فمط بهذا "

 طال صمجه بعدها كما نظراجها الجٍ لم جفارق عَنَه وجمنً

جفكر فَه حَنها ، وْول أن جسلل منها لعملها وعلم ما كانت  

 مرة فٍ حَاجه َشعر بالعجز عن فهم امرأة ! بل هٍ أول

 امرأة َعجز عن فهمها المطلك بالمعنً اْصح فهٍ عبارة

 عن لؽز َسَر علً اْرض َصعب علَه الجكهن بؤٌ رد

 فعل لها أو فهم أٌ معنً جخفَه خلؾ جصرفاجها وكلماجها

جؽله للوصولوجسابل هل هٍ بالفعل كما لال جده جس  

 ْهدافها لذلن باجت ردود أفعالها وجصرفاجها ججنالض معه ؟

 لكن لما سجفعل هذا وهٍ لَست من ذان النوع من

 ! الشخصَات المرَضة بحب الذات

 عاد به عمله لنمطة البداَة جلمابَاً حَن وصل به لطرَك

 ً  مسدود ولال بابجسامة دمجت السخرَة والمرارة معا

 ونبرة عمَمة

لم جعرفٍ َوماً شعور الرفض ولسوجه مإكد "  " 

 لم َجولع أبداً أن َمول هذا وَعجرؾ لنفسه بذلن فَبدو أن

 الَؤس وأحباط َوصٗن أنسان لمرحلة أٖمباٖة وعدم

 ! جولع النجابج وججنبها

 لكنه لم َندم أَضاً ْن كبجه المسجمر َإذَه أَضاً وبطرَمة

لجرلب الفضولٍ حولأكثر لسوة ، وجبدلت مشاعره سرَعاً ل  

 رد فعلها وجعلَمها حجً جؽلبت علً كل ذلن وفاجؤجه ككل

 مرة حَن لالت ببرود بَنما كانت جنظر لعَنَه بمكر أنثوٌ

 " هل اْمر ممجع فٍ رأَن ؟مإكد كانت لن ججارب مماثلة"

 لم َسجطع كجم الضحكة الصؽَرة الجٍ افلجت منه وإن كان



فٍ خصٗت ممدمةأخفض رأسه حَنها َؽرس أصابع َده   

 شعره فٗزال َجمنً أن َجولع وإن لمرة واحدة هجومها

 الممَت أو رد فعلها وها هٍ عادت واجخذت وضعَة الجلذذ

 ً  بمحاصرة خصمها فٍ زاوَة ضَمة ولن َسمح لها مطلما

 بهزَمجه هذه المرة ، دفع أصابعه للخلؾ خٗل خصٗت

 شعره الناعمة وصوًٖ لمفا عنمه وهو َرفع رأسه بَنما

 ارجسمت ابجسامة ماكرة علً شفجَه ولال

 نعم لكنٍ لم أشعر بالجسلَة َوماً وأنا أرفض إحداهن ، "
 جمنَت فمط أن كان من الممكن جوجَه المشاعر
 " للمنحً السلَم

 وكان هجومه مباشراً بل ولوَاً ضدها وهو َعكسه علَها

مكانه بحَخ أنها ججمنً لو كان بإمكانها نسَانوَضعها فٍ   

 أحمادها وجوجَه مشاعرها بشكل صحَح لجحبه ، وجولع أن

 ججهرب من ذلن بمهاجمجه وذان ما فعلجه بالفعل وهٍ جهدَه

 ابجسامة مشابهة ٖبجسامجه جلن لابلة

 أجعنٍ بؤنن جمنَت أن أحببت المدعوة إلَنا بدًٖ  "
 " من زوججن جلن ؟

ربة ألسً مما كان َجولع جعلت مٗمحه ججخذكانت الض  

 وضع الرفض سرَعاً ودون شعور منه مما جعل ابجسامة

 النصر جرجسم بوضوح علً شفجَها وذان ما جعل كلماجه

 جخرج مسجاءة حَنها وهو َمول

 " نحن نضع اْمثلة عن كلَنا "

 كلماجه جلن جعلت مٗمحها أَضاً ججخذ وضعَة أخري وهٍ

ادئ اْمر وهذا كان معاكس لجولعه بؤنالجمود الجام ب  

 جسجمجع بانجصارها علَه بل وخرجت كلماجها مجضاَمة



 وبشدة حَن لالت

 " بل رأَن َعبر عن نفسن فمط "

 اجخذ هو وضع المنجصر حَنها وهو ما ظهر علً مٗمحه

 وابجسامجه ونصب ساله اَْمن علً ركبجه وأمسن لدمه

ابَده الَسري ولال بمكر َنظر لعَنَه  

 " ظننت بؤن اْمثلة جوافك جمَع الحاٖت المشابهة "

 وكان ذان ما جعلها جمؾ علً طولها جشد لبضجَها بجانب

 جسدها بموة وإن كانت جرسم علً وجهها لناع لوٌ من

 الجمود وهو المجولع منها بالنسبة له ، وْنه السبب فَه

 كان علَه جولع أٌ عماب من طرفها ْنه َجهمها وعٗنَة

 بؤنها جحارب مشاعرها وجحاول إخفابها بمجلها ، وكان له

 ما جولع بالفعل ولد لالت وبكلمات باردة كالجلَد

 أري بؤن موت شمَمن رفع الكثَر من المَود عنن ! أم "
 " نسَت بؤننٍ فٍ فجرة حداد كما جمول ؟

 جعلجه كلماجها جلن َصمت جماماً وإن كانت اٖبجسامة

َرالبها ولد جحركت خطواجها المرجسمة علً شفجَه وهو  

 علً الفور مججازة المكان الذٌ َجلس فَه لم جنم عن

 هزَمة وٖ الشعور بالضَك وذان ما جعله َرفض انجهاء

 الحرب بالطرَمة اٖعجَادَة لجكون الضربة اْخَرة لها لذلن

 همس وهو َدَر نصؾ وجهه نحوها ما أن كانت فٍ خط

 مسجمَم َفصلهما فٍ سَرها

 " جبانة "

 وكما جولع جولفت خطواجها فجؤة ونظرت نحوه نظرة كفَلة

 بمجله بسبب حدجها بالرؼم من أن كلماجها خرجت جامدة



 جمود الصخر حَن لالت

 لحسن حظن أنٍ لست فٍ مزاج سٍء لكنت أنت من "
 " سَدفع ثمن هذه الكلمة

 ً  ارجفع حاجباه مبجسماً وأمال رأسه نحوها مجمجما

 " وبماذا ؟ "

ً  ابجسمت بسخرَة مجمجمه أَضا  

"  ً  " بالندم الممَت بسبب جؤنَب الضمَر صباحا

 لالت ما لدَها وجابعت طرَمها دون أن جهجم بما فعلجه

 بضحَجها بَنما لم جسجطع عَناه المفجوحجان علً اجساعهما

 إبداء أٌ رد فعل آخر سوي من مملجاه اللجان مالجا للًَٗ حَن

د طاولة الطعام أماسمع صوت الكرسٍ َجحرن من خلفه عن  

 بالٍ جسده كما حواسه كانت ما جزال فٍ شللها المإلت ولد

 جذكر فجؤة لبلجها جلن وُجرأجها لفعلها دون جردد فهل كانت

 جعنٍ أنها ... ؟

 !! ... هل َدفعها العناد وأنجمام منه لفعلها

 وبَنما كان َسمع صوت ملعمجها المنجظم خلفه ْكلها بشكل

 هادئ جماماً كان للبه كما عمله َصرخان بصخب مرعب

 وكؤن كل واحد منهما سَنفجر لبل اِخر ، ولم َشعر

 باٖرجخاء فٍ عضٗجه إٖ حَن سمع صوت خطواجها جصعد

 عجبات السٗلم بعد ولت لصَر ، حَنها فمط جحررت أطرافه

 كما أنفاسه المجشنجة وولؾ علً طوله ونظر نحو طاولة

مكان الذٌ اخجفت منه واشجدت شفجاه مع جؽضنالطعام ثم لل  

 جبَنه بحنك ، سرق نظره شاشة هاجفه الجٍ أضاءت فجؤة

 ْنه كان َضعه علً الوضع الصامت وكان الرلم َخص ذان



 المججر ألكجرونٍ فجؤفؾ ؼضباً من نفسه ورفعه وأجاب

 من فوره لابًٗ 

 " لَس اللَلة أرسلوهم فٍ الؽد "

وره ورمً هاجفه مكانه هامساً منوأنهً المكالمة من ف  

 بَن أسنانه

 " َالها من هزَمة نكراء "

 جحرن بعدها باججاه السٗلم وصعد أَضاً ووجهجه الباب

 المجاور لؽرفجها ووجد نفسه ودون شعور منه َسَر

 !! بخطوات سرَعة وكؤنه َفر من الباب الذٌ َفصلها عنه

خطواجهلكن مخاوؾ عمله الباطن جحممت بالفعل وجولفت   

 حَن فُجح فجؤة وبشك اْنفس جمكن من الجؽلب علً

 جشنجات مٗمحه كٍ ٖ جُظهر ما َحدخ داخله وكٍ ٖ َظهر

 بمظهر الجبان الخابؾ من جهدَدها ذان بالرؼم من أن شعر

 جسده بؤكمله ولؾ حَنها بَنما كانت هٍ فوق هدوبها أٖ

 مبالٍ زاده صوجها البارد حَن لالت

اً ؟هل سجؽادر صباح "  " 

 همس دون شعور منه

" ٖ " 

 لالت من فورها وبجمود

 " ذلن أفضل "

 وضربت الباب بموة فٍ وجهه ما أن أنهت كلماجها جلن فشد

 علً أسنانه وجحرن بخطوات ؼاضبة نحو الؽرفة اْخري

 ودخلها وضرب بابها أَضاً وولؾ َداه فٍ وسطه ونظر

 حوله َبحخ عن باب الحمام ْنه َدخلها للمرة اْولً ، وما



 أن جحركت خطواجه نحوه جولؾ فجؤة ونظر لباب الؽرفة

 وجؽَرت وجهجه نحوه وأؼلمه بإدارة ممبضه الذٌ َعمل

 كمفجاح أَضاً وعاد نحو السرَر وهو َنزع لمَصه بحركة

 ؼاضبة َجهرب من الجفكَر فٍ سبب ذلن وبؤنه ٖ َثك فٍ

ا كما ٖ َثك فٍ نفسه الجٍ لن جصمد أماما بالجؤكَد ،جنونه  

 رمً الممَص بحركة ؼاضبة من َده وجوجه نحو

 ً  الحمام مجمجما

 " جباً للنساء "

* 
* 
* 

* 
* 
* 

 " كنانة "

 اخجرق صوجه الرجولٍ الهادئ السواد الذٌ كان َؽلؾ

 عملها لبل حواسها وهو ما جعلها جفجح عَنَها ببطء لبل أن

ركة واحدة ونظرت لنافذجها مندهشة حَن اكجشفتججلس بح  

 بؤن السَارة جمؾ أمام منزل مرجفع جحَطه اْضواء وكؤنها

 نجوم ملجصمة بجدرانه الجَرَة الجمَلة وعلمت حَنها بؤن

 ! رحلجهما وصلت لنهاَجها

 وما أن سمعت بابه َُفجح فجحت بابها أَضاً وولفت خارج

للبناء الذٌ أصبح أكثرالسَارة وارجفع نظرها ٖ شعورَاً   

 وضوحاً اِن وحدلت فَه بإعجاب ، سبك وأن رأت منازل

 ومبانٍ كثَرة رابعة ونادرة بحكم عَشها فٍ جلن البٗد

 لكنها لم جكن ججخَل أن جري مثًَٗ لها هنا بالرؼم من علمها



 المسبك عن ثروة عابلجهم كمالكٍ لسلسلة مصانع أؼذَة

د بؤكملها ، هذا ؼَروأسواق ججارَة موزعة فٍ البٗ  

 اٖسجثمارات اْخري حجً كانوا من رواد الصناعة فٍ البٗد

 ، هٍ لم جري العاصمة حوران من الداخل فهل الحمَراء هنا

 مدَنة كبري مثلها ؟ لم َجرن لها نومها المرضٍ فرصة

 لمعرفة ذلن حَن دخلجها سَارجه لكانت جمجعت بالنظر لها

 . علً اْلل وإن كان الولت لًَٗ 

 سارت خطواجها خلفه ما أن جوجه ناحَة عجبات الباب

 المرجفعة وفٍ صمت جام َشبه المكان حولهما لجؤخر الولت

 الذٌ لارب منجصؾ اللَل وكانت جظن بؤن الصمت فٍ

 الداخل سَكون مشابهاً لخارجه حجً ججاوزا باب المنزل

انجظارهما أو فٍ انجظار وجفاجؤت برإَة الوالفة هنان فٍ  

 ابنها بمعنً أدق ومإكد جعلم سلفاً بولت وصوله ْن

 اٖبجسامة المحبة الصادلة الجٍ كانت جوجهها نحوه وفور

 دخوله جبدلت فجؤة للدهشة وما أن دخلت هٍ ورأجها جٗها

 اٖسجؽراب وهٍ جنمل نظرها بَنهما فشعرت بجوجر ؼرَب

اً فٍ لحظة لمابها بها ،َنجابها فجؤة فهٍ كانت جفكر فعلَ  

 وبالرؼم من أنها من اخجارجها ٖبنها وموافمة علً وجودها

 هنا إٖ أنها كانت جفكر دابماً وجحجار فٍ نوع هذه المرأة

 الجٍ لررت وأملت أوامرها علَه ودون نماش ؟ فهٍ ٖ

 جذكرها حَن الجمت بها سابماً ورأجها فمد رأت الكثَرات فٍ

مججمع وحمولَات وممَمَن هنانجلن اْمسَة من نساء   

 ولم جسجطع أبداً جذكر مٗمحها وأَمنت اِن بؤنها لم جراها

 . حَنها ، ومإكد لم جراها فهذا الوجه ٖ َُنسً أبداً 



 كانت ضربات للبها ججعالً جدرَجَاً بَنما كانت نظرات

 جوزاء جزداد حدة وهٍ جسجمر أخَراً علً عَنٍ ابنها

 ً بحركة بطَبة لبل أن َنظر لها والذٌ أدار عَنَه عالَا  

 مجمجماً ببرود

 " لولٍ حمداً هلل علً السٗمة علً اْلل أمٍ "

 وكما جولع بادرت بالهجوم وكؤنه ضؽط زر الجشؽَل

 المجولؾ مإلجاً عن العمل ولالت بحدة

 " لما لم جخبرنٍ َا ؼَهم ؟ "

 كان حاجباها معمودان بشدة كما نظراجها المشجعلة وذان

 ما جعل الوالفة خلفه جنكمش علً نفسها وإن لم ججحرن

 أطرافها وجمنت أن فرت هاربة من الباب وراءها كطفلة

 !! خرلاء وٖ جفهم لما َنجابها هذا النوع من الشعور حَالها

 هل أفكارها السابمة عنها هٍ السبب ؟! أّما الوالؾ أمامها

َنهافوضعه كان مخجلؾ جماماً ولم جكن جعلم بؤن صمجه ح  

 مجرد نوع من الججاهل الرجولٍ الفطرٌ لحدَخ النساء

 ولَس ضعفاً منه بَنما لم جنجظر جوزاء أكثر من ذلن ولد

 لالت بضَك وٖزالت جنظر لعَنَه

 " !أهكذا َجم اسجمبال عروس ؟ وفٍ هذا الولت ؟ "

 عبارجها جلن جعلت عَنا كنانة ججسع بشكل فعلٍ جحدق فَها

كانت ٖ جراها فهٍ لم ججولع أبداً  بذهول ولحسن حظها أنها  

 !! أن َكون هذا هو السبب وراء ؼضبها منه

 !أجؽضب وجعجرض من أجلها هٍ ؟

 ظنت بؤنها مسجاءة فمط ْنها لم جكن جعلم ولم َؤخذ رأَها

 ! فٍ اْمر أوًٖ 



 انحرؾ نظرها نحو زوجها هذه المرة والذٌ دس َدَه فٍ

ارق العَنان السوداءجَبٍ بنطلونه ولال بجملك ونظره لم َف  

 المحدلجان فَه بحنك

 " ! وكَؾ سَكون هذا اٖسجمبال وأنِت جعلنَن الحداد "

 وكان ذان ما زاد وضع مزاجها سوءاً ولالت بحدة

 " ؼَهم .. إن كنت ٖ جحجرم مَجهم ومَجنا فؤنا ٖ "

 جنهد بضَك ولال مسجسلماً نهاَة اْمر وإن كانت

 نبرجه مسجاءة

سجعجًٗ وطارباً أمٍ فلما نصنع مشكلة منكان اْمر م "  
 " ٖ شٍء ؟

 وجابع من فوره ومن لبل أن جعاود مهاجمجه مجدداً 

 ثم أنِت لم َكن فٍ نَجن إلامة حفل وٖ صؽَر فما سَجؽَر "
 " إن أبلؽجن أم لم أفعل ؟

 اجسعت عَناها فجؤة ولالت بذهول ؼاضب

 " جعالبنٍ َا ؼَهم ؟ "

جنكراً أجفل مندهشاً ولال مس  

 " ! أمٍ باهلل علَن ما هذه اْفكار "

 لم جكن نظرجها جنم عن الجناعها بل وعن اكجفابها بذلن

 وكانت هذه المرة اْولً الجٍ جسجمبله فَها بهذا الطبع

 النارٌ الحاد وَكره فعلَاً أن َجشاجر معها أو َؽضبها وإن

 بكلمة من دون لصد لذلن سبمها لابًٗ ببعض الهدوء

 " أَمكننا جرن منالشة هذا للؽد أمٍ فجمَعنا مجعبون "

 زمت شفجَها بحنك منه لكنها اسجسلمت نهاَة اْمر

 وإن لم َكن اسجسٗما جاماً فمد جمجمت جرممه ببرود

 " بالجؤكَد َمكنن ذلن لكن كنانة ٖ "



 لم َُنببها هدوء نظراجه برد فعله واسجمباله لٓمر ورؼم ذلن

زمجابعت سرَعاً وبح  

 لن جدخل منزلها وؼرفجكما لادمة من الطابرة .. هذا أمر "
 " ٖ نماش فَه

 ً  كانت جعلم بؤنه مجعب بسبب الرحلة والمَادة لكنها أَضا

 ججفهم وضع الفجاة مثل ابنها جماماً وثمة واجبات نحوها

 علَهم اٖلجزام بها ولن جسمح ٖندفاعه الذكورٌ كرجل

نظراجها له جنضح إصراراً بحرمانها من كل ذلن لذلن كانت   

 وعناداً فكٗهما َعرؾ اِخر جَداً وإن كان ؼَهم َخجلؾ

 كثَراً عن أبان لكنها جعلم بؤنه ٖ َخجلؾ عنه حَن َضع

 عناده فٍ المرجبة اْولً وما َحدخ اِن أكبر مثال علً

 ذلن فهو رفض اٖنجظار ْنه اجخذ لراره وٖ نماش فَه

َمرون به ، لكنه خان جمَعوججاهل حداد العابلجَن وما   

 جولعاجها حَن اججازها بخطوات كسولة وٖزالت َداه سجَنجا

 جَوب بنطلون بذلجه مجمجماً ببرود

 " ٖ بؤس .. جصبحَن علً خَر "

 وؼادر ناحَة السٗلم ونظراجها الحانمة ججبعه ولن جسجؽرب

 اسجسٗمه فهو وصل لمراده فٍ جمَع اْحوال كما لن

ً جسجؽرب أن َجنا زل وإن للًَٗ من أجلها فذان كان طبعه دابما  

 ، لالت جنظر له وهو َصعد السٗلم

 " ٖ جنم ثمة ما علَنا الجحدخ فَه "

 كان جوابه المبدبٍ الصمت حجً كان عند آخر العجبات

 المكشوفة لهما ولال حَنها وهو َخجفٍ عنها

 " ٖ ججؤخرٌ إذاً أو سججدَننٍ نابم "



 وؼادر وجركها جنظر لمكانه الخالٍ منه وهو حال كنانة

 أَضاً وإن كانت نظراجها مخجلفة جماماً فهٍ لم ججولع اللماء

 ! بَن اْم وابنها المفضل هكذا

 لم جرسم صوراً وٖ فٍ أبعد أحٗمها بؤنه ؼَهم ذاجه الذٌ

 !! جعرفه هو ما سجراه هنا

لالت بضَك وأجاها جواب كل ذلن ما أن نظرت ناحَة الجٍ  

 جنظر لعَنَها

 علَن أن جعجادٌ هذا هنا ْن جربَة اْبناء الذكور جشبه "
 " جروَض الثَران

 لم جسجطع إمسان ضحكة صؽَرة جؽلبت علَها حاولت بكل ما

 جسجطَع كبجها كٍ ٖ جفهمها بشكل خاطا لكنها فاجؤجها

 بضحكة مماثلة جٗها ابجسامة واسعة محبة وهٍ ججوجه

جفرد ذراعَها لها نحوها ولالت  

 " واِن مرحباً بعروس إبنٍ وابنجٍ الجدَدة "

 شع وجهها بابجسامة واسعة جؽلبت علً دهشجها باْمر

 وجحركت نحوها ونامت فٍ حضنها منصاعة وأؼمضت

 عَنَها جسجشعر ذان الدؾء الذٌ ؼمرها ولم ججولعه

 وذراعاها جضمها لها بموة وحارت فٍ جكوَن شخصَة هذه

ا ابنها من لبلها وجسؤلت هل سجضعها فٍ خانةالمرأة كم  

 !مناصرَها هنا أم العكس ؟

 فهٍ لم ججولع سوي بؤنها سجلعب دور شرطٍ المرور فٍ

 ! حَاجها معه

 ً  وجساءلت مجدداً هل سجلمٍ بؤوامرها وَسجسلم هو دابما

 !! هكذا أم أن ما حدخ هنا لبل للَل هو العكس



علَها فمط جرن كل وآمنت فٍ النهاَة بؤمر واحد وهو أنه  

 ذلن ْوانه وكما لالت ساندرَن سابماً علَها جرن حمابب

 للبها وعملها موضبة وجاهزة لرحلة العودة فٍ أٌ ولت

 . كٍ ٖ ججحطم وجنهار حال حدوخ ذلن فٍ ولت لرَب

 أخرجها من أفكارها جلن َدا جوزاء الجٍ أبعدجها عنها

 وأمسكت بذراعها ولالت مبجسمة

 مإكد أنِت مجعبة اِن وعلَن أن جرجاحٍ وسؤعد لن "
 " الطعام بنفسٍ

 شعرت بالخجل من نفسها ومن أفكارها حجً كرهت

 مشاعرها جلن ولالت بابجسامة ممجنة

 " ٖ أبداً عمجٍ ٖ ججعبٍ نفسن أنا ٖ أشعر بالجوع "

 أبعدت َدَها عنها ولالت وذات اٖبجسامة جزَن شفجَها

فة الضَوؾ فلن جدخلٍ منزلن لبل أنإذاً سآخذن لؽر "  

 جشجرٌ جهازن كامًٗ وكل ما جحجاجَن وَجمناه للبن ونمَم

 " لن حفًٗ صؽَراً هنا

 فاجؤجها بكل ذلن حجً ظهر علً مٗمحها دون شعور منها

 وعادت وجذكرت ؼضبها السابك بسبب إهمالهم لمهرها وما

 لد جحجاجه ولالت مجلعثمة

 " .. لكن ...أنا "

جها سرَعاً وبنبرة جادةلاطع  

 هذا واجبنا نحون َا كنانة ولوٖ عناد زوجن لما كانت "
 " اْمور هكذا

 ولالت آخر كلماجها بضَك فٗزالت مسجاءة من جصرفه

 وعناده الذٌ جعله َجخذ لرارات فردَة هكذا ، بَنما كان

 رأٌ وجفكَر الوالفة أمامها مخجلفاً ولد خَم الحزن علً



ذكرت ما حدخ فٍ ممر نورثود كما حدَثهمٗمحها ما أن ج  

 عن سبب إلؽاء حفل الزفاؾ ولالت

 أنا أجفهم مولفه اِن كما أن اْمور جشابكت مإخراً  "
 " وأصبح اْمر اضطرارَا

 ابجسمت الممابلة لها ولالت بنظرة شاردة وإن لم جبجعد

 عن عَنَها

 جمنَت وانجظرت كؤٌ أم الَوم الذٌ أحجفل فَه بزواجهما "
عاً وجدخل عروساهما هذا المنزل بفساجَن الزفاؾم  .. " 

 وجبدلت نبرجها لضَك فجؤة مجابعة

 لكن كل واحد منهما أسوأ من اِخر حَن َجعلك "
 " اْمر بالعناد

 ابجسمت كنانة رؼماً عنها ولالت

 ألمهم أنهما بخَر ، أطال هللا فٍ عمرن لجرٌ كل ما "
 " َجمناه للبن

 جعلت كلماجها جلن وجهها َشرق بابجسامة صادلة مجدداً 

 وأمسكت َدها بكلجا َدَها ولالت وعَناها جرممها بمودة

 " ما أروعن من امرأة .. لم َخطا للبٍ حَن اخجارن "

 وسحبجها معها وجحركت من هنان لابلة

 " هَّا جعالٍ ْوصلن لؽرفجن لجنامٍ وجرجاحٍ "

ه الذٌ صعد منه ابنها لبلوجوجهت بها نحو السٗلم ذاج  

 للَل لكن رحلجهما انجهت عند الطابك اْول وحَخ كانت

 الؽرفة الممصودة هٍ اْلرب من جلن الناحَة وولفت بها

 عند بابها ونظرت لها ولالت وكؤنها جذكرت أمراً ما فجؤة

 " هل حماببن فٍ السَارة ؟ "

 ٖذت بالصمت للحظة مجرددة ولبل أن جمول بهدوء حزَن

"  ً  " أنا لم احضر معٍ شَبا



 ظهر اٖسجَاء وبشكل واضح علً مٗمح جوزاء ولالت

 هذا كان خطإنا.. أنا لم أكن أعلم بؤنه سَجلبن معه لما "
 " كنت جركجه َفعلها

 ً  لالت مبررة سرَعا

 " ٖ هو لم َكن خطإن وٖ خطؤ ؼَهم بل أنا "

لها وجولفت كلماجها فجؤة جوبخ نفسها ولسانها فما سجمول  

 إن هٍ سؤلجها عن السبب وهو طلب منها أن ٖ جخبر أحداً ؟

 بل وهل َمكنها لول حمَمة جصرفها الؽبٍ المجهور ؟

 كانت جحدق فَها بصمت بَنما كانت نظرات جوزاء جإكد

 شكوكها فمالت مبررة جحاول إنماذ المولؾ

 " ٖ أعلم كَؾ أشرح اْمر لكننا اضطررنا للسفر فجؤة "

ولالت جنهدت حَنها  

 أنا لم أفهم شَباً لكن ٖ َهم .. ألمهم اِن كَؾ سجنامَن "
 " بهذه الثَاب؟

 نظرت لثَابها فٍ حركة ٖ إرادَة لبل أن جنظر لها مجدداً 

 ولالت مبجسمة

 سؤجدبر اْمر ٖ جملمٍ فبسبب عملٍ كمضَفة لفجرة ٖبؤس "
 بها كنت معجادة علً النوم بثَاب عملٍ وجالسة فٍ

ً الطابرة أ َضا  " 

 ضحكت ولالت

 " علَن اسجرجاع جلن الذكرَات اللَلة إذاً  "

 بادلجها الضحن بَنما لالت جوزاء

 وٖ َمكنن أَضاً الجواصل مع الخادمات فٍ هذا الولت "
 ْنهن َؽادرن المنزل لسكنهن الخاص هنا بعد العشاء فإن
 احججت شَباً المنزل منزلن َا كنانة َمكنن الجنمل وفعل كل
 ما جرَدَن فؤبان َمَم فٍ منزله فٍ اْعلً كما أنه لَس
 " هنا اللَلة



 ابجسمت بامجنان حمَمٍ ولالت

 " شكراً لن عمجٍ وأعجذر علً كل ما أسببه من مشكٗت "

 لالت باسمة

 نحن من علَه اٖعجذار َا كنانة أنِت ابنة هذا المنزل اِن "
 " وإحدي سَداجه

 اضطرب للبها بشدة ولالت

منً أن أسجحك هذا الشرؾأج "  " 

 ابجسمت لها بحب وارجفعت َدها لطرؾ وجهها جمسح

 علَه ولالت

 بل وأكثر من ذلن ونظرجٍ ٖ جخَب أبداً .. بارن هللا فٍ "
 " من ربان

 ؼمرت الدموع عَنَها وأمسكت َدها ولبلجها احجراما لها

 واعجذاراً حمَمَاً بسبب أفكارها السابمة عنها والجٍ باجت

ها وجفهمها اِن بشكل مخجلؾ بل وجعلجها جؽَر كلجرا  

 . أفكارها جلن من اللماء اْول فمط

 طبطبت َد جوزاء الحرة علً َدها مبجسمة ولالت

 " سَري ذان العنَد حسابه منٍ فلن َحدخ ما َخطط له لبل إنجهاء رحلة والده ومجَبه "

 وأجبعت كلماجها بضحكة صؽَرة بَنما كان رد فعل كنانة أن

 أخفضت نظرها مبجسمة بحَاء وحارت مجدداً فٍ نوع

 شخصَة هذه المرأة سلَلة عابلة الشاهَن الشهَرة وابنة

 . !! الجنوب والحالن جحدَداً 

 وكانت نظرات جوزاء لها جحمل كل معانٍ الحب والسعادة

 فهٍ انجظرت ومنذ ولدجهما الَوم الذٌ جزوجهما فَه وجري

وجة كل واحد منهما كماأبنابهم وحمدت هللا أن كانت ز  

 جرَد وججمنً ، ٖمست كجفها بَدها فرفعت رأسها ونظرت



 لعَنَها فمالت مبجسمة

"  ً  " جصبحَن علً خَر إذاً وأران ؼداً صباحا

 همست مبجسمة جنظر لها وهٍ جبجعد فٍ أججاه اِخر

 " وأنِت بخَر "

 وما أن اخجفت عن نظرها دخلت الؽرفة وعَناها جججول فَها

 بَنما َدها جؽلك الباب خلفها فبَنما كان المنزل شبه مظلم

 ولت وصولهما وصعودها إلً هنا الوضع فٍ هذه الؽرفة

 كان مخجلفاً ْنها مضاءة جماماً وشعرت بالدهشة وهٍ جنظر

 لؽرفة النوم الجٍ دمجت لون النحاس مع الخشب اْسود

ٍبَنما جمَز الزجاج المجداخل مع دَكورها باللون العسل  

 وحارت إن كانت هذه ؼرفة الضَوؾ فكَؾ جكون الؽرؾ

 !! الربَسَة هنا

 جوجهت نحو السرَر الواسع جفجح أزرار سجرجها ونزعجها

 ووضعجها فوله وأجبعجها بحجابها لجبمً بالبنطلون والبلوزة

 الداخلَة المصنوعة من الكجان والجٍ كانت بٗ أكمام

اء النوموجوجهت نحو الحمام فعلَها أن ججحمل عن  

 . هكذا اللَلة

* 
* 
* 

 نزل عجبات السٗلم الشبه مظلم وجولؾ عند منجصفها ما أن

 ظهرت له الجٍ كما جولع كانت موجودة هنان جرالب الباب

 منجظرة واشجدت أصابعه علً سَاج السٗلم وهو َجذكر

 مكالمجه الَوم وكلماجه ، كان َعجمد بؤنه فمد المدرة علً

ً  النطك بسبب صدمجه بما لال وسمع منه لكنه اكجشؾ سرَعا  



 بؤن اْمر مخجلؾ عن ذلن فلم َسجطع جوبَخه وٖ الصراخ

 !! به رافضاً لما فعل ووجد نفسه َوافمه فٍ كل ما لرر فعله

 َعلم جَداً ما سجكون جبعات هذا اْمر وعوالب فعلجه جلن

 لكنه أَضاً جركه َفعل ما أراد واخجار بنفسه ومهما كانت

جرجبة علَه فسَكون اخجَاره ولراره ولن َساهمالنجابج الم  

 مجدداً فٍ جدمَر أٌ واحد من أبنابه ومهما كانت درجة

 . الجناعه بحدَخ والده

 نزل بالٍ العجبات وجوجه نحوها حَخ كانت لرب الباب الذٌ

 ٖ ججولؾ عن الذهاب له والنظر من خٗله وكؤنها ٖ

 جسجطَع سماع صوت سَارجه من المكان الذٌ كانت

 ! ججلس فَه

 ما أن ولؾ خلفها وشعرت به حجً اسجدارت نحوه بحركة

 سرَعة مجفلة وٖمست َدها صدرها وجنهدت بارجَاح لابلة

 " هذا أنت َا سلطان ! لمد أفزعجنٍ "

 الجوت شفجاه بابجسامة ساخرة ولال

هنا وَفزعن ظهوروكَؾ َكون هذا ؟ جمفَن فٍ الظٗم  "  
 " ! أحدهم من خلفن

 أمسكت َدها بوسطها ولالت بضَك

 " إن كان علَنا جصدَك ما َمول ولاص فثمة لاجل هنا .. أٖ جخشً أن َمجلنٍ أَضاً ؟ "

 .. ارجفع رأسه وعلت ضحكجه الرجولَة فٍ المكان المظلم

 ضحكة لم َعرفها منذ وصله خبر وفاة ابنه نجَب ولم َجخَل

طرَماً لها فٍ أضلعه فٍ ولت لرَب وكؤنها انجظرتأن ججد   

 الفرصة المواجَة فمط ، وذان ما جعل الوالفة أمامه جمسن

 خصرها بكلجا َدَها هذه المرة ولالت بضَك أشد



 " هل للت ما َضحن أو أمراً لَس حمَمَاً ؟ "

 نظر لها ولال َمسن ضحكجه

 " ٖ َبدو لٍ أنن جخافَن من لاجل ما مججول هنا "

 زحؾ الملك لمٗمحها فجؤة ولالت حانمة

 وماذا أفعل مع للبٍ فولاص لم َرجع حجً اِن كما أنه "
 " ! َُؽلك هاجفه

 أومؤ برأسه ولال بهدوء

 " هو بخَر اطمبنٍ "

 حدلت فَه باسجؽراب ولالت

 " هل رأَجه أم جحدخ معن ؟ "

 عاد لَٕماء برأسه ولال

ن لدَه أمراً اجصل بٍ ولال بؤنه لن َرجع اللَلة ْ "  
 " مهماً َفعله

 رمشت بعَنَها للًَٗ وكؤنها جحاول جرجمة ما لال وججاوزت

 كل ذلن نهاَة اْمر لابلة

 " وماذا عن الفجاة ؟ "

 اجسعت عَناه بدهشة ولال

 " ! أٌ فجاة "

 حدلت فَه باسجؽراب بادئ اْمر ولالت بنفاذ صبر

 زَزفون بالطبع فهٍ مسجونة فٍ جناحها ولم ججناول "
 " شَباً كما أنه لام بجؽََر رمز الباب ولم َخبرنٍ عنه

 جنهد بعمك وحرن رأسه دلَل الفهم فهو اعجمد للحظة بؤن

 الجمَع هنا بات َعلم بما حدخ ولال

"  ً  " ٖ جملمٍ بشؤنها أَضا

 حدلت فَه ببٗهة لبرهة ولبل أن جمول بضَك



ؾ ٖ أللك وهٍ بٗ طعام وٖ شراب لَوم كامل ! هلكَ "  
 " نجركها جموت أمامنا ؟

 حرن َده أمام وجهه لابًٗ بضَك مماثل وصوت منخفض

 رلَة أخفضٍ صوجن وإنسٍ أمر الفجاة كؽَرن هنا هل "
 " علَن أن جكونٍ المسبولة عن الجمَع

 حدلت فَه مصدومة ولالت

 " ماذا جمصد بهذا ؟ "

ورها وبضَكوجابعت من ف  

 " ! هل بات الشعور أنسانٍ جدخًٗ فٍ شإون الجمَع "

 جؤفؾ وهمس منهَاً سَل كلماجها الذٌ َعلم بؤنه لن َجولؾ

 " ولاص أخذها معه َا رلَة "

 " !! ماذا "

 همست بها مصدومة جحدق فٍ عَنَه بعَنَن مجسعة

 وصاحت ما أن أفالت من صدمجها

 " !أخذها كَؾ وإلً أَن ؟ "

 رفع َده مجدداً وهمس بؽضب من بَن أسنانه

 " أخفضٍ صوجن َا رلَة "

 وجابع من فوره بضَك وبصوت خفَض

 لمد أخذها من هنا ومنذ الصباح فٗ جولعَنا فٍ المشكٗت "
 " مع والدٌ بسبب إنسانَجن الجٍ ججحدثَن عنها

 حدلت فَه بذهول لم َفارلها بعد ولالت مندهشة

؟وهل سَخفً اْمر عنه  "  " 

 وضع سبابجه علً شفجَه ولال بضَك

 " سَحدخ إن الجزمت الصمت وأخفضِت صوجن "

 لكنه كان كمن َنفخ فٍ الرَح ْن عمل المرأة فٍ رأسها لم



 َسجوعب بعد ما حدخ لجفكر فٍ الصمت عنه فمالت بضَك

 " فمد ابنن عمله بالجؤكَد ولن َرحمه جده إن علم بهذا "

 ضرب َدَه ببعضهما لابًٗ بَؤس منها

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل "

 وما أن كانت سججحدخ أسكجها بسبابجه لبل كلماجه لابًٗ 

 بجهدَد

 هش وٖ كلمة ولن َعلم أحد بهذا وحَن َعلم والدٌ لكل "
 " حادخ حدَخ حَنها

 ٖذت بالصمت وإن لم َظهر اٖلجناع فٍ عَنَها فجابع من

ة جادةفوره وبنبر  

 " لن َنجبه هذه الفجرة علً اْلل وحجً نجد لٓمر حًٗ  "

 ولم َدم الصمت لولت أطول لدي الجٍ لالت بضَك وبصوت

 منخفض هذه المرة

 ٖ حل سوي إجبار ابنن علً إعادجها وأنت جعلم جَداً ما "
 " سَحدخ حَن َعلم والدن َا سلطان

 لال بضَك مماثل

ن ولذلن علَن الجولؾ عنلهذا ٖ أرَده أن َعلم اِ "  
 السإال والبحخ عنها فٗ أحد ؼَرن َجفمدها هنان
 " وَفكر فَها

 ضمت َدَه لبعضهما مجمجمه بؤسً حزَن

 " لَرحمنا هللا برحمجه "

 جنهد بحزن َنظر لعَنَها الحزَنة والجٍ لمعت الدموع فَها

 بوضوح وَجفهم مشاعرها ناحَة من ربجه وأحبجه كابنها

ها وخوفها علَه ْنه من شهد ؼضب والدهكما َعذر للم  

 ناحَة مسؤلة حفَدجه جلن لكن اْمر خرج عن سَطرجه وٖ

 نفع من الحدَخ والجدال فَه ، الجفت ذراعه حول كجفَها



 وسار بها من هنان لابًٗ 
 أُجركٍ اْمر لٍ وسؤحاول الجحدخ معه ٖحماً وفهم ما "

نجظرن منذ ساعةَنوٌ فعله أّما اِن هَا للنوم حاًٖ أنا أ  " 

 نظرت له سابران نحو السٗلم ولالت باسجؽراب

 " ألن جنام مع أسماء ؟ "

 جنهد ولال ببرود

 " ٖ مزاج لدَا لسماع ما أسمعه كل لَلة "

 وؼابا خلؾ عجبات السٗم الضخم ولم َنجبه أًَّا منهما

 للعَنان الجٍ كانت جرالب كل شٍء من خلؾ الظٗم ولد

 خرجت صاحبجها من مخبؤها فور ابجعادهما وسارت نحو

 السٗلم الذٌ اخجفَا فَه وصعدت عجباجه بخطوات حذرة

 وحماس مجمد حجً أصبحت فٍ اْعلً وجؤكدت من سَرهما

 ناحَة جناح رلَة وركضت حَنها فٍ اٖججاه اِخر مسرعة

 وبخطوات خفَفة ؼَر مسموعة ذات الولت حجً وصلت

نفاس وطرلت الباب بحذر طرلات مجواصلةمبجؽاها ٖهثة اْ  

 وحَن َبست من أن جسمعها الجٍ َفصلها عنها باب آخر

 ٖجساع جناحها عاودت الطرق بصوت أعلً هذه المرة

 جرالب المكان حولها وَدها علً الباب حجً انفجح أخَراً 

 وظهرت أمامها صاحبة المٗمح الشاحبة والعَنان المجورمة

لمَصها الحرَرٌ المفجوح حولحجً اللحظة جربط حزام   

 جسدها لجسجره به ، عمدت حاجبَها باسجؽراب ما أن رأجها

 وهمست حانمة

 " ما الذٌ جفعلَنه هنا ؟ "

 ً  بادلجها الوالفة أمامها الهمس سرَعا

 " ثمة أمر مهم علَّا إخبارن به سَدجٍ "



 لالت بضَك

 " أٖ َنجظر حجً الصباح ؟ "

 لالت بكلمات سرَعة هامسة

 السَد سلطان سَنام فٍ جناح السَدة رلَة فوجدت"
 " الفرصة مناسبة

 اجسعت عَناها ولالت

 " ! وكَؾ علمِت بهذا "

 لالت جلن من فورها

 " رأَجهما وسمعجه َخبرها بؤنه ٖ َرَد سماعن ككل لَلة "

 شدت علً أسنانها بؽضب منها لبلهما وسحبجها نحو الداخل

 من ثَابها لابلة

 " أدخلٍ هَّا "

 وما أن أصبحجا فٍ الداخل نظرت لها ولالت

 " ما هذا الذٌ ٖ َنجظر حجً الصباح ؟ "

 لالت الخادمة من فورها

 " جلن الماجلة أخرجها السَد ولاص من هنا "

 وكما جولعت اجسعت عَنا أسماء حجً كانت ججزم بؤنها

 سججمزق من شدة صدمجها وجحررت كلمات عملها المشوش

 حجً اللحظة هامسة بعدم اسجَعاب

 " ! أخرجها من أَن "

 لالت من فورها

 " من المصر "

 " !! ماذا "

 صرخت بها فٍ وجهها بل وجابعت صراخها الؽاضب



 " !كَؾ َحدخ هذا ؟ "

 لالت بذات همسها الحذر وكؤن الوالفة أمامها لَست

 جصَح ؼاضبة

ةلمد سمعت السَد سلطان بؤذنٍ َخبر السَدة رلَ "  " 

 وبدأت جسرد لها ما وصلها من كٗمهما وفهمجه وخجمت كل

 ذلن بالمسؤلة اْهم فٍ اْمر لابلة

 لال بؤنه علَهما إخفاء اْمر عن الجمَع كٍ ٖ َعلم "
 " السَد ضرار

 جعالت أنفاسها الؽاضبة وٖزالت جحدق فٍ العَنان البنَة

ةالمسجدَرة َرجب عملها كل ما سمعجه منها مع آخر عبار  

 لالجها ولالت جرمٍ بَدها نحو الباب الفجوح

 " ؼادرٌ هَّا وٖ أرَد أن َعلم أحد "

 نظرت لها بصمت لبرهة عَناها جرجسم فَها خَبة أمل

 واضحة وذان ما جعلها جمول بضَك

 " سجنالَن ثمن هذا ولَس ولجه اِن ؼادرٌ هَّا "

 اسجدارت جلن مؽادرة من فورها ومؽلمة الباب خلفها وعَنا

 أسماء جرالبها وهمست من بَن أسنانها وهٍ ججوجه

 نحو ؼرفجها

 " كآلة الِصرافة ججنفس ماًٖ  "

 وما أن دخلت الؽرفة ضربت بابها خلفها بموة

 وهامسة بؽضب

 هكذا إذاً َا سلطان ، هذا ما جنوٌ فعله أنت وابنن وجلن "
 " اْفعً رلَة للجفرَط فٍ دم إبنٍ

* 
* 
* 



 لفزت والفة ما أن سمعت الصوت الذٌ كانت جنجظره منذ

 ولت وهو الطرلات المجمطعة علً باب المنزل فمنذ مؽادرجه

 لَلة البارحة لم َرجع وججنبت اٖجصال به ْنه راسلها

 صباحاً كٍ ٖ جذهب لممابلة مارَة وهذا َعنٍ بؤنه بخَر

 واجصالها لن َكون إٖ جصرفاً أحمك وسخَؾ ، وبالرؼم من

 ذلن ساورها الملك فهٍ لم جنسً طرَمة خروجه البارحة

 . وجوجره والكلمات الجٍ لالها إن لها أو لمحدثه فٍ الهاجؾ

 ؼادرت ؼرفجها وجوجهت ناحَة الباب بخطوات سرَعة وإن

 كانت طرلاجه منخفضة نوعاً ما ومجفرلة فهل َجصور أن

 جسمعه إن كانت نابمة !! فجحت الباب وٖزالت جمسكه

ا ونظرت له وهو َججازه ججفحص عَناها مٗمحهبَده  

 العابسة المججهمة ولد همس ودون أن َنظر لها

 " السٗم علَكم "

 لم َبدر منها أٌ جعلَك وٖ أٌ رد علً سٗمه ْن عملها

 كان منشؽًٗ بؤمر آخر لد سَطر علً جمَع حواسها وأؼلمت

 الباب بحركة واحدة سرَعة وجبعجه حَخ كان مجوجهاً نحو

 ؼرفجه ولالت جسَر خلفه

 " هل كل شٍء علً ما َرام "

 " أجل "

 كان ذان فمط ما لاله وهو َخرج هاجفه الذٌ عٗ رنَنه فجؤة

 ً  ووضعه علً أذنه ولد ولؾ أمام باب ؼرفجه مجمجما

 " مرحباً َا مطر "

 جحركت جمَع مجساجها حَنها وولفت مكانها وهو َفجح باب

ال واضح فَبدو أن المكالمةالعرفة ولد دخل لابٗ بانفع  



 كانت ومنذ بداَجها هجومَة

 وما كنت ججولع منٍ فعله ؟ كان علَّا إخباره بذلن "
 " لَجولؾ عن الجفكَر بجهور وجنون

 لم جسجطع منع نفسها من الولوؾ عند الباب واٖسجماع لما

 َمول خاصة ولد ذكر اسم مطر وَبدو كانا َجحدثان عن ابنه

 مصحوبا بعبارة جهور وجنون !! رالبجه بفضول وهو

 َولَها ظهره ولد لال بجمود َمسن خصره بَده من جحت

 سجرة بذلجه المفجوحة

 " سَخمن بؤنٍ من أخبرن بمحاولة سفره "

 رمشت بعَنَها باسجؽراب بَنما كان هو صامجاً َسجمع له

 ولبل أن َجبدل الجمود فٍ كلماجه للؽضب فجؤة لابًٗ 

أجركه َلمٍ بنفسه للجهلكة وألؾ أجفرج فمط ْن الحلهل  "  
 الوحَد لدٌ حَنها جصرؾ أحمك ؟ بل وكنت سؤخبره
 بالحمَمة إن لزم اْمر وكانت الخَار الوحَد ٔنماذه
 " من الجهور

 شدت شفجها ولد فهمت حَنها بؤنه نعت جصرفه ذان بالحمك

 !! لهذا ثار ؼاضباً فؤٌ جصرؾ هذا وما الذٌ فعله جَم

 رالبجه بفضول وهو َسجمع له ولد مسح علً وجهه وكؤنه

 َمسن نفسه عن اٖنفجار مجدداً أو جذكر أمراً ما ولال بعد

 لحظات وبكلمات حانمة

 وهذه مصَبة أخري أنا لست المٗم فَها َا مطر ْن ابنة "
 " الحارثة من فعلجها

 اجسعت عَناها عند سماع اسمها وجذكرت حَن لابلجها فٍ

بلة السلطان فؤٌ مصَبة هذه الجٍ فعلجهاحفل عا  
 !هٍ أَضاً ؟

 جركت اْجوبة عن أسبلجها للذٌ لال بضَك َحرن َده



 نعم صّدق هذا فجلن الفجاة من فعلها ووضعجنا جمَعنا "
 أمام اْمر الوالع وحجً والدها ، فعلَن أن جضَؾ لعمرها
 " ضعفَه لججولع جصرفاجها

لجعمَدات لدَها بدًٖ منجؽضن جبَنها باسجؽراب وازدادت ا  

ًّ بَنما ٖزالت جحدق فٍ الذٌ  أن جنكشؾ الحمابك وإن جزبَا

 لال بحدة َرمٍ َده جانبا

 ٖ شٍء بَدٌ وٖ بَدن نفعله فاْمر أصبح فٍ َد مارَة "
 وحدها اِن وٖ َمكننا وٖ الجواصل معها هاجفَا وٖ رإَجها
 " والجحدخ معها مسجمبًٗ وفٍ أٌ مكاٍن كان

جفعت َدها لشفجَها واجسعت عَناها بذهول وبدأت ضرباتار  

 للبها جرجفع جصاعدَاً وما أن جابع بصوت ؼاضب

 وما ٖ جعلمه أَضا بؤنه جهجم علً منزل الحارثة وهدد "
 " ابنجه وكاد َمجلها لَعلم أَن أخذجها

 لم جسجطع إمسان شهمجها المصدومة لكنها وبؤعجوبة كجمت

ضلت فاؼرة الفاه جنظر لمفاه صوجها لجكون صامجة بَنما  

 ولد صاح بضَك وانفعال

 جولؾ عن إلماء اللوم علَّا َا مطر فؤنا مثلن جماماً لم "
 أجولع رد فعله ذان وظننت بؤنه سَنسً أمرها نهابَاً بعدما
 جوصل له من أفكار نحوها ، وهللا وحده َعلم ما سَفعل
 أَضاً للوصول لها ؟ وما أخشاه فعلَاً أن َإذَها ْنه َبدو
 " فمد عمله وبشكل نهابٍ

 ٖذ بالصمت للًَٗ َسجمع له وإن كان صمجه مجرد انفجار

 داخلٍ خفٍ َظهر جلَاً علً جنفسه من حركة كجفَه

 العرَضان ، وسرعان ما طفا للسطح مجدداً وهو َشَر

ً بسبابجه للفراغ أمامه وكؤنه َمؾ أ مامه اِن صارخا  

"  ً  لن أوجه هذا السإال َا مطر فؤنت من كنت جمول دابما
 " بؤنه ابنن وبؤنن من رباه أّما أنا فوالده لانوناً فمط

 انمبضت أصابعها ٖ شعورَاً وشعرت بؤلم ضؽطها علَها فٍ



 للبها وكؤنها جعصره بها ورلّت عَناها بحزن وهٍ جنظر له

فٍ عَنَها ودون شعور من خلؾ سحابة دموع رلَمة برلت  

 منها ولد عاد للمول بانفعال

"  ً  أجل جربَجن وإن لم جؽرس فَه هذا لكنن لم جحاول َوما
 جؽََره فجربً وكبر علً العناد والجمرد حجً علً أوامرن
 " أنت زعَمه ووالده

 ولال آخر كلمة َشد علً حروفها بسخرَة ومرارة واضحة

كؤنه َرفض منحهلم جخفً فٍ صوجه بَنما جابع سرَعاً و  

 ً  فرصة للرد علً ما لال ولد لّوح بسبابجه جانبا

 لمد انجهً دورٌ عند هذا الحد فمارَة هٍ مارٌ "
 أَطالَة اِن واٖلجراب منها سَكون فَه هٗكها وهٗن جَم
 معها ، أّما هو فلم أكن والده َوماً لَنصت لما ألول وما

لرجاحةأسجطَع فعله من أجله فعلجه والبالٍ مجرون   
 " .. عمله

 وجبدلت لهججه للحنك الؽاضب وهو َضرب بطرؾ أصابعه

 ً  علً صدؼه مجابعا

 " هذا إن بمٍ منه شٍء ْنه فمده جماماً كما َبدو "

 وكانت لحظات صمت للَلة اسجمع فَها لمحدثه لبل أن

 َمول بضَك

 أنا ٖ حل أمامٍ سوي اٖنجظار افعل أنت ما جرَده وما "
كنٍ خارج الموضوع بؤكمله من اِنجراه مناسباً ل  

 " فصاعداً ... وداعاً 

 وأنهً اٖجصال عند آخر كلمة لالها ورمً الهاجؾ من َده

 علً السرَر أمامه واسجدار حَنها نحو الباب والوالفة

 مكانها حجً اِن والجٍ َبدو من مٗمحه ونظراجه بؤنه كان

موعَعلم بوجودها ولم َجفاجؤ به فؤخفت جوجرها كما الد  

 الحبَسة فٍ عَنَها حجً اللحظة وهٍ جنظر لَدها الجٍ



 دسجها فٍ جَب سجرة بَجامجها والجربت منه خطوجَن وهٍ

 جخرج المفاجَح الجٍ أصدرت صوجاً واضحاً فٍ صمت

 المكان ومدجها له بَنما لم َفارلها نظرها وكانت مفاجَحه

 الجٍ جركها لدَها لَلة البارحة فنظر لهم بَن أصابعها دون

 أن َحرن َده ْخذها ، وما أن رفع نظره لها كانت جنظر له

 هذه المرة نظرة حاولت جاهدة أن جكون طبَعَة وكؤنها لم

 جسمع شَباً مما لال فٗ زالت جضع لنفسها حداً وإن مجبرة

 فعلَها أن ٖ ججعدي حدودها هنا فَبمً زواجها منه مجرد

بورلة جنجهٍ بكلمة من أحدهما وهو مجرد رجل ؼرَ  

 عنها وكذلن ابنه ومها كانت عٗلجها بهما ، وإن رؼبت

 فعلَاً فٍ جمدَم المساعدة َجب أن ٖ َكون جدخًٗ َفسد

 اْمور بدًٖ من إصٗحها وهو ما علَها أن ٖ جنساه أبداً ،

 عادت نظراجه للمفاجَح فٍ َدها ما أن لال بشٍء من الهدوء

لنأُجركَه لدَن جحسباً ٌْ طارئ حجً أُخرج  "  
 " نسخة عنه

 وما أن عاد ونظر لعَنَها وجدها جنظر بجركَز بل وبجفحص

 وجمعن لذلنه وكؤنها جبحخ عن شٍء ما فَه ! وهو ما جعل

 حاجباه َرجفعان باسجؽراب بل وكاد َرفع َده وَمرر

 أصابعه علَه لَجؤكد من أنه لَست ثمة شٍء ما عالك به أو

ها هٍ ولدَجحرن فوله ! لكن ما جحرن حَنها هو لسان  

 اجسعت ابجسامجها وهٍ جمول

 " َبدو أنه لَس بالضرورة أن جكون اللحَة زرلاء "

 فعمد حاجبَه َنظر لها باسجؽراب بادئ اْمر ولبل أن ججحرر

 من شفجَه ضحكة لصَرة لم َسجطع الجحكم بها فهٍ جمصد



 جلن المصة بالجؤكَد وصاحب اللحَة الزرلاء واخجباره

بجسامة شفجَها وهٍ جنظر لمٗمحهلزوججه ، لم جفارق اٖ  

 الجٍ اخجفً الججهم والعبوس منها حَنها وهذا ما كانت

 جصبوا إلَه ولالت وهٍ جعَد َدها لجَبها والمفاجَح فَها

 ما َمَزنا نحن البشر أنه َمكننا اٖبجسام ورؼم كل ما "
 " نمر ونشعر به

ٍلكن ما فعلجه كلماجها جلن حَنها أن جعلت اٖبجسامة جخجف  

 من وجهه جدرَجَاً وابجعد نظره عنها ولد ارجسمت واحدة

 أخري ساخرة علً شفجَه ولال

 " لكنه ٖ َفعل شَباً َفَدنا "

 حركت رأسها جرفض أفكاره جلن بالرؼم من أنه ٖ َراها

 ولالت بابجسامة حزَنة

 " َكفٍ أن َعطَنا دفعة نحو المسجمبل لنفكر فَه بإَجابَة "

 وجابعت من فورها ٖزالت جنظر لعَنَه المحدلة فٍ الفراغ

 بوجوم كبَب

 ٖ َجب أن َنظر المرء لمشاكله بسوداوَة مطلمة ْن "
 ذان َجعل كل شٍء فٍ عالمنا سَباً وحجً فٍ طرَمة
 جخلصنا من مشاكلنا جلن فجكون العوالب وخَمة والحلول
 " جصبح مجرد جعمَدات جدَدة

ابجسمت وكل ما كانت جرَده هو جؽََررفع نظره لها حَنها ف  

 مزاجه بالرؼم من أنها جعلم مّما فهمجه بؤنهم َمرون

 بمشاكل كبَرة واجسعت ابجسامجها ولالت ببشاشة وثمة جامة

 لذلن علَنا أن ندمج السواد بالبَاض دابماً وما أن نعجاد "
 ذلن سججؽَر نظرجنا لٓمور ونجخلص من سجن ماضَنا

خلص من نوبات الملك منوعبء حاضرنا بل ونج  
 ً  " مسجمبلنا أَضا

 ٖذ بالصمت لبرهة َنظر لعَنَها فمط حجً كانت سجعجذر



 مؽادرة ْنه َرَد إنهاء الحدَخ فٍ اْمر لكنه خان جولعاجها

 حَن لال وكؤنه َبحخ عن شٍء ما فٍ عَنَها

 " مإكد لن باع طوَل فٍ هذا لججعلمٍ معنً الجحكم فَه "

ٖ َظهر الحزن فٍ عَنَها فهٍ بالفعلجاهدت باسجماجه كٍ   

 عاشت ما لم َعرفه أحد وجرفض أن َعلم به أحد أَضاً ولد

 اسجطاعت ججاوز اْلم الذٌ َسببه الجفكَر فَه وإن كانت

 مسؤلة والدجها العابك الوحَد أمامها حجً اِن ولَس ْنها

 جضعؾ أمام ألم ذكرَاجها السَبة معها بل ما لد َإول إلَه

مسجمبل مخجلؾ َخصهما ، حركت كجفَها ولالت الحال فٍ  

 مبجسمة

 لَس ثمة حَاة جخلوا من اْزمات .. المثالَة فٍ "
 " الجنة فمط

 ارجسمت السخرَة علً شفجَه ولال

 إذاً جعلمَن جَداً بؤن الجفكَر فٍ اْمر أكثر سهولة "
 " من جنفَذه

 لابلت ابجسامجه جلن بواحدة منالضة لها جماماً ولالت

جامة بثمة  

"  ً  " لكنه َنجح والشعور حَنها سَكون رابعا

 كان اْمر ججربة شخصَة بالنسبة لها وجعلم نجابجه جَداً ،

 لكن ابجسامجها الواثمة جلن خبت جدرَجَاً وهٍ جري ججهم

 مٗمحه حَن أبعد نظره عنها مجمجماً ببرود

 " ثمة أمور ٖ بَاض فَها .. هٍ سوداء فمط "

 لمعت عَناها بحزن ما أن جذكرت زوججه السابمة وكل ما مر

 به من رحَله لمرضها ثم نكران ابنه له وبالرؼم من ذلن

 كان صوجها باسماً حَن لالت



 لَس بالضرورة أن َكون البَاض مجعلماً بجلن اْمور "
 " فثمة أشَاء كثَرة من حولنا جدعوا للجفاإل

كجفَها ولالت جمسنوما أن ارجفع نظره لها مجدداً رفعت   

 ضحكجها

 وأهمها أنه َمكنن لول ما جرَد وبالطرَمة الجٍ جرَد لمن "
 " هو ربَس بٗدن .. هذا شرؾ ٖ َناله أٌ شخص

 واجبعت كلماجها الجٍ جعلجه َبجسم فعلَاً بضحكة صؽَرة

 فحرن رأسه لابًٗ بما مزج جلن اٖبجسامة مع نبرة مجؤسَة

ذا فٍ جلن المسؤلة فمطما ٖ جعلمَنه بؤنه َسمح به "  " 

 لم جسجطع منع نظرة الحزن الجٍ سَطرت علً عَنَها

 نهاَة اْمر ولالت جنظر لعَنَه

 أفكارن عنه خاطبة إذاً وهذه إحدي النماط البَضاء "
 " المضَبة

 وخجمت عبارجها جلن بابجسامة مجفابلة جإكد كلماجها فهذا

كما َظن ، دلَل لاطع بؤنه َراه وَعده والده ولَس العكس  

 وهو ما رأجه فٍ عَنَه الجٍ أكدت لها بؤنه كان َحاول

 جفسَر كلماجها جلن وأكَدة من أنه سَصل للنجَجة ذاجها

 فمطر شاهَن ٖ َري ؼَره والداً له مهما فعل هو من أجله

 ومهما أنكر ذان اٖبن أبوجه ، جنهدت باسمة ولالت

لهوخطواجها جعود نحو الوراء ودون أن جدَر ظهرها   

 مإكد جحجاج للنوم والراحة اِن .. أعجذر علً "
 " إزعاجٍ لن

 واسجدارت نحو الباب من فورها ونظراجه ججبعها فٍ صمت

 حجً كانت سجججازه وجولفت فجؤة واسجدارت نحوه مجدداً 

 وأخرجت َدها من جَبها والمفاجَح ٖزالت فَها ورفعجها

دنٍبجانب وجهها ولالت مبجسمة جحركها ورنَنها المع  



 َُسمع فٍ المكان بوضوح

 " لكنن لم جخبرنٍ أَُّها هو المفجاح الُمحرم ؟ "

 خرجت منه ضحكة أخري لم َسجطع الجحكم بها أَضاً وها

 لد عادت لجذكَره بجلن الرواَة وما فعله ذان الرجل ، لال

 وابجسامة ساخرة مزجت المكر فَها جزَن شفجَه وهو َنظر

 لعَنَها الباسمة

 " انجبهٍ فمط أن جنجهٍ نهاَة زوججه جلن "

 ارجفع حاجباها وهٍ جّدعٍ المفاجؤة بَنما لم جفارق

 اٖبجسامة المرحة شفجَها ولالت وهٍ جرمَهم وجلجمطهم

 فٍ حركة واحدة سرَعة

 َبدوا أنن ججهل نهاَجها الحمَمَة فهٍ حملت البَاض "
 " أَضاً لها

جؽلمه باسمةوأمسكت َدها بممبض الباب ولالت وهٍ   

 " جصبح علً خَر "

 واخجفت هكذا كما ظهرت كالعادة وكؤنها خَال فٍ حَاجه ٖ

 حمَمة له ! وهو وضعه الؽرَب معها ظهرت فٍ حَاجه فجؤة

 . ومإكد سجخجفٍ كما ظهرت وككل شٍء عرفه فٍ حَاجه

 نزع سجرجه ورماها علً الكرسٍ لربه وجوجه ناحَة باب

مَصه مجمجماً بكلماجها وابجسامةالحمام َفجح أزرار أكمام ل  

 طفَفة ارجسمت علً شفجَه

 ثمة أشَاء كثَرة من حولنا جدعوا للجفاإل ولد جكون "
 " جخصها هٍ جحدَداً 

 ودخل الحمام مؽلماً بابه خلفه وجلن الفكرة ٖ ججركه فبالفعل

 هو نفٍ من الهازان سابماً ولجلوا عابلجه بؤكملها لكن ذلن

الجٍ جزوجها وأحبها واكجشؾ بؤنه ثمةجعله َلجمٍ بالمرأة   



 حَاة مثالَة رابعة معها ، وصحَح بؤنه خسرها ولٓبد بل

 وُحرم منها أَضاً وهٍ علً لَد الحَاة لكنها وهبجه اٖبن

 الذٌ ما كانت لجعطَه امرأة أخري فرصة الحصول علَه

 حَنها ، وصحَح بؤنه َنكره بل وَكرهه وبشدة لكنه موجود

ولم َخسره أَضاً ووحده من سَعطَه وعلً لَد الحَاة  

 . فرصة حمل حفَده بَن َدَه

* 
* 
* 
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 بعد حمام سرَع وفٍ ولت لَاسٍ خرج لؽرفجه َرجدٌ

 بنطلون رَاضٍ لصَر ومرَح بَنما كان ٖ َزال عارٌ

 الصدر َضع منشفة صؽَرة علً عنمه جسجمبل لطرات

 الماء المجسالطة من خصٗت شعره البنٍ الناعم وكان

 مججهاً نحو الخزانة حَن انفجح باب ؼرفجه ودون طرق

 لعلمه المسبك بالجؤكَد بوصولها وذان ما جعلها جدخل

 مباشرة وما جعله َجولؾ وَنظر ناحَجها ، وبالرؼم من أنه

 ابنها واعجادت رإَة هذا حَن كانت جدخل دون إعٗمه

اً من الحمام لكنها لم ججرن فرصة معالبجهوَكون خارج  

 ومحاصرجه فٍ الزاوَة فمالت مجملمة

 " ألم جكن جعلم بمدومٍ ؟ أم أنن كنت ججولع شخصاً آخر ؟ "

 نظر نحو الخزانة الجٍ فجح بابها مجمجماً ببرود



 " وهل جركِت مجاًٖ للجولعات ؟ "

 فٍ مولؾ آخر كانت لجضحن أو لجخجل من جرأجها أو

لكنها وكما جولع جماماً لالت بضَك جمسن ولاحجه  

 وسطها بَدها

 ْنه الجصرؾ الصحَح أم كنت جرَدها أن جنام معن هنا "
 وهٍ لم ججلب معها وٖ ثَاباً لجلبسها ؟ أم جرَد أن جدخلها
 ً  " لؽرفجكما وكؤنها سبَة ولَست عروسا

 سحب لمَصاً داخلَاً ولبسه بحركة سرَعة لابًٗ بجمود

جرض كما لم أمانعوأنا لم أع "  " 

 ونظر نحوها وجابع من فوره ومن لبل أن جفكر فٍ مجابعة

 هجومها لابًٗ باسجَاء

 فمط لَنجهٍ النماش فٍ اْمر أمٍ فما سمعجه فٍ اْسفل "
 " َكفٍ وَزَد

 جنهدت جحرن رأسها بَؤس منه ولالت

 " وأنا لست هنا للجحدخ عن هذا بل فَما هو أهم "

 ؼضن جبَنه ولال بجوجس

 " هل حدخ شٍء ما ؟ "
 أومؤت برأسها مجنهدة ولالت

 " أجل فالَوم كانت محاكمة خالن مطر "

 رمً المنشفة من َده علً السرَر لابًٗ بضَك

 آمنت باهلل َالحمالات النساء ! أثمة من جرفع لضَة "
 للطٗق من مطر شاهَن الذٌ جمنت العشابر ْعوام
 " !! مناسبجه

 واجهجه بضَك أشد لابلة

 هذا اْمر بَنهما َا ؼَهم ٖ أنا وٖ أنت َحك لنا منالشجه "
 " وٖ الجحدخ فَه

 جؤفؾ مسجؽفراً هللا بضَك ولال ملوحاً بَده



 " ولما سنجحدخ فٍ اْمر إذاً وفٍ هذا الولت ؟ "

 جنهدت بضَك ولالت

 " عابلة ؼَلوان "

 حدق فَها باسجؽراب ولد جؽَر مزاجه فجؤة وهمس

 " ! ما بهم "

مباشرة لالت  

 علموا بؤن ؼسك جكون ابنة عمٍ دجً وبالجالٍ انجفً "
 " خَار موجه

 اجسعت عَناه بدهشة ولال

 " !ماذا !! لكن كَؾ حدخ ذلن ؟ "

 عبست مٗمحها ولالت ببإس

 لو أنن كنت داخل البٗد أو مجفرؼاً لكنت لرأت كل هذا "
 " فٍ صفحات أنجرنت فاْمر جحول ْشبه بفضَحة

دم اسجَعاب وكؤنها ججحدخ بلؽة ٖ َفهمهاحرن رأسه بع  

 وأعاد سإاله مجدداً وبنبرة جادة

 " كَؾ حدخ ذلن َا أمٍ ؟ "

 لالت بكآبة

 أوراق المضَة وصلت لهم بطرَمة ٖزلت أجهلها حجً "
 " اِن ، هذا فمط ما فهمجه من أبان

 ؼضن جبَنه بجفكَر ولال

 " ! وأَن هو لَعلم "

 لالت مباشرة

َؽادر حوران منذ حدخ ذلن اْمر وهذا ما كان هنان ولم "  
 أرَد أن جفعله أنت أَضاً فٍ الؽد ، أرَدكما بجانب خالن
 " وعمٍ وعابلجه

 فرد َدَه ولال بضَك



 وما الذٌ سنفعله بوجودنا هنان فالكارثة ولعت وعناد "
 وجعصب لبابل الجنوب ٖ َفججه الصخر ونحن ٖ ننجمٍ لهم
 " فٍ جمَع اْحوال

ذ بصبرلالت بنفا  

 وإن كنجم ٖ جنجمون لمبابل الجنوب وٖ كلمة لكم فَهم "
 .. لكنه خالن وعمٍ وابنجه ومن واجبنا الولوؾ بجانبهم
 " كما أنٍ سؤؼادر معن فٍ الؽد

 أبعد نظره عنها للفراغ وأمسن خصره بَدَه مجمجماً بعبوس

 " ما هذه المصَبة "

 وكان ذان ما زاد وضعها سوءاً فهٍ ججلس علً الجمر منذ

 علمت ولوٖ وصول طابرجه اللَلة لكانت طلبت ذلن من أبان

 وإن عاد هنا من أجلها ، ولن جسجؽرب ججهم مٗمحه

 وشروده اِن فكل واحد منهم له أن َجخَل المسجمبل وما

 سَحمل معه فعابلة المجرمَن جلن ٖ َنمصهم المال لَؽروهم

ه وٖ الجاه والكلمة بَن لبابل الجنوب لَسلموها لهم فٍب  

 الممابل ، حركت رأسها مجمجمه بحزن

 " إنها كارثة ٖ أعلم كَؾ سَجد مطر حًٗ لها "

 رفع حَنها نظره لها ولال بحاجبَن معمودَن بشدة

 ولما َجده مطر وهٍ جرَد اٖنفصال عنه ولجؤت "
 " للمانون لفعلها ؟

َك فجؤة ولالت بحزمجبدلت مٗمحها للض  

 ؼَهم لَس جمَع اْمور علَنا الجدخل فَها فٗ أسمع هذا "
 منن هنان أمام أحد ، وهللا وحده َعلم شمَمن عِمل
 " بجوصَاجٍ أم كعادجه َسمع فمط

 حرن َده جانباً وهو َمول بضَك

 وأنا كل ما سؤفعله إَصالن إلً هنان فما النفع الذٌ "
لفاز لم نظهر فَهم وٖ لمرةسؤلدمه لهم فحجً الصحؾ والج  

 " واحدة معه وكؤننا لسنا أبناء شمَمجه الوحَدة



 اجسعت عَناها مصدومة مما سمعجه منه ومن أفكاره لبل كل

 ذلن ولالت بحدة

 " ولل بؤنه لم َسلمكم مراكز فٍ البٗد أَضاً َا ابن والدجن"

 لال سرَعاً وبضَك

"  ً  " أنا لم ألصد هذا ولم نحجاج ذلن َوما

نها لم جسمع أو لم جهجم لكل ما لال ولد جابعت هجومهالك  

 الؽاضب نحوه

 حجً لاسم والذٌ هو زوج ابنجه وعمٍ صمر لم َفعل "
 ذلن لهما وَساعدانه فٍ جسََر أمور البٗد من دون أٌ
 صفة رسمَة ْنٍ أعرؾ شمَمٍ جَداً لن َمول أحد بؤنه
 " سلّم البٗد لرجال عابلجه

 لال برفض محجج

ٖ جفسرٌ اْمور كما َحلو لعملنأمٍ  "  " 

 والنجَجة كانت ذاجها وجلمً المزَد من صراخها الؽاضب

 وسبابجها جشَر له

 ثم ٖ جنسً بؤن رجبة الطَار هذه بمساعدجه وبؤنن لدت "
 الطابرة كطَار مساعد بؤمر منه لكنت حجً اللحظة ججدرب
 " وججمع ساعات الطَران

برضرب كفَه ببعضهما صارخاً بنفاذ ص  

 " أسجؽفر هللا العظَم "

 صرخت فَه بالمثل مباشرة

 أجل علَن أن جسجؽفر وكثَراً أَضاً فما للت له معنً واحد "
 " وهو ما فهمجه

 أشار بَده جانباً ولال مبرراً بضَك

 للت بؤن أعٗم لم َمدمنا للشعب كعابلة له لنسجطَع فعل "
 أٌ شٍء وثمة فرق كبَر بَنهما ، ثم نحن لسنا بحاجة ٖ
 " لمراكز وٖ لمال



 جولفت لبرهة ججلمؾ أنفاسها الؽاضبة وكؤنها جحاول جهدبجها

 ولبل أن جعود وجمول بكلمات حازمة

 أنا أرَد أن نكون معهم وبجانبهم ٖ َهمنٍ من َرانا ومن "
ما أهلَعرفنا ، ولبَلة ؼَلوان لن َإثر فَهم معرفجكم ك  

 الجنوب أَضاً فالمصَبة حلها فمط عند هللا ومن ثم خالن
 " مطر هٍ حمَمة ٖ نماش فَها

 عاد ناحَة خزانجه المفجوحة وأخرج منها لمَص وبنطلون

 جَنز وأؼلك بابها بموة وجحرن نحو الحمام فؤولفجه ممسكة

 بذراعه ولالت مسجؽربة

 " إلً أَن ؟ "

 نظر لها ولال

نِت َمكنن اللحاق مع والدٌسؤذهب من اِن وأ "  " 

 لالت معجرضة

 وما نفع ذهابن فٍ هذا الولت ؟ كما أنن مجعب وعلَن أن "
 " جنام وجرجاح

 وجابعت من فورها ولبل أن َعارضها

 ثم والدن مسافر هو وعمن ولن َرجعا لبل نهاَة "
 " اْسبوع

 ٖذ بالصمت للحظة وكؤنه َسجوعب ما لالت وؼضن

 جبَنه لابًٗ 

سنجرن المنزل جمَعنا ؟وهل  "  " 

 أبعدت َدها عنه ولالت

 كنت أفكر طوال الَوم فٍ هذا بسبب دراسة بثَنة وَمامة "
 لكن وجود كنانة اِن جلب الحل لكل ذلن أم أنن ٖ جراها
 " امرأة َمكن اٖعجماد علَها

 ولالت آخر كلماجها جرممه بجشكَن رافض فمال ببرود مجعمد

ساءبالجؤكَد لكنهن َبمَن ن "  " 



 جمعت َداها عند وسطها ولالت ببرود أشد

 وكؤننا لم نكن نبَت فَه من لبل من دونكم ؟ ثم وما "
 " وضَفة الحرس الذَن ندفع لهم اْموال ؟

 جنهد مسجسلماً كالعادة ولال بجمود

 حسناً لكن لَس لبل الظهَرة ْنه علَّا زَارة ممر "
 ً  " السفارة البرَطانَة صباحا

 جنهدت باسجسٗم أَضاً مجمجمه

 " حسناً أمرٌ هلل "

 وؼادرت من فورها ناحَة الباب الذٌ دخلت منه لابلة

 " جصبح علً خَر "

 واؼلمجه خلفها بهدوء ونظراجه ججبعها لبل أن َنظر لهاجفه

 علً طاولة السرَر وجمجم باسجَاء وهو َرفعه بحركة

 ؼاضبة

 " أٌ خَر هذا َا ابنة شاهَن الحالن ؟ "

* 
* 
* 

 حضنت ركبجَها واجكؤت بطرؾ جبَنها علً زجاج النافذة

 جرالب عَناها الظٗم فٍ الخارج بشرود حزَن وها لد

 جحررت أخَراً من َسجن نفسها فٍ سرَرها مدعَة النوم ْن

 والدجها فجحت باب ؼرفجها ْكثر من مرة وحجً ولت صٗة

الذٌالعشاء لجدركها وهٍ جصلٍ ولهذا جهربت مدعَة النوم   

 لم َمرب جفناها ولم جعرفه أبداً بالرؼم من شعور الخدر

 الذٌ ٖزال َٗزم أطرافها بل وحواسها حجً اللحظة ، وأٌ

 نوم هذا الذٌ سجراه عَناها فكل ما حدخ ٖزال َؽلٍ فٍ

 للبها كالسعَر فهٍ عرفت شجً أنواع الجهم ونظرات



فهاالجشكَن سابماً لكنها لم جخجبر هذه الجٍ جكون فٍ شر  

 وإن بَنها وبَن نفسها ، بل ومإكد سَكون هذا ما فكر فَه

 هو وعمجه ، وبالرؼم من أنها مكرهة علً الزواج به وأنه

 ً  لم َوجه أٌ إجهام لفظٍ نحوها إٖ أن صمجه كان لاسَا

 . وأشعرها بالنجَجة ذاجها

 رفعت سبابجها ورسمت بها علً بخار أنفاسها المججمعة

مت بحزن ولمعت عَناها ببرَكعلً زجاج النافذة وابجس  

 الدموع وهٍ جنظر للحرفَن المجداخلَن وجذكرت سرَعاً ابنة

 خالجها وصدَمة طفولجها الممربة ) ؼسك ( وأخذها الحنَن

 لجلن الذكرَات البعَدة وبالرؼم من الحروب والدمار حَنها

 حملت معها منها ذكرَات جمَلة ورابعة ججذكر خروجهما

 .. معاً فٍ المناسبات العابلَة ولماءاجهما فٍ المدرسة

 أحادَثهما وضحكاجهما والجعلَمات المجفرلة من الجمَع

 حولهما .. اسجَابها الدابم من مدَح النساء لها وججاهلها

 هٍ وضحكها حَن ؼضبت ؼسك ْنها من جم خطبجها لبلها

 ْول مرة وهٍ بعمر السادسة عشر ، وأثملت الحَرة للبها

 !! فكل واحدة منها كانت بطالع سٍء ومسجمبل كبَب

 للب مكسور ومشاعر ممزلة ، الفارق الوحَد أن لجلن اِن

 ابنة فٍ مثل طولها أّما هٍ فمد حصدت خَبات اْمل فمط

 . دون نجابج ملموسة

 رفعت َدها لوجهها وفٍ حركة سرَعة مسحت عَناها ما أن

دجها الجٍانفجح باب الؽرفة ببطء وظهر لها وجه وال  

 !! ابجسمت لها وإن كانت ابجسامة مجوجرة اسجؽربجها

 لمد جهربت طوال الساعات الماضَة من مواجهجها



 وجعجرؾ بؤنها لم جكن ججولع أن جبمً مسجَمظة لبعد
 ! منجصؾ اللَل وجمرر زَارجها

 اسجدارت فٍ جلوسها نحوها وأنزلت لدماها لٓرض بَنما

 الجربت منها لابلة

شَباً جؤكلَنه َا جلَلة ؟هل أعد لن  "  " 

 حاولت جاهدة رسم ابجسامة علً شفجَها وإن كانت باهجة

 مجعبة جشبهها وهٍ جمول

 " شكراً لن أمٍ ٖ أشعر بالجوع "

 ورفعت نظرها معها ولد ولفت أمامها ولالت مسجنكرة

"  ً  " لكنن وصلِت إلً هنا بعد العصر ولم ججناوِل شَبا

بارة اْخَرة لذلن أنهت كلكانت جعلم بؤنها لن جكون الع  

 ذلن لابلة برجاء

 لو كنت جابعة لنزلت للمطبخ وأكلت لوحدٌ أمٍ "
 " ألسم لن

 أومؤت لها فٍ صمت بَنما بمَت والفة مكانها وكما جولعت

 كان ثمة المزَد لدَها ولن جفوت الفرصة بالجؤكَد فمد لالت

 جنظر لعَناها الجٍ هربت بنظرها منها لٓرض

جخبرَنٍ ما الذٌ حدخ بَنن وبَن زوجنحسناً ألن  "  
 " جعلن ججركٍ منزلن ؟

 كانت أصابعها جشد علً طرؾ السرَر جحجهما بموة بَنما

 رفعت نظرها لها مجدداً ولالت باسجَاء

 " !لم َحدخ شٍء أمٍ أجكرهون أن أزوركم ؟ "

 اجسعت عَناها ولالت مندفعة

 " ... ٖ بالجؤكَد لكنن "

 ً  لاطعجها سرَعاً بَنما مزاجها بدأ َجبدل للضَك جدرَجَا



 لكننٍ ٖزلت عروس وهو لم َكن من جلبنٍ أعلم هذا ، "
 " لكن لابد أخبرن بنفسه بؤنه موافك وكان منشؽًٗ فمط

 كان اٖرجبان الؽَر معجاد َزداد فٍ مٗمح وكلمات الجٍ

 لالت مجدداً 

 " ... أجل َا جلَلة لكن "

اً ْنها وصلت ألصً درجات اٖحجمالفماطعجها مجدد  

 بسبب الجعب الجسدٌ والنفسٍ ولالت باسجَاء ومرارة

 جشَر لنفسها

 أمٍ الرحمة أرجون أنا ٖ أرَد الجحدخ مع أحد الَوم "
 " ...وٖ لول أٌ شٍء ْننٍ مجعبة و

 وجولفت كلماجها فجؤة بسبب صوت باب الؽرفة الموٌ والذٌ

لدم الذٌ ركله بموة وهو اصطدم بالجدار بسبب ضربة من  

 ً  َفجحه صارخا

 " بل لدَن ما جمولَن وسجنطمَن اِن "

 صاحت والدجها من فورها جنظر له

 " وثاب ؼادر من هنا أنا من سَجحدخ معها "

 بَنما ولفت هٍ علً طولها ودون شعور منها وها لد

 علمت اِن سبب كلمات والدجها المجوجرة بل ولما زارجها

بدو بؤنه هو من كان َشجعل ناراً وَرسلهافٍ هذا الولت فَ  

 فٍ كل مرة أو هٍ من جنهاه وجخجار المجٍء بدًٖ عنه
 . وهو اْرجح

 صرخ سرَعاً َنظر بعَنَن مشجعلة لوالدجه بَنما جشَر

 سبابجه نحو الوالفة خلفها

 " ألم جسمعٍ بؤذنن ما جمول ؟ بل وجطردن عٗنَة "

باطل مما جعلهاأشعلجها كلماجه حَنها بل واجهامه ال  



 جصرخ محججة

 أنا لم أخطا فٍ حمها فهٍ والدجٍ أَضاً ولن أرضً لها "
 " ما أكرهه لنفسٍ وما لدَّا للجه وٖ شٍء َُضاؾ علَه

 ً  كان هجومه فعلَاً حَنها وهو َجوجه نحوها صارخا

 وجججربَن علَّا أَضاً َا جلَلة ؟ جظنَن أن جلب ذان "
 المحامٍ الفاشل لن سَجعلن جمنعَنا بهذا ؟ أم جظنَنا أطفاًٖ 
 " نصدق ما جمولَنه

 الجصمت بالسرَر خلفها وهٍ جرجع للوراء ْن والدجها

 كانت الحابل بَنهما ولد صرخت وهٍ جمسكه من ذراعَه

 " جولؾ َا وثاب حلفجن باهلل "

 وبالرؼم من جولفه إٖ أن نظراجه المشجعلة لم ججرن عَنا

ً ا لجٍ مد َده نحوها َماوم دفع َدا والدجه له صارخا  

 سججكلمَن اِن بل وسجركبَن سَارجٍ وجعودٌ لمنزلن "
 " لبل طلوع النهار

 وكان ذان ما جعل دموع المهر جمٓ عَنَها وإن لم جسمح

 لها بالجمرد علً رموشها وهٍ جشعر بالمهانة فلم َهجم وٖ

رها مرؼمة ، فكانلمعرفة السبب وكؤنها بهَمة جُساق لمصَ  

 ذان ما جعلها جصرخ فَه بالمثل وبعناد لاجل

 " لن أؼادر من هنا إٖ جثة مَجة فافعلها أوًٖ والجلنٍ "

 انجفض جسده بموة حَنها وهو َنظر لوالدجه بَنما كانت

 أوردة نحره ووجهه جكاد ججفجر بالدماء وصرخ

اأسمعِت أمٍ ما جمول ؟ هل أجان دلَل كٗمٍ اِن وبؤنه "  
 " وصلت إلً هنا وٖ نَة لها فٍ العودة

 كان حال الوالفة بَنهما حَنها اْسوأ بَنهم وَداها جرججؾ

 كما سالاها .. وجهها شاحب وشفجاها جافة وحمدت هللا أنّ 

 والدهما ؼرفجه فٍ اْسفل وبسبب اْدوَة الجٍ َجناولها لن



 َشعر بكل هذا ، لكن ٖ َمكنها أن جؤمن شر ابنها وأنه لن

 َخرج من هنا دون مراده وهو الذٌ ألسم لها لبل

 صعودهما بؤنها لن جبات معهم اللَلة وسجكون لبل طلوع

 الشمس فٍ حوران وإن سحبها من شعرها لذلن طلبت منه

 أن ججحدخ هٍ معها أوًٖ وبعد نوم والدهما لكنه وكعادجه

 ٖ َعرؾ شٍء اسمه صبر وجروٌ ، وْنها جعرؾ طباع

نادها طلبت ذلن وأصرت علَه ، صرختابنجها أَضاً وع  

إمساكه عنها فٍ محاولة أخَرة خابرة الموة وهٍ جحاول  

 " انجظر لنفهم منها أوًٖ َا وثاب "

 وما أن أنهت كلماجها جلن جركجه واسجدارت نحو الوالفة

 خلفها والجٍ كالمجولع منها جماماً لن جرضخ بسهولة ولن

 َجعلها جهدَده ججراجع وهٍ المصرة علً عدم لول أسبابها

 ذات الولت فمد صرخت من فورها ولبل أن جوجه لها أٌ

 سإال جنفض َدَها بؽضب

 ٖ شٍء لدَّا ْلوله كم مرة سؤلول هذا أمٍ ؟ وٖ شٍء "
 " لدَّا هنان أخسره ْركض إلَه

دجهوكانت عبارجها جلن بل وآخرها جحدَداً ما جعله َدفع وال  

 ً  جانباً بموة لم جسجطع مماومجها كما مماومة السموط أرضا

 وهجم علً الجٍ أخفت وجهها خلؾ ذراعها فٍ حركة

 ً  دفاعَة ٖ شعورَة صارخا

 " ماذا جمصدَن بهذا َا نكرة "

 وبدأت َده بضرب جسدها ووجهها بَنما كان َمسن ذراعها

 باْخري بموة لم َهجم لصراخها وٖ بكابها وٖ محاوٖت

 والدجه الجٍ كانت جحاول إبعاده والصراخ فٍ كل مرة



 " جولؾ َا وثاب "

 ْن الؽضب أعماه عن رإَة وسماع أٌ شٍء وٖ نحَب

 شمَمجه الباكَة جحت لدمَه بعد أن إنهار جسدها المجعب

 نهاَة اْمر وٖ دموع والدجه ورجاءاها الجٍ كان َدفعها

جرحم َده وٖفٍ كل مرة بعَداً كمطعة لماش بالَة ، ولم   

 لدمه من كان َفجرض أن َكون لها السند والظهر الذٌ جلجؤ

 إلَه كلما ظلمجها الحَاة ٖ أن َكون كٗهما علَها ، ولم

 جنجظر هٍ منه ذلن فبالرؼم من أن صراخها المجؤلم كان

 َخرج رؼماً عنها إٖ أنها لم ججحدخ بؽَر صرخاجها جلن ولم

فمه علً ما َرَده جنجظرجسججدَه الرحمة أو ججرجاه أو جوا  

 فمط أن جلفظ أنفاسها اْخَرة جحت ركٗت لدمه فالموت

 . أشرؾ فٍ نظرها بكثَر من كل ذلن

 جبدلت صرخاجها ْنَن مجمطع حَن جولؾ عنها كل ذان

 اْذي فجؤة لَس رحمة منه وٖ شفمة وٖ إعَاء بل ْنه ثمة

 من سحبه من ظهر لمَصه بموة ولكمه بمبضجه فٍ وجهه

 لكمة جعلجه َرجمٍ علً الكرسٍ الخشبٍ وجدحرج معه علً

 اْرض صارخاً بؤلم لبل أن َدفعه بموة مجؤلماً وحَنها فمط

 علم عن هوَة الفاعل والذٌ لم َجرن له مجاًٖ لَراه لبل ذلن

 وهو َوجهه لبضجه نحو وجهه بسرعة البرق وكان لابد

 الذٌ ولؾ َنظر له بؽضب مشجعل ٖزال َُحرق أنفاسه

 الٗهثة ونظراجه كما لبضجه الجٍ لم جرجخٍ بعد جدل علً

 أنه ٖزال َحمل له المزَد ، وذان ما حدخ فعًٗ وهو َركض

 نحوه مججاهًٗ صراخ والدجه الراجٍ ونداء شمَمجه الباكَة

 باسمه وهو َهوٌ بجسده علً الجسد الذٌ إنهال علَه



هضرباً لم َسجطع مماومجه بَنما لم ججولؾ شفجاه عن سب  

 وشجمه َفرغ فَه ؼضبه المشجعل منذ سمع صراخ شمَمجه

 المحببة لدَه فكَؾ وهو َراه أمامه َضربها ودون رحمة

 كالبهَمة فذان المشهد الذٌ لم َفارله حجً اللحظة ما جعله

 َلكمه وَلكمه دون جولؾ ودون أن َجرن له أٌ فرصة

 . للدفاع عن نفسه وٖ إبعاده عنه

 " جولؾ َا لابد "

ه المرة صوت رجولٍ صارخ جعله َجولؾ وَنصاعكان هذ  

 سرَعاً وهو َسجوٌ والفاً وَنظر ناحَجه والفاً عند الباب

 وهو من َفجرض بؤنه نابم وٖ َمكن لصوت شجارهم أن

 َولظه لكن اْمر جعدي الشجار باْلسن وَبدو أن العجوز

 الوالؾ مسجنداً علً عكازه ٖ َسجسلم بشكل فعلٍ لجلن

َظنون ، كما كانت نظراجه الؽاضبة الحادة أكبراْدوَة كما   

 دلَل علً ذلن وهو ما جعل نظرات لابد ججمسن بعدابَجها

 فهو لم َنسً بعد الَوم الذٌ طرده فَه وثاب وشمَمه وسام

 من هنا َُذكرهما بؤنهما لَسا فردَن من هذه العابلة بَنما

 ولؾ والده صامجاً لم جإثر به وٖ دموع زوججه وهٍ ججرجً

 ابنَها أن ٖ َرحٗ ، كما أنه من وافك ابنه علً إجبارها

 علً الزواج لذلن هو عازم اِن وبعد ما رأجه عَناه هنا أن

 ٖ َخضع مجدداً وٖ لكبرَابه وكرامجه لذلن جوجه من فوره

 نحو الجٍ ٖزالت ججلس علً اْرض جنظر لكل ما َجرٌ

 بعَنَن دامعة ذاهلة مفجوعة وخابفة ذات الولت ورفعها من

 ساعدها حجً ولفت َلؾ أصابعه الطوَلة حول معصمها

 بموة ولال بصوت لوٌ َنمل نظره بَن والدها الوالؾ مكانه



 َنظر له ووثاب الذٌ ولؾ َرجب لمَصه بحركة ؼاضبة

 وَنظر له بعَنَن مشجعلة

أو بالمانون سجخرج شمَمجٍ معٍ من هنا إن بالؽصب "  
 ولن أسمح ٌْ رجل علً وجه اْرض أن جمجد َده علَها
 " وكابناً من َكون ومهما كانت أسبابه

 كانت نظرات والدها له جامدة جمود الصخر وٖ َمكن فهم

 ما َجول فٍ عمله حَنها بمجرد النظر لها وهو ما جعل

 أصابعه جشجد علً رسؽها أكثر فمد شعر بارججاؾ َدها

جمَع َعلم ما َكون هذا الرجل جَداً وإن شابَ الواضح وال  

 شعر رأسه وانحنً ظهره للًَٗ وفمد لوة شبابه وصحجه إٖ

 أنه كان وٖزال صاحب الكلمة العلَا فٍ ذان المنزل ْنه كان

 من أشد أنواع اِباء حزماً خاصة فٍ جربَجه لبناجه والجٍ

أعوامفمدت جوازنها للًَٗ عند اٖبن الذكر الوحَد ولعدة   

 حجً كانت النجَجة رجل بطباع والده الحادة ممزوجة مع

 السلون العدوانٍ السٍء بسبب جدلَل والدَه المفرط له

 وذان ما ظهر جلَاً حَن صرخ ذان اٖبن بموة وسبابجه

 جشَر نحوهما بَنما نظره موجه لوالده

 أرأَت ما َحدخ َا أبٍ ؟ هٍ جركت منزل زوجها وهو "
ن َخبرمن جلبها منه دون أ ... " 

 " أصمت َا وثاااب "

 كانت صرخة والده كفَلة بإخراسه جماماً بَنما لم َكلؾ

 نفسه عناء النظر ناحَجه ْن نظراجه الؽابمة لم ججرن عَنا

 لابد وضرب بعكازه اْرض ما أن لال بحدة

 " لن جخرج بها من هنا َا ابن نصران "

أشد منكانت عبارجه جلن بمثابة الموت بالنسبة لجلَلة و  



 ذلن علً لابد بل ووالدجهما الجٍ أمسكت فمها باكَة وهٍ

 جمؾ بَنهم جمَعاً ، الوحَد الذٌ انبعثت النشوة فٍ أوردجه

 كان وثاب الذٌ نفخ صدره َبجسم لوالده بامجنان وفخر

 ابجسامة جٗشت كالضباب جحت أشعة الشمس الحارلة ما أن

 نظر نحوه وصرخ بحركة خفَفة من عكازه

 " بل أنت من جؽادر منزلٍ فوراً  "

 لم َكن وحده من جحول لجمثال حجرٌ بعَنَن مجسعة حَنها

 بل كان للجمَع النصَب منها .. لابد الذٌ كان هذا الجصرؾ

 أبعد من مخَلجه مروراً بوجه جلَلة الباكٍ المصدوم

 وصوًٖ لوالدجها الجٍ شهمت بصمت جضرب صدرها بَدها

جاز صدمجه لبل الجمَع ْنهبَنما صاح وثاب ما أن اج  

 المعنٍ اْول بذان اْمر

 " أنا !!؟ "

 كان وكؤنه َجولع خٗؾ ذلن بل وواثك من أنه أخطؤ فٍ

 ممصده حجً لال صارخاً فٍ وجهه

 " أجل أنت وٖ أرَد رإَجن هنا مجدداً  "

 أنجفض جسده بموة من هول صدمجه ْنه لم َعرؾ منه هذا

ٍ صفه أو أن َصمت فمالالسلون سابماً فإّما أن َمؾ ف  

 بانفعال واضح بَنما سبابجه جشَر نحو لابد

 " .... أنا من جطرده بَنما هو من "

 لاطعه صارخاً وموجهاً رأس عكازه نحو الباب

 " ؼادر من هنا َا وثااااب "

 وكانت له الكلمة العلَا بذلن وهو من َعرفه جَداً وذان ما

ً جعله َسجسلم وإن كرهت نفسه فهو لم َفعل ها وطرده سابما  



 فكان ولع أهانة علَه أكبر من جصوره هو نفسه فجحركت

 خطواجه الؽاضبة الواسعة نحو الباب المفجوح علً اجساعه

 وؼادر منه مججاهًٗ صراخ والدجه الجٍ جحركت خلفه

 لابلة بجزع

 " وثاب انجظر "

 وجولفت خطواجها عند زوجها الذٌ أمسكت بَده من فوق

ولالت برجاء باكٍ إنحناء خشب عكازه  

 ألسمت علَن باهلل َا َونس أَن سَذهب فٍ هذا الولت ؟ "
 " ....دعنا نجفا

 ً  وجولفت كلماجها حَن نفض َده عنها صارخا

 " أصمجٍ أو ألحمجن به "

 لبضت أصابعها بعَداً عنه بَنما صرخ هو َحرن عكازه

 بموة فٍ اٖججاه الذٌ ؼادر منه ابنها لبل للَل ونظراجه

 الؽاضبة لم جفارلها

 أنا لم أنجبه وأربَه لجمجد َده علً شمَماجه بل لَكون "
 " لهن السند بعدٌ

 وانجفض جسدها بسبب ضربه للباب بطرؾ العكاز بموة

 ً  ورالبجه نظراجها الجزعة وهو َؽادره صارخا

 " ظننجه رجل َُعجمد علَه لكنٍ لم أعرؾ كَؾ أربٍ رجًٗ  "

م رأس عكازه باْرضوابجعد مع ابجعاد صوت اصطدا  

 فضربت َدَها ببعضهما ججمجم باكَة

 " ٖ حول وٖ لوة إٖ باهلل "

 ولحمت به مباشرة فهو وإن جؽلب علً ألم عموده الفمرٌ

 وهو َصعد إلً هنا فلن َكون نزول السٗلم باْمر السهل

 علَه بالجؤكَد فكان خَارها اْول هو اللحاق به وجركت



ن ما جخلله صوت نحَب الجٍبعدها صمجاً موحشاً سرعا  

 هوي جسدها جالسة علً السرَر خلفها وأخفت عَناها

 وبكابها فٍ كفَها منحنَة الرأس لبل أن جسجسلم لحضن

 الذٌ جلس بجوارها وشدها إلَه َشعر بكل عبرة جخرج من

 جوفها سكَن َذبحه وحمد هللا أنه اسجمع لرأٌ عمله حَن

وثاب وشؤنها فٗزم جولع أن َحدخ هذا معها وأن ٖ َجركها  

 المنزل َرالبه من طرؾ الشارع جالساً فٍ سَارجه منذ

 اجصل بوالدجه ولت العشاء وسؤلها عنها وعّما َنوٌ وثاب

 فعله ولرأ من أجوبجها المجضاربة وكلماجها المجوجرة أموراً 

 جخفَها عنه ، وبما أن سَارة ابنها ذان لم جؽادر المنزل علم

 . بؤنه َنجظر الفرصة فمط

 حضنها بموة وكؤنه سَدخلها وسط أضلعه ولال بحزن

 لن َفعلها مجدداً َا جلَلة ألسم لن وإن أخذجه "
 " بنفسٍ للسجن

 لم َسجطع لول ؼَر ذلن وأٌ كٗم هذا الذٌ َمكنه لوله

 فالمسوة حَنما جكون من الشمَك أو اْب ٖ َضاهَها شٍء

 فٍ الوجود ْنهم ثوابت فٍ حَاة المرأة عكس الزوج واٖبن

 ، وكم حمد هللا أّن مولؾ والدها كان مخالفاً لجولعاجه وٖ

 َمكنه نكران ذلن فلطالما ولؾ معه ضد شمَماجه أناخ ،

 وها لد فهم الَوم السبب فهو كان َرَده الظهر الموٌ

منذالحامٍ لهن لكنه اخجار الطرَمة الخاطبة لٓسؾ و  

 البداَة فؤن ججعل للشمَك الموامه علً شمَمجه ٖ َعنٍ

 أن جعلمه كَؾ َمسو علَها بل أن َحجوَها وَحجرمها لجحبه

 وبالجالٍ سجفعل كل شٍء ْجله وٖ جخالؾ كلمجه أبداً وهذا



 ما علمجه إَاه الحَاة حَن وجد نفسه بَن أم وأب منفصٗن

 عن بعضهما وعابلجان كل واحدة منهما لَست

ابلجه الخاصةع  . 

 جركها جبكٍ فٍ حضنه مكجفَاً بالمسح علً شعرها حجً

 بدأت عبراجها جخجفٍ جدرَجَاً وبكاإها َخؾ وحَن ابجعدت

 عنه انجظرها حجً عاودت لؾ شعرها الذٌ جناثر أؼلبه من

 المشبن البٗسجَكٍ المثبت فَه بعد الذٌ حدخ بَنما كانت

ا كل حَن ، وماجنظر لٓرض شهماجها ٖزالت جكجسح أضلعه  

 أن أنزلت َدَها لحجرها ولد اسجمر نظرها علَهما نظر

 لنصؾ وجهها الممابل له والذٌ كان مجورماً من شدة البكاء

 وكدمة حمراء جحت عَنها َعلم بؤنها سججحول للّون اْزرق

 فَما بعد وهللا وحده َعلم ما الذٌ جشعر به أَضاً فٍ جسدها

، شد لبضجَه بموة من أضرار بسبب ضربه المبرح لها  

 وكؤنه َمنعهما من جحطَم خشب السرَر جحجه للجنفَس عن

 ؼضبه الذٌ َشعر بؤنه لم َخمد بعد ولال بكل ما اسجطاع

 من هدوء

 جلَلة علَن إخبارٌ بما حدخ ْكون بجانبن وحجً إن "
 " ولؾ والدن ضدن مسجمبًٗ 

 وكان جوابها الصمت ٖزالت جنظر لَدَها الجٍ بدأت جشدهما

بعضهما بموة ولد جماطرت دموعها علَهما فٍ جمرد جدَدب  

 علً عَناها الجٍ لم جعد جملن الموة أساساً لجرؼمها علً

 عدم فعلها وكان ذان ما مزق للبه وبشدة وَعلم بؤنها

 جصمت ْنها ٖ ججد المنصؾ فٍ كل مرة فمال بجدَة

 نطمت بها عَناه لبل لسانه



 أنا لن أخذلن أبداً َا شمَمجٍ وما حدخ فٍ السابك لن "
 " َجكرر ولن َجبرن أحد علً ما ٖ جرَدَن ألسم لن

 كان َنجظر أٌ كلمة جصدر عنها ومهما كانت حجً َبس

 جماماً فٗ شٍء ؼَر الدموع الجٍ جرفض الجولؾ وهٍ

 جمسحها جكراراً ورؼم كل ذلن كان سَحاول مجدداً ودون

ات جولفت علً رأس لسانه حَن فاجؤجهَؤس لكن الكلم  

 ً  شفجاها الجٍ جحركت ببطء وخرج همسها مبحوحاً خافجا

 بَنما لم جرفع نظرها نحوه

 كنت مجعبة الَومََن الماضََن وأجهل السبب ْنها "
 أعراض ؼرَبة حدثت فجؤة ولم أعرفها سابماً لذلن جلب
 " ... طبَبة للمنزل

مجدداً وٖزالت جنظر وجولفت فجؤة وبدأت جشد َدَها بموة  

 لها فمال َنظر لها بفضول وجرلب

 " !وماذا حدخ ؟ "

 ٖذت بالصمت لبعض الولت حجً ظن بؤنها لن ججحدخ ولم

 َكن َجصور أنه بسبب ثملها علَها حجً خرجت كلماجها

 أخَراً مخجلطة بعبرجها المكجومة

 " ... كشفت علَا سرَعاً ثم أعطجنٍ جهاز اخجبار حمل "

ماجها مع ولوفه َنظر لها مصدوماً لمجردوجولفت كل  

 سماعه اسم ذان الجهاز ومإكد جولع الجالٍ ما سَكون

 ً  ورؼم ذلن نظرت له فولها ولد لالت ببكاء ظهر واضحا

 ً  فٍ صوجها والدموع ججماطر من رموشها الكثَفة جباعا

 " لمد أخبرجه وعمجه بؤنٍ حامل وأرجهم نجَجة اٖخجبار "

رَمة لم جعرفها سابماً وأنفاسه جخرجكانت عَناه مجسعة بط  

 كأعصار وكؤنه لنبلة مولوجة جوشن علً اٖنفجار وجدمَر



 كل شٍء لكنه وفجؤة اخجفً ذان الومَض اْسود فٍ عَنَه

 وجبدلت نظرجه لجفكَر عمَك وكؤن فكرة ما اججاحت عملة

 فجؤة وهو ما َفعله بدَهَاً الشخص الذٌ ٖ َجولؾ عمله عن

ضب وهمس َنظر لعَنَهاالعمل ولت الؽ  

 " لكن ... كَؾ َا جلَلة "

 ً  هربت بنظراجها منه وعادت جنظر لَدَها الممبوضجَن معا

 ً  بموة من بَن الدموع المجكدسة فٍ عَنَها ولم جكن أَضا

 بالؽباء الذٌ َجعلها ٖ جفهم معنً سإاله ذان ومن الطبَعٍ

 أن ٖ َموله بشكل مباشر خاصة مع صدمجه باْمر وشعرت

 بثمل العالم بؤسره َجثو علً للبها حجً كادت جفمد أنفاسها

 وهٍ جمول بكلمات باكَة مجؤنَة

 " أجل كل واحد منّا َنام فٍ ؼرفة حجً اِن "

 وولفت علً طولها ما أن جحرن بخطوات مسرعة ؼاضبة

 نحو باب الؽرفة ولحمت به رؼم ألمها وأدركجه لبل أن

 َخرج وأمسكت بذراعه لابلة

هب ؟أَن سجذ "  " 

 وما أن أدار رأسه نحوها لال بحاجبَن معمودَن

 ونظرات ؼاضبة

 " لحوران بالجؤكَد "

 اشجدت أصابعها علً ذراعه ولالت مندفعة وبكلمات راجَة

 " ٖ َا لابد أرجون "

 حرن َده فٍ محاولة للفرار من لبضجَها ولال بحدة

 أجركَنٍ َا جلَلة فالنار المشجعلة داخلٍ لن جنطفا "
ذهابٍإٖ ب  " 



 لكنها لم ججركه بل أمسكت ذراعه بكلجا َدَها ولالت مجدداً 

 " ٖ لَس هكذا َا لابد رجاءً  "

 اسجدار نحوها بكامل جسده ولال بضَك

 " ولما َا جلَلة ! بل وبؤٌ طرَمة أخري ؟ "

 وٖذ بالصمت لبرهة ولبل أن َمول ونظرة جفكَر جرجسم

 علً مٗمحه

 " ماذا فعل لن ؟ "

له وإن كان َفجرض بؤن ججولعه فحركت رأسهافاجؤها سإا  

 سرَعاً ولالت

"  ً  " لم َفعل شَبا

 جبدلت نظراجه لٗسجؽراب ولال

 " وماذا لال ؟ "

 هربت بنظراجها منه وجعلم جَداً ما جولعه وكان سبب ؼضبه

 ذان ولالت بصوت خفَض مرجخٍ

"  ً  " حجً ولت وصولن لم َمل شَبا

 نظر لها بعدم اسجَعاب ولال دون شعور

 " !! ٖ شٍء أبداً  "

 رفعت نظرها له ولالت بصوت ذابل َشبه ذبول وحزن

 مٗمحها جنظر لعَنَه

 ٖ شٍء ْنٍ سجنت نفسٍ فٍ حمام الؽرفة ولم أراه "
 " إٖ ولت أخبرنٍ بمدومن

 حرن رأسه فٍ حَرة وضَاع ولم َعلك فؤبعدت نظرها عنه

ض ولالت بحزنمجدداً نحو اْر  " 

 " أنا ٖ أنجظر رأَه وما سَمول



 وكان ذان ما جعل حاجباه اْسودان َنعمدان بشدة

 ولال بحزم

 وكَؾ هذا َا جلَلة ! علَه لبل أٌ أحد أن َجؤكد وبالدلَل "
 " الماطع عدم صحة ذلن

 رفعت رأسها ونظرت لعَنَه ولد بدأت عَناها جمجلا

 بالدموع وهمست بحزن وبحة واضحة

ل احججت أنت لدلَل َا لابد ؟ه "  " 

 شعر بكلماجها نصل سكَن اخجرق للبه حجً شعر بالخدر

 فٍ أطرافه وسمع صوجه وكؤنه لَس له حَن لال

 " أنا شمَمن وأثك بن "

 ابجلعت ؼصجها مع رَمها الجاؾ ودمعت عَناها ولد

 لالت بؤسً

 لكنن رجل ولن جخجلؾ عنه فٍ هذا لذلن علَه أن َكون "
أرَده ولن أخرج من هنا وإن لجلونٍ مثلن أو ٖ  " 

 ضمها لصدره فٍ حركة واحدة جؽلبت فَها َداه علً كل

 شٍء فَه َنظر للفراغ أمامه بشرود حزَن لبل أن َبعدها

 عنه ممسكاً بذراعَها ولال بنبرة جادة َنظر لعَنَها الدامعة

 أخبرَنٍ إذاً ما جنوَن فعله وأنا معن فٍ كل ما سجمررَن "
نوما جرَدَ  " 

 ابجسمت شفجاها وإن كانت ابجسامة ذابلة جشبه مٗمحها

 الحزَنة المجعبة والجٍ سرعان ما اخجفت أَضاً وحَن لالت

 بجمود وٖزالت جنظر لعَنَه

 لمد جركت حمَبة ثَابٍ لدَه فإما أن جلحك بٍ وَحررنٍ "
 منه بمحض إرادجه أو أن َؤجٍ بنفسه لسماعٍ ْنه
 " َصدلنٍ فمط

 حرن رأسه والدهشة أول ما ارجسم علً مٗمح وجهه وإن



 جخللجها ابجسامة واضحة ولال

 " !وأٌ رجل هذا الذٌ َمكنه ججاوز اخجبار كهذا ؟ "

 أشاحت بوجهها جانباً واشجدت لبضجاها بجانب جسدها

 ولالت ببرود

 إن كان رجًٗ سَججازه فؤنا لن أجلس عند لدمَه أبكٍ "
لوأجرجاه أن َصدق ما ألو  " 

 جنهد فٍ صمت ولبل أن َمول

 " ... علَن أوًٖ أن "

 لكنها لاطعجه لبل أن َنهٍ ما جعرفه وججولعه جَداً ونظرت

 له لابلة

 سؤزور الطبَبة النسابَة ؼداً ولن أجلب فمط ورلة اخجبار "
 جثبت كذب جلن الطبَبة بل وورلة جثبت بؤنٍ ٖزلت عذراء

إٖ إن جاء إلً هنا ومنولم َمربنٍ رجل أبداً لكنه لن َراها   
 " دون حمَبة ثَابٍ

 عاد ٖحجضانها مجدداً ولبّل رأسها ولال

 " وأنا معن وبجانبن فٍ كٗ الحالجَن "

 وعاد وأبعدها عنه ولال برلة َنظر لعَنَها

 نامٍ اِن وارجاحٍ وٖ جفكرٌ فٍ شٍء مما حدخ "
 " وسَحدخ حسناً ؟

ستأومؤت برأسها جبجسم له بامجنان وحزن وهم  

 بعَنَن دامعة

 " شكراً لن َا شمَمٍ "

 ارجفعت َداه لرأسها وأمسكه ولبّل جبَنها لبل أن َنظر

 لعَنَها لابًٗ 

 لمد أحسنِت صنَعاً بما فعلجه َا جلَلة ولم جخب ظنونٍ بن "
 " ، وإن كان بالفعل َسجحك كلمة رجل سَفكر وَمرر كرجل



 وجابع من فوره وَده جمسح علً طرؾ وجهها

ن فٍ الؽد ... جصبحَن علً خَرسؤزور "  " 

 ولال آخر كلماجه وهو َسجدَر مؽادراً ولد ودعجه نظراجها

 الحزَنة الدامعة وجمنت أن كان كل شمَك فٍ الوجود َشبهه

 بل وأن كان هو شمَمها من والدَها ولَس وثاب ،

 اسجؽفرت هللا بكلمات حزَنة هامسة وعادت نحو سرَرها

 ججر خطواجها بصعوبة بسبب الرضوض فٍ سالها وفخذها

 اَْمن ْنه كان أكثر مكان جلمً ركٗجه الموَة بَنما ؼادر

 هو مؽلماً الباب خلفه بهدوء وما أن وصل السٗلم المإدٌ

 للطابك اْرضٍ وجد والدجه أمام وجهه فجولؾ لولوفها ولد

 لالت سرَعاً جنظر لعَنَه بجرلب وفضول

بما حدخ َا لابد ؟ هل أخبرجن "  " 

 جنهد نفساً عمَماً وحرن رأسه لابًٗ 

 أجل وٖ ججعبٍ نفسن وججعبَها معن بسإالها َا أمٍ "
 " فهٍ لن جمول

 جؽضن جبَنها باسجؽراب ولبل أن جمول بضَك

 وما هو هذا الذٌ لن جموله ؟! ٖ جكون اْمور "

 " هكذا َا لابد

جشَر نحو المكانجنهد بضَك مماثل ولال بكلمات جادة وَده   

 الذٌ جاء منه

 أنا فٍ صفها وهٍ علً حك فاجركوها جمرر فمط دون "
 " أٌ جدخل

 اجسعت عَناها وارجفعت َدها لصدرها ولالت بجزع

 " هل سججطلك منه ؟ "

 حرن رأسه فٍ َؤس منها فجفكَرهم منحصر فمط فٍ طٗلها



 منه ودون الجفكَر حجً فٍ السبب ! لال بذات كلماجه

لحازمةالجادة ا  

 بل سجرجع له معززة مكرمة أو أن َطلمها بنفسه فٗ "
 " جعَدوها له ُمهانة َا أمٍ رجاءً 

 حركت رأسها بؤسً وضربت َدَها ببعضهما مجمجمه بحزن

 " َا رب رحمان "

 جنهد بضَك فهو َعرؾ والدجه جَداً فهٍ لم جسجطع العَش

 مع والده وعابلجه ْنهم ذباب وهٍ ٖ حول لها وٖ لوة

صمت أكثر مما ججحدخ وجزوججه وهٍ فٍ سن صؽَرج  

 وحَن جزوجت بزوجها الحالٍ اسجطاعت أن جعاشره

 وججحمل طباعه بسبب طبعها المسالم ذان وَعلم بؤنه ٖ

 كلمة لها معه ومع ابنه ورؼم ذلن نظر لعَنَها ورفع سبابجه

 وهو َمول بحزم

 أمٍ لن َجبرها أحد علً العودة له دون أن َؤجٍ بنفسه ، "
 وإن فكر والدها فٍ فعلها فمسماً سآخذها من هنا ولن َجدها
 " أحد بعد الَوم

 وما أن أنهً كلماجه جلن اججازها نازًٖ السٗلم ولد لال

 " جصبحَن علً خَر "

* 
* 
* 

* 
* 
* 

بَنمازمت شفجَها واشجدت أصابعها علً الهاجؾ فٍ َدها   

 كان صوت شمَمجها المرجفع الؽاضب لم َكجفٍ من جحطَمها

 صارخه بؽضب



 لسماً لم جري عَناٌ من هٍ أشد ؼباء منن َا جمانة ، "
 بؽبابن وسذاججن كادت جلن المرأة أن جورطن فٍ مصَبة
 عظَمة وجخرج هٍ منها وكؤن شٍء لم َحدخ ْنها اسجؽلت
 " .. ؼبابن وضعفن

ا جاد به لسانها وهٍ جسجمع دونكانت جصرخ وجعَد بكل م  

 نماش كالعادة لَس ْنها جراها محمة أو ٖ جملن ما جمول بل

 ْنها كانت دابماً الفجاة الجٍ جفجمر للذكاء وحسن الجصرؾ

 فٍ نظر عابلجها جمَعهم وكانت شمَمجها الجإام هٍ المثال

 الذٌ جُعالب به دابماً بجذكَرها بؤنها أفضل منها فٍ كل

اللجان ولدجا فٍ ذات الَوم والولت حجً جشبعشٍء وهما   

 عملها بجلن اْفكار ، أؼمضت عَنَها وجنهدت بعمك ما أن

 لالت الجٍ َبدو لم جكجفٍ بعد من جوبَخها

 " أجعلمَن ما كان سَكون مصَرن ؟ "

 نفضت َدها الحرة ولالت بضَك

 " َكفٍ َا جَهان لمد جشبعت "

ضب مجدداً لابلةوكان ذان ما جعلها جعود للصراخ الؽا  

 ٖ لَس َكفٍ وٖ َجلد ظهرن َا مؽفلة ، أكنِت ججولعَن ما "
 " كان سَحدخ اِن لو لم َخرج لكما ذان الرجل من العدم ؟

 

 ارججؾ جسدها بؤكمله من مجرد جذكر ذلن ولالت بجوجر

 " ٖ جذكرنٍ به فؤنا أصبحت أراه َخرج لٍ من كل مكان "

 ً  وصلها صوجها المجضاَك سرَعا

 ٖ لن َخرج مجدداً ولَس هو بهذا الؽباء كما سَبلؽها "
 " هٍ بؤنكما رأَجماه

 اجسعت عَناها وهمست مصدومة

 " !! َبلؽها "



 لالت جلن بجذمر

 " َا هللا ما أؼبان َا جمانة "

 عادت لشد شفجَها بحنك مكبوت كعادجها بَنما عادت

 شمَمجها جلن للصراخ فَها مجابعة

 أججصورَن مثًٗ أنه موجود هنان دون علمها ؟ "
 " بل واخجفً ْنها ساعدجه علً ذلن

 جبدلت مٗمحها لٗسجؽراب فجؤة وهمست

 " !لكن كَؾ ؟ "

 ً  وصلها صوجها الجاد سرَعا

 ٖ َهم ذلن وٖ َنفعنا فٍ شٍء لكنه لن َدخل دون "
 " علمها بالجؤكَد

 اشجدت لبضجها بؽضب ولالت مندفعة

سؤخبر الجمَع بما رأَجه لَكجشفوا أمرها إذاً  "  " 

 صاحت فَها محذرة

 " إَان وفعلها أو فعل أٌ شٍء من دون إعٗمٍ "

 جنهدت بضَك بَنما لم ججرن لها ولجاً لجعجرض ولد لالت

 مباشرة وبجهدَد

 لن نجحرن لبل أن نعلم من َكون وكَؾ َصل لها ، ٖ "
؟جصرفات حمماء مجدداً جمانة افهمٍ ما ألول   " 

 كورت شفجَها وجمجمت ببرود

 " ٖ أفهم "

 " !! ماذا جمولَن "

 لم جسجؽرب صوجها المصدوم حَن لالت عبارجها جلن فهٍ لم

 جكن جسمع منها سابماً سوي حسنا ونعم وكما جرَدَن لكنها

 جعلمت أموراً كثَرة وإن لم جسجطع جطبَمها جمَعها حجً



مر حَناِن لذلن شجعت نفسها وْول مرة ونجح اْ  

 سمعت صوجها وكؤنها ٖ جعرفه وهٍ جنفجر فَها بحدة

 للت ٖ أفهم وٖ أرَد أن أفهم وهذه المرة اْخَرة الجٍ "
 " أجحدخ معن فَها عن شٍء

 ولم ججد الولت للجنفس وجهنبة نفسها علً شجاعجها

 الؽَر معهودة حجً وجدت نفسها عرضة للهجوم مجدداً 

 من الجٍ لالت بؽضب حجً كانت جشعر بصوجها َضرب

 طبلة أذنها

 ٖ جمارسٍ دروس بناء الشخصَة الجٍ جمربَن اْكاذَب "
 عنها ضدٌ َا جمانة فؤنا أعرفن جَداً كما أعلم عن نوع
 عدون وسجنجهٍ لخارج لصر جلن العابلة إن اسجمرَِت فٍ
 " الجصرؾ بؽباء

رَن لسانها وكؤنهكانت عَناها مجسعة بَنما عجزت عن جح  

 جَبس جماماً ووحدها أنفاسها الموَة ما كان َخرج من

 شفجَها فلم جسجطع اسجَعاب ما سمعت للجو وكؤنها لَست

 هٍ من نصحها بجلن الدروس والدورات فهل أصبحت مجرد

 أكاذَب حَن اسجخدمجها ضدها ؟ أطبمت شفجَها واسججمعت

عد الهاجؾأنفاسها لجنجظم للًَٗ ثم همست ببرود وهٍ جب  

 عن أذنها

"  ً  " وداعا

 وأؼلمت الخط وهٍ جسمع صراخها الؽاضب َبجعد ولم جهجم

 لسماع ما كانت جمول ْنها جعرفه وحفظجه ْعوام طوَلة ،

 أؼلمت هاجفها ما أن عاودت اٖجصال بها ورمجه بعَداً عنها

 واسجندت بمرفمَها علً ركبجَها وأمسكت رأسها بَدَها

صابعها بَن خصٗت شعرها وشدجهمنحنَة الظهر جؽرس أ  

 بموة واكجسً اْلم عَنَها وكلمات شمَمجها جلن ججكرر فٍ



 رأسها دون جولؾ وٖ خضوع لها حجً بدأت بضربه بهما

 بموة صارخة

 " َكفٍ .. َكفٍ .. َكفٍََ "

 رفعت رأسها ٖهثة اْنفاس جنظر بعَنَن واجمجَن لباب

واضح علًالؽرفة المفجوح والذٌ جسرب منه صوت طرق   

 باب الجناح فولفت جرفع شعرها عن وجهها وؼادرت

 الؽرفة لبل أن ججولؾ خطواجها بسبب الوساوس الجٍ

 انجابجها فجؤة وهذا بات حالها جخاؾ من ظل اْشجار

 . علً النافذة

 ما أن جكرر الطرق بإلحاح أجبرت لدماها علً الجحرن حجً

شكوصلت له وفجحجه ببطء وأصابع مجشنجة حجً كان ك  

 بسَط نظرت من خٗله وحَن اكجشفت هوَة الطارق فجحت

 الباب رؼم اسجؽرابها لزَارجها اِن ! ابجعدت للخلؾ خطوة

 ما أن دخلت أسماء وأؼلمت الباب خلفها وذان ما جعلها

 جزداد جوجساً وحَرة فمإكد لدَها سبب ما جعلها جؤجٍ

 وججصرؾ هكذا ! وهو ما جبَن لها بالفعل ما أن نظرت

 لعَنَها ولالت

 " ثمة أمر مهم علَنا الجحدخ فَه "

 جذكرت كل ما لالجه شمَمجها وإن كان بطرَمة لاسَة لكنها

 حمَمة علَها اٖعجراؾ بها لذلن لالت سرَعاً وببرود

 " لن أصعد لذان الجناح مجدداً وٖ فٍ وضح النهار "

 لابلت أسماء كلماجها جلن بالسخرَة مجمجمه

وؾ ؟كل هذا بسبب الخ "  " 

 لالت مندفعة وبضَك



" ٖ .. " 

 وجابعت من فورها وبجمود جنظر لعَنَها

 " وإن كان الحدَخ عن الخوؾ فمد كنا شرَكجان فَه "

 جمبلت أسماء إهانجها بالصمت وإن مكرهة ولن جسجطَع

 بالطبع نكران ذلن وجعلم بؤنها خرلاء وكانت أكثر جبناً منها

انجظرت خروج السَد ضرارأَضاً لكنها سبَلها الوحَد فهٍ   

 فجراً لجخبره ثم جراجعت ْنه لَس ثمة ولت َفصلها عن

 معرفة اْمر واِن وصلت لباب جناحه وجراجعت حَن

 فكرت بؤنه لد َخبر سلطان بؤنها من أخبره وهنا سجنجهٍ

 هٍ للنهاَة الجٍ جرَدها لجلن الماجلة فوجدت بؤنه ٖ حل

أن جمحم نفسها فٍأمامها سوي جمانة لجصل لهدفها دون   

 مشكٗت مع زوجها أو حجً مع والده ، ازداد عزمها علً

 ما هٍ هنا من أجله ولالت بجدَة

"  ً  " أنا لست هنا ْجل ذلن ْنها لم جعد موجودة فَه أساسا

 حدلت فَها بعَنَن ذاهلة وهمست

 " !! ماذا "

 لم جعلك ولم جخبرها بشٍء لججركها للًَٗ ججملب فوق الجمر

 المجمد ، وهو ما حدخ فعًٗ ولد خرجت كلماجها نهاَة اْمر

 مجناثرة مبجورة هامسة

 " ! كَؾ .. لكن .. أَن ذهبت "

 وحركت رأسها كالبلهاء الجٍ جحاول جفسَر شٍء ما وعادت

 ولالت باسجؽراب

 " هل أعادوها للمسجشفً ؟ "

 جحركت شفجا أسماء حَنها وما أن علمت بؤن ضحَجها باجت



جلمٍ الخبر اْهم ولالت بكلمات مجؤنَة واضحةجاهزة ل  

 " بل أخرجها زوجن من هنا ولٓبد َا ساذجة "

 وكان رد فعلها أن صرخت فَها بعنؾ وعَنان مجسعة

 " !! ماذااا "

 ابجسمت بانجصار لبلوؼها مرادها فهٍ جعرؾ جهور المرأة

 حَن َجعلك اْمر بزوجها فكَؾ بواحدة كالوالفة أمامها اِن

جراها حّكمت عملها َوماً وفّكرت لبل أن ججصرؾ فؤلمتلم   

 لها بسٗحها اْخَر لابلة بجدَة

 هذا ما لاله سلطان بلسانه ونملجه الخادمة لٍ وجؤكدت "
 " منه بنفسٍ فلم َصعد لها أحد فجرة الصباح

 بدأت الدموع جنزل دون جولؾ من العَنَن المشبعجَن باللون

ة حجمهما الصؽَر بَنمااْسود الثمَل للجخلص من مشكل  

 اسجؽلت الوالفة أمامها الوضع الشبه هادئ حجً اِن بسبب

 الصدمة لجصل لؽاَجها اْساسَة ولالت

 هم َخفون كل هذا عن عمٍ ْنه إن علم فسَنجهٍ شٍء "
 اسمه ولاص هنا وسجرجع جلن الماجلة المجنونة لمكانها
 " اْساسٍ وهو الصحَح أو السجن

ا أن ٖحظت بؤنها جنصت لها بجفكَروجابعت من فورها م  

 ولالت جعَد مجدداً 

 وصول الخبر لضرار السلطان هو ما سَبعدها عن "
 " هنا ولٓبد

 لالت الجٍ انجهت من دراسة الفكرة أخَراً وبعبرة واضحة

 " وولاص أَضاً وأنا سؤرجع لمنزل والدٌ بالطبع "

هاٖ جنكر بؤنها فاجؤجها بل وأظهرت ؼبابها فما كان علَ  

 أن جمول بؤن ولاص سَنجهٍ وجوده أَضاً ، جباً لها لمد

 اسجهانت بصؽر عملها كثَراً وعلَها إصٗح اْمر سرَعاً ،



 لالت مباشرة وبنبرة جادة واثمة لجمنعها

 " ٖ بالجؤكَد فؤنِت زوججه "

 سالت الدموع مجدداً فٍ خطان أسودان عبر وجنجها

 ولالت بحسرة

 زوججه الجٍ خسرجه منذ أن خالفت أمره ولن َؤخذنٍ "
 " معه ما لم أسجعَده لٍ أوًٖ 

 جنهدت الممابلة لها بضَك ولم جكن علً اسجعداد لسماع

 نواحها وشكواها لذلن لد انجهً ما لدَها ولالت مؽادرة

 " أنا أخبرجن وأنِت لن الخَار "

 " ولما لم جخبرَه أنِت ؟ "

ها ممبض الباب جنظر للفراغ أمامهاجولفت فجؤة وجركت َد  

 مندهشة فهٍ لم ججولع هذا السإال منها ..! عملها الصدئ

 َمكنه العمل إذاً ؟! اسجدارت نحوها ونظرت لعَنَها جحاول

 اسجؽٗل كل جزء من الثانَة لجرجَب ما سجموله ووجدت

 حججها سرَعاً لابلة

 ْنه لن َصدلنٍ وسَظن بؤنٍ أفعل ذلن انجماما لموت "
 إبنٍ لكن أنِت ٖ ، حجً أنه َحسب لعٗلجه بوالدن
 " ألؾ حساب

 وحَن لم جعلك واكجفت بالنظر لها بصمت جَجدد أملها بؤن

 جفعل ما جخطط له لذلن أضافت جرسم نظرة حزن فٍ عَنَها

 لبل كلماجها

 إبنٍ مات وانجهً لكن زوجن ما َزال علً لَد الحَاة "
ً وخسارة اْحَاء أشد لسوة ْنن سجر َه مع ؼَرن دابما  " 

 وما أن أنهت كلماجها جلن ؼادرت مؽلمة الباب خلفها وجركت

 الجٍ أنزلت بها صاعمة مدمرة بما لالت وذّكرجها بكل ما

 علمجه منها دفعة واحدة بل وحددت لها ما سَحدخ معها



 مسجمبًٗ وذان ما جعل أنفاسها ججعالً بموة حجً كانت

العالَة نهاَة اْمر أضلعها سجنفجر بها وخرجت صرخجها  

 وكؤنها جُخرج الزلزال المدوٌ داخلها فَها وعادت بخطوات

 راكضة نحو ؼرفجها ورفعت هاجفها الذٌ بالكاد كانت جراه

 من خلؾ دموعها المنهمرة دون جولؾ ، وجولفت لولت

 جنظر له بَن َدَها المرججفجان وجذكرت كل ما لالجه لها لبل

رها وٖ جسؤلها أو جحكٍ لهاللَل وبؤنها لررت أن ٖ جسجشَ  

 عن شٍء مطلماً بل وسجفعل ما َخبرها به عملها ومهما

 . كانت النجابج

* 
* 
* 

 مرت الدلابك الواحدة جلو اْخري وهٍ علً حالجها ذاجها

 عَناها مفجوحجان وجحدق فٍ دَكور سمؾ الؽرفة حجً

 حفظت جفاصَله كاملة وبابت جمَع محاوٖجها للنوم بالفشل

 ، وكَؾ سجنام بعد كل ساعات النوم الطوَلة جلن ؟ وها هٍ

 جدفع ثمن كل ذلن ودخلت فٍ حرب ضروس مع عملها

 لججنبه الجفكَر فَما حدخ وفَما سَحدخ ْن ذلن َرهمها

 نفسَاً وجسدَاً أَضاً وعلَها جرن المسجمبل للمسجمبل َكشؾ

 . نفسه بنفسه

نبرمت اللحاؾ عن جسدها وجلست ججمع شعرها بجا  

 كجفها وولفت وؼادرت السرَر وبدأت فٍ الدوران

 بعشوابَة فٍ الؽرفة الواسعة الشبه مظلمة وكؤنها جشؽل

 عملها بفعل أٌ شٍء ، جوجهت ناحَة السجابر الثمَلة

 المنسدلة وأبعدت طرفها بَدها وشؽلت نفسها للحظات



 بالنظر للحدَمة الجٍ بالرؼم من انجشار اْنوار فَها إٖ أنها

ة من أنه ثمة جفاصَل كثَرة رابعة فَها َخفَها الظٗممجؤكد  

 . الذٌ ٖ لمر فَه

 جركت المماش الثمَل الفاخر َعود لمكانه وعادت نحو

 سرَرها ورفعت هاجفها ونظرت لٕشارة الجٍ ٖ وجود لها

 فَه ْن شرَحة هاجفها لن جعمل هنا بالطبع وخَّم الحزن

َمكنها وٖ اٖجصال علً مٗمحها ما أن جذكرت والدجها فٗ  

 بها اِن فمط لجسمع صوجها وصوت والدها وإن كانت

 سجكون كطفلة فٍ العاشرة أخذوها بعَداً عن والدَها لكنها

 شعرت بالفعل بالحنَن واٖشجَاق لهم ومن اِن فالشعور

 فمط بؤنه ثمة آٖؾ اْمَال جفصلها عنهم َزَدها سوءاً ،

ه وأخذجها خطواجهااسجؽفرت هللا وهٍ جضع هاجفها مكان  

 ناحَة باب الؽرفة وبجردد أمسكت ممبضه وأدارجه ببطء

 وكؤن كل من فٍ المنزل سَسمعون صوت طمطمجه الخفَفة

 . الجٍ بالكاد جُسمع بالرؼم من السكون الجام

 كانت أضواء الجدران الخافجة جضٍء الممر المصَر وجعكس

 أنوارها زخارفه الذهبَة الجمَلة وكان البابان المجاوران

 لؽرفجها مؽلمان وٖ جعلم إن كانت ؼرؾ شاؼرة أم ٖ ؟

 وكان َفصلها عن بعضها ألواس كبَرة جحمل ذات النموش

 والزخارؾ َجوسط كل واحدة منها ثرَا ضخمة جلمع لطع

 الكرَسجال المجدلَة منها كالنجوم وإن كانت ؼَر مضاءة ،

النظر لنهاَة الممر علمت بؤنه ٖ َنجهٍ هنان بل َبدووب  

 أنه َفجح علً الجانبَن كما جشعر بنسَم هادئ ٖمس

 بشرجها الدافبة جعلها جرجاب عن مصدره ! وذان ما دفعها



 لجرن مكانها وباب ؼرفجها مفجوحاً وجمدمت خطواجها ببطء

 نحو ذان الجانب من الممر والذٌ لم جؤجَان منه بَنما كانت

 نظراجها مصوبة نحو اْمام وكؤن عملها أفمَدها أهمَة

 جمَع الجفاصَل حولها وبات هدفه هو اكجشاؾ المكان

 . المكشوؾ هنا

 وكان شّكها فٍ محله ولد ولفت بعد اججَازها للموس الثالخ

 وأعمدجه الضخمة جنظر مسجؽربة ناحَة الشرفة الواسعة

ت فوراً المطلة نحو الخارج بزاوَة نصؾ دابرَة وعلم  

 بؤنها جحجل أحد زواَا المنزل وهذا ما رأجه بوضوح ولت

 نزولها من السَارة والنظر له فمد كان بزواَا نصؾ دابرَة

 عبارة عن شرفات َحَط كل واحدة منها سَاج ذهبٍ براق

 وجمَل ، لكن ما جعلها جمؾ مسجؽربة لَس وجود هذه

َهاالشرفة بل جسد الفجاة الجالسة علً اْرض جحضن ركبج  

 ممابلة للسَاج جولَها ظهرها واسجؽربت وجودها هنا فٍ

 ! هذا الولت

 شخص واحد كان َمكنها جكهن من لد َكون هذا وذان ما

 جعلها جمجرب من الشرفة أكثر وجولفت خطواجها ما أن

 شعرت الجالسة هنان بها وولفت علً طولها واسجدارت

رات كنانة فٍنحوها والجمت عَناهما مباشرة لجعلك نظ  

 اْحداق الرمادَة الواسعة المحدلة فَها باسجؽراب مماثل

 مما جعلها جُهمل النظر لبالٍ مٗمحها للحظات ْنها كانت

 كالسحر جماماً ! فهٍ للمرة اْولً جري عَنان بهذا اللون

 ! جكون جمَلة هكذا

 أم أن السر فٍ برَك الدموع الذٌ جعلها ججحول لسطح ٖمع



طبَعَة جعلها مخجلفة عّمن رأجهم من لبل ؟من الفضة ال ! 

 وبدأت جخمَناجها جؤخذ منحً آخر فهذه لَس لها عَنان

 ً  ! كؽَهم وٖ كوالدجه وٖ مٗمحها ولون بشرجها أَضا

 وبالرؼم من ذلن لالت وهٍ جرسم ابجسامة ودود

 علً شفجَها

 " أنِت بالجؤكَد بثَنة .. أنا كنانة زوجة ؼَهم "

العَنان الرمادَجان ججسعان بذهول بادئ وكان ذان ما جعل  

 اْمر وٖزالت جحدق فٍ عَنَها لبل أن جنجمل نظراجها جلن

 ببطء علً جسدها ثم صعوداً لعَنها مجدداً وهو ما جعل

 كنانة جؤخذ وضعَة اٖسجؽراب أكثر والذٌ جبدل للصدمة

 ما أن جحركت بخطوات راكضة حجً اججازجها مسرعة

بعها بسبب سلوكها الؽرَب ذانونظراجها المصدومة جج  ! 

 وما أن اخجفت عن نظرها سمعت صوت باب لربها َُؽلك

 بموة فعلمت بؤنها دخلت أحد الؽرؾ المجاورة لؽرفجها بَنما

 ولفت هٍ فٍ مكانها للحظات جحاول جفسَر وفهم كل هذا

 حجً انجهً بها اْمر أن جنهدت فٍ حَرة وجحركت من هنان

لَها فمط أن جلجزم ؼرفجها فهٍ منأَضاً وعادت أدراجها فع  

 . جعدت علً عزلجها هنا

* 
* 
* 

 جلست مكانها المعجاد جحضن حمَبجها الَدوَة واٖبجسامة

 الواسعة جزَن وجهها ولد انطلمت علً الفور الحافلة

 المخصصة بالمنضمة الجٍ كرست نفسها للعمل فَها ومنذ

ٍكانت فٍ الرابعة عشر من عمرها وها هٍ الرحلة الج  



 انجظرجها منذ عامَن لد حان ولجها وجحمك حلمها أخَراً 

 وسجزور أدؼال كاَلٍ المكان الذٌ انجظرت وبشؽؾ

 . الذهاب إلَه

 نظرت للجالسة بجانبها ولالت مبجسمة

 " لو كان اْمر بَدٌ لنمت فٍ المطار منذ البارحة "

 وانطلمت ضحكجهما مرجفعة بَنما زَنت وجه سابك الحافلة

 العجوز ابجسامة رلَمة وهو َنظر لهما من خٗل مرآجه

 ً  اْمامَة الواسعة فإن جؽَبت هذه الفجاة عن الركوب َوما

 . َفجمد صوت ضحكاجها فٍ المكان الشبه ساكن لبل ركوبها

كانت ثمة ثٗثةلىجن ما أن وصلت حافلجهم ساحة مطار   

نأخرَات فٍ انجظارهم ولد امجٓت أَضاً بؤفراد المنظمة م  

 الفبات والجخصصات المخجلفة ونزل الجمَع حَنها ودخلوا

 مبنً المطار فٍ مجموعات ولد اخجلطت اْحادَخ بَن

 اْصدلاء مع الضحكات ولكل واحد منهم جصور ومخطط

 . معَن لرحلجهم جلن والجٍ سجؤخذ َومَن كاملَن

 نظرت للسابرة بجانبها فور وصولهم لصالة المسافرَن

حكةالمزدحمة ولالت ضا  

"  ً  لم أكن أجولع أن َوافك والدٌ وهو الذٌ َظن سابما
 " بؤننا سنعود الَوم

 ضحكت أَضاً ولالت

 هذا َعنٍ أننا سننزل لمطار كالَه ونعود بعد خمس "
 " دلابك

 جشاركجا الضحن لبل أن جمول المرافمة لها وابجسامة جانبَة

 جرجسم علً شفجَها



مر إن ذهبِت فٍوالدن جفكَره ؼرَب للؽاَة ! ما فٍ اْ "  
 رحلة جنظمها المنظمة ! نحن نذهب فٍ رحٗت مع أصدلابنا
 " وٖ َعجرض أحد

 اخجفت ابجسامجها وجركجها وسارت نحو البمَة لابلة بحدة

 كم مرة سؤعَد بؤنه جفكَر رابع من والدٌ وأحبه كما "
 ً  " هو وممجنعة جماما

 لحمت بها بخطوات سرَعة ولالت ضاحكة

راخحسناً لما الص "  " 

 وما أن أصبحت جسَر بجانبها رممجها بطرؾ عَنَها ولالت

 جمسن ضحكجها

 أجل نسَت بؤنه أمامن الكثَر من اْشهر لجبلؽٍ الخامسة "
 " والعشرَن وجسجملَن

 ولفت ساندرَن وأبعدت الحمَبة عن كجفها وضربجها بها

 وهٍ جججنبها ضاحكة بَنما لالت بضَك

 " حمماء ولن جفسدٌ مزاجٍ أبداً بما جفعلَنه "

 ضحكت ولالت

 " بالجؤكَد لن َفعلها أحد الَوم وٖ صدَمجن المحببة إَٗ "

 ججعدت مٗمحها ونظرت للجانب اِخر حَخ الوالفة مع

 رفَمجاها جضع لبعة ؼرَبة الشكل جشبه فكرة اْدؼال الجٍ

الهاَنوون زَارجها والجٍ رؼم بشاعجها لم جفسد جم  

 أنجلَزٌ الواضح ، لالت جمسن ضحكجها

 " أنظرٌ إنها جشبه الدجاجة "

 وضحكجا بصوت مرجفع لم جسجطع أَّا منهما الجحكم به مما

 جعل البمَة َنظرون نحوهما لكن لم جلجمط نظراجها سوي

 صاحبة العَنان الخضراء العشبَة الجٍ كانت جنظر لها

اجهما جلن بَنمابحنك وحمد وكؤنها علمت بؤنها سبب ضحك  



 لابلجها ساندرَن بالججاهل الجام وهٍ جرفع أنفها فٍ وجهها

 وسحبت صدَمجها معها وهما ججوجهان ناحَة المشرؾ الذٌ

 اججمع حوله عدد منهم لبل أن َجوجه الجمَع ناحَة صالة

 . اٖنجظار حَن جم أعٗن عن رحلجهم

فرهالالت مبجسمة جخاطب الوالفة خلفها وهٍ جمدم جواز س  

 وجذكرجها للموظفة الجالسة خلؾ عازل زجاجٍ أمامهم

 " سجكون الرحلة اْجمل علً أطٗق "

 لالت الجٍ كانت جنظر ناحَة أطٗلة الزجاجَة المطلة علً

 مهبط الطابرات وحَخ الطابرة المجولفة اْلرب لمكانهم

 أجل فمد جولعنا سابماً أن الرحلة سجكون بالمطار عبر "
وَبدو أنهم َسجؤجرون طابرة ؼالَة الثمن بحر المانش  !! " 

 نظرت ساندرَن حَخ الطابرة الجٍ لم َكن َظهر لها سوي

 ممدمجها جمرَباً ولالت ساخرة

 ومن لال بؤنها طابرجن َا معدومة ؟ من هذا الذٌ سَدفع "
 " ثمن الكرسٍ الذٌ سججلسَن علَه ؟

 حدلت فٍ الورلة بَن َدَها باسجؽراب لابلة

 " ... ْنه "

 لكنها لاطعجها وهما جبجعدان جنظر لما بَن َدَها

 " ما هو رلم كرسَن ؟ "

 وجابعت من فورها جنمل نظرها بَن ورلجَهما

 " !لسنا بجوار بعضَنا ! كَؾ َكون هذا ؟ "

 رفعت نظرها لها ولالت باسجؽراب

 " ! ٖ أعلم "

 جنهدت بضَك ولالت مجذمرة

ؤلضٍ ساعات الرحلة بجواره ؟َا إلهٍ من هذا الذٌ س "  " 



 وجؤففت من فورها مجابعة

 أنِت ٖ جشاهدَن اْفٗم وٖ جسجمعَن للموسَمً وهذا "
 " َروق لٍ

 ضحكت كاجٍ ولالت مباشرة

 " َروق لن أم َناسبن ْنن سجنامَن فور انطٗق الطابرة "

 ضحكجا معاً واسجمر ضحكهما ومزاحهما برفمة بمَة

اججازجا باب المسافرَن وحاجز الممربَن منهما حجً  

 الجفجَش وما أن ساروا نحو الممر المخصص لها لالت

 السابرة بجانبها باندهاش جشَر بسبابجها نحو الطرؾ البعَد

 للواجهة الزجاجَة

 " ! أرأَِت ساندٌ إنها طابرجنا "

 جمجمت باسجؽراب وهٍ جنظر لجلن الجهة

 " ! كَؾ َكون هذا "

 ً  لالت كاجٍ سرَعا

أنن انجبهت ٖسم الشركة علً الجذكرة لعلمِت باْمر ،لو  "  
 " لمد كنت سؤخبرن بهذا

 وجابعت جملب ورلة رلم كرسَها فٍ الطابرة باسجؽراب

 الؽرَب فٍ اْمر أن المنظمة ججكفل بكامل جكالَؾ الرحلة "

 فمن المنطمٍ والمعجاد أن جخجار واحدة مصنوعة من

 " ! الخردة

َخ والجساإل بَنما كانت هٍ جحاولكانت ٖ ججولؾ عن الحد  

 ً  ! النظر للشعار المرسوم علَها واْهم جذُكر أَن رأجه سابما

 لكنها اخجفت عنها بمجرد اججَازهم الباب الضخم المفجوح

 وأصبحوا حَنها فٍ الممر اٖصطناعٍ المعلك الموصول

 بَن مبنً المطار والطابرة واخجفً عنهم كل شٍء ونزعها



 من كل ذلن صراخ الشاب الذٌ صاح مرحاً وبضحكة

 مرجفعة

 " من َصل أوًٖ لباب الطابرة "

 وركضوا ضاحكَن من فورهم وبصراخ مجحمس علً

 ضحكات المشرفَن الذَن جركوهم خلفهم بسبب جصرفهم

 الطفولٍ الذٌ كان َعبر عن سعادجهم بالرحلة المنجظرة منذ

م ٖ جمل عنهاولت طوَل ، وكانت اٖجواء ولت دخوله  

 صخباً وضحكاً حجً بدأ كل واحد َؤخذ مكانه المخصص له

 واسجطاع الجمَع الجؤللم مع رفَمه المعلوم سلفاً عدا الجٍ

 كانت جمجرب من كرسَها بمٗمح عابسة وهٍ جنظر لممة

 الرأس والشعر اْسود المصفؾ بعناَة شدَدة وجوصلت

 . ْول معلومة سَبة بؤنه شاب ولَس فجاة

اْسوأ كان فٍ انجظارها فما أن ولفت أمام الكرسٍ لكن  

 الطوَل الظهر وارجفع رأس من كان منشؽًٗ مع هاجفه َؽلمه

 لمرب إلٗع الطابرة حجً شهمت بصوت لوٌ اخجلط مع

 صرخة مذعورة وكؤنها رأت شبحاً أمامها مما جعل جلن

 اٖبجسامة الشابة المحاطة بلحَة ذات لصة شبابَة أنَمة

ساعا وجحركت شفجاه لابًٗ جزداد اج  

 " كنت أجسؤل من رفَمٍ هنا .. َاله من حظ موفك "

 كان من الطبَعٍ أن َجولع اسجسٗمها لٓمر الوالع لكن

 لَس مع واحدة مثلها وهو ما َعلمه جَداً فؤول ما فعلجه

 وصوت المضَفة َمجرب منها وهٍ جساعد الجمَع علً

بموة جلوس فٍ أمكنجهم لجبدأ رحلجهم أن صاحت  

 " انجظروا أرَد أن أنزل "



* 
* 
* 

 كان الولت لد ججاوز منجصؾ اللَل وهو لم َؽادر مكانه

 مخجبا خلؾ ألرب اْشجار لمنزله من الناحَة الؽربَة

 والمعاكسة للجٍ اخجفً منها ذان المجسلل سابماً ولن َفارله

 حجً َخرج مجدداً فٗ َمكنه النوم وٖ الراحة ما لم َعلم من

 َكون وماذا َرَد ! هل هو من عّمال مزرعة أوَس أم

 مزارع أبناء ؼَلوان أو رجالهم أم شخص آخر ؼَر

 ثٗثجهم ؟ وكل خَار َجعله َشجعل وَصر أكثر علً الجحمل

 . واٖنجظار وإن طلعت شمس النهار علَه وهو والؾ هنا

 كانت الدلابك جمضٍ وهو َمنع نفسه بالصمود واٖسجمرار

مَع حواسه عدا حاسة السمع وجركز نظرهحَن جولفت ج  

 علً الناحَة الجٍ سمع منها صوت خطوات جمجرب ، وعلً

 الرؼم من صوت حفَؾ اْشجار بسبب النسابم الخفَفة

 و صراصَر اللَل إٖ أنه سمعها بوضوح ٖ َعلم لشدة

 جركَزه أم ْن عمله الباطن ٖ َعمل سوي لذلن ؟! وٖ َهم

ن وبات نظره منحصراً ناحَجه فمطبالنسبة له فما َهمه اِ  

 هو الجهة الجٍ باجت الخطوات ججباطؤ وهٍ جمجرب منها

 وكانت الجهة الشرلَة من سور منزله وذاجها الجٍ اخجفً

 ً  . منها ذان الصوت سابما

 كانت ضربات للبه جرجفع ٖ شعورَاً لَس بسبب الجوجر وٖ

بالخوؾ بل كل ما جَملكه حَنها هو شعور حارق بالؽض  

 وجمنً فمط أن َمسن بعنمه بَن َدَه وهذا ما َصبوا إلَه

 ً  بالفعل وإن لم َكن شخصَة عدابَة سرَعة الؽضب سابما



 أو ممن ٖ َجحكمون فٍ انفعاٖجهم لكنه جعب من الصراع

 النفسٍ الذٌ َعَشه وعلَه أن َنهَه وسرَعاً أَضاً وأن َُعلّم

ا كانتهذا النكرة درساً فٍ احجرام حرمات الؽَر ومهم  

 . أسبابه

 جولفت أنفاسه كما حواسه جمَعها وسباق ضربات للبه

 الصاخبة جلن ما أن ظهر له طَؾ الرجل باللباس الؽامك

 بعَداً َجسلل بخطوات بطَبة وجسده ملجصك بجدار سور

 المنزل بَنما نظراجه جرالب المكان بؤكمله وذان ما أوضحجه

 حركة رأسه الؽَر مسجمرة فلم َسجطع اٖنجظار أكثر من ذلن

 ْن ؼضبه الفعلٍ منه أفمده السَطرة علً أطرافه لَنجظر

 ً  وَعلم ما َنوٌ فعله والوصول له فانطلمت سالاه راكضا

 نحوه وكما جولع ما أن خطت لدماه أول خطواجها حجً أطلك

َح فٍذان الدخَل العنان لسالَه أَضاً وانطلك بسرعة الر  

 اٖججاه الذٌ جاء منه وهذا ما لم َكن َمان َجولعه وأن

 َكون بهذه اللَالة والخفة وهو ما جعله َُخرج كامل طالجه

 أَضاً وهو َخجرق جذوع اْشجار العالَة راكضاً خلفه

 لمسافة واججاه هو نفسه لم َعد َعرفهما ، وحَن شعر

للحظةبالَؤس بدأ َجسلل لنفسه من فكرة اللحاق به كانت ا  

 الجٍ جعثرت فَها جلن اْلدام المحلمة مع الرَح والفرصة

 السانحة له وفٍ ثوانٍ معدودة لَملص المسافة بَنهما لبل

 ً  . أن َمفز ذان الجسد وَسجعَد جوازنه سرَعا

 وما أن أدرن َمان بؤنه سَمدد المسافة بَنهما مجدداً ْنه

ض للجوبدأ َفمد طالجه جدرَجَاً عكس الذٌ كان وكؤنه َرك  

 لم َجد أمامه سوي حل واحد وفٍ النمطة اْلرب الجٍ



 ً  وصل فَها إلَه جرن لمدمَه فرصة الجحلَك فٍ الهواء عالَا

 لبضع خطوات ولفز نحو الذٌ َبدو لم َجهز نفسه لهذه

 الحركة وما جعل خطواجه ججوجر مجدداً بسبب مٗمسة َد

دَمان لجسده وكانت جلن فرصجه المواجَة وهو َمسن بؤح  

 سالَه لحظة اصطدام جسده باْرض وهو ما جعل ذان

 الجسد َهوٌ نحو اْرض أَضاً وَجدحرج وجسد َمان معه

 جباعاً ْنه رفض جرن ذان الساق النحَل والفرصة الجٍ لن

 ججكرر مجدداً ، وبالرؼم من ألمه الجسدٌ حَنها إٖ أنه

 زحؾ فوله وأمسكت َداه بكجفَه بموة وكان َضع لثاماً علً

هه ومع شدة الظٗم لم َكن لَسجطَع جبَنه جَداً وإنوج  

 ً  نزعه عنه لذلن انجملت َداه لعنمه وشده منه بموة صارخا

 بالرؼم من جمطع أنفاسه الٗهثة

 " من أنت .. ولما ججسلل لمنزلٍ ؟ "

 وَبدو أن ذان المجهول كان َسجسلم له طواعَة لجنظَم

 أنفاسه وجعب جسده أَضاً ْنه وبكل سهولة ركله بركبجه

 لَمذؾ جسده بعَداً عنه فمد كان َمجلن لَالة بدنَة لم َكن

 َجصورها وهو ما جعله َجمسن بكل ما أوجٍ من لوة بَالجه

 الجٍ ٖزالت أصابع َمناه مجعلمة بها مما أعاق حركجه وهو

وإنما أعطً الفرصة لَمان لَعود وَنبطح فوق معدجه   

 بالعرض هذه المرة وبدأ الؽبار َجصاعد بسبب حركة

 ألدامهما العشوابَة ولد لرر كٗهما الدخول فٍ عران حَن

 فمد أحدهما اْمل فٍ الفرار واِخر اْمل فٍ إبمابه جحت

 لبضجه فكانت المعركة بَن من َرَد إنهان خصمه لَجحرر

 منه وبَن من َرَد إنهاكه لَحكم لبضجه علَه وَعلم عن



 . هوَجه وسبب جواجده الدابم لرب منزله

 جؤوه َمان بموة حَن اصطدم ظهره باْرض بَنما أصبح

 خصمه َجلس فوله جمسن َده بَالجه بموة َثبجه علً

 اْرض منهن الموي ْنه لم َعرؾ حَاجه العران بجمَع

 أنواعه بحكم شخصَجه المسالمة ، وبالرؼم من بنَجه

زراعة اْرض وفٗحجها إٖالجسدَة بسبب عمله الدابم فٍ   

 أنه كان َجفوق علَه كثَراً وذان ما اعجرؾ به بل واسجسلم

 له ، لكن اْسوأ لم َكن هنان بل فٍ َده اْخري الجٍ

 رفعها عالَاً َحمل فَها سكَناً كان َخببه فٍ مكان ما من

 جسده واجسعت عَنا َمان بصدمة لَس بسبب ذان السٗح

ب الصوت الذٌ كان لفجًالموجه نحوه من علو بل بسب  

 َبدو لم َججاوز الخامسة عشر من عمره حَن اخجرق صوت

 أنفاسهما الموَة لابًٗ 

 " علَن أن جموت إن كان ؼرضن الكشؾ عن هوَجٍ "

 كان لم َؽادر صدمجه بعد بؤن من كان َصارعه لبل للَل

 كرجل لرجل بل وأكثر لوة منه مجرد فجً !! وعادت

الجرابه من منزله ومرالبجه الجساإٖت لعمله عن سبب  

 ! وهو بهذا السن

 نمل نظره بَن نصل السكَن الٗمع جحت ضوء النجوم

 الخافت ووجهه المخفٍ عنه حجً اللحظة ولال بصوت

 منخفض ٖزال لهاخ أنفاسه واضحاً فَه

 هو سإال واحد فمط أرَد جوابه منن .. هل شعَب ؼَلوان "
 " من كلفن بهذا ؟

 كان جوابه المبدبٍ صادماً وهو َشخر ضاحكاً لبل أن َمول



 " ذان أمعة فلَمسن بنا أوًٖ لَفعلها وَؤمرنٍ بما َرَد "

 همس وٖزال َنظر له باسجؽراب

 " !! لكنن وسط أراضَه "

 ً  خرج صوجه الساخر الواثك سرَعا

 " نعم لكن النجوم فوق رأسٍ ألرب له منٍ "

ل لم َسجطع ججاوزه بسهولة فلماكان َحدق فَه فوله بذهو  

 َجحدخ بكل هذه الثمة وهو فٍ هذا السن وعن شعَب

 !! ؼَلوان جحدَداً 

 رجال َهابونه وَخافون شروره ! هو لَس من أعوانه إذاً 

 وٖ من عّمال أوَس فمن َكون؟ وما الذٌ َفعله هنا وهو

 َكره شعَب هكذا ؟! لال مؽادراً صمجه المصَر

فلما جفعل هذا ؟ أنَت ٖ جنوٌ لجلٍ "  " 

 لم َسجؽرب صمجه اللحظٍ وَبدو أنه فاجؤه باْمر وهذا ما

 بات مجؤكداً منه بؤنه لَس بماجل ولن َفعلها لَما جرن هذه

 الفرصة سابماً ، لال أخَراً وبنبرة لوَة وَده جشد علً

 َالجه أكثر

 " ْنن من جلب هذا لنفسه "

ا َكفٍ لذلنأؼضبجه كلماجه جلن فهو جركه َسخر منه بم  

 لال وبؽضب

 " بل أنت من اعجدي علً منزلٍ "

 وانجمل الؽضب له سرَعاً ولد صرخ بالمثل

 " ٖ أسمح لن بمول هذا فؤنا لم أدخله ولم أكن أرَد فعلها "

 وجابع من فوره ودون أن َجرن له مجاًٖ لَمول أٌ

 كلمة أخري



 وٖ ولت لدَا للجحدخ معن أكثر من هذا وسؤجركن "
 " ... ْنن

 وجولفت كلماجه فجؤة مخجنماً بصوت شهمجه المكجومة مما

 جعل عَنا َمان ججسع علً ألصاها وهو َري جسده النحَل

 َهوٌ فوله وَسمط علً صدره وظهر له خَال الجسد

 الوالؾ خلفه َمسن فٍ َدَه الحجر الذٌ ضربه به

 . علً رأسه

* 
* 
* 

* 
* 
* 

ً ؼادرت ؼرفة جبدَل المٗبس بعد أ ن ارجدت بنطلوناً كحلَا  

 جمًَٗ من لماش ثمَل وفاخر له جَبان مموسان عند خصره

 العرَض وبلوزة من الشَفون الثمَل لها َالة مسجدَرة

 مجسعة من اْعلً وصَمة عند الخصر لجعود وججسع فٍ

 اْسفل بمصة مثلثة الشكل جؽطٍ وركَها وكانت بَضاء

ة جدلت منهبلون الثلج ولد رفعت شعرها بطرَمة أنَم  

 . الخصٗت البنَة كنافورة صؽَرة

 كانت جنظر لما أخرججه فٍ َدها وهٍ حمَبة الُحلٍ الجٍ لم

 جفجحها حجً اِن ولم جعرؾ ما فَها وٖ جنكر بؤنه َنجابها

 فضول ؼرَب حَالها ٖ جعلم مصدره وأسبابه ! وصلت

 لطاولة الجزََن ووضعجها علَها وفجحجها وأخرجت أوًٖ 

مخملَة مسجطَلة الشكل الموضوعة فٍ اْعلً وماالعلبة ال  

 أن فجحجها حجً شعرت بضربات للبها جرجفع حجً كانت



 جشعر بها جإلم أضلعها وهٍ جنظر للصلَب الموجود فَها

 وكان بحجم سبابجها جمرَباً مصنوع من الذهب الخالص

 جزَنه بؤكمله فصوص من اْلماس الٗمعة ببرَك أخاذ ،

ورفعجه واكجشفت حَنها بؤنه لم َكنامجدت أصابعها له   

 مجرد صلَب عادٌ بل لرط أذن مكون من لطعة واحدة فمط

 جدلً معه سلسال ذهبٍ رلَك َنجهٍ بحبة ألماس جؤخذ شكل

 . دمعة صؽَرة

 نظرت ناحَة الباب الذٌ طرله أحدهم من الخارج لبل أن

 َسجدَر ممبضه ببطء وانفجح كاشفاً عن وجه إَرَكا الباسم

 ً  والجٍ لالت سرَعا

 صباح الخَر آنسجٍ .. أعجذر ٔزعاجٍ لن كان علَا الجؤكد "
 " إن كنِت نابمة أم ٖ

 أهدجها ابجسامة مماثلة جرفض إبداء انزعاجها من

 جصرفها ولالت

"  ً  " ٖ داعٍ لٗعجذار أنا أسجَمظ باكراً دابما

 دخلت حَنها الخادمة لابلة وابجسامة أكثر اجساعا

 جزَن شفجَها

 كان علَن اسجؽٗل هذه اْولات للراحة لبل العودة "
 " لدراسجن ... أجنوَن الخروج ؟

 لم جشاركها المزاج الباسم حَنما همست

" ٖ " 

 وَبدو أنها فهمت جؽَر مزاجها حَنها بشكل خاطا فمد

 لالت محرجة

 " أعجذر لكثرة ثرثرجٍ .. لم َكن فٍ نَجٍ الجدخل "

بجسامة ذابلةحركت رأسها سرَعاً ولالت با  



 " ٖ بؤس أنا لست منزعجة "

 بدا اٖمجنان واضحاً فٍ ابجسامجها ولالت

 هل أجلب لن طعام الفطور هنا أم جرَدَن جناوله فٍ "
 " اْسفل أم فٍ الحدَمة ؟

 حدلت فَها بجفكَر لبرهة ولبل أن جمول مجؽلبة علً جرددها

 " هل ؼادر عمٍ ؟ "

 لالت من فورها باسمة

َرجع لبل ولت الظهَرة فالَوم هو موعده أجل وهو لن "  
 " المعجاد مع طبَب اْسنان

 حدلت فَها باسجؽراب ولم جسجطع منع نفسها عن لول

"  ً  " !! أَزوره أسبوعَا

 ضحكت الخادمة من فورها ولالت

 " أجل فهو لَس مجرد طبَب فمط بل صدَك له "

 خرجت منها ضحكة صؽَرة رلَمة جشبهها ولالت

 " أجل فهمت "

جبعها نظرها وهٍ جججازها ناحَة باب الشرفة الذٌو  

 فجحجه لابلة

"  ً  " السَد فالَرَو سَؽادر بعد للَل أَضا

 وما أن فجحت المجال أمام النسابم الربَعَة المنعشة للدخول

 جوجهت نحو السرَر جزَل أؼطَجه بحركة سرَعة

 مجمنة مجابعة

 سَجؽَب لعدة أَام كالعادة ولن َكون هنا لبل نهاَة الشهر "
 ً  " المادم جمرَبا

 وحَن لم َبدر عن الوالفة مكانها أٌ جعلَك ولفت علً

 طولها ولالت جحمل المماش الناعم الفاخر بَن َدَها بَنما



 كانت ابجسامة مرجبكة جزَن شفجَها

 " لم َكن ؼرضٍ الجنصت لمد سمعت ذلن مصادفة "

ت من فورها محرجةوجابع  

 ٖ أرَد أن َكون لدَن صورة سَبة عنٍ فؤنا أحبهما "
 كعابلة لٍ كما أّن أولَفَا ٖ ججحدخ كثَراً بل وجصمت
 لساعات دون أن َزعجها ذلن وهذا َشعرنٍ بالملل ل
 " أنٍ ٖ أشبهها أبداً 

 وخجمت كلماجها بعبوس مما جعل شفجا مارَه جبجسم

 مرؼمة ولالت

ن هنا من لبل ؟أكنجما جعمٗ "  " 

 لالت جلن من فورها وبابجسامة واسعة وكؤنها جعود لذكرَات

 محببة لدَها

 أجل فمد كان مالن هذا المنزل الكبَر رجل إنجلَزٌ ثرٌ "

 وكان َُفضل المكوخ فَه عن المدن وكان له ابنجان وابن

 شاب وآخر هو ابن زوججه الثانَة الجٍ جزوجها بعد وفاة

ا َزورونه فٍ أولات مجفرلة لذلن كانزوججه اْولً وكانو  

 السكون هو المسَطر هنا أؼلب اْولات فَما عدا اَْام الجٍ

 " ...كانوا َججمعون فَها مع أطفالهم هنا و

 لاطعت نفسها فجؤة حَن ولع نظرها وللمرة اْولً علً

 الصندوق فٍ َدَها ولالت مندهشة

 " أوه َا إلهٍ إنه لرط السَدة أنَجا أم أخطؤت ؟ "

 نملت نظرها منها له رجوعاً إلَها ولالت باسجؽراب

 " !ومن جكون السَدة أنَجا ؟ "

 جركت ما فٍ َدَها حَنها وجوجهت نحوها لابلة

 " إنها والدة السَد فالَرَو "



 وجابعت من فورها وهٍ جمؾ أمامها وجنظر له بفضول

 " هو من أهدان إَاه ؟ "

 نظرت له بَن َدَها ولالت فٍ حَرة

 " !! وصل مع اْؼراض الجٍ أرسلها باْمس "

"  ً  " َا إلهٍ لمد أحسن صنَعا

 رفعت نظرها بحركة سرَعة نحو الجٍ لالت ذلن جضم َدَها

 لبعضهما وعَناها جزهوان بسعادة ٖ مثَل لها بَنما لابلت

 مارَه كل ذلن بضربات للب مجوجرة وعٗمات كثَرة من

لالت باسجؽرابالحَرة جرجسم علً مٗمحها البرَبة و  

 " !! هل جعرفَنها "

 لالت سرَعاً جنمل نظرها لعَنَها

 أجل لمد الجمَت بها مراراً فالسَد ماكوَد والمالن السابك "

 لهذا المكان كان والسَد ؼسجونٍ صدَمان وكان حَن َزور

 إنجلجرا َزوره هنا وبحكم صدالجهما جلن باعه إَاه بل

 " وجركنا نعمل هنا بجوصَة منه

ونظرت له مجدداً ولالت بابجسامة حزَنة ولد عادت وعادت  

 ً  جضم َدَها معا

 فٍ جمَع الزَارات الجٍ رأَجها فَها كانت جمجنَه ولم "
 جكن جنزعه أبداً ، اخجَاره لن معناه أن لن مكانة كبَرة فٍ
 " هذه العابلة وعلَن أن جضعَه مثلها

ٖلم جكن جعلم ما نوع الرصاصة الجٍ أصابجها بها حَنها و  

 الصدمة الجٍ كادت جسحك مٗمحها وجحولها لصفحة واحدة

 ْنها مدت َدها له وأخرججه من علبجه لابلة

 " سَحب السَد فالَرَو هذا كثَراً  "

 جعلها جصرفها ذان ججراجع خطوة للوراء دون شعور منها



 وفٍ جصرؾ ؼرَزٌ ولالت مجلعثمة

ٍلكن ... لد َزعج هذا السَد ؼسجونٍ ، أنا ٖ َمكنن "  
 " فعلها

 وعضت باطن شفجها موبخه نفسها فمن شدة صدمجها

 وارجباكها نست أن جمول عمٍ ، وَبدو أن ذان لم َكن

 موضع اهجمام الجٍ لالت مصرة جنظر لعَنَها

 ٖ َمكن هذا فانِت فرد من العابلة ، وإن لم َكن اْمر "
 " كذلن ما كان لَعطَن السَد فالَرَو إَاه

 وجابعت من فورها وهٍ جمجرب منها باسمة

 سَحمَن دابماً وسََسعد السَدان برإَجه مجدداً  "
 " بالجؤكَد

 عادت لٗبجعاد عنها مما جعلها ججولؾ أَضاً وجنظر لها

 مسجؽربة لكن ٖ خَار آخر أمامها وٖ مخرج لها من هذه

 الورطة فولفت عاجزة عن فعل أٌ شٍء جنظر لماساجه

ً جلمع بَن أصابع ها ، هٍ جإمن بنبَهم جُصدله وجحبه أَضا  

 ْن هذا ما َوصٍ به دَنها وأحد ركابزه اْساسَة لكن ذلن

 ٖ َبَح لها جطبَك شرابعهم وجشعر بؤنها فٍ مؤزق حمَمٍ

 فهٍ علً دَانجهم كمارٌ ومن المفجرض أن جسعد بهذا

 وإن كرهت نفسها جمدَساً له ، رفعت مملجَها المجوجرجَن

د خَار آخر أمامها ؼَر النطك وإن لم جدرسنحوها ولم جج  

 وججهز عبارات مناسبة فمالت بصوت شبه هامس

 " ... ٖ أسجطَع ... فؤنا "

 وكالمجولع فٍ وضعها وحالجها جلن طارت الكلمات الجٍ ٖ

 وجود لها أساساً لكن عملها اسجطاع فعلها فٍ الولت

 المناسب ولالت أخَراً 



راً وٖ أحب ارجداء أشَابهمأنا أحجرم ذكري اْموات كثَ "  " 

 كان عذراً َشبه أفكار اْطفال لكنها لم جكن جملن ؼَره

 حَنها فحجً طردها لها اِن لن َكون أمراً طبَعَا وإن كانت

 مجرد خادمة ومإكد مع واحدة كثَرة الجحدخ مثلها سجخبر

 العدَدَن بمولفها ورد فعلها هذا ولد َكون فالَرَو أولهم

والده ، وأجاها دلَل ذلن حَن لالت بنظراتهذا إن لم َكن   

 حزَنة وخَبة أمل

 ما الذٌ سَظنه السَد فالَرَو وأنِت جهملَن ذكري "
 " والدجه هكذا

 " !! أنا أهملها "

 همست بها مصدومة وَدها جٗمس صدرها ولم ججرن لها

 مجاًٖ لجمول أٌ شٍء بل وأعجزجها عن الحدَخ فعلَاً ولد

انبها اَْسر جحدَداً لابلةالجربت منها بل ومن ج  

 " ! ٖ أعلم لما جرفضَن ارجداء شٍء جمَل وممدس مثله "

 فاسجسلمت لها مجنهدة بَؤس وللة حَلة وهٍ جلبسها إَاه

 وشفجاها جردد بهمس جراجَل أو صلوات لم جفهمها

 وأعجزجها عن فعل أٌ شٍء وجَبس جسدها بؤكمله من

 مجرد الفكرة وهٍ لَست دَانجها وخشَت إن أبعدت َدَها

 وأولفجها أن جشن بؤمرها خاصة مع لدسَة هذا الشٍء

 ً  لدَهم وها هٍ جورطت مع الخادمة الثرثارة الجٍ كانت أَضا

 . وكؽَرها لد جؽلبت علَها نهاَة اْمر

 كان فٍ نَجها الجخلص من إزعاجها ونزعه بعد خروجها

رَو فٍ ألرب ولت جراه فَه ومإكدومن ثم إعادجه لفالَ  

 سَجفهم أعذارها أكثر من هذه المرأة اللحوحة الفضولَة



 والجٍ نظرت لها ما أن ابجعدت عنها لابلة بسعادة

 " َا إلهٍ كم هو جمَل وكم أنِت رابعة به "

 ارجفعت َدها ٖ شعورَاً وٖمسجه بؤصابع مرجعشة وشعرت

ا جهَنه أو جملل منوكؤنه جمرة مجمدة مجعلمة بها لَس ْنه  

 ً  لَمجه بالنسبة لهم لكنه أمر مخالؾ لدَنها ولم ججخَل َوما

 أن جججرأ علً فعلها لوٖ الضرورة ودمعت عَناها دون

 شعور منها وهٍ ججصور نفسها جنساق مسجمبًٗ خلؾ أمور

 أخري جرفضها من أجل لعب هذا الدور الذٌ وجدت نفسها

الجفت أصابعها حولهمجبرة علَه ومنذ دخلت هذه البٗد ف  

 وفٍ نَجها نزعه وبحركة واحدة ودون اهجمام لرأَها وما

 سجمول لكنها جولفت مكانها كما اجسعت عَناها جنظر لعَنٍ

 الوالفة أمامها والجٍ لم جكن بحال أفضل منها واْصوات

 الرجولَة المرجفعة والمجداخلة جصلها من الخارج مجسللة

عَناها الذاهلة لم جفارقمن باب الشرفة المفجوح فمالت و  

 عَنٍ الممابلة لها

 " !هل هو شجار بَن الحراس ؟ "

 حركت جلن رأسها بحركة خفَفة ولالت فٍ حَرة

 ونظرات وِجله

 " ...ٖ هذا ٖ َحدخ فٍ العادة ! ثمة دخَل بالجؤ "

 " مارَاااا "

 جَبس جسدها كما أطرافها وما كان َرججؾ حَنها هو للبها

 فمط وانمطعت أنفاسها مع امجٗء عَناها المحدلجان بعَنٍ

 الوالفة أمامها بالدموع ما أن وصلها الصوت الرجولٍ

 الصارخ بؽضب مجدداً 



 " مارَاااااا "

 كانت جكابد وبكل لوة السموط مؽشَاً علَها ْنه لم َعد

 بإمكانها الجحكم فٍ نفسها بَنما لالت الوالفة أمامها

 بهمس مصدوم

كون مارَه هذهمن ج "  !! " 

 وكان صوجها ذان بمثابة زر الجشؽَل لسالَها لبل حواسها

 فجركجها وركضت نحو باب الشرفة ودون سإال وٖ اسجبذان

 من عملها وبالرؼم من أّن صوجه كان ؼاضباً وهو َصرخ

 باسمها ْنها لم جكن جنجظر أو ججولع منه خٗؾ ذلن وهٍ

ْسفل ، فكل ماجمؾ عند سَاج الشرفة وجنظر له فٍ ا  

 جولعت أن جراه فٍ جلن العَنان الؽاضبة حَنها هو شوارع

 وطرلات بلدة حجور الجٍ سكنت للبها ولٓبد وَصعب

 .. علَها انجزاعها

 منازلها وحوارَها والطفلة ذات الجدَلجَن بملمس الحرَر

 ولون العسل والفجً شدَد الصمت والبرود ذو النظرات

. اْلدام الصؽَرة الحافَةالمخجلفة عن جمَع ألرانه .  

 جركض فوق الجراب الناعم وصوت ضحكاجها الرلَمة

 . وجعلَماجه الساخرة المجفرلة

 لكنها لم ججد كل ذلن وهٍ جنظر للوجه الذٌ ارجفع فور

 خروجها .. ٖ فٍ جماسَمه شدَدة الوسامة وٖ عَناه

 !! الواسعة الحادة فلم َكن ؼضباً ذان الموجود فَهما

درجات الؽضب وحَنما َجعلك جه سابماً فٍ ألسًلمد عِرفَ   

 اْمر بؤلرب الممربَن لملبه وهٍ والدجه لكنها لم جري

 هذا فٍ عَنَه ما أرجؾ أوصالها لبل للبها وجذكرت



 ً  . كل ما جناسجه للحظات وأنفاسها جخونها جدرَجَا

 ابجعدٌ عنٍ مارَا ٖ أرَد أن أران أمامٍ .. ابجعدٌ )
 ( لبل أن ألجلن

 ( اذهبٍ لمن خنِت زوجن ْجله )

 سمعت عنه الكثَر سابماً ومن لبل أن ألجمٍ به فٍ منزل )
 ( ! اْمَرال ولم أجولع أبداً أن َكون عكس ما َُمال عنه

 كَؾ لرجل الرصاصة الواحدة أن َكون ممن َفمدون )
 ( ! الجحكم فٍ انفعاٖجهم هكذا

أن َكون جَم إبنٍ ولن أسمح لشٍء وٖ ْحد بؤذَجه أو )  
 ( سبباً فَها وٖ أنِت مارَه هارون

 هو أهم لدَا من كل شٍء حجً الوطن ، ومن أجل سٗمجه )
 كنت ْرجعه للبٗد اِن وأبعده عن الخطر لوٖ جلن
 المنظمة والرلالة الجٍ َزرعونها بداخله فاخجفابه اِن
 سَكون جهوراً وحمالة سجكون ثمنها حَاجه وسَموت أمامنا

أحد فعل شٍء له ولن َسجطَع  ) 

 سؤلجلن وألجل نفسٍ ما أن أسجوعب حمَمة هذا )
 ً  ( مارَا لسما

 ( إلً أَن فنحن لم نصفٍ حسابنا بعد )

 ( .. هذا ما لاله وبؤن مكانن خارج البٗد )

 ( .. هذا ما لاله وبؤن مكانن خارج البٗد )

 امجٓت عَناها بالدموع وجمطعت أنفاسها أكثر فمد أنساها

اندفاع مشاعرها كل ما حدخ وبؤنها فمدت ثمجهؼباإها و  

 وخسرجه ولٓبد وبالجالٍ خسرت أمانها الوحَد وحلم

 طفولجها وصباها وبؤنهم أخرجوا الوحش الموجود فٍ داخله

 والذٌ لطالما حذرها منه ولم ولن َنسً ما فعلت بالجؤكَد

 . وأّن عمابها منه لم َنجهٍ بعد

شرفة ما أن انحرؾارججفت أصابعها الممسكة بسَاج ال  

 نظرها للًَٗ عن عَنَه الجٍ أسرجها كلَاً وهٍ جري الماذؾ



 الَدوٌ الذٌ كان َحمله فٍ َده وَوجهه نحو باب المنزل

 والوالفَن أمامه عند أعلً عجباجه وشعرت بارججاؾ َدَها

 َنجمل ْطرافها وصوًٖ لملبها فهل َفكر فعلَاً فٍ ضرب

 ! المكان به وجحوَله لركام

ججخَل أبداً أن َصل جهدَده وجهوره كما لال فالَرَو فلم  

 سابماً لهذا الحد فهل هو علً اسجعداد ْن َحمل إثمهم

 جمَعاً فٍ عنمه لبل المضاء الذٌ سَمؾ أمامه فمط لَعالبها

 وَنجمم منها ؟

 كانت جعلم بؤن اْمور سجنزلك لٓسوأ خاصة مع عناد

 الوالؾ جحجها مباشرة والذٌ صرخ بؽضب

 ؼادر من هنا َا جَم فمارٌ لن جؽادر معن مجبرة وإن "
 " أحرلت المكان بؤكمله

 لكن نظراجه لم ججركها ٖزالت مصوبة لعَنَها عالَاً نظرة

 ٖزالت ججهلها وجخَفها وبشدة ْنها لم جسجطع فهمها وٖ

 لراءجها مججاهًٗ كل ما َمول وكؤنه َضع اْمر بَن َدَها

ان ٖ ثالخ لهما فإما أن جؽادرفؤصبحت أمام خَاران وحَد  

 معه وجولؾ كل هذا أو أن جرفض وججرن له خَار فعل ما

 . َرَد وَهدد به

 جعالت أنفاسها حجً كانت جعبر لربجَها بصعوبة فهٍ جعلم

 بؤن اْمر اِن مخجلؾ عن سابماجها حَن كان َؤخذها من

 منزل عمها الحارثة ُمرِؼماً الجمَع علً لراره وهٍ أولهم

اِن ٖ َرَد أخذها بصفجها زوججه بل ْن عمابها لم ْنه  

 َنجهٍ بعد وعلَها أن جؽادر حَخ المكان الذٌ اخجاره كمنفً

 لها وٖزالت ججهله لجعود لمؤساجها السابمة فمارَه هارون



 هٍ ذاجها لن ججؽَر فٍ نظرهم جمَعاً الفجاة الخانعة

جَارالمسجسلمة الجٍ َمرر الجمَع عنها ْنها ٖ ججَد اخ  

 مصَرها وٖ جعرؾ ما هو فٍ صالحها وْنه اِن علَها أن

 . ججعلم درساً مفاده الخطؤ معناه العماب طوَل اْمد

 لاومت ارججاؾ أوصالها وهٍ جشد أصابعها علً السَاج

 النحاسٍ بموة وامجٓت عَناها بدموع الحسرة واْلم وهٍ

بدجودع عَناه كما ودعت كل شٍء فَه وَخصهما سابماً ولٓ  

 ً  ْنه لم َكن لها َوماً ولن َكون أمر ججاهلجه مجعمده سابما

 وها هٍ حصدت نجابجها اِن ، وفٍ لحظة هٍ نفسها ٖ

 جعرفها فٍ نفسها جؽلبت فَها علً عملها وللبها وكل شٍء

 َمت لجسدها بصلة وحجً لسانها المجَبس الرافض وهٍ

 جحركه مرؼماً حَن صرخت ونظراجها الدامعة لم

َناهججرن ع  

 " ٖ أرَد الخروج من هنا .. هذا هو مكانٍ وهم عابلجٍ "

 لم جعرؾ حَاجها الشعور الذٌ انجابها حَنها وللبها َكاد

 َحطم كل ما حوله من شدة ضرباجه حجً كانت ٖ جسمع

 شٍء ؼَره فٍ أذنَها وهٍ جمول ما هٍ لَست ممجنعة به

 أساساً وما جعلم بؤنه َمرأه كعناد منها وفرار بفعلجها

 المشَنة جلن كما جعلم جَداً ما سجكون مؽبجه علَها لبل

 ً  الجمَع لكنها جحمٍ نفسها منه بل وجحمَه منها أَضا

 فكٗهما بات وجوده فٍ عالم اِخر َعنٍ الهٗن

 . الحجمٍ له

تانسابت أول دمعة فوق طرؾ وجنجها لججٗشً بَن خصٗ  

 .. ؼرجها المجطاَرة لربها جنظر فمط وبحزن وحسرة لعَنَه



 ْحٗمها المنسَة وأمنَاجها المَجة وِخر شٍء َربطها

 بالحَاة والسعادة ها هٍ جفمده ولٓبد جنجظر رد فعله الجالٍ

 والذٌ ٖ َمكن ْحد جولعه وٖ هٍ نفسها وهٍ جزَد ؼضبه

فعلَاً جمَعاشجعاٖ بما فعلت ، لكن ما فعله حَنها فاق   

 جولعاجها وهو َدس َده الحرة خلؾ خصر سجرجه الخاصة

 بالمنظمة وأخرج من حزامها مسدسه الشخصٍ ورفعه

 . عالَاً نحوها

* 
* 
* 

 جلس من نومه بحركة واحدة منزًٖ لدماه علً اْرض

 وكؤنه َنجزع نفسه منه انجزاعا وحضن رأسه بَدَه منحنٍ

للت أصابعه خصٗتالظهر َجكا بمرفمَه علً ركبجَه وجخ  

 شعره اْسود الناعم مجثابب وٖزالت عَناه مؽمضجان وكؤنه

 لم َفارق نومه بعد ، وما أن رفع رأسه واسجوي فٍ جلوسه

 رفع ساعجه الموضوعة علً الطاولة بجانب السرَر ونظر

 للولت فَها وكما جولع لمد فاجه ولت الفجر وأشرلت

صوت اْذان الشمس منذ ولت ْنه معجاد فٍ لصرهم علً  

 المرجفع والذٌ إعجاد علً اٖسجَماظ علَه منذ كان طفًٗ 

 لذلن َنسً أن َضبط منبه هاجفه كلما نام خارجه ونادراً 

 . ما كان َفعلها وَنام فٍ الخارج

 ولؾ مسجؽفراً هللا وجوجه نحو الحمام جوضؤ وصلً أوًٖ ثم

 رفع هاجفه وفجحه ووضعه مكانه وجوجه ناحَة الخزانة ولد

 بدأت الرسابل الصوجَة جُفجح جباعاً ولد مٓ أوًٖ المكان

 الصوت الرجولٍ المجزن



 ولاص لمد زرت السَد راَمر وجحدثت معه كما اجفمنا لكن )
 ٖ جدَد فَما لال َمكنن أسجفادة منه ، لمد لمت بجدوَن كل
 ( شٍء لجطلع علَه بنفسن

 ً  وجٗه صوت رجولٍ آخر بدا ألل جدَة واجزانا

ص لمد لررت أنا و آنسون المؽادرة الَومولا )  
وسنكون فٍ لندن ولت الظهَرة ، وجولؾسالزبىرٌ ل   

 ( عن إؼٗق هاجفن فهذه لَست طباعن

 جولفت أصابعه الجٍ كانت جؽلك أزرار الممَص اْسود ونظر

 نحو هاجفه ما أن خرج منه صوت زوجة والده

 الهادئ الحزَن

ة لكنٍ أثك فٍولاص ٖ أعرفن صاحب لرارات مجهور )  
 ( ثمة والدن بن فاعجنٍ بنفسن وبزَزفون جَداً بنٍ

 إبجسم بحب وهو َنهٍ إؼٗق بالٍ اْزرار صعوداً ونظره

 علً ما َفعل لبل أن جموت جلن اٖبجسامة بسبب الصوت

 اْنثوٌ الجدَد والذٌ كان لجمانة والجٍ خرجت كلماجها

 حادة مرجفعة

م بؤنن أخذجها من هناولاص لما جؽلك هاجفجن ؟ أنا أعل )  
 ( وؼادرت وبشكل نهابٍ وكؤنها هٍ زوججن ولَس أنا

 ولالت آخر كلماجها بنبرة باكَة لبل أن َخجفٍ صوجها بسبب

لجها الخاصة بحركة ّٗ  انجهاء الرسالة فؤزال السجرة من ع

 ؼاضبة من َده مجؤففاً فها هو خبر مؽادرجها بدأ َجسرب

هو َجوجه نحو هاجفهوخٗل ساعات للَلة فمط ، لبسها و  

 وكان َظن بؤنها المكالمة اْخَرة لكنه فوجا بصوجها مجدداً 

 َخرج منه وهو منحنٍ فوله وَده ممدودة نحوه وبما جعله

 ً  َجحجر مكانه مصدوما

 ولاص إن كنت جرَد معرفة هوَة الماجل الحمَمٍ لشمَمن )
 ( علَنا أن نجمابل الَوم



* 
* 
* 

كوب لهوة جرجفع منه خرج لردهة الجناح َحمل فٍ َده  

 اْبخرة فٍ سحابة مجعرجة وما أن وصل لٓرَكة الممابلة

 للجلفاز جلس وهو َضعه علً الطاولة أمامه ورفع جهاز

 الجحكم ولام بجشؽَله ونظره علَه ، وما أن رفع الكوب

 لطرؾ شفجَه ججمدت َده بل وجمَع أطرافه َنظر بذهول

 للخبر الذٌ كان َُذاع مع صورة أبان الوالؾ أعلً منصة

 ! اٖدعاء فٍ الماعة ذاجها الجٍ ُطرد منها نهاراً 

 شعر بجفاؾ مرَع فٍ حلمه وبرودة لاسَة ججسلل من

 أطرافه بَنما انجملت حدلجاه جلمابَاً لشرَط اْخبار أسفل

 الشاشة وحَخ كانت عَناه ججسع بذهول مع كل كلمة َمرإها

لواه حجً بات َشعر بؤن الكوب الخزفٍ فٍ َده وخارت  

 أثمل من العالم بؤسره فؤنزله للطاولة بَنما لم َفارق نظره

 ً  الكلمات الجٍ ٖزال َمرإها بالججابع ووضعه علَها هامسا

 بعدم جصدَك

 " َا إلهٍ "

 كان الخبر ٖزال َجصدر المنوات جمَعها وبموة بالرؼم من

وي ساعات معدودة وْنهجؤخر الولت فلم َفصلهم عنه س  

 لم َجد ولجاً الَوم وٖ مزاجاً لجصفح اْخبار عبر أنجرنت لم

 . َعلم عنه إٖ اِن

 مسحت َده علً فكه ججخلل أصابعه لحَجه الخفَفة وهمس

 من بَن أسنانه

 " ! جباً لهم .. ألهذا جرن البٗد ورجاله معه "



رهصوت رنَن هاجفه هو ما انجشله من كل ذلن وسرق نظ  

 نحوه وؼضن جبَنه َنظر باسجؽراب لٗسم علً شاشجه

 !! وشعر بالجوجس فلما َحدثه فٍ هذا الولت وما َرَد

 رفعه من أمامه بحركة بطَبة وكؤنه َخشً انفجاره بَن َدَه

 وفجح الخط ووضعه علً أذنه ولم َجحدخ بَنما وصله

 ً  الصوت المرجخٍ العمَك سرَعا

 " مرحباً َا لابد "

لشاشة الجلفاز ما أن احجلجها صورة ثابجة عادت نظراجه  

 لمطر وبالكاد اسجطاع أن َمول وبؤحرؾ مجشنجة فعمله

 ٖزال مشوشاً حجً اللحظة

 " مرحباً عمَر "

 ً  لال سرَعا

 " أخفض صوت الجلفاز لربن ٖ َمكننٍ سماعن جَداً  "

 رفع جهاز الجحكم وأؼلمه نهابَاً بَنما وصله صوجه مباشرة

 " أجصل بجلَلة وهاجفها مؽلك ؟ "

 لم َسجطع الجحدخ بادئ اْمر فهو بات َعلم بما حدخ ومن

 البدَهٍ أن َحاول عمله الجفسَر أوًٖ فجلَلة َبدو جنجظر

 ! حمَبجها ٖ اجصاله

 ومن البدَهٍ أَضاً أن َرسلها أو َؤجٍ بنفسه فلما َجصل بها

 !وما َرَد ؟

صاله أم أنهاوهل جؽلك هٍ هاجفها لجخمَنها باج  

 جفعلها دابماً ؟

 ارجفع نظره ٖ شعورَاً ناحَة الساعة المعلمة علً الجدار

 ولال بهدوء



 " .. لد جكون نابمة "

 " أنت فٍ العمران اِن ؟ "

 فاجؤه سإاله وكان بمثابة لؽز جدَد بالنسبة له ولال دون

 أن َجرن لعمله فجرة جفكَر أكبر

 " نعم لكنٍ لست فٍ منزل والدجٍ "

 كان جعلَك عمَر الصمت وكؤنه َحاول لول شٍء وَعجز

 عن صَاؼة عبارة مناسبة له مما جعله َمول ما كان َرفض

 فعلَاً لوله والسإال عنه

 .. ٖ َبدو لٍ أن اْمور جسَر علً ما َرام بَنكما "
 " أثمة مشكلة ما ؟

 كان َنجظر جعلَمه بفضول وجوجس بَنما َضع نُصب عَنَه

واٖخجبار الذٌ جضعه فَه بل وطلبها منهكلماجها اْخَرة   

 عدم الجدخل لكنه لن َُظهر له بؤنه علم بما حدخ كان َرَد

 ً  . فمط أن َعلم مدي جكجمه عن اْمر أَضا

 لم َكجشؾ بؤنه كان َحبس أنفاسه من شدة الجرلب إٖ حَن

 جحررت ما أن وصله صوجه المنخفض العمَك

 " ٖ .. ٖ شٍء مهم "

بَنه وجبدلت نظرة الفضول والجرلب فٍورؼم ذلن جؽضن ج  

 عَنَه للحَرة فهو لم َنكر بؤنه ثمة شٍء ما بَنهما لكنه

 أَضاً لم َبدٌ رد فعل جناسب شدة المولؾ الذٌ مرا به

 !! الَوم

 كان من المفجرض أن ٖ َجدخل أكثر لكن صمجه اِن سَإدٌ

 للنجَجة ذاجها لذلن لال ما كان سَموله لو أنه لم َكن َعلم

 " !!ٖ أعرؾ عروساً ججرن منزلها ْمر صؽَر وؼَر مهم"



 حدخ حَنها ما انجظره منذ البداَة وجولعه وهو الضَك

 الحمَمٍ فٍ صوجه ولد لال

 لَس ثمة أمر صؽَر وكبَر فٍ الحَاة نحن البشر من "
 نحدد حجم هذا بجصرفاجنا وأفكارنا .. إنها مسؤلة بَن
 " العمل والملب

ة ٖ إرادَة ولم َعلك مجبِراً نفسهارجفع حاجباه فٍ حرك  

 علً ذلن فهو َبدو بؤنه َراها مشكلة صؽَرة وجلَلة هٍ

 !! من جعطَها أكبر من حجمها

 ٖ َعلم أَؽضب ٖسجنماصه لؽضبها أم َسعد لجصؽَره لحجم

 ! المشكلة الجٍ جُعد كارثة فعلَة

 !فهل هو مسجاء لمؽادرجها ؟

ط الجؤكد منها لَجمكنكان عمله َموده لنجَجة واحدة أراد فم  

 من جحلَل مولفه ورد فعله علً اْمر لذلن لال بجوجس لم

 َسجطع إخفابه فٍ صوجه

 ٖ َبدو لٍ أنن جرَد الجحدخ عن اْمر لذلن "
 " سؤسؤلها هٍ

 " ٖ .. ٖ جفعل "

 كانت كلماجه سرَعة بل وآمرة وإن كان صوجه ٖزال َحجفظ

الجعب والنوم ، واجخذبنبرجه المرجخَة العمَمة وكؤنه َماوم   

 لابد وضع الصمت حَنها لَس لَفكر وَحلل ردة فعله فمط

 بل وَنجظر ججمة كٗمه الجٍ باجت مجولعة ولد لال أخَراً 

 " اجرن اْمر بَننا َا لابد ٖ أرَد أن َجدخل أٌ أحد "

 أومؤ برأسه جزَن طرؾ شفجَه ابجسامة مابلة ولال

 " حسناً كما جرَد "

"  ً  " وداعا



ذان فمط ما سمعه منه لبل أن َنهٍ المكالمة فؤبعدكان   

 الهاجؾ عن أذنه ونظر له ولم َسجطع إمسان ضحكة صؽَرة

 أُفلجت منه ولال

 !! مسجاء منها وجرَد أن ججفاهم معها هٍ فمط "
 " َجعسر فهمكم فعًٗ َا رجال مطر شاهَن

 وحرن رأسه مبجسماً ووضع الهاجؾ علً الطاولة وأعاد

 جشؽَل الجلفاز بَنما من كان َحدثه لبل للَل لم َفارق هاجفه

 َده مثله وهو َحاول مجدداً للرلم الذٌ كانت نجَجة اٖجصال

 به ذاجها فرماه علً الكرسٍ بجانبه بحركة ؼاضبة

 واشجدت أصابعه علً الممود بَنما عادت ذات العبارات

 والمشاهد للجكرر فٍ رأسه الذٌ َكاد َنفجر بها وكؤنه

 َسمع صراخها وكلماجها اِن اِن

 (كااااذبة ... سؤلجلن َا كاذبة )

 ( " هذا ٖ َكذب " )

 ( ٖ بل أرَد الذهاب معن )

 جحدثت وعمَر عن اْمر لكنه منشؽل وٖ َسجطَع )
 ( المؽادرة اِن

 ضربت َده الممود بؽضب وأداره عند المنعطؾ الجبلٍ الذٌ

الموٌ أمامه وصل له واجسعت عَناه وهو َري الضوء  

 والذٌ كان مصدره الشاحنة الجٍ ظهرت فجؤة من خلؾ

 المنحدر ، وفٍ حركة سرَعة ٖ إرادَة حاول إدارة السَارة

 بعَداً عنها لكن ذلن لم َمنع الصدام الذٌ ججاوز إدران

 كلَهما وصوت اصطدام الحدَد الموٌ وحده ما ُسمع حَنها

 . فٍ المكان الشبه منمطع



* 
* 
* 

ببعضهما ونظرها لم َفارلهما بالرؼم منشدت َدَها   

 سماعها لصوت الخطوات الجٍ كانت جمجرب منها جُسمع

 بوضوح فوق أؼصان اْشجار المجكسرة فهٍ باجت جعلم

 صاحبها وجعرفه وجمَزها من بَن جمَع اْلدام اْخري

 . وأَنما كانت

 جولفت جلن الخطوات ما أن وصل صاحبها للمكان الذٌ

الجهة الخلفَة لمنزلهم جحدَداً وحَخكانت ججلس فَه و  

 الكرسٍ الحجرٌ َنظر لمٗمحها الجٍ جكاد جخفَها خصٗت

 شعرها المجطاَرة أمام وجهها دون أن جهجم لها وكؤنها

 فمدت صلجها بما حولها أو الرؼبة فٍ فعل أٌ شٍء وإن

 ! كان َسبب أزعاج لها

 حَن أخبره خاله صمر بؤنه سَجدها هنا لم َصدق حجً دخل

 سور المنزل وأخبره أحد الحرس بؤنهم لم َمجربوا من هذه

 الجهة ْنها ججلس فَها فصّدق كلمات خاله حَنها وبؤنها

 جشبه والدجها فٍ هذا فهو لَس نوع من العناد وٖ الدٖل

ولتوإجبار الؽَر علً ما جرَدان بل نوع آخر من العزلة   

 . الحزن ومهما كانت حالة الطمس فٍ الخارج ولجها

 جحركت خطواجه مجدداً وجلس عند الطرؾ اِخر للكرسٍ

 واجكؤ بمرفمَه علً ركبجَه َنظر لَدَه الجٍ كان َشبن

 أصابعها معاً وكانت الدلابك الجالَة بمثابة الساعات لدَه

 حجً لال أخَراً وبنبرة عمَمة جوفاء ولم َرفع رأسه

ظرهوٖ ن  



 " ... حَنما جم أسرٌ وإدخالٍ للهازان "

 وجولفت كلماجه فجؤة بالرؼم من أن الجالسة بمربه رفعت

 رأسها ونظرت له حَنها لكنه لم َجابع حدَثه ذان بل نظر

 لها أَضاً وإن لم َسجوٌ فٍ جلوسه أو َبعد مرفمَه عن

 ركبجَه وجبدلت نبرجه للضَك وهو َمول

ه أولبن الحممً وإن فررت بنأنا لن أسمح بفعل ما َرَد "  
 لخارج البٗد ولن َعلم وٖ والدن عن مكانن كما أنٍ ٖ أهجم
 ً  " لجوثَك لانونٍ لزواجٍ بن فهو شرعٍ جماما

 ساد الصمت من ناحَجها للحظات ولبل أن جهمس بخفوت

 جنمل نظراجها المسجفهمة بَن عَنَه

 " كنت جمول عندما كنت فٍ الهازان ؟ "

للحظات وٖ َنكر بؤنه لم َجولع أن جعودحدق فٍ عَنَها   

 لكلماجه السابمة بل وأن جججاهل كل ما لال بعدها ! كما ٖ

 َعلم كَؾ لال هو ذلن ْنه لم َفكر َوماّ فٍ لولها ْحد وٖ

 والدها وٖ حجً جَم ألرب اْشخاص له حَن كان

 !! مهاجراً هنان

 أبعد نظره عنها لٓرض مجدداً ولال بجمود

 " ٖ طابل من الحدَخ عن ذلن فثمة ما هو أهم منه اِن "

 وكان ذان ما زاد اْمر سوءاً بدًٖ من معالججه ولد وصله

 ً  صوجها الحانك سرَعا

 أن أرحل معن دون علم والدٌ وأجرن والدجٍ وجدٌ "
 " َواجهان هذه المصَبة وحدهما هو اْهم ؟

 نظر لها واسجوي فٍ جلوسه ولال بجدَة

سجكون معنا وعمٍ دجً ٖ َمكنهم إثبات أنه والدجن "  
 ٖزال علً لَد الحَاة ْنه مَت جماماً لانونَاً وَعَش بهوَة
 " أخري لن َجدوا أٌ ثؽرة فَها وإن فجشوا العالم بؤكمله



 اجسعت عَناها وكؤنها جري شخصاً آخر أمامها ٖ جعرفه

 ولالت مسجنكرة

 " .... ووالدٌ ؟! أنا ٖ َمكننٍ "

بضَك َرمٍ بحمَمة أفكاره عنها فٍ وجههالاطعها   

 أنِت َمكنن فعل كل شٍء من أجل البمَة لكن من أجل "
 " نفسن ٖ

 ولم َجرن لها أٌ مجال لجهاجمه أو جدافع عن نفسها أمام

 هجومه وهو َجابع بضَك أشد

 إن لرر والدن إخراجن من دونه لن جمانعٍ "
 " ألَس كذلن ؟

عَنَها لكنها لم جكن جعبر كانت الدموع لد بدأت جججمع فٍ  

 عن الحزن وٖ اْلم بل الؽضب والذٌ ظهر واضحاً فٍ

 صوجها حَن لالت بانفعال

 ٖ ولن أسمح بؤن َعَش كل واحد منا فٍ بٗد مجدداً ولن "
 " أبجعد عن كلَهما

 أبعد نظره عنها للفراغ أمامه بَنما الجصمت نظراجها هٍ

انعكس النور بنصؾ وجهه الممابل لها هذه المرة ولد  

 الموٌ فولهما وظٗل اْشجار علً مٗمحه وأنفه المسجمَم

 وخصٗت شعره المصَرة الجٍ جدلت فوق جبَنه بسبب

 نسمات الهواء المجحركة لجحوله لما َشبه لوحة فنَة رابعة

 وشعرت باْلم بسبب كلماجها الجٍ كانت مجؤكدة من أنها

الت بؤسً حزَنآلمجه وَكجمها فٍ داخله كعادجه الدابمة فم  

 " أرَد أن أكون معن لكن لَس بعَداً عنهما "

 نظر لها بحركة سرَعة حَنها ولال بضَك

 " إذاً لن جكونٍ معٍ بل مع أولبن الرجال "



 شعرت بملبها انمبض بشدة حجً كانت جشعر باْلم الموٌ

 فَه بَنما جابع هو من فوره وبنبرة حادة لوَة

 وهذا ما أرضً بالموت علً السماح به فلَمجلونٍ أوًٖ  "
 " إن لم َجدوا حًٗ ؼَره

 ً  كانت جنظر لعَنَه فٍ صمت اسجصعب علَها مؽادرجه سرَعا

 بسبب اْفكار الجٍ اججاحجها حَنها وهمست بجوجس

 وكلمات مجؤنَة

 " !ماذا حدخ ؟ "

 كانت ضربات للبها ججعالً وبشكل جنونٍ فهٍ جعلم بؤنه لن

 َمول أو َمجرح جلن اْفكار المجنونة عبثاً ! كما أنها لم

 جشاهد بمَة اْحداخ فٍ الجلفاز واعجصمت عن كل ما له

 صلة باْمر بل ولضت أؼلب الولت مع جدها جنام فٍ

 حضنه فمط دون أن ججحدخ عن أٌ شٍء كٍ ٖ َكون

 . وحَداً وكٍ ٖ جإلمه أكثر بالجحدخ عن اْمر

اعات وجودها فٍ جلن الماعة مجدداً كانت وكؤنها جعَش س  

 وهٍ جنجظر أن َرحمها وَمول ما لد َجعلها جندم علً

 سإالها عنه أَضاً حجً رحمجها شفجاه أخَراً وما أن أبعد

 نظره عنها ولال َشد لبضجَه بموة وكؤنه َفرغ ما به فَهما

 طلب السَد عمبة أن َجركوا لاعة المحكمة وَججمعوا فٍ "
ؤدبة عشاء من أجلهممنزله ولد ألام م  " 

 ً  حدلت فٍ جانب وجهه باسجؽراب وهمست سرَعا

 " !وأنت لم جذهب معهم ؟ "

 شّد علً أسنانه وفكَه بموة وإن لال بشٍء من البرود

 لن أحجمل الوجود بَنهم هنان ، عمٍ صمر ووالدن "
 " َفَان بالؽرض



 اكجسً الحزن مٗمحها وعَناها الجمَلة وفهمت اِن بؤن

ة اسجؽل المولؾ لَجمعهم لدَه فٍ محاولة َٔجادالسَد عمب  

 حل للمسؤلة ، جاهدت نفسها بصعوبة وهٍ جمنعها لجمول

 " وهل انجهً اججماعهم ؟ "

 همس بجمود بَنما عاد لطرَمة جلوسه السابك وٖزال

 َججنب النظر لها

 " لَس بعد "

 جنفست بما َشبه اٖرجَاح وهٍ جبعد نظرها عنه فهو حررها

 من كابوس معرفة ما حدخ وهٍ الجٍ كانت ججولعه سَباً فمد

 جؤخر الولت ولم جكن ججولع بؤن اججماعهم ذان لم َنجهٍ

 بعد ! عادت ونظرت له ولالت بجردد ونبرة حزَنة

 " وماذا سَحدخ اِن ؟ "

 حرن رأسه بشرود ولال

 ٖ أعلم لكنهم سَحاولون إَجاد حل َرضٍ أولبن الرجال "
للًَٗ عن شروط العمدللجّنازل وإن   " 

 " ! لَس جمَعها جمصد "

 همست بجلن الكلمات مصدومة فاسجدار رأسه ونظر لها

 ولال وابجسامة ساخرة جزَن شفجَه

 " لن نطمح بذلن فٗ َبدو أنهم َنوون فعلها "

 عادت ضربات للبها للجوجر حجً ظهر ذلن جلَاً علً أنفاسها

 ولمعت الدموع فٍ عَنَها ولالت بصعوبة

 " !هذا َعنٍ إما أن َجنازلوا عنّا أو عن عنك جدٌ ؟ "

 هرب بنظراجه مجدداً محدلاً باْرض جحت لدمَه فرإَجها

 بهذا الحال كفَل لوحده بمجله لكنه ورؼم ذلن لال الحمَمة



 الجٍ ٖ َجدٌ جضلَلها وٖ إخفاإها بَنما كان صوجه شدَد

 الججهم والجمود

 " هذا فٍ حال لرروا ذلن "

َدها لصدرها واؼرورلت عَناها فعلَاً بالدموع وإنارجفعت   

 لم جفارق رموشها الكثَفة جنظر من خٗلها للذٌ لال ولد

 أشاح بوجهه للجانب اِخر

 من الجَد أّن ابن جوزاء حاصرهم بالمانون لما خرجوا "
 " من جلن الماعة بدون وثَمة مولعة جدَدة

 اجسعت عَناها الٗمعة بذهول وهمست

والدٌأَفعلها  "  !! " 

 اسجوي فٍ جلوسه مجدداً ونظر لها ولال بجدَة

 َنظر لعَنَها

 والدن رجل عادل َا جَما ولد حاصروه بكبار رجال "
 الجنوب الذَن كان َجلس بَنهم سابماً كزعَم لهم َُنفذون
 أوامره وأحكامه ومهما كرهت أنفسهم ْنهم َثمون بعدله
 " ونزاهجه

صدَك وانسابت أول دمعةحركت رأسها بعدم اسجَعاب وٖ ج  

 من طرؾ عَنها نزوًٖ لوجنجها وهو ما جعله َشجعل أكثر

 من الداخل وأبعد نظره عنها بحركة ؼاضبة جشبه كلماجه

 حَن لال

 هو ربَس للبٗد اِن وبإمكانه لجلهم دون أن َحاسبه "
 " أحد لكنه ٖ َفعلها بالرؼم من كل ما فعله به شعبها

 لم جسجطع منع عَنَها من الجحدَك فَه باسجؽراب ولالت

 " الشعب ٖ عٗلة وٖ علم له بما حدخ "

 نظر لها مجدداً ولال بضَك َشَر بَده أمامه

"  ً  " والخونة الذَن باعوه لدول الؽرب منهم أَضا



 أبعدت نظرها عنه جبعد خصٗت ؼرجها بَدَها للخلؾ

َداً بحزن وألم وعادتججخللها أصابعها ببطء جنظر للظٗم بع  

 الدموع للجكدس فٍ عَنَها وهمست بضَاع

 " إذاً هو أساء اْمور بدًٖ من جحسَنها "

 لال مباشرة

 ٖ .. بل هو أشؽل العامة بمضَة المعاهدة وسبب سفر "
 " والدن ورجاله عن أمر الوثَمة ولضَة الثؤر

 أبعدت َدَها وجحررت الخصٗت الحرَرَة منها مجدداً 

ه ولالت بضَك وعَنان دامعةونظرت ل  

 وهذا كانت نجابجه مشكٗت أعظم أللها اجهامه بؤنه وراء "
 عملَة اؼجَال جدٌ شراع ْن بموجه سمطت جلن اٖجفالَة ،
 هذا ؼَر اٖجهامات الجٍ وجهت له بؤنه َحاول جؤجَج وضع
 البٗد وبؤنه نمض اجفالَة سرَة بإخراجها للعلن
 " وؼَره الكثَر

ه فٍ مٗمحها وكؤنه َنسخ صوراً لها ولالجنملت نظراج  

 بجدَة وكلمات واثمة ما أن اسجمرت علً عَنَها ومملجَها

 الزرلاء الٗمعة

 والدن ٖ َهمه كل ذلن فهو لم َسعً َوماً لحكم البٗد وٖ "
 الثناء علً أفعاله أو جمجَده هو فكر فٍ عابلجه فمط .. أنجم
 " أهم لدَه من كل ذلن

ة ولالت بنبرة مجؤسَةحركت رأسها بمو  

 ٖ هو لم َكن َوماً لَجنازل عن مبادبه ووطنَجه "
 " وٖ من أجلنا

 وأشارت لنفسها مجابعة بحرلة وألم وعَناها جلمع مجدداً 

 بالدموع الحبَسة بَن رموشها الطوَلة

 وضع مصلحة الوطن لبلنا حَنها وُحرمنا جمَعنا من "
مةبعضنا ولم نجنٍ من ذلن سوي الملوب المحط  " 

 وأبعدت نظرها عنه بل وأشاحت بوجهها للجانب اِخر جكجم



 عبرة جرفض البماء أكثر حبَسة أضلعها فمال بنظرات حزَنة

 لم جفارق خصٗت شعرها الطوَل والحابلة بَنهما

 " !! لم أجصور َوماً أن ججؽَر نظرجن له َا جَما "

 جعلجها كلماجه جلن جدَر رأسها نحوه بحركة سرَعة جؽَر

 معها مسار ذان الحرَر اْسود من ظهرها لكجفها وصدرها

 ولالت بكلمات لوَة مندفعة معاكسة جماماً للدموع السجَنة

 فٍ زجاج عَنَها

 نظرجٍ له لم ولن ججؽَر أبداً ، صحَح بؤنه لم َطلمها وكان "
 َظن بؤن سفرهم لن َجعدي اْربعة أعوام لكن هذا ٖ َنفٍ
 " بؤنه اخجار الوطن حَنها

شجدت أصابعه وجحولت لمبضة مجكورة فٍ حركة ٖ إرادَةا  

 وكؤنه َفرغ كل ما َكبجه فَها ولال بحزم َنظر

 بجركَز لعَنَها

 " وإن لم َفعل ماذا كان سَحدخ ؟ ألِن أن ججصورٌ هذا ؟ "

 وأشار بَده بعَداً وهو َجابع مباشرة وبلهجة اكثر

 حزماً وجدَة

ن صنوان والحالنكانت سجشجعل حرباً ٖ نهاَة لها بَ "  
 وكان رجاله سَُمجلون أمام عَنَه وجحت لصؾ طابرات من
 َسمون أنفسهم دعاة السٗم وسَخسر البٗد وجَشه
 ً  " وَخسركم أَضا

 لم ججعلها كلماجه الوالعَة جلن جهدأ أو جؽَر مفهومها

 ونظرجها لٓمر بل صاحت بحرلة ولد ضربت بظهر كفها

 علً فخذها

ِخر لطرة دماء فَه وجشجت عابلجه لكن البٗد اسجنزفجه "  
 " !ولم َعرؾ معنً السعادة .. أهذا َكون جزاإه ؟

 امجدت َده نحو َدها جلن وشدت أصابعه علَها بموة فهو



 َفهم ما جمر وجشعر به بل وَشعر بؤضعافه المضاعفة وللبه

 َجمزق وٖ حل أمامه وٖ خَار فٍ َدَه ، ورؼم ذلن اسجمر

د فمط أن َمدها بالموه ولال بكلماتفٍ دور الموٌ الذٌ أرا  

 جادة وَده ٖزالت جضؽط علً أصابعها الباردة الناعمة

 هو مخجلؾ عنّا َا جَما ْنه ٖ َفكر بمثل جفكَرن وٖ مثل "
 جفكَر أٌ أحد منا وٖ َمكنه الجخلٍ عن مبادبه وِخر َوم
 " فٍ حَاجه .. هذا هو رجل الوطن ورجل الحروب

عجهما كٗهما لوجهها مجدداً جبعد بهماوجرن َدها ما أن رف  

 خصٗت ؼرجها المجطاَرة بنعومة مع الرَح وكؤنها جعطٍ

 النسابم الربَعَة مساحة أوسع من بشرجها الناعمة بَنما

 خرجت كلماجها مخجلطة بعبرة حبَسة ٖزالت جماومها حجً

 اللحظة بَنما كان صوجها حانماً وبشدة

من كل هذا ! أشمابهم ماجواجباً لهم .. ما الذٌ سَجنونه  "  
 " منذ زمن لما ٖ َنظرون لما فعله والدٌ من أجلهم ؟

 عاد ٔبعاد نظره عنها وهمس بكلمات شاردة جشبه

 نظراجه جلن

 " هدفهم جدن .. هم لم ولن َروا والدن عدواً لهم "

 أبعدت َدَها ونظرت له ولالت بجدَة

 أنت لم جري نظراجهم له َا لاسم .. أنا ٖ أصدق بؤن "
 " هدفهم هو جدٌ وسٗلجه فمط

 اجسعت عَناه فٍ حَرة ونظر لها بل ولعَنَها بجفكَر لبرهة

 وكؤنه َحاول جفسَر ما جمول ولال ما أن عجز عن فعل ذلن

 مسجحَل ..! لد َكون ْنهم َظنون بؤنه َخفٍ أمر "
 ً  " وجوده حَا

عجز عن جصدَك ذلن وهٍ ججذكر ما حدخحركت رأسها ب  

 فٍ جلن الماعة بعد دخولهم وهمست بؤسً حزَن



 " أجزم بؤنهم لن َكجفوا وإن سلمنا لهم ثٗثجنا "

 همس دون شعور منه

 " !! ولماذا "

 نظرت للفراغ أمامها بشرود وضَاع ولالت بكلمات مجؤنَة

 ٖ أعلم لكن عَناه ونظراجه المخَفة كانت وكؤنها جمول "
 " بؤنه َرَد فمط الوصول لؽاَة ما بكل ما َفعله

 زادجه كلماجها جلن حَرة وضَاعاً حجً أعجزجه عن النطك ،

 َعلم بؤنها حادة الذكاء سلَلة عابلة الشاهَن لكن َصعب

 علَه اسجَعاب أن َكون ذلن صحَحاً فٗ شٍء آخر لد

 ! َطمحون له

 لال وٖزال َنظر بجركَز لنصؾ وجهها الممابل له

 ٖ أعجمد هذا فإن كان ٖ َرَد المال وٖ المنصب وٖ الجاه "
 " فهو لن َسعً ْمر آخر بالجؤكَد

 حضنت نفسها بَدَها وكؤنها جحمَها من مجرد الجفكَر فٍ

 اْمر فعَنا ونظرات شعَب ٖ جفارلها أبداً وكؤنها جراه

 أمامها فٍ كل مكان ، ارجسمت الجعاسة علً مٗمحها ولالت

 بشرود حزَن

 أخشً فمط أن َكون الثمن أشد لسوة من أخذنا "
 ً  " ثٗثجنا معا

 أبعد نظره عنها للسماء السوداء عالَاً وجخللت أصابعه

 شعره َشده للوراء لبل أن جنجمل من لفا عنمه لفكَه ولال

 ونظره لم َفارق النجوم المجناثرة فَها بَنما كانت كلماجه

 جوفاء كبَبة

 سنري ما سَخرج عنه اججماعهم فٍ منزل السَد عمبة "
 " ثم لكل حادخ حدَخ

 نظرت له وٖزال َنظر عالَاً بعَنَن حزَنة شاردة وجعلم ما



 َشعر به اِن فؤصعب ما فٍ الوجود أن َعجز الرجل عن

 مساعدة من َحبهم ، مٓت الدموع عَنَها ونظرت لَدَها

خجلط صوجها بنبرةاللجان عادت لشدهما بموة فٍ حجرها وا  

 بكاء واضحة لم َعد َمكنها كجمه أكثر من ذلن ما أن لالت

 للبٍ َحجرق علَهم جمَعهم .. والدٌ ووالدجٍ وجدٌ ، "
 " أشعر به َجمزق دون جولؾ

 وكان ذان هو الخَط الرفَع بَنها وبَن صمودها الذٌ

 جمسكت به لساعات وأمام الجمَع .. جدها والكاسر وحجً

ا اِن بل وحجً نفسها وانهارت باكَة نهاَةالجالس بجواره  

 اْمر ما جعله َمؾ سرَعاً وَجلس ملجصماً بها وشدها

 لحضنه وأحاطجها ذراعَه َحضنها بموة ومسحت َده علً

 شعرها ولال َحاول الصمود رؼم ضعفه الممَت أمام

 دموعها وبكابها

 لنا لدر محدد َا جَما هللا رسمه لنا ٖ َمكننا السَر علً "
َره وٖ جؽََره إٖ بالدعاءؼ  " 

 جمسكت أصابعها بطرؾ سجرجه ولالت باكَة جدفن

 مٗمحها فَها

 ٖ َمكننٍ جصور أن َموت جدٌ ونصبح أنا ووالدجٍ "
 لدَهم .. ٖ َمكننٍ فعلها فمجرد الجفكَر فَها َمودنٍ
 " للجنون ، سَكون والدٌ مَجاً بالجؤكَد لَحدخ ذلن

عبراجها المجٗحمة فشدهاواخجلطت آخر كلمات لالجها ب  

 لحضنه أكثر َشعر بكل كلمة لالجها سكَن َذبح للبه

 وروحه ، اشجد سواد نظراجه الؽاضبة والمحدلة فٍ الفراغ

 أمامه ولال من بَن أسنانه

 لَس والدن فمط بل وأنا أَضاً ْنٍ لن أسمح بهذا "
 " ومهما حدخ



 ازداد بكاإها حدة ولالت

لما سمحت لجلن المحاكمة لو أن الولت َعود للوراء "  
 " أن جحدخ وبؤٌ طرَمة كانت وإن لجلت نفسٍ

 مسحت َده علً شعرها ولبّل رأسها وكؤنه َحمد هللا أنَّ جلن

 اْمنَة ٖ َمكن جحمَمها اِن والجٍ نجَججها أن َفمدها هٍ

 ولٓبد ، اجكؤ بذلنه علً رأسها َحضنها أكثر ولال بحزن

 ٖ شٍء فٍ الحَاة َمكن جؽََره هو لدرنا وٖ مهرب "
 " لنا منه

 شعر بكلماجها سكَن َخجرق صدره حَخ جدفن وجهها

 ومٗمحها ما أن لالت باكَة وبحسرة وألم

 كم أجمنً أن َعود كل شٍء كما كان بعد أن جوضحت "
 ً  " اْمور الخفَة وَنسَا كل ما حدخ سابما

ا ولبّله مجدداً وكؤنهعاد ودفن شفجَه فٍ نعومة شعره  

 َشجع نفسه علً لول الحمَمة الجٍ ٖ مهرب منها وما

 َرفضه للبه وَوافمه عمله الذٌ كانت له الؽلبة نهاَة اْمر

 ولال بكلمات مجؤنَة حزَنة ونظرات شاردة واجمة

 الرجل َا جَما حَن َُطعن فٍ كبرَابه وكرامجه َضع كل "
حجً للبهشٍء جحت حذابه وَدعسه به وَمضٍ .. و  

 " ومشاعره

 جعلجها كلماجه جلن جبجعد عن حضنه بحركة سرَعة ولالت

 بكلمات ؼاضبة باكَة جنظر لعَنَه

 " ! ولما أنجم هكذا "

 ابجسم رؼماً عنه بسبب جفكَرها وكلماجها الطفولَة جلن

 وأمسن وجهها بَدَه َمسح إبهاماه الدموع عن وجنجَها

 ولال بكلمات هادبة َنظر لعَنَها

نه شٍء فٍ جكوَننا وٖ نخجلؾ فَه البجةْ "  " 



 أبعدت نظرها عنه وجبعه وجهها مما جعله َبعد َدَه عنها

 وحدلت فٍ الفراغ أمامها بعَنَن حزَنة دامعة فجنهد
 بعمك ولال

 " ... جَما "

 وجولفت كلماجه ْنه وكالعادة سرلها منه ما هو أهم من

علًوجوده ومن كلماجه وارجفع نظره معها وهٍ جمؾ   

 طولها ما أن سمعت صوت السَارة الجٍ دخلت من بوابة

 المنزل مجوجهة نحو الداخل فهمست بخفوت جنظر

 لجلن الجهة

 " هذا أبٍ "

 وجركجه وسارت راكضة حول المنزل لجدركه فهٍ لم جنم ولم

 جسجطع فعلها جنجظره ولد ادعت النوم لَنام الكاسر ْنه

 . لرر أن ٖ َنام لبلها

ب المنزل كانت سَارجه فمط الموجودة هنانحَن وصلت لبا  

 فركضت نحو الداخل مسرعة وكما جولعت كان َصعد

 السٗلم حَنها سجرجه فٍ َده وخطواجه البطَبة كانت جصؾ

 حالة الجعب وأرهاق الجٍ وصل لها فلحمت به ولالت وهٍ

 جصعد أول العجبات

 " أبٍ "

 وجولفت خطواجها بسبب جولفه ونظرت لوجهه بل ولعَنَه

 جحدَداً ما أن اسجدار رأسه نحوها وشعرت بملبها َجمزق

 حَن لم َبدر منه أٌ كلمة وكؤنه َرفض لول أٌ شٍء

 وٌْ شخٍص كان ! وْنها ججفهم شدة المولؾ لررت أن ٖ

 جسؤله عّما حدخ وما نجج عنه اججماعهم ذان وإن كانت



فة ذلن لكنها هنا من أجل أمر آخرجحجرق لمعر  . 

 اشجدت لبضة أصابعها علً السَاج الخشبٍ للسٗلم فٍ

 حركة ٖ إرادَة بسبب جوجرها .. ٖ بل جرددها الذٌ كان َكاد

 َفمدها النطك ولالت نهاَة اْمر مجؽلبة علً كل ذلن بَنما

 كانت كلماجها حزَنة جشبه نظراجها لعَنَه

المسجشفً وٖ نعلم حجً لمد أخذها خالٍ رعد من "  
 " اِن أَن هما

 ججنبت ذكر كلمة والدجٍ وٖ جعرؾ لما ! وكانت ضربات

 للبها جرجفع بشكل جنونٍ لشدة جرلبها وجمنت فٍ لحظة

 َؤس أن خالؾ جمَع مخاوفها بل وكلمات لاسم الجٍ ٖزالت

 جنخر فٍ رأسها وجعذب للبها ، واكجشفت حَنها بؤنها مجرد

اؾ لدفجر ذكرَاجها اْلَمة ورأت كلماجهأمنَات مَجة جُض  

 جلن أمامها وبكل حرؾ فَها وكؤنها جسمعها منه اِن وهٍ

 جراه َدَر ظهره لها دون أن َعلك بشٍء بل ولم ججؽَر

 ! مٗمحه البجة وكؤنه لم َسمعها

 فنزلت دموعها دون شعور منها وهٍ جودعه كوداعها لكل

سم لمهاجمجهاشٍء كان َربطها بالحَاة وعادت كلمات لا  

 ودون رحمة وهٍ جسمع صوت خطواجه مبجعداً 

 الرجل َا جَما حَن َُطعن فٍ كبرَابه وكرامجه َضع كل )
 شٍء .. جحت حذابه وَدعسه به وَمضٍ .. وحجً للبه
 ( ومشاعره

 حركت رأسها بموة ورفض وصعدت العجبات راكضة خلفه

 ما أن اخجفً جماماً عن نظرها فهٍ جعرؾ والدها جَداً َحبها

 كما لم َحَب رجل امرأة من لبل ، لكن كل ذلن جٗشً ما أن

 صفعها الوالع بمرارة حمَمجه وجولفت خطواجها مع انجفاض



 جسدها بسبب صوت باب الؽرفة الذٌ ضربه خلفه بموة

ةلَرسل لها رسالة واضحة مفادها بؤن باب لاعة المحكم  

 . ذان سَكون أمامها كلما لررت فجح باب آخر بَنهما

 فودعجه عَناها الدامعة كما ودعت جمَع أحٗم طفولجها

 ونزلت عجبات السٗلم بخطوات بطَبة وجسدها ملجصك

 بالجدار جسحب لدماها فولها بصعوبة بَنما عَناها الحزَنة

 الجعسة والجٍ َحفها جفنَن حمراوَن بشدة كانجا جحدلان فٍ

فراغ بحزن وكؤنها فمدت صلجها بالعالم وكل شٍء منال  

 حولها حجً أنها لم جنظر ناحَة الباب وٖ للداخل منه والذٌ

 كان صمر ولد ولؾ َنظر لها باسجؽراب وهٍ جججازه
 . وكؤنها ٖ جراه مجوجهة ناحَة ممر ؼرفجها

 " ماذا حدخ ؟ "

 جولفت خطواجها فجؤة وحَن وصلها صوت لاسم الذٌ دخل

 ً ووجه ذان السإال لصمر دون أن َنجبه لوجودها أَضا  

 هنان ، وكان ذان ما أعاد حواسها للحَاة وللشعور بما

 حولها مجدداً ، وما أن اسجدارت نحوهما كان صمر َنظر له

 لبل أن َنظر لها ثم َعود وَنظر له مجدداً فٍ رسالة صامجة

 لم َكن لذكابها الفطرٌ أن َججاوزها بسهولة وهو ما جعلها

 جعود أدراجها حجً ولفت أمامهما ولالت ببحة وجرلب

 " ماذا طلبوا فٍ الممابل ؟ "

 نمل صمر نظره بَنها وبَن لاسم باسجؽراب والذٌ جنهد بملة

 حَلة رافعاً َدَه وكؤنه َمول له

 ( ٖ جدوي من جؽََر أفكارها )

 وٖ َعلم بؤنه لم َكن َجساءل عن هذا بل كَؾ خّمنت أن



 !! َكون هذا ما حدخ

 جهرب من النظر لها ولال وهو َججازها

 " ٖ شٍء مهم .. أنا مجعب وأرَد أن أنام "

 لكن ذلن لم َُمنعها ولم َعطَه الفرصة أَضاً للجخلص منها

 ْن ذراعه كانت فٍ لبضجها سرَعاً وأدارجه ناحَجها ولالت

 بإصرار جنظر لعَنَه

 " بل ثمة ما حدخ وعلَن إخبارٌ به "

 نمل نظره من عَنَها الحزَنة المجدة والمجورمة بشدة

 والجٍ كانت السبب الربَسٍ لصمجه رأفة بحالها لَسجمر

 علً عَنٍ لاسم الذٌ خان جولعاجه حَنها وهو َوما له

 برأسه مجنهداً بملة حَلة لَفهم بؤنه علَه الجحدخ ولول ما

 حدخ وبؤن إخفابه عنها ٖ جدوي منه فهٍ سجعلمه إن منه

من ؼَره وإن الَوم أو فٍ الؽد ولن َزَد إخفابه عنها أو  

 وضعها إٖ سوءاً ، فكان دوره حَنها للجنهد بملة حَلة

 وبإس ولال بعد حرب طوَلة مع نفسه وبكلمات جوفاء

 مججهمة كججهم مٗمحه

 " لمد وضعوا شرطاً للجنازل عن سٗلجه فمط "

 جعلت كلماجه جلن عَنا جَما جججمدان بجوجس وجعلت

 الوالؾ خلفها َجمدم بضع خطوات حجً أصبح َمؾ بجانبها

 وممابًٗ له فكما جولع جماماً لن َفكروا فٍ الجنازل عن عنك

 لاجل أشمابهم أبداً ، ولم َكن َعلم بؤنهم َحملون المزَد حجً

 جحرن رأس صمر فٍ عجز ومٗمحه ٖ جعبر سوي عن

شاعرالذهول وعدم الجصدَك الذٌ لم َؽادره بعد مما جعل م  

 كلَهما جهوٌ للماع ، وكان لاسم اْشجع علً الجحدخ



 والنطك حَنها كعادة الرجال ولد لال بكلمات هامسة

 مجوجسة

 " وما َكون هذا الشرط ؟ "

 كان رد فعل صمر المبدبٍ ابجسامة ساخرة وفرد كفه أمامها

 جحدَداً ولال وكؤنه َسجهزيء باْمر وإن كانت نظرجه ٖ

 جمول ذلن البجة

لب بؤن َزوج شمَمجاه الجوأم بٍ وبجدنطا "  " 

 لم َسجؽرب حَنها النظرة الجٍ رآها فٍ عَنَهما والجٍ كانت

 جعبر عن عدم الجصدَك وكؤنها نُسخت ووزعت علَهما وإن

 كان فٍ مولؾ ؼَر هذا الذٌ هم فَه لضحن حجً خارت

 لواه ، وْن اْمر لم َنجهٍ بعد ولم َججاوزاه أَضاً جابع

 بضَك ولد بدأ َعد بؤصابعه ابجداء بإصبعه الصؽري

 زواج ٖ طٗق فَه وٖ جشاركها زوجة أخري معه "
 " ٖ سابمة وٖ ٖحمة ، وزواج جام وبدلَل طبٍ

 كانت عَنا جَما ٖزالت جعَش الصدمة الجٍ لم جؽادرها بعد

 ولد حولجها لجمثال حجرٌ بَنما نمل لاسم نظراجه الذاهلة

جؤكد من أن ما سمعه حمَمٍ وفهمه بشكلبَنهما وكؤنه َ  

 سلَم جماماً ولبل أن َؽادر صمجه مجدداً ولال بضَك ولد

 اسجمر نظره علً عَنٍ صمر

 هذا لَس جنازًٖ بل جعجَز ! فخروج خالٍ دجً معناه "
 موجه بسبب الشرط اِخر بَنما عدم الموافمة علَه معناه
 " إلؽاء عملَة الجفاوض معهم برمجها

عل صمر الؽَر مجولع ابجسامة ساخرة وكؤنه َخفٍكان رد ف  

 ً  المزَد وما هو أشد لسوة من ذلن ! وذان ما حدخ فعلَا

 حَن لال بسخرَة



 هذا َكون جفكَرٌ وجفكَرن َا لاسم ولَس شعَب "
 " ؼَلوان

 جحركت َد جَما حَنها وٖمست صدرها فٍ شهمة صامجة

 بَنما اجسعت عَنا لاسم ولد همس بجوجس ورَبة

ا َكون إذاً ؟وم " ! " 

 ضرب صمر كفَه ببعضهما وكؤنه َنوٌ لجلهما بكل ما َفعله

 ً  بَنما هٍ لَست سوي فاجعة لم جؽادره بعد لَسجوعبها أَضا

 ولال أخَراً ولد عٗ صوجه فٍ المكان الساكن المظلم وَده

 ً  جشَر عالَا

 "اشجرط فٍ جلن الحال أن َكون الزوج بدًٖ عنه هو مطر "

 ~ : المخرج

مبمل  / Maraam Al-Maraam 

 من ؼسك إلً مطر

 جلوموننٍ... و جلومون انهَارٌ
 !!!و كؤنكم لد جناسَجم أن ما حدخ كان نجَجة لجرحٍ و انكسارٌ
 ...كم لد شكوت ألمٍ فلم ألَك سوي صمت أو أسوأ اْعذار
 ...انظروا جَداً فؤمامكم عاشمة مجَمة فٍ محراب العشك كانت ججبجل لَل نهار

لً موعد مع الحب و إنما الجحم للبٍ كعاصفة بل كإعصارو ما كنت ع ... 
 ...و كم رسمت أحٗماً و زَنجها بؤجمل الورود و اْزهار
 ...فاسجَمظت علً والعٍ لاٍس فاق العلمم بطعم المرار
 ...و كلما ذكرت اسمه فٍ عزلة... فاضت عَناٌ شولاً بدمع مدرار

نٍ: و هل جكجفٍ الصحارٌ من اْمطار؟و ما نهرت الملب أن كفان عشماً إٖ و أجاب !! 
ها أنا ذا ألؾ فٍ وجه زعَمكم المؽوار -َا من جسجنكرون فعلجٍ-أجل  ... 

 ...َا ؼَخ للبٍ كم أموت لحضنن شولاً لكنه بات ملَباً بؤشوان كالصبار
 ...لد نحَت للبٍ و أسلمت راَجٍ لحكم عملٍ بعزم و إصرار

جبع حكم العمل الصارم البجارما فادنٍ الملب سوي بخذٖن موجع فٓ ... 
لو كان فٍ الفراق موجٍ... لكنه اِن لد بات لرارٌ -َا صفٍ الروح-و حجً  ... 

 نهاية الفصل

اسفةةحبَباجٍ طولت بالنمل جبع الفصل بس عنجد جعبت وأنا بنمل �وبهَن خلص الفصل
عم نمله من المنجدي ��ْن عم اجؤكد من كل ممطع كامل َٗ نزله وباٖضافة������فَه

��بالموباَل وججخَلو بجدللو وهللا أنجو بس❤❤❤الجؤخَر نسخ ولصك وحفظ وجؤكَد  



 توضيحات

حبَباجٍ هاٌ جوضحَات الكاجبة برد المشاعر ردت علَهن بالمنجدي بخصوص اْطفال الزهرََن 
 وعدة أمور جانَة
 وأنا بس نسخجه ونملجه الكن
ٌ��ومن هٗ لول الكن  ما بعرؾ امجً َنزل الفصل الجا
 ���مجلٍ مجلكن
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 َسعد مساكم أحباب للبٍ ومإنسات طرَمٍ
 الصعب الطوَل مع رواَجنا جنون المطر

 لرأت جعلَماجكم كلمة كلمة حرؾ حرؾ
 واسجمجعت بها بما َشبه إسجمجاعكم بالفصل

 أرحب أوًٖ بالؽالَات الجدد وسعََدة
نضمامهم لعشاق رواَجٍ وأزهارها العبمةبإ  

 الجمَلة ولٍ كامل الفخر والشرؾ لجواجدكم
 من أجلها فمط

 شكراً لصاحبات الردود الممَزة وجسجحك
 ملَون وسام ْنها اْكثر دعماً وجشجَعاً لٍ
 وهذا ٖ َعنٍ إسجنماص صاحبات الردود
 المصَرة لكنها مصدر السعادة لكل كاجبة لجشعر

ا فكَؾ بجعلَك مشابه لجعلَك جورٌبثمار جعبه  
 مجوج بإلجباسات من الرواَة وهذا النوع أكبر
 عشك للكاجبات وهو أَضاً لَس بإسجنماص
 لصاحبات الجعلَمات الممَزة الطوَلة اْخرَات
 مثل نسرَن وبلمَس كانت جعلَمات فوق الممة
 مٗت أبجسامة وجهٍ والحبور للبٍ وأنا

معاناة الكجابة ألرأها وْنٍ أكثر من َعرؾ  
 والمراجعة وجرجمة اْفكار لكلمات فكل
 الشكر والجمدَر وأحجرام لكن

 مسؤلة الزهرََن سبك وجحدثت عنها وأوضح ما
 هو أهم بؤنها جحمل الكثَر من الخرافات فٍ
 الوالع ومن جٗعب السحرة الجن ْنهم أطفال
 عادََن ولم َجم بالفعل ذكرهم ٖ فٍ المرآن

سنة النبوَة وهم مجرد جسرالكرَم وٖ ال  
 للجواصل بَن السحرة والجن الحارسة للكنوز
 وٖ َعلمون الؽَب أو َملكون لوي ؼرَبة وهو
 جٗعب من الجن أو شَاطَن الجن جحدَداً لَس
 إٖ لَصدله عامة الناس وهٍ ظاهرة إنجشرت
 فٍ ولت سابك فٍ دول المؽرب العربٍ فهٍ

حضاراتدول ؼنَة بالكنوز المدفونة لجواجد   



 لدَمة بها حَخ جم إكجشاؾ مومَاء فٍ لَبَا
 جعود لجارَخ ألدم من جارَخ الفراعنة فٍ مصر
 وكان َجم دفن الكنوز واسجخدام الجن
 لحراسجها عبر السنَن ؤخراجها َسجلزم
 الجفاوض معهم للسماح لهم ومن هنا
 َسجخدمون السحرة وما هو معروؾ أن الساحر

ٌ طلب لَمومحَن َجفاوض مع الجن َلبٍ أ  
 الجن بالجالٍ بجلبَة طلباجه ومن هنا جطلب
 الجن دماء اْطفال الزهرََن أو َسجخدها الساحر من البداَة للجفاوض مع الجن الحارسة ،
 وأنا أنصحكم بجرن لصجهم الحمَمَة جانباً ْنها
 سجكون جانب آخر من الخَال فٍ رواَجنا وكل
نما سؤكجبه عنهم ٖ َمد لوالعهم بصلة ول  

 أجطرق لمصة الجن ولن أشاركهم أحداخ
 الرواَة فجعاملوا معها كمصة خَالَة فمط

 اْخت الجٍ جحدثت عن مسؤلةإظهار مطر
 بشكل نمودجٍ مبالػ به أحجرم رأَن عزَزجٍ
 لكننا لم نعرؾ حجً اِن رأٌ ؼسك ووجهة
 نظرها ، ولم أنزعج َوما من حدَخ أنصار مطر

حمهم عن ؼسك وٖ ؼسك عن مطر ْنه من  
 ومشاعر الناس ملن لهم ومطر أظهرت وبَنت
 أكثر من مرة أنه رجل وطن ناجح لكن هذا له
 ثمن باهض جدفعه عابلجه وهٍ فكرة الرواَة
 اْساسَة رجل الوطن الذٌ جحجاجه كل بٗد
 عربَة جعانٍ الَوم وعابلجه ومعاناجهم مع
 جضحَاجه جلن فلن ولرأَن كل إحجرامٍ ؼالٍَ

جسلسل اْفكار وجوابن إنهبلمَس جسؤل عن   
 فَه أمور أساسَة وهٍ مثل هَكل للرواَة ٖزم
 جكون موجودة فٍ رأسٍ من البداَة أو لن
 جكون هنان رواَة من أساسه وأمور ثانوَة
 جؤجٍ مع الكجابة مثل الموالؾ والحوارات

 اٖخوات الٗجٍ َعجذرن عن أسبلة نهاَة الرواَة
نوطول المدة بَن الفصول حدَثٍ كا  

 للجوضَح ؼالَاجٍ ولَس للوم والعجاب

 جمانة فعًٗ شخصَة موجودة بَننا وجعانٍ
 وحَدة والجمَع ضدها
 والسبب فٍ جكوَنها هم
 أشباه جَهان وجسجؽلها أشباه أسماء وحابة
 فعًٗ فكرة طرحها ومعالججها ْن ممكن
 البعض َسجفَد منها واَكون فٍ وضع ومعاناة

اْسبابجشبهها وإن اخجلفت الظروؾ و  . 



 الؽالَة لَلَا معاناجنا الجٍ عشناها وْعوام
 علمجنا معنً أن َكون الوطن بَن أَدٌ ؼَر
 أمَنة وأن كل من َجولً منصب فَه ٖ َسجؽله
 إٖ لمصالحه الشخصَة وٖ َجملد منصبه إٖ
 لمعاناة الشعب ٖ لرفع المعاناة عنهم فجحول
 الشعب لضحَة وعجبة للوصول لكرسٍ الرأسة

ت مسمً حماَة الشعب ووحدة جرابجح  
 الوطن والحمَمة أنهم مجرد وحوش بشرَة
 مجشابهة ، وأسؤل هللا ان َفرج هم كل مهموم
 ْن مصاب الوطن ٖ َضاهَه مصاب ومن هنا
 كانت فكرة جنون المطر اْساسَة ْن شمها
 السَاسٍ أهم لدٌ من الرومانسٍ أججماعٍ
 . وإن كانت جعالج عدة لضاَا مخجلفة

 أسؤل هللا أن َرفع عنكم البٗء أهل الَمن
 الحبَب وأن َجعل بعد العسر َسرا وَشهد هللا
 أننا نشعر بحجم معاناجكم ْننا عشنا جزء منها
 ومهما جعاطفت فٍ الماضٍ مع اخوجنا
 الفلسطَنَن لم أشعر بحجم معاناجهم كما
 شعرت به ولت عشنا شٍء ٖ َمارن بهم لكننا

الجهجَر والخوؾ والعَشعرفنا معنً المجل و  
 جحت لصؾ المدافع والدبابات عرفنا حَنها
 حجم المعاناة الحمَمٍ لهم بالرؼم من جؤلمنا
 . السابك من اجلهم وؼضبنا من أجل لضَجهم

 أشكركم مجدداً حبَباجٍ ومهما شكرت وأعدت
 لن أوفَكم حمكم وأعجذر إن لصرت فٍ حك
 أحد منكم أو نسَت ذكر إسجفساره والجواب

ً ع لَه وأحبكم فٍ هللا جمَعا  ❤�❤ 

 تنبيه

 حبَباجٍ هذا الخبر هٗ شفجه وحسب ما فهمت أنو الكاجبة برد المشاعر
 بلشت جكجب بالفصل بس امجً َكمل وَخلص هللا أعلم
وهللا ما عندٌ جواصل مع الكاجبة نفسها أو حجً مع الٍ َنزلو الفصول علً المنجدي ��وحبَباجٍ

سبلجكم بخصوص الفصلولهذا ما بمدر جاوب ا ��� 
 

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 وعلَكم السٗم ورحمة هللا وبركاجه

28حالَا برد جكجب فٍ الممطع الثانٍ من الفصل   



 تنبيه

 ���حبَباجٍ
هللا َخلَكن عنجد وهللا ما بعرؾ امجً َخلص الفصل بس عم رالب المنجدي الكن والگروب مشان 
 أعرؾ أخر اْخبار

عندٌ أٌ جواصل نهابٍ مع الكاجبة الجمَلة برد المشاعرؼَرها ما   
 وهذا هٗ شفجه بالمنجدي ونسخجه بالنص وراح حطه الكن

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 مجً بالضبط صعب نحدد اِن

مماطع 5ولبل َومَن وصلنٍ منها  28ْن برد جكجب حالَا فٍ الفصل   

اجمرب من نهاَةومجً جنجهٍ ما أعرؾ وٖ هٍ جعرؾ مجً جنجهٍ منه لبل م  

 الفصل حجً نعطَكم موعد

28جؤخر ْن الكاجبه كان عندها ظروؾ أخرجها لكن إن شاء هللا الفصل  27الفصل   

 ماراح َجؤخر مثل السابك

 تنبيه

 ���مساءالورد حَباجٍ
 مجل ما عودجكن أٌ خبر َخص الكاجبة برد المشاعر أو الرواَة بنزله مباشرة

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

28ممطع من الفصل ال  12وصلنٍ من مَشو لحد اِن   

 عندٌ أمل َابنات إن الفصل إذا ماكان لبل رمضان َكون عَدَه لكم

 إن شاء هللا
*********************** 

 -:جحدَخ حبَباجٍ*
28ممطع من الفصل  15أصبح عدد المماطع اللٍ كجبجها برد ووصلجنٍ   

 

 شجرة العائالت في جنون المطر



ٍحبَباج ��� 
 لمَت هاٌ الرسوم جوضحَة لعوابل الٍ بـ الرواَة وحبَت انملهن
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 شجرة العابٗت فٍ جنون المطر
 ماشاء هللا علً برد أكبر رواَة لرأجها وأعظم رواَة طبعا

 نبدا بسم هللا
 عابلة شاهَن الحالن

 ججكون من أربعة أشماء ،
 , وهم , شاهَن , ودجً , ونصَرة , صمر
اهَن مجوفٍ هو وزوججه جَماش ) ) 
 , أبنابه هم , مطر , و جوزاء

 أما , دجً , زوججه , أمَمة , مجوفَة بعد ما جزوجت شراع صنوان ،
 دجً الحالن عنده إبنة وحَدة هٍ، ؼسك ، وحفَدجه ، جَما ،

 دجً الحالن ( اخوهم من اْب فمط)
 أما من اْم ) أزَان ( فلدَه ثٗثة أشماء،
( زَزفون وإسحاقزهراء والدة   ) 
 ( وسٗفة والدة َمان وَمامة)
 وعنده أخوه ) بشَر ( مفمود
 ...وكلهم من آباء مخجلفَن
 َعنٍ) الجدة أزَان ( جزوجت عدة مرات

 صمر زوججه مجوفَة وابنه أَضا مجوفٍ ،

 نصَرة مجوفَة هٍ وزوجها ولدَها إبن هو
 ،،لاسم ،،

اسمها ،، جَما ،، وكمان ،، الكاسر ،، ابنها من  ،،مطر ،، مجزوج ابنة عمه ،، ؼسك ،، ولهم إبنة
 الرضاعة ،
 .. ،، جَما ،،مجزوجة،، لاسم ،، إبن عمة والدها ووالدجها
 ،، جوزاء ،، أخت مطر مجزوجة وعندها أبناء

 عابلة الشعاب

 ،، أَوب الشعاب ،،مجزوج ،، جوزاء شاهَن الحالن ،،
 ..وعندهم أربعة أبناء
 ،، ؼَهم ،، وأبان ،،

نات،، بثَنة ،، عمرها ثٗثة عشر سنةوالب  
 ،، وصباح ،، عمرها ثٗثة أعوام
 ( ؼَهم مجزوج من كنانة ابنة عم جَم )
 ( وأبان مجزوج َمامة أخت َمان صدَمه )



 عابلة شراع صنوان

 
جبران ,, ورعد ,, ورماح ,, والكاسر مجوفٍ,, وؼسك بنت  ,, شراع صنوان عنده أربعة أبناء
 " زوججه,, َعنٍ ابنجه
 ,, زوجاجه,, أمَمة أم ؼسك مجوفَة
 وأَضا والدة جبران مجوفَة
 وشراع مجوفٍ أَضا
 ( رعد مجزوج آسجرَا )
 ( ورماح مجزوج جهَنة )
 والكاسر كان مجزوج وزوججه اسمها جَما وهٍ من الحالن ومات هو وزوججه ،
 " وجركوا ابنهم الكاسر صؽَر رضَع
 أرضعجه ؼسك وصار ابنها ،

شمَمة شراع صنوانالعمة جوَرَة   

 عابلة جلَلة

 " هم من صنوان
 هم أبناء خالة ؼسك وإخوجها
 والد جلَلة إسمه،، َونس ،،
 وأمها من الحالن اسمها ،، حبَبة ،،
 لَدهم اْبناء ،، لابد ،، وثاب ،، وسام ،، وجلَلة ،،
 " والبنات سجة مجزوجَن
 ( لابد نصران و وسام نصران )
 إخوة جلَلة من اْم ،
اب والبنات اخوجها من اْم واْب ،ووث ) ) 
 (وسام مجزوج من عبَر، )
 (وجلَلة من عمَر ، )
 وثاب مطلك مرجَن َعنٍ مافَه فاَدة هذا الشخص ههههه

 عابلة عمَر

 هم من الحالن
 عمَر عنده،، عمجه ،، وابنة عمجه ،، بثَنة ،،
 وأبناإها البنت ،، مٗد ،،وأبن مانذكر اسمه

أشماء ماجو وأبوه أَضا مجوفٍعمَر كان له إثنَن   
 وأمه ماجت لما كان رضَع وبمَة وحَد الخلَة
 ( زوجة عمَر هٍ جلَلة )

 عابلة ؼلوان

 وهم من ؼرب الحالن
 اْب ،، عبد المجَد ؼلوان ،،
 واْم ،، صفَة ؼلوان ،،
 .. أبناءهم ثمانَة



ؾ ،،،،شعَب ،، وَحًَ ،، وزكرَا ،، ونوح ،، وعَسً ،، والسادس أعجمد،، َوس  
 البنات ،،جَداء ،، وحوراء ،، جوأم
 " َحًَ ، كان مجزوج وعنده ثٗخ أبناء
 "جسار ,, من الزوجة اْولً، ,,
 وهزار ,, وماَرَن ,, من الزوجة الثانَة، ,,
 والدجهم أَرلندَة ولما جوفً َحًَ ؼلوان، ولدت ) ماَرَن (والكل حار فٍ نسبها ْن والدها مَت،

م عبد الجلَل ؼلوان أنه والدها،واعجرؾ ابن عم والده  
 عبد الجلَل ؼلوان,, مجوفٍ وزوججه ,,

جكون عمة شعَب وإخوجه ولدَهم إبن واحد وهو , أوَس ,وأخجه من الرضاعة, حوراء ؼلوان ، 
 شمَمة شعَب
 (أوَس مجزوج زهور ، )

 عابلة َمان

 ,, عابلة ,, ابراهَم الحجاج ,, والد ,, َمان
 "من الهزان

بناء ،لدَه أربعة أ  
 ،،َمان ،، وَمامة ،، أمهم ،، سٗفة ،، مجوفَة وهٍ أخت ،، دجً الحالن ،، من أمه
 ومن الزوجة الثانَة ،، زببدة ،،
 لدَه جوأم ،، عنان ،، وجاد ،،
 ( َمان مجزوج ماَرَن )
 ( وَمامة مجزوجة أبان )

 عابلة هارون

 "هم من الحالن ,
 , هم ثٗثة أشماء , أحمد , ورجب , ولَس
, حمد هارون , والد) مارَه ( مجوفٍ وهو وزوججه،أ  
 رجب هارون , عم ) مارَه( مجزوج و لدَه اْبناء ، ,
 براء ، والثانٍ ما أجذكر إسمه،
، لَس هارون ، عم ) مارَه ( الٍ عاشت معه مجزوج ، أسماء ، و عندهم بنت والولد مات فٍ 
 الجَش واسمه ظافر ،
 اْشماء الثٗثة لدَهم ابنة عمهم
 ( حَاة والدة جَم كنعان )
 جزوجت ،، شاهر كنعان ،، وهو من الهازان وهٍ من الحالن ،
 كما عندهم عمهم ،،الحارثة ،، والد ،، ساندرَن ،، وهو َعَش فٍ لندن زوججه
 ،، إمَلَا،، وابنها ،، كَن ،،
 وابنجهما ،، ساندرَن ،،
عمهم كلهم والحارثة َكون عم والد مارَه ووالدة جَم ولَس ورجب َعنٍ )  ) 

 عابلة كنعان

 " من الهزان
 هم ثٗثة أشماء الناجَن من شنك ابن ركان
 ،، شاهر ،، ولصٍ ،، ورلَة ،،



 هربوا من بطش إبن ركان
 ( شاهر جزوج حَاة من الحالن )
 (وعندهم ابنهم الوحَد جَم كنعان )
 ( وحالَا شاهر مجزوج دانَا )
 أما،، لصٍ كنعان،، جزوج ،، نادَة ،،
 وانجب منها،، كنانة ،، وعثمان ،،
 (وهم أبناء عم جَم )
 أما،، رلَة ،، فجزوجت ،،سلطان ضرار ،، وانجبت ،، رواح ،،
 ( رواح َكون إبن عمة جَم وكنانة )

 عابلة ضرار السلطان

 " عابلة السلطان من الهازان
 .. الجد ضرار ،، جزوج امربجَن ,,
 والدة سلطان ونسَبة والدة إسحاق

لدان من مرأجَنانجب وا  
 سلطان إبن المرأة اٖولً
وإسحاق إبن ،، نسَبة الخماصَة ،، الجٍ لم َعجرؾ به فٍ اْول وشن أنه لَس إبنه وعاش بإسم 
 " عابلة أمه
 سلطان أبن جزوج أربع زوجات ،،والدة ولاص،،
 ،، ورلَة ،، وأسماء ،، وسارة ،،
 (والدة ولاص مجوفَة )
 (رلَة والدة رواح )
ء والدة نجَبأسما )  ) 
 ( وسارة والدة ضرار )
 ( ولاص مجزوج من جمانة وزَزفون )
 ( ورواح زوج ساندٌ )
 " أما,, إسحاق ،، جزوج ،، زهراء ،، أخت ،، دجً الحالن ،، من أمه
 وانجبت جوأم هم اسحاق وزَزفون

 عابلة ثنان

 اْب واْم مجوفَان
 ( وزوجة والدهم ) جوانا

َناْبناء ثٗثة ذكور وبنج  
 الذكور ساجٍ وسنمار وأوسو
 والبنت آسجرَا البنت الثانَة مانذكر اسمها
 وكلهم مجزوجَن
 وآسجرَا زوجة رعد شراع

 عابلة ؼاسجونٍ

 مدَشٍ عم مارٌ دفنست
 لدَه إبن فالَرَو
 ومارٌ جكون لرَبجهم من والدها



 وعندها عمجها وابنَها فٍ اَطالَا
 وهٍ جمرب لثموثٍ من والدجه

ووالدة مارٌ ووالدة ساندرَنوالدة ثموثٍ   
 أخوات وكل واحدة جزوجت فٍ بلد

 عابلة زهور

 من الحالن
 اْب،، عبد الرحمن ،،
 ،، اْم ،،
 وأبنة،، زهور ،،
 جزوجت من ،، أوَس ؼلوان ،،
 وهٍ صدَمة مارَه

 عابلة عمبة لرَب شراع صنوان
 ما عنده أوٖده
 فمط زوججه

 تنبيه

 ����صباح الورد حبَباجٍ
لت الكن هذا الخبر كان نازل امبارح بس كان النت عندٌ مو منَح وهٗ َٗ لدرت انمل الكننم  

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه

 مساء الخَر علً الجمَع

 لكم عندٌ خبر حلو
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28ممطع من الفصل ال  23وصلنٍ من برد لؽاَة اِن   

 وحسب كٗمها بالٍ لها كجابة ممطع واحد وبعده جكجب المفٗت

 تنبيه

 ����مساءالورد حبَباجٍ
لمَت هذا الرد لمشرفة جبع المنجدي)فَجامَن سٍ( الٍ بجنزل الفصل هونَن علً بنت سؤلجها أن 

الكٗم لجحتشاءهللا َكون لبل رمضان وراح حط الكن   

ٍّ مجلكن*  ❤❤وحبَباجٍ عنجد ما عندٌ جواصل شخصٍ مع الكاجبة فما بعرؾ امجً َنزل مجل

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 



 نمول إن شاء هللا

 أوٖ ما أحب أحرق اْحداخ

 وثانَا أنا أصٗ مالرأت شٍء من المماطع اللٍ وصلجنٍ

أدلك وأفصلْن أحب ألرأ الفصل مره وحده بعد مراجعة برد ومنها وأنا ألرأ   

 اْسطر ماعندٌ ولت ألرأ الفصل مرجَن

 تنبيه

 �ْسؾ ٖ جدَد حبَباجٍ
 وما عم أعرؾ أٌ خبر َخص الكاجبة برد المشاعر مجلٍ مجلكن
 وهٗ شفت بالمنجدي كمان ما عم َعرفو شٍء
 وهذا رد المشرفة علً بنت سؤلت عن الرواَة

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 البنت:طمنونا فٍ اخبار ؟؟ اخجفاكم ؼرَب

 :المشرفة
 ماعندٌ أٌ خبر جدَد

 ْن من بعد آخر خبر نزلجه لكم ماجواصلت مع برد

 وإن شاء هللا المانع خَر وأعجمد إنها مالحمت جنجهٍ من الفصل

 لبل رمضان وأكَد صعب َنزل فٍ رمضان وإن شاء هللا إن الفصل َكون عَدَه

فصل َكون طوَلمن مَشو لكم وأجولع زَاده فٍ عدد المماطع ْن برد جفضل إن ال  

 وَكون فَه مماطع لكل اْبطال أو أؼلبهم ؼَر إنها جعرؾ ظروفٍ ومدي إنشؽالٍ

 فٍ اْسبوعَن اْخَره لبل رمضان فَمكن ماحبت جشؽلنٍ جمدَرا منها لظروفٍ

 طبعا هذا مجرد جولع منٍ والؽابب عذره معه وإن شاء هللا المانع خَر

 تنبيه

 ما فٍ فصل هاٌ الفجرة وهذا كٗم المشرفة فَجامَن سٍ جبع المنجدي��� ْسؾ حبَباجٍ
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 السٗم علَكم



 وكل عام وأنجم بخَر

 حبَباجٍ جواصلت مع برد وهٍ بخَر و انشؽلت فٍ رمضان ماكجبت شٍء

 فمط كجبت ممطعَن علً اللٍ ذكرجه لكم لبل رمضان ناسَه كم ذكرت لكم

المشاركه اْخَره عن عدد المماطع اللٍ كجبجهافٍ   

 وإن شاء هللا جكمل فٍ اَْام المادمه لكن ما أعجمد فَه فصل بَنزل لبل اسبوعَن

 علً اْلل هذا حسب جولعٍ

 تنبيه

 حبَباجٍ هاٌ الكٗم امبارح المشرفة فَجامَن سٍ كجبجه بالمنجدي مشان الكاجبة برد المشاعر
 �هللا َشفَها وَعافَها

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 

 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه

 مساء الخَر علً الجمَع

 حبَباجٍ جعرفون لو عندٌ أٌ أخبار جدَده عن الفصل أو بر د المشاعر

 أنزلها لكم علً طول

 لكن ماعندٌ أٌ جدَد وآخر جواصل لٍ مع برد كان لبل أسبوعَن جمرَبا

ؼَر ممطعَن وأرسلجها لٍ َعنٍ ولالت إنها ماكجبت زَاده عن اللٍ وصلنٍ  

28ممطع من الفصل ال  25عندٌ   

 وماكملت شٍء بعدها ْنها جولفت فٍ رمضان وماكجبت شٍء وبعدها جعبت هٍ وأهلها فاَروس

 طبعا هذا الكٗم لبل أسبوعَن جمرَبا وبعدها ماجواصلت معها وإن شاء هللا جكون بخَر

 وربٍ َشفَها شفاء ٖ َؽادر سمما

 تنبيه

ؾ حبَباجٍْس  ٖ جدَد وهذا كٗم المشرفة بالمنجدي���

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
 السٗم علَكم ورحمة هللا وبركاجه



 أوٖ حبَباجٍ اللٍ َسؤلون عن برد المشاعر

 وهللا أنا ماعندٌ أٌ خبر عنها وماجواصلت معها من شهر جمرَبا

 مثل ماذكرت لكم فٍ آخر مشاركه آخر مره لالت أنها جعبت هٍ وأهلها

س جعبهم ومن بعدها ماعاد جواصلت معها وإن شاء هللا ربٍ َطمنا علَهافَرو  

 ولو جواصلت معها راح أخبركم هنا بمشاركه

 ��� 
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